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a Piac üzlethelyiségeinek és
árusítóhelyeinek bérbeadásáról
– csökkentett bérleti díjakkal
Szada Nagyközség Önkormányzat képviseletében és átruházott
hatáskörében eljárva Szada Nagyközség polgármestere a Szada
belterület 2748/1 helyrajzi számú Piac (természetben 2011 Szada, Ősz utca 4.) ingatlanon található üzlethelyiségek és árusítóhelyek bérbeadására pályázatot hirdet.

AZ ÜZLETHELYISÉGEK/ ÁRUSÍTÓHELYEK BÉRLETI DÍJAI:
Üzlethelyiség:
• a bérleti szerződés megkötésétől számított első tizenkét
hónapban: 12 500 Ft/hónap, 137 500 Ft/év
• a második évtől kezdődően:
500 Ft/m2/alkalom, 50 000 Ft/hónap, 550 000 Ft/év
Árusítóhely:
• a bérleti szerződés megkötésétől számított első tizenkét hónapban: 500 Ft/alkalom, 6.000 Ft/év,
• a második évtől kezdődően: 24 000 Ft/év
A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban 2021. február 1.
10 óráig lehet eljuttatni a polgármesteri hivatal titkárságára
• postai úton (2111 Szada, Dózsa György út 88.). A borítékra rá kell
írni: „Pályázat a Szada Piac üzlethelyiség/árusítóhely bérleti jogára”.
• vagy e-mailben (szada@szada.hu)

XXX xxx
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változtak az étkezési díjak
A SZADAI Gyermekélelmezési Szociális Étkeztetési Konyha
étkezéssel kapcsolatos térítési díjainak és azok beszedésének módja 2021. január 1-től
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020.(X.30.) Önkormányzati Rendelete alapján
változott.

ÓVODA:
Tízórai + ebéd:
bruttó 465 forint
Ebéd: bruttó 340 forint
Tízórai + ebéd + uzsonna:
bruttó 555 forint

Az étkezési térítési díj
mértéke 2021. január 1-től

ISKOLA:
Tízórai + ebéd:
bruttó 540 forint
Ebéd: bruttó 405 forint
Tízórai + ebéd + uzsonna:
bruttó 670 forint

BÖLCSŐDE:
Reggeli + tízórai + ebéd
+ uzsonna: bruttó 685 forint

MUNKAHELYIÉS VENDÉGÉTKEZŐK:
Ebéd: bruttó 850 forint
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a mikro-, kis- és középvállalkozások részére
A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet 2-3. §-a szerint
a mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adóelőleg
csökkentési lehetőségük van az
alábbiak szerint.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes
– a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény szerint bevallott és a
2021. évben az önkormányzati
adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg
50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, amennyiben erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
Nyilatkozat jogvesztő időpontja: 2021. február 25. A
vállalkozóknak (a 2021. márci-

us 15-i előlegfizetésre vonatkozóan) nyilatkozatot kell tenniük
legkésőbb 2021. február 25-ig a
székhelyük, telephelyük szerinti
önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg felezés lehetőségével. Nyilatkozat benyújtása kizárólag
a NAV-hoz lehetséges.
Az említett nyilatkozat 2021.
januárjától kizárólag az állami
adó- és vámhatóságon (NAV-on)
keresztül, elektronikus úton, az
állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus
nyomtatványon nyújtható be.
A nyilatkozat alapján, a meg
nem fizetendő 2021. első félévi
(2021. március 16-án esedékes)
előleg-részlet összegével - Szada Nagyközség Önkormányzatának adóhatósága - a vállalkozó
helyi iparűzési adóelőleg-kötelezettségének összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.  dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

A NAV-HOZ KERÜLTEK A GÉPJÁRMŰADÓVAL
KAPCSOLATOS ADÓZTATÁSI FELADATOK
A gépjárműadóval kapcsolatos
adóztatási feladatokat 2021.
január 1-től a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) vette át. A
változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem
érinti, plusz teendőjük nem lesz.
Az első részletet március 15-e
helyett elég április 15-éig befizetni.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő
adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak
azok kapnak értesítést a NAV-tól,
akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó ös�szege csökkent.
A gépjárműadó első részletét
2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell
befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én
fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok
adatszolgáltatása alapján a NAV
hivatalból, automatikusan veszi
figyelembe az adó kivetésénél.
Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a
GJADO „adat- és változásbejelentő
lap a gépjárműadó mentesség/
kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon
lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány
papír alapon is elérhető majd a
NAV központi ügyfélszolgálatain.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt
adókötelezettséggel kapcsolatos
kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet
fordulni.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

HÍREK

SZJA 1%-hoz
SZADAI EGYHÁZAK
TECHNIKAI SZÁMA:
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066
Magyarországi Baptista Egyház 0286

A 19-es ablak a Szabó családé volt

A polgármesteri hivatal adventi ablaka

Szadán 35 adventi ablak
VÁRTA AZ ÉRDEKLŐDŐKET
tapasztalni, hogy családok, civil szervezetek és intézmények hogyan tudnak 24
napra igazi vendégváró közösséggé válni!
Aki ellátogatott a feldíszített ablakokhoz,
minden alkalommal abban a megtiszteltetésben érezte magát, hogy a vendéglátó
családok sokszor napokig vagy akár hetekig készültek az érkezésünkre. Az adventi
várakozás csodaszép metaforájává vált így
ez a program, amelynek résztvevői voltak
még a 30 családon kívül a Faluház, a Felhőcske bölcsőde, a polgármesteri hivatal,
A vendéglátó családok
Szada Fényei és az Idősek Otthona. Örüsok meglepetésssel készültek
lünk neki, hogy a járványhelyzet ellenére
sokakat sikerült megmozdítani és felbuz2020 DECEMBERÉBEN harmadik alka- dulva a résztvevők lelkesedésén, mi már
lommal rendeztük meg Dobránszky Ber- most készülünk az idei Adventi ablakoknadettel (Fuss Szada!) közösen a Szadai ra és gondolkodunk rajta, miként tudnánk
Adventi Ablakokat. Fantasztikus volt meg- majd színesebbé tenni! Tóth Orsi és Tóth Évi

VIRTUÁLIS MŰSOR VOLT

Szada Falukarácsonyán
DECEMBER 19-ÉN az adventet záró Falukarácsony a veszélyhelyzet miatt a virtuális térbe került. Az előre felvett Csillagcsengő című ünnepi műsor délután fél
ötkor kezdődött a Régió Plusz Televízióban, amit a Faluház facebook oldalán is
meg lehetett tekinteni.
Ünnepi köszöntőt Pintér Lajos Szada
Nagyközség polgármestere mondott.
Adventi gondolatokat Bacsó Benjámin
baptista lelkésztől, Kozsuch Zsolt helyettes plébánostól és Sándor Levente református lelkésztől hallhattunk, akik saját
templomukban köszöntötték a nézőket.
Az ünnepi műsorban fellépett a Székely
Bertalan Óvoda és Bölcsőde Süni csoportja, a gyerekeket felkészítette Simonné Hor2021. JANUÁR | 2111 SZADA

váth Anikó óvónő, Fődi Szilvia óvónő, Gróf
Brigitta pedagógiai asszisztens és Síposné Bede Mária dajka. Az óvodások után a
Szadai Asszonykórus következett, Kovács
László a népművészet ifjú mestere vezetésével. Az ünnepi műsort a Szadai Asszonykórus, a Czibere Táncegyüttes és a Szadai
Székely Bertalan Általános Iskola 5. b osztályának betlehemese zárta. A műsort betanította Antal Édua és Horváth Viktor. A
műsorszámokat Nagy Bernadett és Kis Veronika kötötte össze, a háttérzenét – felvételről – Unger Balázs cimbalomművésztől vették át.
Az egy órás műsort szerkesztette Juhászné B. Zsóka a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár vezetője.

BETLEHEM a hivatal előtt
SZADÁN már hagyomány, hogy december harmadik hétvégéjén az adventet záró
ünnepségen az iskola tanulói, a Szadai As�szonykórus és a Czibere Táncegyüttes bemutatják a betlehemest. A vírushelyzet
miatt ez most a virtuális térbe került, de a
betlehemi játék egy eleme, a jászol a polgármesteri hivatal előtt idézte a kereszténység
legszebb üzenetét – a szeretetet. A karácsonyi betlehemi jászol állításának szokását
Assisi Szent Ferencnek köszönheti a keresztény világ. Szadán december első felében a betlehemi jászolt felállította a Szada
Nova NKft. dolgozói segítségével Juhászné
Bankó Erzsébet és Boros Gábor képviselő.

HELYESBÍTÉS

Felajánlás érkezett még
a V-Contact Kft. részéről is

A decemberben megjelent Karácsonyi
csomagot kaptak a szadai idősek hírből a támogatók közül kimaradt az említett szadai vállalkozás. A társaság a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében
maszkokat és kézfertőtlenítőket ajánlott
fel a 70 év feletti lakosságnak.
A mondat helyesen: Köszönjük támogatóink, a BioTechUSA, a V-Contact Kft.,
a Gödöllő Coop Zrt., a Mondi Szada Kft.
és Molnár Illés egyéni vállalkozó felajánlásait!
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2020

a kihívások
éve volt

POLGÁRMESTERI VISSZATEKINTÉS A CIKLUS ELSŐ TELJES ÉVÉRŐL

Sikeres, ám kihívásokkal teli időszak áll a képviselő-testület mögött. A munkát nagyban befolyásolta, illetve az előzetes terveket átírta a tavaly kirobbant koronavírus-járvány, azonban Szada
településfejlesztése a választási program szerint a meghatározott elképzelések szerint haladt. Az elmúlt év fontosabb történéseiről Pintér Lajos, a település polgármestere nyilatkozott.

H

ogyan éli meg polgármestersége első teljes évét?
– A szadai lakosok bizalma hatalmas felelősséget jelent, amelyet képviselőtársaimmal együtt minden nap újra
és újra igyekszünk megszolgálni. Hiszem,
hogy programunk – amely a településfejlesztés, az együttélés kialakítása, a környezetvédelem, a közösségépítés és a kommunikáció ötösére épült – jó időben szólította
meg a lakosságot. Éreztük a változtatás
iránti igényt, amelynek sikeresen álltunk
az élére. Korábbi képviselőként és szadai
lakosként nem ismeretlenül álltam a feladathoz, konkrét elképzelésim voltak a
nagyközség jövőjét illetően.

– Ezek tudatában mi mondható el az
első év terveinek megvalósulásáról?
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– Az ismert tények, a koronavírus-járvány és az
előre nem tervezhető feladatok miatt
mindannyiunk számára furcsa, különleges és kihívásokkal teli év volt 2020.
Márciustól, majd az
ősszel elindult második hullám alatt
Szada Nagyközség
Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal is megváltozott
körülmények között,
de kifejezetten hatékonyan végezte, illetve végzi a munkáját. Tavaly – a július
1-én hivatalba lépett
jegyző asszony közreműködésével – 146 határozatot hoztunk, és a korábbi évek többszörösét, mintegy 32 rendeletet fogadtunk
el. Tettük ezt úgy, hogy a járványhelyzet
miatt nem lehet testületi üléseket a megszokott formában tartani, a képviselő-testület online felületen tartja meg egyeztetéseit, és így születnek meg közös döntéseink.
Az országosan elrendelt szigorító intézkedéseknek megfelelően működő intézményeink támogatása folyamatos, mindent
megteszünk a zavartalan működés érdekében. A járvány idején a védekezéssel kapcsolatos költségeket, így a felszereléseket,
teszteket, egyéb kiadásokat saját forrásból biztosítottuk. Büszke vagyok Szadára,
a szadai lakosokra, a nagyközséget jellemző közösségi életre, a helyi vállalkozások
felajánlásaira, a megerősített polgárőrség-

re, orvosaink, védőnőink és önkénteseink
áldozatos munkájára, hiszen így közösen,
az összefogás erejével sikerült átlendülnünk a nehezebb időszakokon.
Az önkormányzat a nehéz körülmények
között is támogatta Szada idősebb lakosságát, így a 70 éven felüliek, húsvét és karácsony alkalmával is ajándékcsomagot
kaptak, amelyben – hála a felajánlást tett
vállalkozóinknak – vírus elleni védekezést
segítő eszközöket is ajándékozhattunk. A
lakosság egymás iránti szolidaritása és lelki támogatása is példaértékű volt abban az
időszakban is, amikor számos, sokak által
várt és hagyományos program maradt el.
Önkormányzati támogatással a Szada Fényei csoport szinte az egész település lakosságát bevonó eseményt szervezett a Fény
Világnapjára időzítve. A program közösségépítő hatását Szadán túl is elismerték,
hiszen „A Fény Világnapja Szadán - önkormányzat és civilek együtt a közösségért nehéz helyzetekben is" önkormányzati gyakorlati példa az Innovációk területén
az első helyezést kapta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által irányított Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programban.
Ezen kívül még számos példát hozhatunk az előző évről, amelyre szadai lakosként, a szadai közösség tagjaként büszkék
lehetünk. Említhetjük azt, amikor a Szadai Fényei szervezői már a Változás Útján Egyesülettel közösen Kertmozit hoztak létre, de beszéljünk még a VUE többi
akciójáról, így például a közös szemétszedésekről, a kutyás sétákról, vagy éppen
a gombászásról. Fergeteges sikere volt a
Halloween-i eseménynek, amely során 59
vendégváró pont kapcsolódott be a programba, a „Hagyj el egy mikuláscsomagot
Szadán” akcióban pedig 250 elhagyott
csomag csalt mosolyt a megtalálók arcára.
Minden év végén hozzájárul a várakozás
megszenteléséhez a Szadai Adventi Ablakok eseménysorozat, ahol Tóth Évi és Tóth
Orsolya fáradhatatlan szervezői munkája
lehetővé teszi, hogy összekapcsolódjanak
régóta itt élők, frissen betelepültek, Szada
minden részéről.
2111 SZADA | 2021. JANUÁR

INTERJÚ

– A váratlan helyzetben hogyan
haladtak a tervezett beruházások?
– Büszkén mondhatom, hogy sikeres
időszak áll mögöttünk, hiszen a település
fejlesztése a járványügyi helyzetben is a
meghatározott tervek szerint haladt. Eltökélt szándékunk volt, hogy a lakossági igényeket és a lehetőségeket figyelembe véve
minél több szakszerűen megépített, aszfaltozott útburkolatot hozzunk létre. Ennek megfelelően összesen több mint 700
méteren újult meg a Széchenyi és a Jókai
utca, az önkormányzat által támogatott
magánerős útépítés keretében aszfaltozott
burkolatot kapott a Fenyvesliget lakórészben a Hajnal és a Dombos utca összesen
750 méter hosszúságban. Ez a rendszer jól
vizsgázott, így idén több utca is hasonló finanszírozással épülhet meg.
A játszóterek és szabadidőparkok fejlesztését az önkormányzat ebben a ciklusban kiemelten fontos feladatának tekinti,
ezért tervet készített arra vonatkozóan,
hogy milyen erre irányuló beruházásokat és milyen ütemben kíván megvalósítani 2023-ig. Ennek megfelelően elkészült a játszótér a Szőlőhegyen, továbbá
a sport- és szabadidőparkban is átadtuk
a játszóteret. Választási programunkban
szerepelt a zöld felületek megtartása, megóvása, illetve azok bővítése, így a település több pontján is megindult a növények
telepítése.
Fontos célunk Szada természeti és épített értékeinek gondozása, megóvása és
a megőrzése a jövő nemzedékei számára. Gondolok itt többek között a parkok, a
kilátó és a Székely-kert felújítására, valamint a Rákos-patak és környékének rendszeres gondozására. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy mindannyian nyugodtan
kimondhassuk: Szada, ahol élni jó!
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– Az elmúlt egy évben a lakosság
részéről indult több kezdeményezés
kapcsán is volt az önkormányzatnak teendője. Milyen meghatározó
ügyben kellett fellépniük?
– Alapvető célunk volt, hogy a Szadát
érintő kérdések jelentős többségét a lakosság bevonásával, az ő véleményüket
kikérve kezeljük. Ilyen volt többek között
a gokartpálya ügye is, amely kapcsán a lakosság ellenállását látva azt a döntést hoztuk, hogy elutasítjuk annak a vállalkozónak az ingatlan-átminősítési kérelmét, aki
mintegy 13 hektár szántóföldet vásárolt
fel a település külterületén, hogy ott pályát építsen.
Természetesen az év másik, komoly visszhangot kiváltó ügye a tavasszal megnyílt
Safari Park Szada, illetve az ott elhantolt
elefántok ügye volt. A Safari Park Szada fenntartója további fejlesztési terveket
nyújtott be. Szada lakosságának érdekeit figyelembe véve az önkormányzat nevében korábban meghozott döntésemet
visszavontam, illetve a Safari Park Szada
cirkuszi menazséria vagy állatkerti formában történő további működését a parkhoz
közeli belterületen élő lakók nyugalma és
biztonsága érdekében elviekben nem támogatom.
A Mondi gyár ügye is fellépést, illetve
közbenjárást követelt meg az önkormányzat
részéről. A lakosság által tapasztalt vegyszerszaggal kapcsolatban személyes egyeztetések történtek. A visszajelzések alapján
Novemberben átadtuk a Mini Bölcsődét, azóta a gyár környékén lényeges, a lakók
amely a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde számára megnyugtató változás követketelephelyeként működik már, ahol két cso- zett be a vegyszerszag eltűnésével.
portban bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása biztosított. Elkészült a – Milyen évre számít 2021-ben?
Piac, megtörtént a műszaki átadása is, a
– A 2020-tól beszedett gépjárműadó
működési engedély megszerzése folyamat- maradék részét is elvonta az állam az önban van, az árusítóhelyeket pályázat útján kormányzatoktól. A járványügyi helyzet
adjuk ki.
az önkormányzatok gazdasági helyzetét a vállalkozásokon keresztül is sújtja, ugyanis nem
számíthatunk a betervezett
iparűzési adóra sem, illetve a
kilátások szerint tovább csökkennek bevételeink, hiszen a
kormányzat részben megváltoztatja az adónem kulcsát: az
éves 4 milliárd árbevétel alatti vállalkozásoknak elengedik
az iparűzési adójuk felét. Ennek fényében kell megterveznünk az idei évet, de egy biztos, a tervezett beruházásaink
nem maradhatnak el, hiszen
fontos számunkra, hogy mindenki érezze: Szada fejlődik!
Kép és szöveg: Andó Patrik

A szadai lakosok bizalma hatalmas felelősséget jelent, amelyet képviselőtársaimmal együtt
minden nap újra és újra
igyekszünk megszolgálni.
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ÖNKORMÁNYZAT

VESZÉLYHELYZETBEN MEGHOZOTT

decemberi polgármesteri döntések
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a
polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét. Pintér Lajos polgármester a fenti rendelkezést messzemenően betartva, de élve a felkínált lehetőséggel, a decemberi határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket
a képviselő-testületnek megküldte, ennek megfelelően online értekezlet keretében alakítottak ki közös álláspontot, amelyekről a törvénynek megfelelve hozta meg a végső döntést.
Szervezeti és Működési Szabályzatot
kapott a Konyha

Újabb pályázatot
írtak ki a Székely Bertalan Művelődési Ház
Az önkormányzat fenntartásá- és Könyvtár vezetésére
ban lévő Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési
Konyha Szervezeti és Működési
Szabályzatát Szada Nagyközség
polgármestere 2020. november
26. hatállyal jóváhagyta. A lépést az indokolta, hogy korábban a Konyha hatályos szervezeti és működési szabályzattal
nem rendelkezett. A polgármester felkéri az intézményvezetőt az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglalt működés biztosítására.

Feladatok, források és
költségvetési irányelvek
Szada Nagyközség polgármestere az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek 2021. évi feladatellátását, annak forrásait és költségvetési koncepcionális irányelveit határozatban foglalta össze. A
határozat szerint Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének
előkészítése során elsődleges
szempont volt az önkormányzat forrásainak legoptimálisabb
felhasználása a költségvetés kötelező, állami és önként vállalt
feladatainál, azon belül a működési és felhalmozási feladatoknál a bevételek és kiadások
egyensúlyának biztosítása.
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Szada Nagyközség polgármestere a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló törvény alapján a Székely Bertalan
Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezető beosztás ellátásra októberben kiírt pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánította. A polgármester
az intézményvezetői feladatok
ellátásával 2020. december 31.
napjától az új intézményvezető kinevezéséig, legfeljebb
azonban 2021. április 30. napjáig Pusztai-Krebsz Mónika
Mercédeszt, a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár adminisztrációs munkatárs
munkakörben dolgozó foglalkoztatottját bízta meg.
A polgármester felkérte
továbbá a jegyzőt, hogy az
EMMI vonatkozó pályázati eljárás rendjét tartalmazó
rendelkezésekre figyelemmel
gondoskodjon a Kult. tv. 94.

§ (3) bekezdése szerinti magasabb vezetői beosztás álláshely betöltésére kiírt pályázati felhívás megjelentetéséről,
a benyújtott pályázatok véleményeztetéséről, valamint a
pályázattal kapcsolatos döntés-előkészítő feladatok végrehajtásáról. (részletes pályázati kiírás a 13. oldalon
található szerk.)

Stratégiai ellenőrzésiés munkaterv készült
Szada Nagyközség polgármestere Szada Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei
2021-2024. évi stratégiai ellenőrzési tervét elfogadta. A település vezetője az önkormányzat és költségvetési szervei 2021.
évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyta. Szada Nagyközség polgármestere a képviselő-testület
2021. évre szóló éves munkatervét elfogadta.

Adótörlések
Szada Nagyközség polgármestere 2021. január 1-jéig elévülő tételek esetében közel 34

millió forint adótörlésről határozott.

Fogorvosi
ügyeleti ellátás
Dr. Takács László fogszakorvos, a Takács Dental Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseletében a 2005. március
25-én megkötött megbízási
szerződés alapján végzi Szadán a fogászati alapellátást. A
megbízási szerződés az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást nem tartalmazza,
ugyanakkor az egészségügyi
alapellátásról szóló törvény értelmében az egészségügyi alapellátás körében ez is a települési
önkormányzat kötelező feladata. Szada Nagyközség polgármestere az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti
egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti
ellátás tekintetében úgy döntött, hogy a település lakosainak fogászati ügyeletben történő ellátását a Semmelweis
Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézettel kötött
feladatellátási szerződés alapján kívánja biztosítani, melynek
céljából 2021. január 1. napjától szerződést kötött.

Díjcsökkentés
a piac árusítóhelyeinek
bérleti díjából
Szada Nagyközség polgármestere a Szadai Piac üzlethelyi2111 SZADA | 2021. JANUÁR

ségei és árusítóhelyei hasznosítása céljából úgy döntött,
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és piaci
árusítóhelyek bérleti díját 75
%-kal csökkenti.
Döntés született arról is, hogy
a piac üzemeltetője Szada Nagyközség Önkormányzat. (lásd
részletesen a 2. oldalon szerk.)

Fejlesztik a térfigyelő
kamerarendszert
A települési térfigyelő kamerarendszer fejlesztése és üzemeltetése tárgyában Szada
Nagyközség polgármestere
a beérkezett ajánlatok kapcsán a Távfelügyelet Support
Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.-t minősítette nyertes
ajánlattevőnek, ennek megfelelően a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére vonatkozóan az ajánlat szerinti
bruttó 10  852  150  Ft összegű
vállalkozási szerződés megkötéséről döntött, melynek költségvonzatát az önkormányzat
2021. évi költségvetése terhére biztosítja.

Túlmunka finanszírozása a Dombos
utca építése kapcsán
Szada Nagyközség polgármestere – figyelemmel a Dombos utcai útépítés kivitelezésére a 81/2020. (VII. 23.)
KT-h atározattal biztosított
30  684  003  Ft keretösszegre, valamint a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. részére átadott
lakossági útépítési érdekeltségi hozzájárulás 3  120  000 Ft
összegére – a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. 142/2020. számú előterjesztés mellékletét
képező finanszírozási kérelmének helyt adva úgy döntött,
hogy a beruházás pénzügyi teljesítéséhez szükséges további 9  074  188  Ft összeget biztosít az önkormányzat 2020. évi
költségvetése tartalékkerete
terhére a beruházást lebonyolító Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. részére.

2021

séget kérni, mert a korábban magától értetődő hitelfizetés hirtelen teljesíthetetlen
teherré vált.
Nem egy ember van, aki életében először a szomszéd lánytól kér kölcsön hó
vége felé. Nem egy ember van, aki több
száz kilométerre ragadt a külföldön tanuló párjától. Nem egy ember van, akinek igazi pokollá vált az otthon.
Mentálhigiénés szakemberként pontosan tudom, hogy ilyenkor igaz az az állítás,
hogy segíthet, ha arra fókuszálok, hogy mi
jó az aktuális helyzetemben. Saját magamnak adhatom ezt a tanácsot, de egyúttal
szigorúan tilos ezt mástól elvárni. A pozitív gondolkodás, amikor a jóra fókuszálunk, adott körülmények között lehet jó
eszköz, viszont nagyon pontosan kell tudni, hogy ezt elsősorban magunktól várhatjuk el, mástól nem, soha, semmilyen körülmények között.
Vagyis akkor, amikor felmérjük, hogy
honnan indulunk, akkor magunknak
számba vehetjük a nehézségek mellett
mindazt, amit ez hozott. Hogy esetleg
onnan kaptunk segítséget, ahonnan
nem is gondoltuk volna. Hogy végre
szembenéztünk azzal, ami soha nem
volt örömteli az életünkben, de kön�nyebb volt a megszokott úton menni,
mint változtatni. Hogy már világosan
látjuk, hogy mekkora terheket viszünk.
Hogy esetleg végre először át is tudunk
adni a terhekből. A lényeg az, hogy tényleg látnunk kell a tényeket, hogy pontosan „hol is vagyunk”.
És meg kell tudnunk fogalmazni, hogy hova szeretnénk eljutni.
Van, hogy annyi a cél, hogy legyen fűtés a lakásban.
Van, hogy fontos cél maradt a diploma megszerzése.
Van, hogy csak túlélés a cél, hogy ne essen atomokra
az anya és a gyerekek kapcsolata az összezártság miatt. Van, hogy a cég életben tartása a cél. Van, hogy pont
most akarunk egy új álmot megvalósítani.
Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, nagyon sokat tud
segíteni, ha ezt meg is osztjuk másokkal. Amikor terveink vannak az előrelépésre, akkor ez sokszor könnyebb,
gyakran találjuk meg így a támogatókat, plusz erőforrásokat.
Amikor nehézséggel nézünk szemben, akkor ez sokkal nehezebbé válik, de érdemes tudni, hogy a segítség
is sokkal könnyebben tud érkezni, ha képesek vagyunk
a gondokat megosztani másokkal.
Azt, hogy „mivel közelítünk a cél felé”, most leginkább a kapcsolataink fogják meghatározni. A legnagyobb nehézséget megélők számára a szociális háló
túl lazán szőtt ahhoz, hogy a bajba kerültek többségét
megtartsa. A közvetlen közelünkben élők, a szomszédok, a segíteni akarók közössége, egyházi közösségek,
civil szervezetek nyújtanak most nagyon sokat.
A meglévő, megmaradó álmok valóra váltása is nagyban múlik azon, hogy kikkel tudunk kapcsolódni, kik
tudnak társaink lenni az új úton.
Meggyőződésem, hogy 2021-ben az, ami segíthet a
túlélésben, és ami segíthet az álmok valóra váltásában,
az a közösségek ereje! Építsünk rá!
Simon Erika alpolgármester

Újratervezés
folyamatban…
Amikor vállalkozást tervező nőknek tartok tréninget,
sokszor használom az útvonaltervezés példáját: ahhoz, hogy elérjük a célt, látni kell, hogy honnan indulunk, és tudni, hogy pontosan hová is szeretnénk eljutni, és hogy mivel közelítünk a cél felé.
Sokszor jutott ez a példa eszembe, amikor az újév került szóba.
Amikor megnézzük, hogy „honnan indulunk” akkor muszáj tényszerűen számba venni a helyzetet.
Teljeskörűen, szembenézve a nehézségekkel is. Nem
elhazudva, ha majd belepusztultunk abba, amit az otthontanulás jelentett a gyerekkel vagy pont ellenkezőleg,
mekkora könnyebbséget jelentett, hogy nem kellett az
iskolába eljutást megoldani és egész sokszor még ki is
aludhatta magát.
Egy egész országnak kell most azzal szembenézni,
hogy az egészségügy elérte a határait, hogy nem voltunk felkészülve a digitális oktatásra, hogy nemcsak tragikus gazdasági visszaesés ért el minket, hanem annak
következményeit se tudjuk kezelni.
A tények, amikkel szembe kell nézni, ebben az évkezdésben sokszor súlyosak.
Nem egy család van, ahol egy bevétel kiesése a nyomor szélére sodort mindenkit. Nem egy család van,
ahol a táppénz mértéke miatt már választani kell az
evés, a csekkek befizetése és a gyógyszerek kiváltása
között. Nem egy család van, ahol az anyának évek
óta dédelgetett vállalkozást kellett elengednie, mert
a járványhelyzet elviselhetetlen plusz terheket rakott
rá. Nem egy család van, akiknek nagy ház és autók
látszatából kell megkeresni, hogy hogy tudnak segít-

INTERJÚ

Örülök annak, hogy értékes
emberekkel kerültem össze
INTERJÚ SZÉKELY BEATRIXSZEL, AZ ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL
Székely Beatrix mérnöki, gazdasági és államigazgatási diplomával rendelkező négygyermekes családanya. Családi vállalkozását menedzseli, előtte multinacionális vállalatoknál töltött be vezető tisztségeket. Részben hobbiként és újabb kihívásként tűz- és
munkavédelem szakirányban tevékenykedik. Tizenöt éve él Szadán. A környéket a gödöllői egyetemen töltött évei és a lovassport
kapcsán ismerte meg. A sportolás azóta is lételeme. Közösségi emberként lelkes szervező tagja volt az óvodai és iskolai életnek.

A

Változás Útján Egyesület (VUE) alapító tagja, a 2019-es önkormányzati választáson az egyesület jelöltjeként a szavazatok 42,65%-át megszerezve a
negyedik helyen került be a képviselő-testületbe. Az alakuló ülést követően megválasztották az Ügyrendi Bizottság elnökének
és a Pénzügyi Bizottság tagjának.

– Az alakuló ülésen felkérték az
Ügyrendi Bizottság elnökének. Milyen feladatot lát el a bizottság?
– Az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe
tartozik a helyi önkormányzati képviselők
összeférhetetlenségének kivizsgálása, valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, nyilvántartása, kezelése és őrzése. A bizottság
a helyi viszonyokra alkalmazott települési
bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciót
dolgoz ki és ellenőrzi annak megvalósulását, valamint előkészíti a település nemzetközi kapcsolataival összefüggő, a településre háruló feladatok ellátását. Az bizottság öt
tagú, rajtam kívül még tag Boros Gábor és
Oroszi Sándor képviselő, külsős tag Nagy
László és Molnár Csaba Sándor.
Az említett feladatkörök miatt Szadán
az Ügyrendi Bizottság felvállalta a Polgárőr Egyesülettel, valamint a testvérvárosokkal a kapcsolattartást. Koronavírus-járvány miatt, nincs lehetőségünk a személyes
találkozásokra, de várjuk a nyitást és a lehetőséget a betervezett programjaink végrehajtására.
Még a járvány kitörése előtt egy testvérvárosi kapcsolatot erősítő projektre pályáztunk Scherzinger Mária közreműködésével. Ez egy kulturális és ismerkedési
program lett volna német testvértelepülésünkkel, Neukirch önkormányzatával és
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lakóival, ami meghiúsult a járvány miatt.
Természetesen ezt a lehetőséget sem adjuk fel, ahogy a körülmények engedik, ismét beadjuk a pályázatot.
– A választási kampányában azt
ígérte, hogy Nem politizálni szeretne, hanem közösséget építeni! Men�nyiben tudta tartani ezt az ígéretét?
– Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján
azt mondhatom, hogy a döntéseimet nem
a politika határozta meg. Ebből volt konfliktusom is. Továbbra is közvetlen, nyitott,
közösségi embernek tartom magam. Szeretek az emberekkel beszélgetni, a tudomásomra jutott problémákra igyekszem
megoldást találni, amit aztán az önkormányzati döntések során is képviselek.
A választási programomban és a VUE
programjában is kiemelt helyen szerepel
a közösség építése. A faluban fontos lenne
további kis közösségeket építeni, de a civil
szervezetek is ebbe a kategóriába tartoznak.
A választások óta egyre több ilyen szerve-

ződés jött létre Szadán, amiknek megnőtt
a szerepe. Ezért vállaltam fel a kapcsolattartást a polgárőrséggel és a testvértelepülésekkel, a képviselők személyes jelenléte
ugyanis segíti a kezdeményezések beindítását. Tizenöt évvel ezelőtt, amikor a településre költöztem, létrehoztuk a baba-mama
klubot. Az akkori résztvevő anyukák még
most is tartják egymással a kapcsolatot.
– Egy év távlatából hogyan látja belülről az önkormányzat működését,
mire van lehetősége a testületnek?
– Örülök annak, hogy nagyon értékes emberekkel kerültem össze a képviselő-testületben. Csapatként tudunk együtt dolgozni.
Sokat gondolkodunk egy-egy feladat megoldásán, próbálunk mindig valamit hozzátenni. Erre jó példa volt az új Szervezési és
Működési Szabályzat újragondolása, a játszóterek, a közösségi terek felmérése és felújítása. A játszótereknél az volt a fő szempont, hogy a régiek megmaradjanak és újak
is készüljenek. Mindenképpen azon vagyunk,
hogy ezek a közösségi terek megépüljenek.
Beszélni kell még az úthálózat fejlesztéséről is. Az önerős útépítéssel egy új lendületet adtunk ennek a területnek. A Hajnal utca
és a Dombos utca gyors megépítése jól példázza, hogy a lakossági kezdeményezéseket
érdemes felkarolni. Az állami elvonások miatt 2021-ben kevesebb beruházási lehetőségünk lesz, így ahol a lakosság is hozzájárul
a költségekhez azok az útfelújítások kerülhetnek előtérbe. A költségvetésünkben komoly összeget kell elkülöníteni, biztosítani
a közmű fejlesztésre a Várdombon, amit a
Nemzeti Sportközpont által építendő új iskola beruházáshoz kell biztosítani.
A Szadai Piac beindítását is a szívemen
viselem. Az épület állandó üzletei mellett, a
helyi termelők is árulhatják majd itt a portékáikat, emellett jelentős közösségi teret
is ki lehetne alakítani, ezt kellene nagyon
aktívan kihasználni. Az épület közelében
helyi hétvégi programokat is lehet szervezni. Örömmel látnám itt a civil szervezeteket. Teret adhatunk többek között a Szada
Fényei csoport és a Czibere Táncegyüttes
szabadtéri bemutatójának, vagy a VUE bolhapiacnak, de a sportok, táncok bemutatására is… a helyi közösség építésére! Polgár
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
Adventi gyertyagyújtások az iskolában
Szabó Krisztiánné pedagógus beszámolója
A karácsonyt megelőző adventi várakozás
időszakában mi is meggyújtottuk a gyertyákat iskolánk adventi koszorúján. Ilyenkor az épület karácsonyi ünneplőbe öltözik,
hangulatosan dekorált folyosók, tantermek,
a földszinti aulában pedig szépen feldíszített karácsonyfa várja a gyerekeket.
A reggeli gyertyagyújtásokat rövid műsorok kísérték, a diákok karácsonyi verseket, történeteket mondtak, valamint hangulatos ünnepi dallamok csendültek fel,
melyekre közösen énekeltünk.
Jó volt így együtt várni az ünnepet!

Karácsonyi vers-és prózamondó verseny díjátadása

Karácsonyi vers
és prózamondó verseny

Csőszné Görzsöny Annamária
pedagógus beszámolója
Advent időszakában, a szeretet ünnepére
készülve, iskolánkban minden évben megrendezzük a karácsonyi vers és prózamonÍgy érkezett
dó versenyt. Nagy öröm számunkra, hogy
a Mikulás az iskolába
mai modern világunkban diákjaink en�nyire szeretik olvasni, tanulni és előadni
a verseket, meséket.
A verseny meghitt hangulatát fokoztuk
egy karácsonyi dallammal, dekorációval.
A zsűri döntésére várva a gyerekek szaloncukrot kaptak.
A verseny helyezettjei
1-2. évfolyamon:
1. helyezett: Marecskó Márk (1.a)
2. helyezett: Csatár Ajna (1.a)
3. helyezett: Kolozs Míra Dorka (1.b)
3-4-5-6. évfolyamon a zsűri
megosztott helyezéseket osztott ki:
1. helyezett: Balla Regina (5.a)
Mikulásvárás
és Tar Zsombor (3.b)
az iskolában
2. helyezett: Németh Luca (3.c)
Tari Anikó igazgatóhelyettes beszámolója
és Samu Gábor (4.b)
December 4-én, pénteken reggel vára3. helyezett: Köleséri Anita (3.c)
kozással teli, izgatott gyerekek érkez- Minden résztvevő gyönyörű karácsonyi
tek az iskolába. Már az előző napokban emléklapot kapott és talán annak élménagy volt a készülődés, vidám Mikulás- nyét, mennyire varázslatos dolog egymásváró dallamok, csilingelő énekhangok nak ily egyszerű módon örömet szerezni.
szűrődtek ki az osztálytermekből. Különleges kézműves ötletek keltek életre,
„Hull a hó, hull a hó,
szebbnél szebb gyermekmunkák kerültek ki dekorációként a tantermek faliúj- mesebeli álom…“
ságjaira.
Fazekas Katalin pedagógus beszámolója
A Mikulás fél tízkor érkezett meg isko- Ezzel a mottóval hirdettük meg a szokálánk udvarára, egyesek saját tantermük, il- sos alsó tagozatos karácsonyi rajzpályázaletve a folyosók ablakaiban, mások pedig a tunkat a Szadai Székely Bertalan Általáfőbejáratnál lévő udvarrészen köszöntöt- nos Iskolában. Hó ugyan még az idén nem
ték őt vidám integetéssel, Mikulásdalok esett, de ez nem fékezte tanítványaink aléneklésével. Később még bekukkantott kotókedvét és fantáziáját.
az osztályokba, ahol személyesen adta át
Az idei pályamunkákat az eleven, bátor
minden jó gyereknek az ajándékokat. Vi- színhasználat és a gazdag, fantáziadús képdáman és izgalmasan telt ez a délelőtt!
alkotás jellemezte. Nem csak a karácson�2021. JANUÁR | 2111 SZADA

Alsó tagozatos karácsonyi
rajzpályázat díjnyertes rajzai.
nyal kapcsolatos gondolatok elevenedtek
meg, de megjelentek a tél örömei is. A díjazottak munkáiból kiállítást is rendeztünk az iskola aulájában.
Az első helyezettek méltán lehetnek büszkék alkotásaikra, miként nagyon büszkék
vagyunk rájuk mi is!
Ők pedig: Moldván Csenge (1.b), Gellért
Enikő (2.b), Szabó Eszter (3.c), Kácser
Noémi (4.b).
Gratulálunk a nyerteseknek, és minden
résztvevőnek, szüleik és tanáraik odafigyelését pedig köszönjük szépen!

AZ ÓVODA DOLGOZÓI
HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
A KARÁCSONYT
Köszönjük a képviselőknek, hogy a nehéz
helyzetben is gondoltak ránk!
Kedves Szülők! Köszönjük szépen az
együttműködést, mellyel szebbé tették
a gyermekek óvodai karácsonyát! Most
mindenki szuperhős, a gyerekek és a szülők is! Kitartás, és vigyázzunk egymásra!
Boldog új évet kívánunk!

9

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Nyugdíjba vonult
a Faluház vezetője
Az önkormányzat bensőséges hangulatú ünnepségen köszönte meg a december 31-én nyugdíjba
vonuló Juhászné Bankó Erzsébet majd két évtizedes szolgálatát. A Székely Bertalan Művelődési
Ház és Könyvtár vezetőjének a színvonalas, mindnyájunkért végzett munkája elismeréseként a település nevében Pintér Lajos, Szada Nagyközség
polgármestere, Simon Erika és Petrák Árpád alpolgármesterek, illetve Székely Beatrix és Gelle
Róbert képviselők mondtak személyes köszönetet és adtak át számára egy Kun Éva által készített kerámiát.

Tizennyolc év a Faluház szolgálatában
Juhászné Bankó Erzsébet, vagy ahogy
m i nden k i ismer i:
Zsóka! Gödöllőn született és ott él napjainkban is. Amit sokan
nem tudnak róla: kiváló sportoló, futó volt
fiatalon, iskolájában
hosszú évekig tartotta távolugrásban a rekordot.
Zsóka tizennyolc
évig vezette a szadai
Faluházat, végigjárva
a kultúra minden lépcsőfokát. Az eltelt időszak alatt számos neves, híres embert és művészt hívott Szadára. Többször
is találkozhattunk Dragomán Györggyel, Szabó T. Annával, Pál Feri atyával, Jókai Annával
és sorolhatnánk még tovább a neveket. Színházi és zenei előadásokkal, koncertekkel, gyermek
előadásokkal, bábszínházzal színesítette a Faluház programjait.
Ápolta és őrizte Székely Bertalan művészeti
hagyatékát, megőrizve a jövő nemzedékének.
Pályázat segítségével megújította a Székelykertben a festőművész műterméből kialakított
kiállító termet, ahol eredeti Székely műveket is
bemutattak.
Ápolta a Székely leszármazottakkal a kapcsolatot, ennek köszönhetően minden évben meghívást kaptak a családtagok a Székely napra.
Az önkormányzattól 2018-ban megkapta a
„Szadáért” Székely Bertalan emlékérmet.
Furcsa a Faluház most nélküle, üres… de reméljük, amit tanított, ránk hagyott, tovább tudjuk vinni.
Kívánunk neki sok erőt és egészséget, hogy a
pihenés időszakában is azzal foglalkozzon, amit
szeret és a szívéhez közel áll.
Köszönjük a nagyközségért végzett munkáját!
Pusztai-Krepsz Mónika megbízott intézményvezető

KÖNYVTÁRI HÍREK
KÖNYVAJÁNLÓ

NYITVATARTÁS:
Nyitva tartásunk a korlátozó rendeletetek alapján működik, friss változásokat a Faluház honlapján és
facebook Bagolyvár Könyvtár oldalon jelezzük.
Kölcsönzési igényeiket előkészítjük az alábbi időben:
hétfő, kedd, szerda, péntek 9-15 óra
csütörtök 11-17 óra

ELÉRHETŐSÉGEINK:
szadakonyvtár@gmail.com
Bagolyvár Könyvtár Facebook oldal
+36 28-503-180
+36 70-19-99-571

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS
Kölcsönzésre előkészítjük a könyveket
intézménybe lépés nélküli kölcsönzési
mód szerint. Kérjük, jelezzék elérhetőségeinken igényeiket, és összekészítjük Önöknek megbeszélt időre olvasmányaikat. Könyvek visszahozásánál
is kérjük, jelezzék érkezési idejüket,
hogy átvehessük azokat.

Csiffáry Gabriella: A tábornok
kertje (Corvina Kiadó, 2019.)
Különösen nagy
szeretettel ajánljuk ezt a gyűjteményes kötetet,
hiszen szegről-végről egy könyvtáros
kolléga munkája. A
szerző a Budapest
Főváros Levéltár
főlevéltárosa. A kötet alapos több évtizednyi kutatómunka eredménye, melyben sok új információ többféle csoportosításban, jól kereshetően és igen jól
követhetően tárja fel a XX. századi és
előtti nagyjaink életét. Több tucat híres
magyar művész, tudós, történelmi személyiség ismeretlen, vagy kevésbé ismert
oldalát mutatja be kincset érő illusztrációkkal színesítve.
Nagy örömet szerezhet mindenkinek,
aki kézbe veszi, hiszen az oldalakról átsüt, hogy egy olyan szakember munkája,
akinek lám, a munkája a szenvedélye.
Boldog új évet kívánunk!
Németh Anikó és Pusztai-Krepsz Mónika
könyvtárosok

KÖNYVMOLY BÖRZE
SZABAD POLC
Az ingyen elvihető olvasmányok polca a téli hideg, párás idő miatt beköltözött a Faluház bejáratából, jobb idő
visszatértéig ez a szolgáltatás szünetel. Megértésüket köszönjük!

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
Korlátozó rendeletek továbbra is elválasztanak minket egymástól, így személyes találkozók helyett programjainkkal visszaköltözünk az online térbe. Könyvajánlóval
hetente és családi programmal havonta készülünk, fogadjátok szeretettel!
Online Papírszínház facebook-on
február 9.
Online Könyvajánló facebook-on
minden héten csütörtökön.
10
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Szada forrásait KUTATTUK
2020 őszén Szada Nagyközség Önkormányzatának felkérésére végeztük el a település forrásainak állapotfelmérését. Bár
ez így megfogalmazva – némi képzavarral – elég száraz feladatnak tűnik, mégis nagy kíváncsisággal vágtunk neki. Cikkünkben röviden összefoglaljuk a felmérés módszereit és
eredményeit is, de először arról szólunk, hogy milyen előnyei vannak annak, hogy most már – a kis számú hazai települések egyikeként – Szada is rendelkezik forráskataszterrel.

2021. JANUÁR | 2111 SZADA

Fotó: Dr. Tatár Sándor

E

gy-egy település természeti, táji és
épített értékei alapvetően határozzák meg az ott élők énképét, identitását, tájhoz való kötődését, azt, hogy
érzik magukat lakóhelyükön. Sok más
szempont is számít, de a „hely szellemét”
talán ezek az értékek adják…
Nyilvánvaló azonban, ha egyes értékekről csak kevesen tudnak, és a kevesek
sem mindent, és nincs mód átadni az ismereteket. Ez olyan, mintha az adott érték nem is létezne.
A források tipikusan ilyen rejtett értékek. Mi sem tudunk róluk mindent,
de amit lehetett, egy tanulmányban leírásokkal, fotókkal, térképekkel, saját
adatokkal összefoglaltuk. A kataszter
szabadon bővíthető a jövőben, sőt, magunk is csak bátorítjuk a Szadán élőket, hogy ismereteikkel bővítsék az általunk leírtakat. (Tanulmányunk itt
érhető el: https://szada.hu/tervekkoncepciok-programok)
A veresegyházi Tavirózsa Egyesület évtizedek óta igyekszik feltárni és megóvni a térség természeti, táji értékeit, környezeti állapotát. Az egyesület keretében
ketten arra vállalkoztunk, hogy forrásvizsgálatban másutt szerzett tapasztalatok alapján megkeressük Szada forrásait,
átfogó képet nyújtunk azok állapotáról
és javaslatot teszünk jövőjükre nézve.
A felmérést szó szerint kutatással kellett
kezdeni: Bár a települést jól ismerő vezetőt kaptunk, ám a már ismert forrásokon
túl még továbbiakra is számíthattunk. A
domborzati adottságok alapján, becsülnünk kellett, hol bukkanhatnak még felszínre források. A terepbejárások pedig
vagy igazolták, vagy nem igazolták a felvetéseket…
A szintén megkeresett Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában egy
konkrét, országosan védett forrás szerepelt. Ez a Jancsi(ka)-forrás, a lakott területtől délre, a Natura 2000-es területen.

Vizsgálat a „Szívecske-forrásnál”
A belterületen és közelében azonban
három forráscsoport is található, így a
források iránt érdeklődők számára még
csak messzire sem kell menni.
A Millenium parkban három forrás fakad és a Rákos-patak sem egy forrásból
indul 44 km hosszú útjára, hiszen csak
Szada területén 5 forrását fedeztük fel!
(A patakvölgy gödöllői szakaszán további források sorakoznak.) Az idősek otthonának parkjában hat forrást találtunk.
A nem említettekkel együtt összesen 16
forrásra lehetnek büszkék az itt élők, de
további 8 forrást is feltételezünk még,
melyek megkeresése újabb erőfeszítéseket igényel.
A szadai forrásokkal kapcsolatban ös�szefoglalóan elmondhatjuk, hogy jellemzően kis vízhozamúak, egy részük gyakran
ki is szárad. Vízminőségük általában nem
tökéletes. (A hajdani csatornázatlanság és
a mezőgazdasági művelés következtében
számítani lehetett a nitrogén- és foszforvegyületekkel való terheltségre. Ez így is
van, bár éppen az Imaház alatt felszín-

re bukkanó forrásvízről elmondhatjuk,
hogy benne ezek a vegyületek az ihatósági határérték alatt vannak. Általában
azonban kellő óvatossággal kell kezelni
az ihatóság kérdését, hiszen pl. más ös�szetevők is befolyásolják ezt a fajta hasznosítást. Nem utolsósorban: akkreditált
vizsgálatok alapján lehet eldönteni, hogy
iható-e az adott forrás, vagy sem.)
Egyes forrásokhoz értékes növényés állatvilág is kötődik, és maga a forráskörnyék is lehet vonzó tájképi szempontból.
A források „előnyét”, „hasznát” ös�szességében nem csak abban tudjuk lemérni, hogy mennyi vizet tudunk kitermelni belőlük, hogy ihatók-e, hanem az,
hogy adott táj karakteres, sajátos elemei,
hogy a „mienk”, illetve milyen kulturális értékek, hagyományok kötődnek
hozzájuk. Egy részük érdekes, bemutatható, akár egy tanösvény részeként
közkinccsé tehető, de vannak olyanok
is, melyek bemutatását mi sem javasoljuk, mert kárt tenne forrásban és környezetében is, akár már az első látogatócsoport.
A források mindenképpen hozzájárulnak a helyi turisztikai célpontok fejlesztéséhez, bővíthetik a környezeti nevelési lehetőségeket és a Települési Arculati
Kézikönyvben foglaltakat.
Írta, kutatótársa Dr. Tatár Sándor nevében is
Dukay Igor, természetvédelmi szakértő
2020. 11. 25.
HIRDETÉS
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SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2021

JAN. – FEBR.
JANUÁR
DÁTUM
HÉTFŐ
18. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
25. KOMMUNÁLIS

FEBRUÁR
DÁTUM
1.
8.
15.
22.

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS

HÍREK

Szadán két közterület-felügyelő

VIGYÁZ A RENDRE

Törvényi kötelezettség alapján, a közterületi rend és tisztaság biztosítása a települési önkormányzat feladata. Ezért a képviselő-testület
a szeptember 3-án megtartott rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy a
település rendjének, tisztaságának és az önkormányzati vagyon védelme miatt közterület-felügyeletet hoz létre. Feladataik közzé tartozik a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése és kezelése is.

S

zadán az önkormányzat a település közterületeinek rendjét két
közterület-felügyelő alkalmazásával biztosítja. A közterület-felügyeAz utcánkénti bontás megtalálható
lőket a polgármesteri hivatalban a műa www.zoldhid.hu oldalon.
szaki osztály épületében helyezték el. A
kétfős
csapat vezetője Jancsó Szabolcs,
2021. január 1-től tilos a zöldhulladék
égetése! A Zöld Híd Kft. a jövőben is az
aki 15 év rendőri szolgálat után tavaly
Ügyfelei rendelkezésére áll a zöldhullajelentkezett erre a feladatra. Jászságdék elszállításában. Védjük együtt környeban él, onnan jár be naponta Szadára.
zetünket!
A csapat másik tagja Fejes Norbert, aki
civil területről pályázott közterület-felügyelőnek. Hat évvel ezelőtt költözött Budapestről Szadára, felesége a helyi óvodában dajka. Mindketten elkötelezett hívei
egy még élhetőbb település kialakításának. A két közterület-felügyelőt egy délelőtti járőrözés után kértem meg egy röKORONAVÍRUS JANUÁR 8-án a Ma- vid beszélgetésre.
gyar Közlönyben megjelent a rendelet a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának – Az eltelt hónapok után milyen tameghosszabbításáról. Ennek értelmében pasztalatik vannak, milyen ügyekminden jelenleg hatályos, a koronavírus- kel találkoztak?
járvány terjedését lassító korlátozó intézkeJancsó Szabolcs: A legtöbbször az eldés hatályban marad további három hétig. hanyagolt ingatlanok miatt kerestek benA kormányfő január 8-án a reggeli rádióin- nünket. Több bejelentést is kaptunk, hogy
terjújában jelentette be, hogy február else- az ingatlanokat a tulajdonosok nem gonjéig változatlan formában marad a kijárási dozzák, ezért elburjánzott a parlagfű. Antilalom és ugyanígy a járványügyi korlá- nak örültünk a legjobban, hogy minden
tozó intézkedések is, valamint a középis- egyes esetben szép szóval sikerült rábeszélkolákban is megmarad a digitális oktatás. nünk a tulajdonosokat, hogy végezzék el a
gyomtalanítást és a kaszálást. Úgy vettük
észre, hogy Szadán erre a lakosság vevő is.
Így megoldódott minden probléma, senkit sem kellett megbüntetni. A másik dolog, ami szintén országos jelenség, az illegális hulladék lerakása. Érdekes módon a
településtől messzebb lévő szántóföldeken
A Zöld Híd B.I.G.G.
találkozunk az ilyen „lerakatokkal”. MosNonprofit Kft. jatanában hozzánk került a behajtási engenuár 11-én kezdte
délyek kiadása, ezt mi adjuk ki és mi elmeg a kidobott felenőrizzük. Vannak olyan utcák, amelyek
nyőfák gyűjtését. A
súlykorlátozással védettek, ezt is fokozotkét hétig tartó időtan ellenőrizzük.
szak alatt folyamaFejes Norbert: Mivel többnyire velünk
tos a fenyőhulladék gyűjtése.
találkoznak az emberek, sok olyan probléA társaság arra kéri Szada lakosait, hogy
mával szembesülünk, amelyek megoldáaz ingatlanok előtt, a kollégáik számára
sa nem a hatáskörünk. Az önkormányzatot
könnyen észrevehető módon helyezzék
el a fát!
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MEGJELENT A RENDELET A VÉDELMI
INTÉZKEDÉSEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

JANUÁR 11-ÉN ELKEZDTÉK
A FENYŐFÁK BEGYŰJTÉSÉT

érintő problémák esetén a kéréseket eljuttatjuk az illetékes munkatársunkhoz. Ilyen
lehet például az útfelbontás, útkarbantartás,
gallyazás. Viszont a közterület foglalás engedélyeztetése már a mi feladatunk. Érdekes
módon Szadán egyre többen szerelnek autót, teherautót az utcán, és a szerelés idejére
ott is hagyják a gépjárművet, pedig ez is illegális közterület foglalásnak minősül. Többen szemetet és hulladékot tárolnak az ingatlanjaikon, amit a szomszédok sem néznek jó
szemmel, és amit nekünk is jeleznek. Még
meg kell említeni, hogy van egy bővítésben
lévő kamerarendszere a falunak. Hamarosan 26 ponton elhelyezett térfigyelő rendszer
fog összeállni a településen és reményeink
szerint a 24 órás térfigyelő szolgálat hatékonyan fogja majd segíteni a munkánkat.
– Hogyan telik egy napjuk?
Jancsó Szabolcs: Reggel átnézzük az
adminisztrációt, elvégezzük a határidős
feladatainkat, majd kimegyünk a településre. Időnk nagy részét területen töltjük,
mert így lehet a problémákat észrevenni.
Igyekszünk megakadályozni a szabálytalan parkolást, az egyirányú utcában való
szabálytalan közlekedést, a túlsúlyos tehergépkocsival súlykorlátozott övezetbe
való behajtást, az illegális szemét lerakóhelyek kialakulását, az üzemképtelen autókat pedig elszállíttatjuk. Kötött programunk nincs, az élet alakítja, hogy mikor,
merre megyünk.
Milyen a kapcsolat a rendőrséggel és a polgárőrséggel?
Jancsó Szabolcs: A rendőrséggel és
a polgárőrséggel szerencsére nagyon jó az
együttműködés, velük napi szinten kapcsolatban vagyunk. Már közös szolgálatot
is adtunk. Egy a célunk, biztosítani kell a
lakosság nyugalmát, biztonságát, és Szadát még élhetőbb településsé kell alakítani.
Közterület-felügyelők elérhetősége:
+36/28 503-065/5. mellék, 06-70/39628-02, 06-30/208-18-55, kozterulet@
szada.hu

P.Gy.
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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Pályázat a Szadai Szociális
Alapszolgáltató Központ
INTÉZMÉNYVEZETŐI
MUNKAKÖR ELLÁTÁSÁRA
Munkajogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre,
5 évre, 2021. 03. 01-2026. 02. 28-ig szól.
A munkavégzés helye: 2111 Szada, Dózsa György út 76.
Pályázati feltételek:
• főiskola, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében az
intézményvezető tekintetében előírt felsőfokú szakirányú
végzettség vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú
mellékletének I/1. pontjában meghatározott felsőfokú szakirányú végzettség,
• a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
• kiváló szintű problémamegoldó- és tárgyalóképesség,
• empátia, terhelhetőség, önállóság,
• ágazati jogszabályok ismerete.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 01. 29.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör
legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szada Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György
út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1977/2020. valamint a beosztás megnevezését: „SZAK Intézményvezetői pályázat”.
• elektronikus úton wilk.andrea@szada.hu e-mail címre.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az ös�szes tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázatot kizárják a pályázati eljárásból.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a véleményező bizottság hallgatja meg, aki a pályázatokat véleményezi. A Képviselő-testület a pályázatokat a
pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz
döntést a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Részletes pályázati kiírás
a www.szada.hu honlapon található.

PÁLYÁZAT A SZÉKELY BERTALAN
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

INTÉZMÉNYVEZETŐI
MUNKAKÖR ELLÁTÁSÁRA

A munkavégzés helye: 2111 Szada, Dózsa György út 63.
Munkajogviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
• Megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb
feltételeknek [Kult. tv. 94. § (1) bekezdés],
• A Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megalkotott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) értelmében további feltételek:
közművelődési intézmény tekintetében:
• rendelkezik felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
• a felsőfokú közművelődési szakképzettségének, szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre
irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai
gyakorlatot szerzett,
• kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
könyvtár tekintetében:
• rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel,
• végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
A pályázónak legalább az egyik kulturális
intézménytípus intézményvezetőjével szemben
támasztott követelménynek meg kell felelnie.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 03. 16.
A munkakör legkorábban 2021. május 1. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. FilóSzentes Kinga Szada Nagyközség Önkormányzat jegyzője nyújt
a 06-28/503-065-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út
88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: H/7/2021, valamint a beosztás
megnevezését: „Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői pályázat”.
• elektronikus úton wilk.andrea@szada.hu e-mail címre.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az ös�szes tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelel.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázatot kizárják a pályázati eljárásból.
Részletes pályázati kiírás
a www.szada.hu honlapon található.

HITÉLET

Neked is van, nekem is van.
Hasznos és rombol is. MI AZ?
a következő szintre. A valós hibákból lehetne tanulni, azokban fejlődni.
• Megakadályozza, hogy a gyermek rugalmas, türelmes, tervező, szervező, önellenőrző, problémamegoldó legyen.
• Romlik a tanulásképessége, csökken
az IQ-ja.
• A vibráló képernyő az idegrendszer érélyen egy ülni is még alig tudó csecsemő
sét gátolja.
bámulta meredten a telefont és mikor • Nem lesz igénye a virtuális kommunikáanyukája elvette tőle, önkívületi hisztició folytán a valóságos kapcsolatokra. (A
ben tört ki, megszűnve körülötte a teljes
facebook fejlesztői mondták ezt: "Ha etevalóság! Visszakapván az eszközt, megted a vadat, el fog pusztulni.")
nyugodott.
• Lemarad a gyermek a gyermekkorról!
• 3-6 éves korig a valóság, a mozgás, a tapasztalatszerzés a fejlődés, érés eszkö- Mi kell akkor a gyermeknek?
ze. A gépezéskor nemcsak a vékonyabb • Kötődés szeretett személyekhez, közöskoponyacsontjuk miatt nagyobb sugárségekhez.
zásnak vannak kitéve, de mindezektől • Világos, megbízható keretek, szabályok,
a fejlesztő dolgoktól fosztja meg a gyerérthető célok.
meket a gép és az, aki odaadja neki! • Saját döntések, tapasztalatok, melyben
Olyan tartalmakkal is találkozhat a
meglátja énjének hatékonyságát, sikeregyermek, amiket nem tud feldolgozni,
it, melyekért jutalmat kap (mosoly, öleezért szorongást, depressziót, agres�lés, taps...), hibáit, melyeket javítani tud.
sziót, hiperaktivitást váltanak ki náluk. • Elsajátítható képességek, ügyességek.
Egy óvodás napi összes képernyőhasz- • Izgalmas felfedezések, átélhető valósánálata (tv, tablet, telefon) max. 45 perc
gos kalandok.
legyen, ha megvan mellette a megfele- • Követhető hús-vér példaképek.
lő mozgás!
• Agyi tevékenységének megfelelő fejlesz• 6-12 éves korig kezd kialakulni az elvont
tése a természet, játék, sport, képzőműgondolkodás. Ehhez is sok-sok tapasztavészetek által.
latszerzésre van szükség. Maximum napi • Ezeket mind meg tudná kapni a valóság60 perc legyen az iskolás képernyők előtt
ból valóságosan is! Ha nem kapja meg,
töltött ideje!
akkor próbálja a géppel pótolni.
De a gép nem az emberi alapszükségMit ad/vesz el a korlátlan gépezés?
letek kielégítésére való, hanem ismeret és
• 800-szoros a figyelemzavar megnöveke- adattárolásra. Hát használjuk erre ezeket!
dés a géphasználók között!
Akkor fejleszt, másképp rombol! Súlyos,
• A testérzékelés megszűnését. Nem veszi elgondolkodtató szavak ezek. Szánjunk
észre a gyermek, ha éhes, szomjas, mos- időt ezek átgondolására az életünkben!
dóznia kell. A szülő meg inkább a gép „A nevelés az Élet szolgálata!”
elé viszi az ételt, italt, csakhogy egyen!
(Bár a szadai előadáson felvétel nem ké• Lehetetlenné válik az ok-okozat megfej- szült, a témában tartott előadás az intertése, mert nincs befolyásoló hatással a já- neten elérhető: Fejleszt vagy rombol?
tékra. Elveszti a gyermek a kíváncsisá- – Uzsalyné Pécsi Rita – YouTube)
gát, közönyössé, érdektelenné válik, mert
2020-ban jelent meg Uzsalyné Pécsi
nem tud mást csinálni, mint kattintani. Rita: Fejleszt vagy rombol? – Kulcs az okos
• Másfajta agyi működést, mint a valósá- eszközök, okos használatához című könygos megtapasztalás, ugyanis a virtuális ve, A nevelés az élet szolgálata sorozatban
lenyomat az agyban máshol hagy nyo- (Kulcs a Muzsikához Kiadó, 2020). Pécsi
mot, mint a valóságos. Egy valós élet- Rita honlapjáról megrendelhető: www.
helyzetben azt nem tudja segítségül hív- pecsirita.hu
ni a gyermek.
Simonné Horváth Anikó
• Nem viseli el a gyermek a hibát, torzul
(anya, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógiai
az énképe. Addig játszik, míg át nem jut
asszisztens, a keresztény szülői kör tagja)

A Szadai Keresztény Szülők Körének szervezésében október 14-én Dr. Pécsi Rita bölcsész, pedagógus, neveléskutató, akinek hitvallása: „A nevelés az Élet szolgálata”, látogatott el az óvodába a pedagógusokhoz, hogy a digitális világ
fejlesztő és/vagy romboló hatásáról tartson előadást.

A

COVID-járvány szigorítása miatt nem tudtuk nagyobb közönség előtt (szülők, egyéb érdeklődők) megszervezni ezt, pedig mindenki
számára nagyon hasznos lett volna meghallgatni az előadót, elsősorban azoknak,
akik háztartásában van tv, tablet, okos telefon vagy számítógép és van négy gyermeke, unokája és ő maga is használja a
digitális eszközöket. Nehéz szavakba önteni mennyi mindent hallottunk, ami elgondolkodtató volt, de megpróbálom csokorba szedni:

Nem vitatott, hogy az okos eszközök
hasznosak, de nem gyermekkorban! Miért?
• A gyermekek idegrendszere kialakulatlan még és visszafordíthatatlan károsodást okoz az ezekkel való túlzott mértékű találkozás. Van már olyan ország, ahol
büntetik azokat a szülőket, akik nem korlátozzák a géphasználatot, mert függőséget okoz! Máshol 15 éves korig ilyen eszközöket a gyermekek nem vihetnek be az
iskolákba, illetve nem használhatják azokat. A témát már 20 éve kutatják, vizsgálják és az erre irányuló adatok egyre
aggasztóbbak. Egyre több kiskorú van elvonóközpontokban a gépfüggőség miatt.
• Technológiának látszik minden ilyen eszköz, de a megalkotói is tudják, hogy ez egy
lelkiismeret nélküli iparág. A Minecraft
(számítógépes játéksorozat) bekerült a
kábítószerek listájára, mert a mögöttes
tartalma a szerencsejáték stratégiájára
épül! Ki kellene kapcsolni bizonyos idő
után, de akkor jön fel egy újabb, izgalmas
rész, amit nem lehet abbahagyni. Dopamin szabadul fel a szervezetben ugyanúgy, mint a kábítószerezésnél. A kutatások szerint a drogos agy és a gépező agy
felvétele ugyanolyan. Elektronikus kokainnak is hívják ezt a fajta függőséget!
• 0-3 éves korig visszafordíthatatlan károsodást okozhat! Visszafogja a gyermeket a beszédfejlődésben! Láthattunk egy
olyan megdöbbentő videofelvételt, me14

2111 SZADA | 2021. JANUÁR

HITÉLET

A Római Katolikus Egyházközség
HÍREI A FARSANGI IDŐSZAKBAN

1

Most, a hideg időszakban különösen
fontos szerepet tölt be a plébánia kerítésén található megújult ételdoboz, ahová
a fagyos időben fagytűrő élelmiszert, elsősorban konzervet, száraztésztát, zacskós
levest várunk. Ha házilag készített ételt teszünk bele, mindenképpen írjuk rá a készítés időpontját! Köszönjük mindenkinek, aki
gondoskodott róla, hogy az ünnepek alatt
nagyon sokszor volt tele a doboz!

2

Idén nem tudtunk betlehemes játékot
tartani, nem lesz egyházközségi farsangunk sem. A szentmiséket a járványügyi szabályok betartásával maszkban és
távolságtartással, az éneklés minimumra szorításával biztonságosan meg tudjuk
tartani. A veszélyeztetettek és a 60 év felettiek számára a keddi szentmisét ajánljuk. A hittanok és közösségi alkalmak az
aktuális püspöki rendelkezésnek megfelelően lesznek online vagy jelenléti módon
megtartva, kérjük, figyeljék a hirdetéseket
a templom hirdetőtábláján és a Facebook
oldalunkon.

tól, a lemondás, az imádság és a szeretet
tettei által, hogy Istennek egyre több helye legyen az életünkben. Hamvazószerdán 18.00-kor lesz szentmise.

3

4

Idén február 17-én lesz hamvazószerda.
Közösségünk híreiről, aktualitásairól
Ezzel a nappal kezdődik a negyvennahetente frissülő Facebook oldalunkon
pos böjti időszak, amikor húsvét ünnepére is tájékozódhatnak, nevünk: Római Katokészülünk. Ennek az időnek a célja életünk likus Egyházközség Szada.
megtisztítása a fölösleges és káros dolgokBorbáth Gábor

KÖSZÖNET a lakosságnak
és az önkénteseknek
tettel készítették az ajándékozó gyermekek és felnőttek.
Idén is kaptunk a Gödöllői Palotakerti
Óvodában gyűjtött adományból harminc
darab, szép csomagolású cipősdoboz ajándékot. Köszönjük a gödöllői óvoda dolgozóinak és az óvodások szüleinek is a gyűjtést.
Elsősorban a szadai gyermekek és családok örülhettek az ajándékoknak. A szadai
megajándékozottak a családsegítő által javasolt családok, valamint az ÖRÖMHÍR tábor régi és új táborozói, s már az ő gyermemegajándékozott családok nevé- keik. Ily módon névre szóló cipősdoboz
ben is köszönjük mindazoknak, ajándékokat készítettünk az összegyűlt
akik a felhívásunkra elhozták ka- adományokból 20 család 29 gyermekének.
rácsonyi ajándékaikat a családsegítő szolgálatba. Köszönjük a
családsegítő szolgálat dolgozóinak is a közreműködést. Közel harminc – cipősdobozban,
és dísztasakban, illetve reklámszatyorban elhelyezett –
ajándék érkezett a szadai lakosságtól. A cipősdobozok
egy részének míves külleme
is utalt arra, hogy nagy szere-

A Tábor Alapítvány 1999-ben
kezdte el a cipősdoboz ajándékok gyűjtését (gyermekek megajándékozására) a
szadai lakosság körében. Azóta minden évben megszervezzük a gyűjtést és az adományok célhoz juttatását.

A
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Az adományok kisebb részét pedig egy
Heves megyei hátrányos helyzetű település
gyermek klubjának adtuk. (Ott tevékenykedik főállásban, belmisszionáriusként a
Szadai Baptista Gyülekezet egykori lelkipásztorának, Drenyovszki Pálnak az
egyik unokája – a nehéz sorsú családok
körében.)
Idén – a vírusjárvány miatt – nem volt lehetőség arra, hogy a nagydobronyi testvértelepülésünk gyermekei részére cipősdoboz
ajándékot gyűjtsön a nagyközség lakossága.
Ezért pénzbeli gyűjtést hirdetett a Tábor
Alapítvány és a Szadai Keresztény Szülők
Köre. A felhívásra 810 ezer forint érkezett
az alapítvány számlájára. Ezt
az összeget utaltuk át december
14-én a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Szeretetotthon bankszámlájára – karácsonyi ajándék címen. Köszönjük
az adományozóknak az otthon
nevében is!
Pálinkás Ibolya Tábor Alapítvány
Monok Zsófia Szadai
Keresztény Szülők Köre
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KERESSÜK FEBRUÁR
HÓNAP FÉNYKÉPÉT
A pályázatot minden hónapban meghirdetjük. Célunk, hogy hónapról hónapra a szadaiak
„szemével” mutassuk be, hogy miért szeretünk
itt élni és milyen szemet gyönyörködtető kincseket rejt ez a település.
Ebben a hónapban a beküldési határidő:
2021. január 29.
A pályázatra beküldött anyagokat jpg. formátumban, a fénykép címével és telefonos
elérhetőséggel kell a szada@szada.hu e-mail
címre elküldeni. A hónap fotója címet egy hónapban csak egy kép kaphatja meg.
A győztest
5000 Ft készpénzzel és egy
Szada kincsei
kiadvánnyal jutalmazzuk.
A pályázat szabályzata a
szada.hu oldalon olvasható.
JANUÁR
HÓNAP
FÉNYKÉPE
Koczán Zsuzsi:
Deres álmok

100 cm-en csiszolhatták önmaguk és
lovaik tudását.
Minden a lk alommal családias,
baráti hangulat
részesei lehetnek
a szakosztály versenyein résztvevők,
ami egyben kiváló
lehetőség a változatos terepviszonyokat is kedvelő lovasoknak.
UGYAN jó néhány rendezAz év hátravény elmaradt a járvány
lévő részében
miatt, ennek ellenére az
közös terep 2020 második felében is
lovaglásokkal,
aktív maradt a Szadai Lovalamint a már
vas Szakosztály.
tradícióvá vált
A nyár első felét leszámítMikulás lovagva augusztusban a Bárány Lo
lással készültünk.
vasudvarban, szeptemberben és
2021 tavaszán, ha a
októberben a szakosztály szokott hevírushelyzet engedi, aklyén tartottuk meg a szokásos ugró verkor közelítőleg hat állomásos
senyeket.
kupasorozattal, ügyességi versennyel és
A rajthoz állók között a Szada SE lovas lovastúrákkal bővül a szakosztály tevéversenyzőin kívül, a pesti agglomeráció kenysége, amelyhez bátran lehet csatlaügyes lovasai is neveztek, akik 60-80- kozni.
Hegymegi Gábor

AKTÍVAK MARADTAK

a Szada SE lovasai

HIRDETÉS

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA
HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

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

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258
16
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SZADAI
KISÁLLATRENDELŐ
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

NYITVATARTÁS:
H-P: 15-19 • Szo.: 12-14

KISÁLLATELEDEL

BOLT

Nyitva: H-P: 8-12 és 15-19,

Akciós ajánlatunk:

JANUÁR 20-26-ig

SZADA

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Szo,: 9-12

2111 SZADA, Dózsa György út 68.

PIZZA

MAX ÉTTEREM

és SUSHI

Jász Tej 2,8 %,
dobozos, 1 l
219 Ft

BÁR

1699

Ft/kg

Trappista sajt
A kép illusztráció.

Nádudvari
Délibábföl
20 %, 315 g,
632 Ft/kg

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

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

Sushi újdonságainkkal várjuk mindennap!
ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022
Érdemes követni a FACEBOOK
oldalunkat!
GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36.
2021. JANUÁR | 2111 SZADA
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KRISZTA
SZIKVÍZ

GRÉTA SZÉPSÉGSZALON
Csoki Csöves Szolárium Stúdió – Szada

MEGÉRKEZTEK HOZZÁNK AZ ÚJ GENERÁCIÓS

NYITVATARTÁS:

hétköznap: 15-18 és szombat: 8-13
2111 Szada, Dózsa György út 9/B

Telefon: +36 20 462 9060

CSOKICSÖVEK!

Gyertek, próbáljátok ki az új szolárium gépben! 100 Ft/perc

BÉRLET ÁRAK: 50 perces bérlet 4.600 Ft – megtakarítás: 400 Ft (92 Ft/perc)
100 perces bérlet 8.200 Ft – megtakarítás: 1.800 Ft (Ft 82 Ft/perc)
Ha ketten jöttök egyszerre, 10 % KEDVEZMÉNYT adunk a percdíj összegéből!

NE FELEDJÉTEK 19 ÓRÁIG VAGYUNK NYITVA!

BEJELENTKEZÉS:

06-28-503-430, vagy személyesen

SZADA, Dózsa György út 98.
(Fő út, templomoknál)

KEDVES SZADAI LAKOSOK!

Impresszum

2111

SZADA

SZADA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ingyenes tájékoztató lapja

Főszerkesztő: Polgár Gyula
Szerkesztőség: 1173 Budapest, Székicsér utca 15.,
06-20-966-1190, 06-30-955-7581, e-mail: gyulapolgar56@gmail.com,
Kiadó: Szada Nova NKft., Felelős kiadó: Illés Szabolcs • honlap: www.szada.hu
Nyomdai előkészítés: Juhász András
Hirdetésfelvétel: +36-20-966-1190, gyulapolgar56@gmail.com
Nyomda: Prime Rate Kft. 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 16.
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter
Megjelenik minden hónap első felében 2200 példányban. • ISSN: 2060-1115
A következő lapzárta időpontja: 2021. február 5.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi
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A Szada Kút az Ipari Park
bejáratánál működő töltőállomásán
minden kedves SZADAI LAKOSNAK

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.
A kedvezmény igénybevételéhez
tisztelettel kérjük a lakhelyét
igazoló kártyát felmutatni!

Szeretettel várjuk Önt is
töltőállomásunkon!
2111 SZADA | 2021. JANUÁR

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
email: polgarmester@szada.hu
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
minden csütörtökön 08.00-15.00 között.
Előzetes időpont-egyeztetés: (28) 405-181
Dr. Filó-Szentes Kinga jegyző
E-mail: jegyzo@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje a Polgármesteri Hivatali
ügyfélfogadási rendjében.

INTÉZMÉNYEK

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Igazgató: Greffné Kállai Tünde, +36/30 782-8385,
Iskolatitkár: Karácsony Tibor, +36/30 782-8369,
Titkárság: (28) 503-580, Fax: (28) 503-580
E- mail cím: iskola@szadaiskola.sulinet.hu,
honlap: www.szadaiskola.sulinet.hu
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
KÖZPONTI ÓVODA: 2111 Szada, Dózsa György út 63.
06-28-503-586, 06-70-396-3902
E-mail: ovoda@szada.hu,
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi
ÚJ ÓVODA: 2111 Szada, Posta köz 12.
06-70-396-3903, 06-28-405-197
MINI BÖLCSŐDE:
2111 Szada, Ady Endre utca 2., 06-28-753-916
Intézményvezető: Dr. Csikós Gellértné
Gyermekélelmezési
és Szociális Étkeztetési Konyha
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-585
Élelmezésvezető: Hegedűs András Tel: (28) 503 585
Email: konyha@szada.hu. Ügyintézés ideje:
személyesen a konyhán, hétköznapokon 9.00-12.00
vagy előre egyeztetett időpontban.
Székely Bertalan Művelődési Ház
és Könyvtár (Faluház)
Szada, Dózsa György út 63.,
Telefon: (28) 405-453, (28) 503-180,
+36/70 199-9571, Fax: (28) 503-181
E-mail: faluhaz.info@gmail.com,
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitva tartás: hétköznap 10.00–18.00 óráig,
hétvégén: rendezvények szerint
Könyvtár nyitva tartás: H, SZe, CS 10.00-17.00;
K, P: 12.00-17.00; Szo 9.00-12.00
Megbízott intézményvezető:
Pusztai-Krepsz Mónika
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807
Vezető: Novák Lászlóné
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető: Kerékgyártó Tamás
2111 Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 503-625, +36/70 199-9570, Fax: (28) 503-627
E-mail: szak@szada.hu
Szadai Meseház Waldorf Óvoda
Szada, Korizmics utca 32., Tel.: +36/20 399-8115
Honlap: waldorf-szada.hu,
E-mail: mwosz@outlook.hu
Felhőcske Bölcsőde
Szada, Dózsa György út 62.
Nyitva tartás: H – P 7.30 -16.00,
Mobil: +36/20 886-2505, Honlap: felhocskebolcsi.hu
E-mail: info@felhocskebolcsi.hu
SZADA NOVA Nonprofit Kft.
Szada, Dózsa György u. 88., tel: 06-28/200-602,
06-70/408-4122, E-mail: szadanova@szada.hu
Nyitvatartás: hétköznapokon 10.00-14.00
Ügyvezető: Illés Szabolcs

HIVATALOK

Kormányablak (Gödöllő)
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1-3.
Tel.: (28) 520-860
E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu
Kormányablak (Veresegyház)
2021.
JANUÁR
| 2111 SZADA
Cím:
2112 Veresegyház
Fő út 45-47.

POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: 28/503-060
H: 08.00-12.00 és 12.30-18.00,
K, Cs, P.: 08.00-12.00 és 12.30-16.00,
Sze: 08.00-12.00 12.30-14.00,
Szombat, vasárnap: zárva

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

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

KÖZBIZTONSÁG

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

EGÉSZSÉGÜGY

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Tel.: (28) 507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. számú körzet
dr. Ács Tamás Mobil: +36/20 446-7943,
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00,
kedd-csütörtök: 8.15–12.00
II. számú körzet
dr. Dobos Vadim Tel.: (28) 405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda: 9.00–13.00
kedd-csütörtök: 14.00–18.00, péntek: 9.00-12.00
GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina,
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
Változott a gyermekorvosok rendelési ideje
Hétfő: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Kedd: 10:00-12:00 Dr. Gál Katalin
Szerda: 12:30-15:30 Dr. Simon Attila
Csütörtök: 13:00-15:00 Dr. Somlai Ágnes
Péntek: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Tanácsadás: Hétfő 09:00-10:00, Péntek 09:00-10:00
Dr. Somlai Ágnes
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36/70 3703-104 • Mentőszolgálat: 104
FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30-18.00
Telefonos előjegyzés szükséges!
E-mail: takacsdental@gmail.com,
Honlap: www.takacsdental.hu
MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56., (28) 420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár
Szada, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 28-404-299.
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00,
14.00-17.0,0kedd, csütörtök:8.00-12.00

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

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

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

EGYHÁZAK

Baptista Egyház
Szada, Dózsa György út 58., +36/20 775-9855
E-mail: benjaminbacso@gmail.com.
Honlap: www.szadaibaptista.com
Református Egyház
Szada, Dózsa György út 79.
Tel.: (28) 360-713, +36/30 830-5071
E-mail: sandorlevente@yahoo.com,
Honlap: www.szadaireformatus.hu
Római Katolikus Egyházközség
Szada, Dózsa György út 92.
Irodai szolgálat: hétfőn 16.00–17.45-ig
Tel.: (28) 423-837, +36/30 463-0487
borbath.gabor@szada.vaciegyhazmegye.hu
Köztemető
Szada, Corvin u. 21., temetőgondnok: Delea Ferenc
19
Mobil: +36/70 220-4399

A Szociális Alapszolgáltatási Központ családsegítői és
gondozói kimagasló hatékonysággal végezték munkájukat

Projektort és vetítővásznat kaptak
ajándékba a Margita Otthon lakói

A konyha 2020-ban a járvány miatt hosszabb munkarendben
dolgozott, így összesen mintegy 150 ezer adag ételt készített

Ajándékot kaptak a Faluház dolgozói is

Ajándékosztás a Mini Bölcsődében

A járványhelyzet közepette is megfeszített munkával tették dolgukat
a SzadaNova NKft. dolgozói

Az óvodában Pintér Lajos, Petrák Árpád alpolgármester, Vrabély
Balázs és Székely Beatrix képviselők adták át az ajándékot

Az intézmények dolgozóit
külön köszöntötték

KARÁCSONYKOR
MÁR 2019-BEN is külön köszöntötte karácsonykor az új
képviselő-testület az iskola, az
óvoda, a szociális alapszolgáltatási központ, a konyha, a művelődési ház és könyvtár és a
polgármesteri hivatal dolgozóit.
Ez 2020-ban sem volt másképp,
de a koronavírus-járvány miatt
nagyobb óvatossággal lehetett
csak megajándékozni az intézményi dolgozókat. Pintér Lajos
polgármester és a képviselő-tes-

tület egy kis ajándékcsomaggal
kedveskedett az ünnepek alkalmából. A csomag tartalmának
összeállításakor fontos szempont
volt, hogy az ünnepi szimbólumok mellett helyi, minőségi termékekkel fejezzék ki a kollégák
felé, mennyire fontos az a munka, amit egész évben a település életének zavartalan működéséért végeznek. Így kerültek
a csomagba a szadai csokoládé manufaktúra, a Sokkoládé

Az iskola 55 fős nevelői közössége
is kapott karácsonyi ajándékcsomagot
Kft. finom bonbonjai és a veresegyházi Gombai Cukrászda
mákos bejglije. A Pest Megyei
Viktor Egyesített Szociális Intézmény Szadai Otthonába (Margita Idősek Otthona) a lakók komfortérzetének javítása érdekében
projektort és vetítővásznat vittek

ajándékba, amit Szada Nagyközség Önkormányzat és a Margita
Otthon Alapítvány közösen vásárolt meg. Az eszközöket a lakók nevében Vazicsek Róbertné
vette át Pintér Lajos polgármestertől és Havay Ildikótól, a kuratórium elnökétől. 
P.Gy.

