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„Búcsúzom
Szada háziorvosaként”
8. old.

RENDHAGYÓ KOSZORÚZÁS
SZÉKELY BERTALAN
SÍRJÁNÁL
3. old.

HELYTÖRTÉNET

„Ezennel téged újból meghívlak
egy szippantás szadai levegőre…”

IDŐUTAZÁS SZÉKELY BERTALAN KORÁBA
működő egykori műteremház- és technikájukban is nagyban
zal és a különböző csoportos különböznek azoktól a főleg
programoknak helyet adó la- történelmi témájú festményekkóházzal.
től, vagy a portréktól, amelyek
A változóban levő telepü- Székely Bertalant ismertté és
lésen a parasztporták termé- híressé tették, s amelyek címét
szetesen továbbra is ugyanúgy a legtöbb szadai iskolás fejből
nézhettek ki nagyjából, mint sorolja (Egri nők, Zrínyi kirogárosodás és modernizáció századokon keresztül. Poros hanása, Deák Ferenc arcképe,
a gazdasági fejlődés motorja vagy éppen sáros utcák, ös- Kisfiú vajas kenyérrel, stb.).
lett az országban, de főként vények, házak meghúzódva az Szadai tájképeit szakértők szea fővárosban és a vele szoros erdős-fás területek között, va- rint a festő nem a nagyközönkapcsolatban álló Szadán is. A lahogy úgy, ahogy Székely Ber- ségnek szánta, nem is tartotfővárosi vagyonos réteg képvi- talan szadai tájképein, vázlata- ta ezeket művészinek, inkább
selői üdülő- és pihenőhelyet in is megjelenik. A festő szadai saját örömére festette. Művékeresve vásárolnak telket és képeit külön csoportként tár- szi kísérletezéseinek színtere
építik fel villáikat kis falunk- gyalják a művészettörténé- lett a falu, a falusi táj, a terméban. A falu képe is megválto- szek a Székely-életművön be- szet és benne az ember. A korzik, több új modern épület jön lül. Ezek a képek témájukban társ visszaemlékezések szelétre: mint a vendéglő és a hitelszövetkezet épülete (épp bölcsődévé alakul át…). Ebben az
időszakban épül fel a községi iskola is (jelenleg a polgármesteri hivatal működik benne), melyet Pejácsevich János
gróf, a ma Faluházként szolgáló kúria tulajdonosa építtetett
saját költségén. Az iskola építése jó példája annak, hogy a
Szadán megtelepedő új birtokosok nemcsak pihenni jártak
ide, de tenni is akartak a faluért, a fejlődésért.
Székely műteremháza (1900 körül)
A nyári vendégeskedések
évei után 1889-ben Székely
Bertalannak is lehetősége nyílik arra, hogy saját ingatlant
vásároljon Szadán. A jobbágyfelszabadítás után a korábbi
egyházi birtokokat eladták a
birtokosok, így vált eladóvá a
nagyváradi káptalan ispánjának háza is (ma Székely Bertalan út 22.), melyet a festő nyári
lak céljára megvett, és használt
is 1910-ben bekövetkezett haláláig. Az ingatlan napjainkban
Székely-kert néven ismeretes,
területén a kiállítóteremként A műteremház napjainkban

A címben idézett sor Székely Bertalan egyik leveléből származik, melyet 1865 augusztusában írt báró Eötvös Józsefnek, a 19. század egyik legkiemelkedőbb politikusának.

A

z elismert művész akkor már több éve vendégeskedik nyaranta
községünkben, ahová először
Szemlér Mihály kollégája és
barátja invitálására látogat el.
Mi vonzotta a híres festőt ebben a kis falucskában? Hogyan
képzelhetjük el az akkori Szadát és a benne lakók életét?
Milyen mozzanatokkal gazdagította Székely Bertalan életművét a szadai jelenlét? Cikkünk ezekre a kérdésekre ad
választ.
Székely Bertalan 1835-ben
született Kolozsváron. Tanulmányait Bécsben, majd Németországban végezte, kezdetben
mérnöknek tanult, később fordult a festészet felé. Fiatal dolgozó éveit is külföldön töltötte, Csehországban dolgozott,
amikor megnősült és családot
alapított: 1861-ben itt született legidősebb fia, Árpád, aki
később apja nyomdokaiba lép.
Majd a család 1862-ben végleg
hazaköltözik Pestre. A művész
az 1860-as évektől folyamatosan kap megbízásokat falképek
tervezésére és kivitelezésére,
és válik a korszak és az egész
magyar festészet meghatározó alakjává.
Az az időszak, amely során
a festő és községünk élete ös�szefonódik, a 19. század utolsó harmada, Magyarország
fejlődése szempontjából is kiemelkedő időszak. A kiegyezés
utáni időben meginduló pol2
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rint gyakran lehetett látni őt
felbukkanni a falu különböző részein palettájával és festőállványával a hóna alatt…
Ugyan Szadán a parasztporták képe nem sokat változott,
de a benne élők élete lassacskán átalakult a 19. század második felétől kezdve. Sokan az
újonnan kiköltöző birtokosok
szolgálatába szegődtek, földjeiket művelték, jószágaikat
igazgatták. Erre az időszakra
tehető a gyümölcstermesztés
térhódítása a szadai gazdálkodásban, hiszen az újonnan létrejött székesfőváros lakossága
nagy felvevőpiacot biztosított
„Gyümölcstermő Szent Szada”
terményei számára.
Gyarapodott, épült-szépült
tehát a falu abban az időszakban, amikor Székely Bertalan
Szadán töltötte nyarait. Mivel
a fővárosi és országos fejlődés
áldásos hatásában a festőművészet és -mesterség is részesült, festőnk is új szerepeket
kapott: 1871-től az újonnan
alakult Mintarajztanoda festészet tanáraként, 1902-től az
intézmény igazgatójaként is oktatta a jövendő rajztanárokat,
majd 1905-ben a II. számú Festészeti Mesteriskola igazgatója
lett, de élete végéig szadai kötődésű maradt, itt találta meg
a békét, a nyugalmat családja
körében.
A festő Szada iránti szeretetét mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy végső nyughelyéül kis falunkat választotta.
A szadai református temetőben nyugszik Székely Bertalan
és mellette felesége, a csehországi származású Kudrna
Jeanette is. Választásával a
művész a szadai emberekre
bízta örökségének, emlékének ápolását, s ezt a feladatot a falu közössége készséggel vállalta magára, és őrzi a
hagyatékot mind a mai napig.
Festőnket piros muskátlit vivő
gyászruhás szadai lányok kísérték utolsó útjára, napjainkban pedig szadai iskolások teszik élővé újra műveit, rajzzal,
festéssel, élőképpel, digitális
technikákkal. Ma is nagyon
szeretjük őt!
Monok Zsófi
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Benedek Krisztina
népi énekes

Koszorúzásra várva: Petrák Árpád,
Pintér Lajos, Simon Erika

Kerékgyártó Tamás
és Weitz Magdolna

RENDHAGYÓ KOSZORÚZÁS

Székely Bertalan sírjánál
A járvány sem akadályozta
meg a szűk körű megemlékezést
A koronavírus miatti veszélyhelyzetben
idén csak szűk körben koszorúzták meg
Székely Bertalan emlékművét Szadán.

M

ájus 4-én délután
kettő órakor kezdődött ünnepi koszorúzáson jelen volt Pintér Lajos polgármester, Petrák Árpád
alpolgármester, Simon Erika alpolgármester és az
intézmények vezetői és
dolgozói. A résztvevők
az előírásoknak megfelelően másfél méteres távolságban álltak
egymástól és az ünnepi műsorban szereplők után Kocsis
Tamás a Faluház
munkatársa szigorúan fertőtlenítette a mikrofonokat is.
A megjelenteket Simonné Horváth Anikó köszöntötte. Az
ünnepséget Benedek
Krisztina népi énekes és néptánc pedagógus éneke nyitotta meg, majd Békefi
Eszter művészettörténész
mondta el

megemlékező beszédét. Békefi
Eszter a művész szadai kötödésén kívül felvetette, hogy milyen útmutatása volt a nagy festő művészetének az utókorra.
„El lehet gondolkodnunk azon,
hogy mit is tanulhatunk most,
2020-ban egy világjárvány közepén a mi Székely Bertalan
festőnktől. Segíthet-e minket
példájával ma, ebben a nehéz
helyzetünkben, kaphatunk-e
valami ihletet vagy lelki útmutatót a 110 éve elhunyt és ide
temetett festőnktől.” Székely
Bertalan üzenete: „Húzódjuk menedékbe! Tegyük a
dolgunkat! Lássuk meg a
világot! Látszólag ellenmondásos utasítások, de
a szadaiaknak Székely
Bertalan példája megmutatta, hogy mindet lehet egyszerre is.”
Ezt követően koszorúzással folytatódott
az ünnepi megemlékezés.
Először Szada
Nagyközség Önkormányzatának koszorúját Pintér Lajos
polgármester, Simon
Erika alpolgármester és Petrák Árpád
alpolgármester helyezte el a sírszobornál, majd Szada
Nagyközség
intézmé-

nyei nevében Weitz Magdolna óvodavezető és Kerékgyártó Tamás a SZAK vezetője, a
Szadai Székely Bertalan Általános Iskola nevében Greffné
Kállai Tünde igazgatóasszony,
Pollákné Tóth Judit és Marsiné
Tóth Veronika igazgatóhelyettesek koszorúztak. A megemlékezés után Benedek Krisztina egy
köszöntő énekkel tisztelgett a
nemzet festője előtt.
A járvány miatt elhalasztották a szokásos kitüntetések és
díjak átadását. A képviselőtestület javaslatát figyelembe
véve Pintér Lajos polgármester úgy döntött, hogy a díjakat
a veszélyhelyzet utáni első ünnepségen adják át a kitüntetetteknek, ami várhatóan augusztus 20. lehet.
Székely Bertalan Napról a
Régió+Tv készített egy több mint
két órás összeállítást, aminek
része volt a koszorúzás, egy vis�szatekintő beszélgetés Juhászné
Bankó Zsókával a Faluház vezetőjével, aki a Tv archív felvételinek segítségével a 2013–2016.
évi Székely Bertalan Napok eseményeit idézte fel és levetítették
Székely – „Az eszményi szép
apostola” című filmet, ami Eger
megbízásból az Egri Nők című
festmény alkotójának tiszteletére készült és a május 10-i adásnap volt a film szadai premierje. A műsor megtalálható Szada
új honlapján is.
Polgár
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INGYENES
maszkot biztosít
A helyi híradásokból értesülhettek róla,
hogy nagyon sok esetben (pl. üzletbe
lépés, közösségi közlekedés) kötelező
a maszk viselése.
Az önkormányzat személyenként
egy darab mosható maszkot biztosít – a készlet erejéig, max. 600 darab áll rendelkezésre – melyeket a
szadai református gyülekezet önkéntesei varrtak.
A maszkokat a 06-70-199-9570-es
telefonszámon lehet igényelni, és időpont egyeztetés után átvehetők a Szociális Alapszolgáltatási Központban.
Kérjük, vigyázzanak magukra és egymásra, lehetőség szerint mindig hordjanak maszkot, ha el kell hagyniuk otthonaikat!

Változások
a fogászati
ellátásban

Dr. Takács László minden kedden és
csütörtökön 13.30-18.00-ig rendel a
fogorvosi rendelőben.
Kérjük Önöket, hogy az ellátási lehetőségekről telefonon tájékozódjanak!
Telefonos segítségnyújtás, konzultáció, egyéb időpont egyeztetés, információ a következő számokon:
Vonalas telefon: 28-405-440
Dr. Takács László: 06-20-944-7771
Petz Marian 06-20-234-7105
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NAGY ÉRTÉKŰ
PÉNZBELI FELAJÁNLÁS
Közérdekű célra tett kötelezettségvállalás technikai feltételei
Kedves Szadaiak!
Az elmúlt napokban egy Szadán élő, nagylelkű adományozótól önkormányzatunk
nagy értékű pénzbeli felajánlást kapott
(1 millió Ft-ot).
Polgártársunk ezzel szeretné segíteni a
járvány elleni küzdelemben az egészségügyi
ellátásban elsődlegesen részt vevő közreműködőket, a háziorvosi ellátórendszerben
részt vevőket, továbbá az önkormányzati
intézményeket és társaságokat a megnövekedett feladataik végrehajtásában, a védekezés miatt felmerülő többletköltségeik
viselésében. Mivel az ehhez hasonló felajánlások országosan nem példa nélküliek,
mi is szeretnénk tájékoztatni mindazokat,
akik a társadalmi szolidaritás jegyében ilyen
felajánlással kívánnak élni, amit a Polgári
Törvényben szabályozott közérdekű célra tett kötelezettségvállalás formájában tehetik meg, az alábbi módon:
a fenti céllal összefüggésben magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy
vagyoni szolgáltatást teljesítenek (amit Szada Nagyközség Önkormányzatnak címezzenek levél vagy e-mail formájában: szada@
szada.hu útján, a borítékon vagy az
e-mail tárgyában a „közérdekű felajánlás” címszavak feltüntetésével),
• a felajánlásnak, (a szada.hu-n letölthető vagy a polgármesteri hivatalban elérhető az adatlap) tartalmaznia kell a
közérdekű célt (hozzájárulás a koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezés
költségeihez), a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartamát (összegét), valamint a
szolgáltatás feltételeit (mely szervezet részére ajánlja fel), továbbá a felajánló nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét,
adószámát, telefonszámát vagy e-mail
címét, valamint azt, hogy hozzájárul-e
nevének nyilvánosságra hozatalához,
• a közérdekű kötelezettségvállalás a kötelezettségvállaló és Szada Nagyközség
Önkormányzata között megállapodás
megkötésével jön létre, amely megállapodás aláírására a felajánlás átutalását
követően kerül sor. A bankszámlaszám,
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ahova az utalás teljesíthető: Szada Nagyközség Önkormányzatának az OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett 11742049-15391621
számú számlája,
• a közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Szada Nagyközség Önkormányzata
elkülönítetten kezeli és az adományozó
által teljesített befizetésről az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint (amennyiben a hatályos jogszabályok igazolás kiadását írják
elő), igazolást ad ki a tárgyévet követő
év január 31. napjáig,
• a bankszámlára befizetett pénzeszközök
és egyéb felajánlások tekintetében az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy azokat maradéktalanul a kötelezettségvállalóval kötött megállapodásban megjelölt célra fordítja és erről a közérdekű kötelezettségvállalót tájékoztatja.
A fenti eljárásrend kizárólag az egészségügyi ellátásban elsődlegesen részt vevő közreműködők a háziorvosi ellátórendszerben
részt vevők, az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
(Szada Nova Nonprofit Kft.) javára tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik!
Kérjük, hogy egyéb szervezetekkel kapcsolatos támogatási szándékukat közvetlenül azok vezetői felé szíveskedjenek jelezni.

Tisztelettel: Pintér Lajos polgármester

Diósi Lauráért
Alapítvány
Kedves Szadaiak!
Ezúton szeretnénk megköszönni a műanyag kupakokat, amelyeket rendszeresen elhoznak nekünk
a Rózsa utca 3-ba. Egyúttal szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy
alapítványunk az idei évtől támogatható a személyi jövedelemadó 1
százalékával.
Diósi Lauráért Alapítvány
Adószám: 18336353-1-13
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Diósi család

ÖNKORMÁNYZAT

MEGKEZDŐDHET

a Széchenyi utca felújítása
AZ ÁPRILIS 30-i TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI
A veszélyhelyzetre való tekintettel Szadán áprilisban a képviselő-testület nem ülésezett.

A

működőképesség megőrzése érdekében a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények
értelmében az önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Pintér Lajos polgármester ezzel a felhatalmazással élve 2020.
április 30-án a képviselőkkel való előzetes írásbeli egyeztetés után, 19 napirendi
pontban hozott határozatot.

Jóváhagyták a költségvetési
maradvány elszámolásáról
szóló rendeletet
Az előterjesztés szerint a 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok
a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. Az elmúlt
időszak fejlesztései mutatják, hogy azok
eredményeképpen a működés egyes területeken takarékosabbá váltak, a szolgáltatások színvonala emelkedett és bővült, a
település új beruházásokkal gazdagodott,
a vagyona gyarapodott. 2019-ben az előző
évekhez hasonlóan magas összeget tudott
az önkormányzat felhalmozási kiadásokra
fordítani. A 2019. évi költségvetés teljesüléséhez a forráshiány pótlására működési
hitelt nem kellett felvenni. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
635 millió 593 ezer forint költségvetési
maradvánnyal hagyta jóvá.

Határoztak a civil szervezetek
2020. évi támogatásáról
A civil szervezetek 2019-es évre vonatkozó
beszámolóinak elfogadása után megtörtént
a 2020-as évre beadott pályázatok elbírálása is, melynek eredményeiről a polgármesteri hivatal minden érintettet értesít.
Összesen 34 kérelmet támogattak, ebből
5 esetben a vészhelyzetre való tekintettel
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– a rendezvények elmaradása miatt – nem
adnak pénzt a kérelmezőnek.

Szada felvételét kéri a Gödöllői
Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Kistérségi Társulásba
Szada szándéknyilatkozatban jelezte, hogy
hét év kihagyás után ismét csatlakozna a
Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A 2007
januárjában megalakult társulásból Szada Önkormányzata 2013. december 31-vel
lépett ki. Jelenleg kilenc település tagja a
társulásnak, aminek elsődleges célja a települések közötti kommunikáció és koordináció fenntartása, de lehetőség van a térség településeivel közösen pályázni, közös
kulturális programokat és sportrendezvényeket szervezni.

Döntöttek a Szadáért
díjak odaítéléséről
A beérkezett javaslatok alapján idén is kiadják a Díszpolgári Címet, a „Szadáért”
kitüntető emlékplakettet, a Székely Bertalan Emlékérmet és a „Szadáért” elismerő oklevelet kitűzővel. Mivel a képviselőtestület méltó keretek között, személyesen
szeretné ezeket a díjakat átadni, az átadás
időpontjául a veszélyhelyzet utáni első ünnepséget jelölte meg. A díjazottak nevét az
átadó ünnepségig nem fogják nyilvánosságra hozni.

2020. március 1-től a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. látja
el Szadán a hulladékgazdálkodási feladatokat
A szolgáltató-váltás kapcsán módosítani
kellett „A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
4/2018. (II.16.) rendelet” és a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést”.

A Faluház melleti ingatlan
helyén parkolót alakítanak ki

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Szada Nova NKft.-nek a továbbiakban gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettsége
nincs a Katasztrófavédelem felé.

Elbírálták Szada Nagyközség
területén a zöld területek,
parkok gondozására, illetve az
út menti fák kezelésére bekért
árajánlatokat
A legkedvezőbb árajánlatot a Timber-Tasi
Kft. adta, így Illés Szabolcs ügyvezető felhatalmazást kapott a vállalkozóval való
szerződés megkötésére. Polgármester úr
határozatában elfogadta a Szada Nova
Nkft. 2020-as üzleti tervét, továbbá megbízta a Szada Nova Nonprofit Kft.-t, hogy
2020. 06. 30-áig készítse el Szada Nagyközség középtávú úthálózat fejlesztési és
fenntartási megvalósítási tervét.

Megkezdődhet
a Széchenyi utca felújítása
A kivitelezésre a Trans-Motors Kft.-vel
kötöttek szerződést. A beruházásra bruttó 14 millió 200 ezer forintot biztosítanak.

Lebontják a Dózsa György
út 65. szám alatti házat
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakóés melléképület bontására szintén a TransMotors Kft.-vel kötöttek szerződést. A Faluház mellett található ingatlanon parkolót
fognak kialakítani.

Szadán is lesz
közterület-felügyelő
Pintér Lajos polgármester határozatban
járult hozzá ahhoz, hogy a Polgármesteri
Hivatal 1 fő közterület-felügyelői státuszt
hozzon létre. A közterület-felügyelő elsősorban a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott, engedélyhez,
illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését felügyelné. A státuszra kiírták a pályázatot, aminek a beadási határideje 2020.
június 12. A pályázati kiírás a 14. oldalon
olvasható. 
Polgár
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KÖSZÖNJÜK a kérdőívre
küldött válaszaikat

BEMUTATKOZIK
SZADA ÚJ WEBOLDALA ÉS LOGÓJA
Örömmel adunk hírt róla, hogy kommunikációs felületeink arculata megújult. Elkészítettük Szada megjelenésében, szerkezetében és tartalmában
is megújult weboldalát!
Minden tájékoztatási felületünkön az összehangolt, egységes kommunikációra törekszünk és azt szerettünk volna, ha ez az összhang, ez a minőség, külsőségekben is megjelenjen, ezért kapott minden csatornánk
egységes arculatot, amelyet elsősorban a logóval és színeinek használatával valósítunk meg.
Az arculat főeleme a település logója, melyen az a Székely-kertben álló
eperfa látható, amit a legendák szerint még maga a festő, Székely Bertalan
ültetett. Településünkön nagy hagyománya van a gyümölcstermesztésnek is, így lettünk mi „Gyümölcstermő szent Szada”. A fán megjelenő piros gyümölcsök erre emlékeztetnek minket. A VUE (Változás Útján Egyesület) többségű képviselő-testület értékrendjében lakóhelyünk szépítése
– minél zöldebb környezetben éljünk, segítsük a kiskertészkedést, minél
több fát ültessünk – nagyon előkelő helyen van. Mindezek fényében, reménykedünk benne, hogy olyan jelképet sikerült megálmodnunk, amelyet
egy széles réteg magáénak érezhet, üzenetével sokan azonosulni tudnak.
A logó Deák Kázmér, Szabó Gábor és Juhász András közös munkája. 2020.
májusában már az új logóval jelenik meg a 2111Szada, Szada Nagyközség
Önkormányzat Facebook oldala, felbukkan majd a logó a Régió Plusz csatorna Szadán forgatott műsoraiban és a 10-én élesített szada.hu weboldalon is.
Szada honlapja 15 éves múltra tekint vissza, Kocsis Tamásnak köszönhetően,
időről időre meg-megújuló formában. Ezúton is köszönjük neki, hogy olyan
nagy gonddal ápolgatja, frissítgeti az oldalt és gyors, lelkiismeretes munkájával erősíti csapatunkat.
A most elkészült honlapon a hírek írásos, képi vagy videó formájában
sokkal hangsúlyosabban vannak jelen, a menürendszert igyekeztünk minél átláthatóbban kialakítani. A megjelenését Juhász András tervezte, a
programozónk pedig Szabó Gábor volt. A honlapon található szadai képeket Papp Tibor, Udvarnoki István és Polgár Gyula készítették. Ezúton is
szeretnénk megköszönni mindannyiuk odaadó munkáját, ahogyan azokét is, akik információkkal vagy jó meglátásaikkal segítették az oldal elkészültét. Szeretnénk, ha a Szada új információs és hírportálja mindig
megújuló és bővülő tartalmával újra és újra odavonzaná a látogatókat.
Csapatunkkal azon fogunk dolgozni, hogy Szada Nagyközség weboldala egy informatív, tartalmas oldal legyen, ahol
mindenki megtalálja a keresett információt, naprakész lehet a nagyközség eseményeivel, híreivel kapcsolatban.
A honlappal kapcsolatos észrevételeiket szívesen fogadjuk a
szada@szada.hu email címen.
Jó böngészést kíván:
Tóth Éva projektvezető,
kommunikációs munkatárs

A POLGÁRMESTER és a képviselő-testület kérésére áprilisban készítettünk egy felmérést
Szada lakosságának körében,
amiben megkérdeztük, hogyan érzik magukat jelenleg
az emberek. Arról érdeklődtünk, hogy a járvány időszaka alatt mi hiányzik az Önök
életéből, illetve arra is kíváncsiak voltunk, mire lenne leginkább szükségük.
A válaszadók közel fele egyegy családtagjának a közelségét hiányolta, mivel az unokákkal való találkozást, a
szülőkkel, nagyszülőkkel való
személyes kapcsolatot a telefonálás és videó üzenetek váltották fel. Idősek és fiatalok
egyaránt várják, hogy újra közösségi életet élhessenek a barátaikkal időbeli és helyszíni
korlátozások nélkül.
A visszajelzések alapján a
szociális háló gördülékenyen
működik, a családsegítőre, családtagokra, szomszédokra sok
esetben számíthatnak a rászo-

rulók. Gyakran nem könnyű
segítséget kérni, sok embert
talán erre is tanít ez az időszak.
Egyre többen tudnak ezekre
a hetekre úgy tekinteni, mint
egy jutalomba kapott pihenés
időszakára a jól megérdemelt
munka után.
Köszönjük az önkormányzat dolgozói nevében a válaszaikat.
Ebben a hónapban egy
képzeletbeli utazásra hívjuk önöket, történeteket
gyűjtünk.
Arra kérjük önöket, hogy
idézzenek fel a régmúlt időszakból olyan pozitív kimenetelű történetet, amire szívesen
gondolnak vissza, amiből erőt
merítettek, hisz megtapasztalták a gondviselés erejét. Ha szívesen megosztják velünk és azt
sem bánják, ha esetleg újságunkban vagy weblapunkon
megjelentetjük, akkor küldjék el nekünk a szada@szada.
hu email címre.
Szada Nagyközség Önkormányzat

május 4-én megkezdte háziorvosi
rendelését a 2-es körzetben.
A doktor úr asszisztensei
Berze Erika és Balogh Vanda.
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Egyeztetés a cirkusz
szadai szálláshelyén

NEM NYITJÁK MEG
az autós szafari parkot Szadán
A KORONAVÍRUS MIATT nagyon nehéz helyzetbe került a
Magyar Nemzeti Cirkusz és a
Richter Flórián Cirkusz, bevételi forrás nélkül maradt a két
társulat. Adománygyűjtés helyett sajátos megoldással igyekeztek volna gondoskodni a két
cirkusz közel 100 állatának eltartásáról. A cirkusz téli szálláshelye Szadán található és azt
tervezték, hogy azon az 5 hektáros területen, ahol közel 100
állatot tartanak, a nézők saját
járműveikkel a cirkusz állatai,
többek között zsiráfok, elefántok és zebrák között autózhattak volna.
Tekintettel a COVID-19 kapcsán jelenleg érvényben lévő

MÁJUS

országos kijárási korlátozásokra, a Magyar Nemzeti Cirkusz
arra a döntésre jutott, hogy a
kijárási korlátozások enyhítéséig nem nyitják meg az autós
szafari parkot.
Pintér Lajos Szada polgármesterének tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Cirkusz
által tervezett tevékenység engedélyezése az önkormányzat hatáskörén kívül esik, ám mivel a
környékbeli lakókra és a környező utcákra is hatással van a tervezett autós szafari üzemeltetése, ezért a kijárási korlátozások
enyhülését követően a Magyar
Nemzeti Cirkusz képviselői ismét egyeztetnek az önkormányzattal és a közelben lakókkal.

KÖZLEMÉNY
Elmaradt a TeSzedd 2020

Egyesületünk rákészült az
idei évben is meghirdetett
TeSzedd 2020 hulladékgyűjtési programra, ami a mostani világjárvány miatt sajnos
elmaradt.
Az akciót országosan április 23-tól 26-ig hirdették volna meg, amihez mi is csatlakoztunk volna. Információink
szerint a programot egy másik időpontban tartják meg.
Időben tájékoztatni
fogjuk önöket!
Nem csüggedünk. Várjuk a jár-

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft. a zöldhulladék elszállítását a megjelölt időpontokban végzik. Kérjük a kedves Ügyfeleket, hogy az esetleges
változásokról a honlapon tájékozódjanak.
www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak

vány elvonulását, majd belevetjük magunkat a munkába,
közösségszervezésbe, közös
ünneplésbe! A megelőzésen
pedig addig is dolgozunk. Szadát járva, körbekerékpározva
mindenkinek szembetűnhet,
hogy bár a hulladékszedési
tevékenység kormányrendelettel tiltott, ennek ellenére az
illegális szemétlerakás még
mindig virágkorát éli. Ahogy
tehetjük, kivonulunk, és újra
széppé varázsoljuk Szadát!
Mindenkinek vírusmentes
szép napokat kívánunk!
Lépjünk együtt a Változás
Útjára, védjük együtt a
környezetünk tisztaságát!
A VUE csapata

DÁTUM
18.
25.

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS

JÚNIUS
DÁTUM
1.
8.
15.

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV

Gyászjelentés
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Kiss István életének 76. évében
elhunyt. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték és mély fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Németh Zoltán temetésén részt vettek és gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család
HIRDETÉS
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INTERJÚ

„Búcsúzom Szada
háziorvosaként”
Interjú Dr. Szemerédy
István háziorvossal
Dr. Szemerédy István Gödöllőről származik, Balassagyarmaton érettségizett, majd
elvégezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet.

B

elgyógyász szakorvosi képesítés
megszerzése után Szadára került
körzeti orvosnak. A rendszerváltás
előtt tanácstagként, majd 1990-től 2003-ig
képviselőként dolgozott a faluért. 1998-tól
2003-ig Szada alpolgármestere volt, vezette a Szociális Bizottságot is. Több elismerést kapott szadai tevékenységéért. 2003ban Szadáért emlékplakettel tüntették ki,
majd 2014-ben megkapta a díszpolgári címet. Szakmai munkájáért is több elismerést
kapott. A Gödöllői Helyi Orvosi Kamara elnöke, 2008-ban kamarai tevékenységéért
Lumniczer díjat kapott, 2016-ban életmű
díjjal ismerték el munkásságát. Fiatal korában versenyszerűen sportolt, majd rendszeresen szervezett Tisza túrákat, valamint
sítúrákat is. Hobbija az olvasás, a zenehallgatás és a nagy szakértelemmel végzett
kertészkedés. Nyugdíjasként még tovább
praktizált, de 2020. május 1-től visszavonult, orvosként már csak keveset dolgozik.
Főorvos úrral 2014-ben készítettem utoljára egy interjút. Akkor a díszpolgári kitüntetéséhez gratuláltam az újság olvasói nevében. Gyorsan elröppent hat év, és
most visszavonulása kapcsán kerestem fel
ismét.
Hat évvel ezelőtt nem győztem csodálkozni azon a gyönyörű kerten, amit hobbiból alkotott. Meg is jegyeztem, hogy aki
ilyet tud, az másképp éli a mindennapjait.
Dr. Szemerédy István egész életében sok
szeretetet adott és ezért nagyon sokan szeretik és tisztelik a faluban. Főorvos úr puszta jelenléte gyógyított, a település harmóniájához nagyban hozzájárult. Mostanra
azonban minden megváltozott. Egyrészt
elhatározta, hogy visszavonul, másrészt
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vezetem a Gödöllői Helyi Orvosi Kamarát,
ahol számos szakmai továbbképzésen veszek majd részt, helyettesíteni fogom néha
Ács doktort, és nagy valószínűséggel a Mis�szió Egészségügyi Központban Veresegyházon is dolgozom 1-2 napot. És rengeteg
a járvány miatt felfordult a világ, ami őt tervem van az aktív pihenéssel kapcsolatis érintette, hiszen 72 évesen már a ve- ban is. Sok el nem olvasott könyv és meg
szélyeztetett korosztályhoz tartozik. Első nem hallgatott zene vár rám. Egyelőre élkérdésem ehhez kapcsolódóan természe- vezem a kötetlenséget, és a szabadságot.
tesen szakmai jellegű volt.
– A digitális és a virtuális világot
– Hogyan éli meg ezt a járványt? beengedte-e az életébe?
Orvosként voltak- vagy vannak-e
– Sokáig idegenkedtem ettől, de megtafélelmei?
pasztaltam, hogy jó szervezéssel valóban
– Igen, vannak félelmeim. Aggódom a segíti és egyszerűsíti a gyógyító munkát,
családomért, a rokonaimért, hiszen szá- persze a személyes orvos-beteg találkomosan veszélyeztetett korúak, és széles zást és beszélgetést semmi sem pótolja.
értelemben valamennyi embertársamért. Civil életemet is egyszerűsíti az okos teleA vírust legyőzni csak a védőoltás lesz ké- fon, az e-mail, a netbank, és jó lesz megpes, arra pedig még jó ideig várni kell. Ad- nézni egy-két letöltött kedvemre való fildig a szakemberek útmutatásait tisztelni met is reklám nélkül.
és alkalmazni kell. A világjárvány tanulságul szolgál arra, hogy értékrendünkön – Nyugodtan adta át a stafétabotot
és környezetünkhöz való viszonyuláson fiatal kollégájának?
változtatni kell.
– Dobos Vadim kollégát lelkiismeretes,
igyekvő, precíz embernek ismertem meg.
– 13 évvel ezelőtt súlyos betegség Remélem, hogy egy kis idő eltelte után
gyötörte. Ezt mondhatom már múlt ugyanúgy megkedvelik őt is a szadaiak,
időben?
ahogy azt velem tették annak idején.
– Sajnos ez a típusú betegség fel-felüti a fejét, végleges gyógyulásra már nem – Család, unokák – nekik mennyiszámíthatok. Stresszmentes életmódot és vel tud többet adni?
szigorú diétát követel tőlem, ez is közreját– Végre nyitott szívvel, teljes odafigyeszott abban, hogy már egy ideje tervezget- léssel élvezhetem unokáimat. Remélem, sok
tem a munka befejezését.
minőségi együttlétben követhetem majd
nyomon cseperedésüket. Szeretnék jobban
– Két évvel ezelőtt az év végi intéz- részt venni az ő, és szüleik életében, segíményi vacsorán a település képvi- teni nekik, ha kérik. Most már ők az elsők!
selő-testülete külön gratulált a fő- Több időm lesz rokonaimra, akik már szinorvosi címéhez és a negyven éves tén nem fiatalok tehát ki kell használni még
szolgálatáért. Már akkor jelezte, a hátralévő időt kellemes együttlétekre!
hogy szeretne visszavonulni! Fel
Végezetül csak annyit, hogy a hirtelen jött
lehet lelkileg készülni erre a hely- járvány miatt nem tudtam elköszönni kedzetre?
ves betegeimtől, legtöbbjükkel 40 éven ke– Mint már említettem, kb. másfél éve resztül volt olykor fájdalmas, olykor örömtervezgettem a stafétabot átadását. Az em- teli kapcsolatom. Ez nem kevés idő!
bernek vannak elképzelései arról, hogyan
Ezúton élek a lehetőséggel és búcsúis lesz ezután, de ez az az élethelyzet, ami zom Szada háziorvosaként. Szeretettel kímég sohasem volt… gondolataink lehetnek, vánok minden szadai betegemnek egészde nem tudjuk igazán, hogy fogjuk való- séget, örömteli éveket az elkövetkezendő
jában megélni. Minden esetre nem szaka- esztendőkre.
Polgár
dok el teljesen a hivatásomtól: továbbra is
2111 SZADA | 2020. MÁJUS
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FAÜLTETÉS
a Mélyárok mentén
A lakóközösség közreműködésével a tavaly
ősszel elültetett fűzfákat átültettük, mert
kiderült, hogy a fák helyválasztása nem
volt szerencsés, mert a fűzfa évente több
métert is nőhet, könnyen hasad és az újonnan építtetett környezetben is kárt tehet.
metét (Acer campestre Elsrijk)
ültettünk, amit az ott élő lakóközösség bevonásával választottunk ki. A fákat Fekete János kertészetéből szereztük be
406  000  Ft értékben, melyet a
lakóközösség, valamint a SzaA faültetést támogatói: Tóth
da Nova NKft. 50-50 %-ban
Évi, Kurfis Renáta, Zsigriné
vásárolt meg. Az anyagi támoHorváth Csilla és Pintér Lajos
gatáson túl külön köszönettel
polgármester
tartozunk Kurfis Renátának,
Zsigriné Horváth Csillának, valamint Berkes Zsuzsannának
és kedves családjaiknak, akik a
munkából is kivették a részüket.
Nekem nagyon fontos és
örömteli, hogy a lakosság bevonásával a település „szívében” egy csodálatos környeHelyére kerül
zetet alakítottunk ki. Minden
a mezei juharfa csemete
szadai lakosnak legyen ez egy
példaértékű feladat, mert ilyen
fűzfa csemetéket olyan módon változtathatjuk, széhelyre ültettük, ahol píthetjük közösen a környegyökereik szabadon zetünket.
terjeszkedhetnek és az esetleA közeljövőben folytatjuk a
gesen lehulló ágaik senkiben és park szépítését, padok, asztalok
semmiben nem okoznak kárt. és hulladékgyűjtő edényzetek
A sétálóút mentén a fűzfák he- kihelyezésével.
lyére 34 darab mezei juhar cse- Illés Szabolcs ügyvezető, Szada Nova NKft.

HIRDETÉS

KRISZTA
SZIKVÍZ

NYITVATARTÁS:

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

Telefon: +36 20 462 9060

KÖNYVELÉS
Őstermelők
Mezőgazdasággal foglalkozó egyéni vállalkozók
Családi gazdálkodók részére
KÖNYVELÉST • BÉRSZÁMFEJTÉST • ADÓTANÁCSADÁST • SZJA BEVALLÁS
ELKÉSZÍTÉST • GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓ VISSZAIGÉNYLÉST vállalok.

Magánszemélyek részére SZJA bevallás elkészítését vállalom.
GYÖRGY ÉVA – MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ
Telefonszám: 06-20/251-8015

A

Köszönet és további
segítségnyújtás kérése
A Tábor Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik munkáját az elmúlt év/ek/ben támogatták
a SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1%-ával.
A számlára érkezett összeget az ÖRÖMHÍR tábor céljaira
használtuk fel. Az alapítvány 2020-ban is tudja fogadni az
SZJA 1%-os felajánlásokat.
Adószámunk: 18667125-1-13
Pálmai Zoltánné titkár, Pálinkás Ibolya elnök
2020. MÁJUS | 2111 SZADA
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
TISZTELT TÁMOGATÓINK!
AZ ÉLETFA A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY jogosult a
személyi jövedelemadóban érvényesíthető 1%-os felajánlások fogadására.
Amennyiben lehetőségük van rá, kérjük, hogy a 2019. évi
személyi jövedelemadó 1%-ával támogassák az iskolában folyó munkát.
A nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról.
Életfa a Gyermekért Alapítvány adószáma:

18504987-1-13

Örömmel értesítjük Önöket arról, hogy iskolánk ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. Megtiszteltetés
és a munkánk elismerése, hogy
az Oktatási Hivatal érdemesnek
ítéli intézményünket arra, hogy
továbbra is a térség egyik szak-

TISZTELT SZÜLŐK!
Honlapunkon új tartalmat jelentettünk meg, melyet az
ONLINE DIÁKMUNKÁK fül alatt folyamatosan bővítünk.
Köszönjük a gyerekeknek nyújtott
mindennapos segítségüket!

www.szadaiskola.sulinet.hu
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a Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola online oktatásáról
A digitális tanrend bevezetése óta több hét telt
el. Ez az idő csak kis szelete a teljes tanévnek,
mégis nagyon sok tapasztalattal gazdagodtunk.

M

árcius 13-án, pénteken még együtt voltunk tanítványainkkal és kollégáinkkal az iskolában,
majd hétfőn már egy teljesen új
helyzetbe kerültünk, amiben a
gyerekek tanítását csak digitálisan folytathattuk. Az volt a célunk, hogy olyan online felületen
tanítsunk, amelynek használata
mai központjaként működjünk. mindenki számára elérhető és
Szakmai rendezvényeinket az viszonylag könnyen kezelhető.
elmúlt években széles körű látoÍgy esett a választás a Discord
gatottság jellemezte. Tapaszta- online felületre. Itt minden oszlatainkat és jó gyakorlatainkat tálynak van külön online tana jövőben is örömmel adjuk át a terme. A tanulók itt vesznek
hozzánk látogató kollégáknak. részt az órarend szerinti tanBízunk benne, hogy ezzel nem óráikon. Az online órákra egy
csupán iskolánk, hanem Szada digitális etikettet állítottunk
jó hírnevét is öregbítjük!
össze, amit a tanulóinkkal megGreffné Kállai Tünde igazgató

Oktatási Hivatal
Bázisintézménye
TISZTELT SZÜLŐK!
KEDVES SZADAIAK!

GONDOLATOK

Tanulóink online munkái

ismertettük és az online órákon ezek betartásával tanítunk.
A tanítási órák felét a Discordon
tartjuk meg, a többi órára önálló feladatokat, házi feladatokat adunk. Ezeket a Krétában
rögzítjük, így a szülők is látják
az órán feladott házi feladatokat. Ebben az új helyzetben az
egyes tantárgyak tananyagának összeállításában a lényeges tudnivalók megtanítására
törekszünk, hiszen most kevesebb alkalmunk van az ismeretek részletesebb átadására. Kéthetenként az iskola
honlapjára tesszük fel a tananyagokat, ezzel is segítve az
otthoni tanulást, és az önálló
ismeretszerzést. A honlapunkon megtalálhatóak tanulóink online munkái is. Színes
a paletta, hiszen vannak videók, makettekről készült képek,
animációs kisfilm egy vershez,
angolul elmondott sütemény
recept, és még sok érdekesség.
Ezek a munkák napról-napra bővülnek. Nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy egyre több
tanulónk munkája kerül fel az
iskola honlapjára.
Az SZMK-val napi kapcsolatban vagyunk. Javaslataikat
lehetőség szerint folyamatosan beépítjük a mindennapi
munkánkba. Pedagógusaink a
helyzetre való tekintettel minden tőlük telhetőt megtesznek.
Köszönjük a szülők és a gyerekek együttműködését és a mindennapi helytállásukat, melyet
ebben az új helyzetben naprólnapra bizonyítanak.
Pollákné Tóth Judit igazgatóhelyettes
2111 SZADA | 2020. MÁJUS

RENDHAGYÓ
óvodai foglalkozások
A vírus miatti óvintézkedések nem hozták kön�nyű helyzetbe a családokat. Sok szülő kényszerült
otthon maradni a „home office” lehetőségével,
valamint az iskolás és óvodás korú gyermekeikkel, akikkel tanulni és foglalkozni kell.

Az óvoda dolgozói
rendbe tették az udvart

A

„home office” lehetősége jónak tűnt elsőre,
de mostanra minden
szülő érzékeli, hogy ez nem is
olyan egyszerű feladat az otthoni munka mellett úgy, hogy
a mindennapi rutin megmaradjon.
A legnehezebb helyzetben viszont az óvodás és kisiskolás
gyermekek szülei kerültek, hiszen őket napközben el kell látni, foglalkoztatni, tanulni kell
velük.
Természetesen nagyon fontos
az óvodapedagógusok és a gyerekek közötti személyes kapcsolat és ennek fenntartása, ezért
az óvodai tevékenységeket távoktatásban – online keretek között próbáltuk megvalósítani.
Első szempontunk a szülők
megsegítése volt az otthoni elfoglaltság tartalmas eltöltéséhez
úgy, hogy ötletekkel támogatva
gyermekük fejlődését szolgálva
töltsék napjaikat az elkövetkezendő időszakban. Projekt tervekben dolgoztunk (pl. víz világnapja, föld napja, anyák napja.)
figyelembe véve az óvodai programunkat, illetve az aktualitásokat.
Minden óvodai csoportnak
van zárt Facebook-csoportja,
ahol tudják tartani a kapcsolatot
a gyermekükkel otthon lévő szülőkkel. Ugyancsak a zárt Face
2020. MÁJUS | 2111 SZADA

book-csoportokon keresztül kidolgozott óvodai foglalkozási
anyagokat küldünk a szülőknek
az adott heti témának és az azzal kapcsolatos cél- és feladatrendszernek megfelelően, minden műveltségi területet illetően:
külső világ tevékeny megismerése, ének-zene, matematikai
tartalmú fejlesztések, vizuális
fejlesztés, mozgás, vers-mese.
Játékos feladatokat és iskolaelőkészítős feladatlapokat ajánlunk. Számtalan internetes csatorna (pl. YouTube, Pinterest)
lehetővé teszi hasznos linkek továbbküldését, onnan való dalanyagok/mesék hallgatását, kreatív ötletek megvalósítását.
A következő lépés az volt, hogy
az óvoda minden csoportja heti
rendszerességgel több alkalommal is, videóhívással kapcsolatba lép az óvodásaikkal.
Az online lehetőséget nemcsak az óvónők használták a
kapcsolattartásra, hanem az
óvoda logopédusa Gabi néni is
így tart foglalkozásokat a gyerekeknek, illetve Norbi bácsi is így
küldött hasznos otthoni játékos
feladatokat az ovi-focisoknak.
Intézményünk privát face
book oldalán továbbra is működik a Szülői Munkaközösségi csoport, ezen keresztül érjük
el a szülőket a fontos információkkal.
A dajkák szorgalmas munkájának köszönhetően nemcsak az
óvoda épületének átfertőtlenítése és gondos takarítása, hanem
az udvarok rendbetétele és a növények gondozása is megvalósult ez idő alatt.
Időközben a játszóudvar játékeszközei is bővültek.
Óvó nénik

PÁLYÁZAT

a Székely Bertalan
Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői állására
A vezetői megbízás határozott időre,
2020. 08. 01-2025. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 63.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés,
• nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges az Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség
• pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképesítés
• legalább négy év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
• nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: intézményvezetői
gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával
• vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását
célzó fejlesztési elképzeléseket
• a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
• szakmai gyakorlat, a pályázati felhívásban megfogalmazott egyéb feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20.
§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 27.
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/541/2020. , valamint a
munkakör megnevezését: intézményvezető.
vagy
• Elektronikus úton Wilk Andrea részére a wilk.andrea@szada.
hu E-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt.
A pályázatról részletesen a www.szada.hu honlapon lehet
tájékozódni.
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KERTI

könyvjelző
Egynyári virágözön
A fagyosszentek elmúltával már nincs semmi
akadálya, hogy kertjeinket nyári hangulatba varázsoljuk, kikerülhetnek a kényesebb
érzékeny növények is.

Ü

ltetés előtt legyen pár
dolog, amit átgondolunk, még ha sikerrel
összeállítottuk is kedvenc növénykompozíciónkat a szezonra.
Kezdjük a jó alapanyaggal,
azaz szép palántából lesz szép
növény. Ne válasszunk olyat,
melynek hagyták kiszáradni a
földjét, mert nagyobb a kockázat, hogy nem fog szépen fejlődni.
Törekedjünk a növények igényét
figyelembe venni és válasszunk
duplafalú balkonládát, virágdézsát, hogy egyenletesebb legyen
a vízhozzáférése forróságban is.
Megéri jó minőségű, fokozatosan
bomló, virágzást segítő táppal
dúsított földkeveréket választani a ládák feltöltésére, hiszen
ezzel nemcsak a gyökerek rögzítését biztosítjuk, hanem a felvehető tápanyagok is egyenletesen
hozzáférhetők lesznek, így nem
kell a tápoldatos öntözésre várnia a növényeinknek.
Ha szeretnénk, hogy minden
szomszéd a mi virágainkat irigyelje, érdemes még tápgolyót,
táprudat is betűzdelni egy-egy
növényhez, azzal biztos a siker.
Fokozott virágzással hálálják

meg az extra gondoskodást a
teljes szezonban.
Gondozásnál az általános öntözési szabályok érvényesek: fő
a rendszeresség, a lágy esővíz
aranyat ér, és a reggeli órák a
legelőnyösebbek. Öntözőrendszerre is köthetjük a növényeinket, ezzel is segítjük küzdelmüket az elemekkel.
Tápoldatozzunk rendszeresen, de csak igény szerint! Vigyázzunk, mert a kis igényű
egynyáriak túlzott tápozása
mérgezéssel és tőpusztulással
járhat! Betegségek, kártevők
esetleges megjelenésekor reagáljunk minél gyorsabban, számít az idő a kezelés sikeréhez.
A Bagolyvár Könyvtár Face
book oldalán, a Kertbarát Klub
április 25-i bejegyzésében további érdekességeket találhat,
akiben felkeltettük a téma iránti érdeklődés.
Jó kertészkedést, burjánzó
növényeket kívánok!

Ajánlott irodalom:
Balkon és terasznövények
lexikona (M-Érték Kiadó, 2008)
A balkon- és a dézsás
növények titkos élete
(Cser Kiadó, 2012)
Egynyári virágok
(Mezőgazdasági kiadó, 1991)
Edény kertészet
(Vince Kiadó, 2015)
Egynyári virágágyások,
kertünk növényei
(Cser Kiadó, 2010)
Erkélyek és teraszok
kertjei, lépésről lépésre
(Sziget Kiadó, 2006)
Mi virít itt? Virágkalauz
(Ciceró Kiadó, 2007)
Illatos kert (Cser Kiadó, 2001)
Németh Anikó
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SZÉKELY BERTALAN

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

FALUHÁZI

visszanéző

EZEN a címen új sorozatot indítunk, amelyben az elmúlt 10
év legjelentősebb szadai kulturális eseményeiből válogatunk.
Tartsanak velünk hétfőnként a
facebookon és a honlapunkon!

Május 25. 17 óra – Hogyan
neveljünk boldog gyerekeket?
Dr. Vekerdy Tamás pszichológus előadása
(2016. január 21. Almárium
90 perc)
MÁJUSI AJÁNLATUNK
Felvételt a Régió Plusz TeleMájus 18. 17 óra – Székely vízió készítette.
Bertalan Szadája
Ha valaki szívesen megosztana
Dr. Varga Kálmán történész- velünk történeteket, emlékeket,
muzeológus előadása
véleményeket az „újranézett”
(2019. január 25. Történel- programokkal kapcsolatban,
mi Kávéház 80 perc)
azt is várjuk szeretettel a FaluFelvételt a Régió Plusz Tele- ház elérhetőségein és a facebook
vízió készítette.
bejegyzésekben!

INTÉZMÉNYÜNK
HATÁROZATLAN IDEIG
ZÁRVA TART!
Megértésüket köszönjük!

Hősök Napja

SZADÁN

2020. JÚNIUS 7. 15 ÓRA
Ünnepi megemlékezésünket a Faluház facebook
felületén és a Régió Plusz
Televízió elérhetőségein
láthatják.
Részletes programunkat
június 1-jén tesszük közzé!
A trianoni békekötés 100.
évfordulója alkalmából
külön összeállítással
készülünk!
Ünnepeljünk
lélekben együtt!
2111 SZADA | 2020. MÁJUS
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KÖNYVTÁRI
HÍREK
Kedves Olvasóink!
Köszönetet szeretnénk mondani felénk irányuló hűségükhöz. Örömmel tapasztaljuk,
hogy nagyon sokan kapcsolódnak netes
programjainkhoz, hiszen a karantén ideje
alatt az online térben kényszerülünk tartani a kapcsolatot. Célunk: a virtuális térben is a megszokott családias hangulatot
szeretnénk megteremteni, hiszen nekünk
sem jó olvasóink nélkül. Facebookon a
Bagolyvár Könyvár, illetve intézményi honlapon a szadafaluhaz.hu oldalon
követhetik továbbra is a jelentkezéseinket.
A már elindult online programok mellett jelentkezni fogunk Könyvtári visszatekintő fotósorozattal is, ahol megmutatjuk
milyen jól tudtuk érezni magunkat együtt
egy-egy korábbi rendezvényünkön.
A jó idő és a közelgő gyereknap alkalmából kedvet kaptunk egy kis kültéri kalandra is, ezért május 31-én Gyereknapon
Kaland túrát szervezünk a szabad levegőn. Mindezt természetesen az egészségügyi előírásokat betartva, távolságtartással. Egy kis ajándékkal kedveskednénk kis
olvasóinknak, melynek részleteit Facebook
oldalunkon tesszük majd közzé.
A Családi diafilm vetítés és papírszínház programunkra videó formájában
heti rendszerességgel töltünk fel egy-egy
mesét ovis barátainknak. Nekik rajzpályázatot és Családi kvízt is hirdettünk,
május 31-ig jelentkezzen bátran mindenki, aki kedvet kap.
Felnőtt olvasóinknak új olvasmányaik
kiválasztásában rendszeresen jelentkező
online könyvajánló videós bejelentkezést indítottunk.
Kerti Könyvjelző rovat kertbarát klubja havonta egy-egy bejegyzéssel
igyekszik segíteni a lelkes kertbarátoknak.
Sokan szeretik a kölcsönzésre előkészítés szolgáltatásunkat is. Várjuk e-mailen a kölcsönözni kívánt könyv igényeket a
szadakonyvtar@gmai.hu címre. A leadott
rendelések csütörtöki napon 14-16 óra között a Faluház bejáratánál várja az olvasót.
2020. MÁJUS | 2111 SZADA

A Könyvmoly börze részlegünk is
kikerült a Faluház elé. Az ingyen elvihető
könyvek polcáról továbbra is válogathat
bárki kedvére, mi folyamatosan feltöltjük
új könyvekkel. Zökkenj ki, olvass magadnak, olvass a gyerekeidnek, meglátod elröppen az idő!
Minden kedves olvasónknak jó egészséget kívánunk. Reméljük mihamarabb újra
találkozunk személyesen. Addig is maradjon mindenki otthon, mi hozzuk továbbra
is a jobbnál jobb könyveket.

KÖNYVTÁRI
PROGRAMOK:

szadakonyvtar@gmail.com-ra megküldött igények személyes átvételére.

KÖNYVMOLY
BÖRZE SZABAD POLC:

Faluház bejárata előtt vár mindenkit folyamatosan a szabad levegőn.

GYEREKNAPI KALAND TÚRA

MÁJUS 31. SZOMBAT:
A Faluház előtti parkos részen előre elhelyezett meglepetéssel várjuk az aznap erre
járó kedves kis olvasóinkat. Facebook oldalon követhetők lesznek a részletek.

KÖNYVAJÁNLÓ

Digitális etikett; Hogyan legyünk
udvariasak egymással a közösségi
DIAFILMVETÍTÉS
médiában? (Scolar, 2019.)
Ez
a könyv ismerteti a digitális etikett szaAMIT MINDEN HÉTEN VÁRJ A NETEN:
bályait
a hétköznapi élet négy fő területén:
Családi okoskodó kvíz
HÉTFŐ
munka,
párkapcsolat, barátság és közösség.
játék 6 héten át
Amikor „arctalanul” kommunikálunk
KEDD
Családi Papírszínház
az okos telefonunkon vagy a számítógépen
keresztül,
sokan nincsenek tisztában azzal,
Olvass nekem, olvasok
SZERDA
neked baráti olvasókör
hogy mi a helyes viselkedés. Nem tudjuk,
milyen hangnemet engedjünk meg makis könyvajánló
CSÜTÖRTÖK Egy
mindenkinek:)
gunknak, mennyire ereszthetjük bő lére a
Könyvtári
visszatekintő
mondanivalónkat,
egyáltalán mikor nem
PÉNTEK
fotómontázs a múltból
illetlenség a másikat digitális úton megkeresni. És azzal sincs mindenki tisztában, hogy ő maga mit tegyen, ha a közösségi médiában kapcsolatot keresnek vele.
Meddig szabad például válasz nélkül hagyni egy e-mailt? Hogyan viselkedjünk egy
társkereső oldalon? Hogyan szabaduljunk
meg udvariasan azoktól, akikkel nem szeretnénk digitálisan kommunikálni?
A hogyan…? sorozat 7. tagja tehát megtanít eligazodni a digitális kommunikáció
útvesztőiben.
RAJZPÁLYÁZAT
A Bagolyvár Könyvtár Facebook oldalán
Az én könyvtáram címmel május 31-ig hangos könyvajánlóban is meghallgathat
várunk szabadon választott technikával egy részletet, akinek felkeltettük az érdekkészített rajzokat a cím szerinti témában, lődését.
fotózott vagy szkennelt formában e-mail
címünkre (szadakonyvtar@gmail.com) el- SZÓMAGYARÁZÓ ROVAT:
küldve. A beérkezett pályaművek közül a SAJTÓ: Főnév. Növényi nedvek nyomáslegszebbeket értékes könyvjutalmakkal dí- sal való kipréselése, sajtolása.
jazzuk. Újra nyitás után minden beérkezett
Médiában hírközlés, információ terjeszrajzot egy kiállítás keretében bemutatunk. tés, a közvélemény tájékoztatása hírlapok,
rádió, TV, internet és plakátok útján.
KERTI KÖNYVJELZŐ
Sajtó alá rendez – elvégzi egy írásműKERTBARÁT KLUB:
vön a nyomatást megelőző és a nyomtaMÁJUS 23. SZOMBAT, facebook be- tással járó szerkesztői munkákat.
jelentkezéssel.

KÖLCSÖNZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE:

CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁ N 14.00
ÉS 16.00 között lehetőség van a

(NYITVA TARTÁS) Kölcsönzés
átvételi idő: Csütörtök 14.00-16.00

Németh Anikó és Pusztai-Krepsz Mónika
könyvtárosok
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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan
időre szól 6 hónapos próbaidővel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelet, mezőőri feladatok ellátása

jegyzői munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Felsőfokú képesítés
• Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási
mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
• Legalább 2 év közigazgatásban – ideális esetben jegyzői
munkakörben – szerzett tapasztalat
• Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat
• Közigazgatási szakvizsga
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes
önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
• Iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolata
• Motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
igénylését igazoló dokumentum
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a Kttv.
együttalkalmazási tilalomra, összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 27.
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/305/2020. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
vagy
• Elektronikus úton Wilk Andrea részére a wilk.andrea@szada.
hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szada Nagyközség Önkormányzat honlapján
További információt a www.szada.hu honlapon szerezhet.
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Szadai Polgármesteri Hivatal
pályázatot ír ki KÖZTERÜLETFELÜGYELŐ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• Közterület-felügyelői vizsga
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• B kategóriás jogosítvány
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közterület-felügyelői munkakörben szerzett
– legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• Közigazgatási alapvizsga
• Helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
• Motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről szóló átvételi igazolás
• Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén összeférhetetlenségi ok vele szemben nem
áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya
alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 12.
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/633/2020., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő, vagy elektronikus úton Wilk Andrea részére a wilk.andrea@szada.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szada Nagyközség Önkormányzat honlapján
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
6 hónapos próbaidővel.
További információ a www.szada.hu honlapon található.
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HÍREK

A rászorulók
meleg ételt kaptak
A BORÁSZOKTÓL
A koronavírus járvány miatt hazánkban
is több tízezer ember vált kiszolgáltatottá. Nagyon sok településen friss meleg ebéddel próbálnak segíteni a bajba jutottakon. Ez történt Szadán is,
ahol a Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesülete jelentkezett az önkormányzatnál, hogy segít a rászoruló időseken és családokon.

Így készült
a pincepörkölt

értesítették ki a családokat és május 9-én
az egyesület székházának udvarán a szigorú előírásokat betartva készítették el a
pincepörköltet savanyúsággal. Rimitin István és Kubatov János borászok voltak a
szakácsok, akik rendszeresen nyerik meg
a bográcsos ételek szadai főzőversenyét,
így az étel minősége már előre garantálható volt. Az ebédet pontosan délben három futárcsapat szállította ki a megadott
címekre. Az elkészült ételt jól zárható, egyPaulovics László, Székely
szer használatos dobozokba csomagolták.
Beatrix és Pintér Lajos Az étel kiszállítása tiszta és fertőtlenített
motorkerékpárral és személygépkocsival
történt. Az élelmiszert plusz zacskóban,
kilincsre akasztva hagyták a megbeszélt
helyszínen. A három futárcsapat összesen
58 címre szállította ki az ételt.
A felajánlást Pintér Lajos polgármester
és Székely Beatrix képviselő a helyszínen
felajánlást örömmel vette Pintér köszönte meg a lelkes borászoknak. PauLajos polgármester és felkérte Bo- lovics László az egyesület elnöke elmondros Gábor képviselőt és Paulovics ta, hogy örömmel segítettek és már most
Lászlót az egyesület elnökét, hogy szer- jelezte, hogy egy hónap múlva ismét főzvezzék meg az akciót. A Szociális Alap- nek ebédet a szadai rászorultaknak.
szolgáltatási Központtal együttműködve
Polgár, Fotó: Székely Beatrix

Indulnak a futárok

A

ADÓSZÁMOK
az adó 1%-ának
felajánlásához
TISZTELT SZADAI POLGÁROK!
Azért, hogy nagyközségünk minden
intézménye további plusz lehetőséget
kapjon a fejlesztéseihez, a közösségi
élet jobb kialakításához, kérjük, hogy
adóbevallásukban az alábbi alapítványokat és egyesületeket támogassák
adójuk 1%-ával!
Székely Bertalan Óvoda
Közhasznú Kulturális Alapítvány
19186797-1-13
Életfa a Gyermekekért
Alapítvány (Székely Bertalan
Általános Iskola)
18504987-1-13
Kulturális Alapítvány Szadáért
19176310-1-13
Szadai egyházak
technikai száma:
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi
Református Egyház 0066
Magyarországi Baptista Egyház 0286

A szadai Örömteli Életért
Közhasznú Alapítvány örömmel fogadja a felajánlott
adó 1% támogatást!

Adószám: 18709371-1-13
Köszönjük!
Simon Erika, kuratóriumi elnök
www.oromteli.hu,
www.facebook.com/oromteli

„Takaros Porta” és „Legszebb Utca” pályázat
Szada Nagyközség Önkormányzat Kép- Jelentkezéseket 2020. május 15. és június
viselő-testülete 2020-ban is meghirdeti a 15. közötti időszakban tudjuk fogadni, sze„Takaros Porta” és „Legszebb Utca” cím el- mélyesen a Szada Nova Nonprofit Kft. ironyerésére kiírt pályázatot. A pályázat feltételei Szada Nagyközség Önkormányzat
facebook oldalán, a szada.hu oldalon, valamint személyesen az önkormányzat hirdető tábláján olvasható.

dájában ügyfélfogadási időben, e-mailen
a viragzoszada@gmail.hu, a Virágos Szada
facebook oldalon vagy a 06-309-228-226
mobilszámon (Faludi Andrea).
A jelentkezések feldolgozása után, telefonon egyeztetett időpontban keressük
fel a kerttulajdonosokat.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

HITÉLET

Mit jelent a világ
világosságának lenni?
A Máté evangéliumában
szereplő 5. 6. és 7. fejezetet úgy nevezi a Szentírástudomány, hogy hegyi beszéd. Azért hegyi beszéd,
mert a Szentírás tanúsága
szerint Krisztus egy hegyen
mondta el tanítványainak.

KATOLIKUS EGYHÁZ
bben a tanításban Jézus összefoglalja a keresztény tanítás erkölcsi-teológiai summáját. Ez Isten országának újszövetségi alkotmánya,
alaptörvénye. Az itt szereplő nyolc boldogság vezeti be mindazt, amit az Isten országába való belépésről a hívő embernek
tudnia kell. Ebben a beszédben sok a jelkép, a szimbólum, a metafora. Jézus ebben a szakaszban egy olyan valóságra is
rámutat, hogy „ti vagytok a világ világossága”. (Mt 5,14a) Ezt a mondatot érdemes
közelebbről megvizsgálni. Hogyan értse
ezt a mai kor hívő embere?
Ahhoz, hogy megértsük Jézus hasonlatait, ismernünk kell a bibliai szövegkörnyezetet és az ószövetségi kinyilatkoztatást. A világosság képe
mélyen bibliai eredetű. Általában magára Istenre, Jahvéra
vonatkozik. Az eljövendő messiásról úgy beszéltek a próféták,
mint Jákob fénylő csillagáról, a
népek világosságáról. Húsvéti
öröménekünk, az „Exsultet” a
feltámadt Jézust a sötét égen
megjelenő Esthajnalcsillaghoz hasonlítja. A Biblia arról
is szól, hogy a végső időkben
Jeruzsálem mennyei fénybe öltözik, és Isten dicsőségének fénye ragyogja be az embert. Tehát a fénynek, a világosságnak
mindig Istenhez van köze, illetve azokhoz az emberekhez,
akik kapcsolatba kerülnek Is-

E
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tennel. Gondoljunk a szentek ábrázolásában megjelenő fej fölötti glóriára, fénykoszorúra. Mózes arca ragyogott, miután
lejött a szövetségkötés hegyéről, egyénisége sugárzott az isteni méltóság fényétől,
ami őt ott fenn átjárta. Ezt az apostolok is
megtapasztalták akkor, amikor Jézussal
ugyancsak fenn voltak egy hegyen, ahol
Jézus az ő színeváltozásában mintegy néhány pillanatra beavatta őket a mennyei
dicsőség fényébe.
A világossággal szemben szerepel a
Bibliában a sötétség szimbóluma is. Ez
mindig a Sátánt, valamint a gonosz erőket jelképezi. A hegyi beszédben ugyanakkor nagyon érdekes és szokatlan, hogy
Jézus ebben a szóképben nem az Istenről
és önmagáról beszél, hanem róluk, emberekről. „Ti vagytok a világ világossága.” Jelen időben – róluk szól. Nem azt
mondja, hogy »majd egyszer ti lesztek a
világ világossága«, nem is azt tanítja erkölcsi kitételként, hogy »olyanokká kellene lennetek, mint a világ világossága«.
Nem! Azt mondja: „Ti vagytok…” Hogyan
értsük ezt a jézusi mondást?
Jézus minden bizonnyal arra gondolt
ezzel a mondattal, hogy a keresztény ember életében természetessé kell válnia
annak, hogy ő fényt hordoz, hogy vilá-

gít. A keresztény ember egyéniségével
a sötét világban feltűnő jelenség. Fényt,
meleget, nyugalmat, kiegyensúlyozottságot áraszt – ha az élő és feltámadt Jézus Krisztus benne él. Ez a feltétele. Nem
mi vagyunk a fényforrás. Az isteni fény
továbbadói vagyunk. Ez a hivatásunk.
A keresztény ember nem akar elbújni mások elől, a világ elől. Nem vonulunk félre
szégyenlősen, mert küldetésünk van mások felé. Értsük jól! Ez nem feltűnési viszketegségből fakadó fanatikusság. Nem a
hiúság által táplált magamutogatás. Ez a
jézusi szeretet megélt tetteinek az ereje.
A világ sötétjében a keresztény ember világítani képes. Ott, ahol él. Ott, ahol megfordul – krisztusi életével világít. Emberi
szinten is – a földi törvények példamutató betartásával – és természetfeletti hivatása szintjén is. Ez a világosság ugyanis
nem földi eredetű. Égi, mennyei. De befogadható, befogható és tükrözhető a világunkban. A keresztény ember Isten szeretetének visszfényévé válik.
Sokan azt mondják – látva és tapasztalva a bűnök sokaságát –, hogy „ilyen
ez a világ, nem tehetünk róla”. Ha nem
teszünk semmit, akkor igenis tehetünk
róla! A világ világosságának jelképe nem
vallási fanatizmus, hanem egy megértett isteni küldetés tudatosítása. Egy gyermekdalban is
már ezt tanulja a Krisztus-követő kisgyermek: „Kicsiny kis
fényemmel világítani fogok…”
Szeretetünkkel és tanúságtételünkkel vagyunk világító emberek. Nem önmagunkért, nem
a keresztény élet „sikeréért”,
nem a vallásos sztárság motívumáért… Nem. Azért, hogy
az emberek észrevegyék: Isten dicsősége ma is megnyilvánul – rajtunk keresztül –, az
Ő szeretetének szikrája lángra
kap. Ez a hivatásunk és ez a
küldetésünk. És ha ezt a jézusi mondatot éljük, akkor egyre nagyobb lesz a fényesség a
világban. 
Kozsuch Zsolt
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VÁLLALKOZÓI OLDAL

TANÁCSADÁS vállalkozásoknak
a Pest Megyei Iparkamarában
egyébként a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei gazdasági
kamarát kell megkeresni. A tagnyilvántartási és regisztrációs ügyekben valamint képzésre vonatkozó, továbbá a tanulószerződést érintő kérdésekkel minden
esetben a székhely szerint illetékes
területi kamarához kell fordulni,
mert ott rendelkeznek a kérdések megválaszolásához szükPest Megyei és Érd Meséges adatokkal.
gyei Jogú Városi KereskedelA járványveszély időtartami és Iparkamara – rövidebben
ma alatt csak jogi-gazdaságia címben szereplő és a köztestülettel
pénzügyi tanácsadás vehető
azonosítható Pest Megyei Iparkamaigénybe, egyéb témakörben a
ra elnevezéssel – tanácsadó szolgáltanácsadás a gazdaság újraintatást működtet hétfőtől csütörtökig
dítá sát követően, az akkori jogi szabá10-16 óra között. A tanácsadás – figyelem- lyozással egyeztetett módon értelmezhető.
mel a koronavírus okozta intézkedésekre
is – telefonon és „e-mail”-ben történik erre
A tanácsadás fogalma,
a célra létesített (+36-70) 967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@pmkik.hu értelmezése általánosan
és a járványügyi veszélyhelyzetben
e-mail címen.
A tanácsadás a járványveszély idősza- A magyarországi vállalkozások vezetői,
kában jogi-gazdasági-pénzügyi, valamint tagjai és munkavállalói leggyakrabban
tagdíj és kamarai hozzájárulás megfizeté- a pályaválasztási illetve a jogi és az üzsére, továbbá a tanulószerződésekre vo- letviteli tanácsadás fogalmával találkoznatkozó kérdésekre terjed ki. Gyakran nak. A pályaválasztási tanácsadás maelőfordult, hogy a tanácsadást igénybe gánjellegű, a gyermek továbbtanulására,
vevő csak megerősítést kért ismeretei- szakma választására irányul. A jogi tanek alkalmazásához. Az eddigi tapasz- nácsadás lehet magán és céges jellegű. A
talat bizonyítja, hogy az érdeklődők jel- vállalkozások – a méretüktől függően –
lemzően a felsorolt témakörökben tették ügyvédet bíznak meg vagy jogtanácsost
fel kérdéseiket. A tanácsadással kamarai foglalkoztatnak a cégüknél előforduló
szakértő segíti az érdeklődő vállalkozáso- jogesetek rendezéséhez, például szerzőkat, a tagdíj és a regisztrációs díj megfize- déses ügyeik, a hibás teljesítések, a pertésével valamint a tanulószerződésekkel indítás vagy éppen az alternatív vitarenkapcsolatos kérdéseket válaszadás céljá- dezés lehetőségének választásában való
ból a főtanácsadó továbbítja a szakterü- segítségnyújtás céljából.
let illetékes vezetőjéhez.
Az üzletviteli tanácsadás egyértelműen céges jellegű szakmai tevékenység. Léteznek olyan vállalkozások, melyeknek
Kik vehetik igénybe a Pest Megyei
fő- vagy melléktevékenysége az üzletviteIparkamara tanácsadási szolgáltatását? li tanácsadás. Az üzletviteli tanácsadást
A Kamara tagjai és a kamarai nyilván- igénybe vevők szintén cégek.
tartásban szereplő, Pest megyei székheA tevékenység TEÁOR ’08 kódja: 7022,
lyű gazdálkodó szervezetek, beleértve megnevezése: Üzletviteli, egyéb vezetési
az egyéni vállalkozókat is. Kivételesen, tanácsadás.
a járványveszély végéig a kamarai szakA TEÁOR ’08 a „Gazdasági tevékenyséértő jogi-gazdasági-pénzügyi témakör- gek egységes ágazati osztályozási rendszeben fogadja a nem Pest megyei gazdál- re” elnevezés rövidítése, amely az EU tevékodó szervezetektől érkező kérdéseket is, kenységi osztályozásának magyar nyelvű

A járványveszély miatt kialakult helyzetben a korábbinál
is jobban előtérbe került a vállalkozások részére történő tanácsadás szükségessége és fontossága.

A
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változata és 2008. január 1-től hatályos. A
tanácsadás nem azonos az ügyintézéssel,
okiratszerkesztéssel.
A járványveszély időtartama alatt a
Pest Megyei Iparkamara a vállalkozásokat tanácsadással segíti a vállalkozás piacon tartása, a foglalkoztatottak
megtartása, a kihirdetett kedvezmények igénybe vételének lehetősége és a
rendkívüli jogrend keretében alkotott
kormányrendeletek rendelkezéseinek
helyes értelmezése és végrehajtása tárgyában. A kamarai tanácsadó megerősíti
vagy szükség esetén helyesbíti a vállalkozó megszerzett ismereteit, tanácsaival segíti a döntéshozatalt, de az adott
ügyben, témakörben, a lehetőségek és a
probléma kezelési módjának kiválasztásában a vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak látszó döntést.
A veszélyhelyzeti kormányrendeletek és
tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara honlapján az „Aktuális” menüpontban
megtekinthetők. ( www.pmkik.hu )
Hasznos információk találhatók a https://
vali.ifka.hu vállalkozói portálon.
Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv. trénera FIX Televízió műsorvezetője
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Akciós ajánlatunk:

DROZDIK BÉLA

drozdikbela@freemail.hu

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSE,
ENGEDÉLYEZTETÉSE
ÉTDR ENGEDÉLYEZTETÉSI
RENDSZERBE
FELTÖLTÉSSEL

SZADA

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

449

Ft/kg

Coop Jó nekem!
Laktóz mentes
UHT tej

Fonyódi
Forrásvíz

szén-dioxiddal
dúsított,
szénsavmentes,
1,5 l, 53 Ft/l
79 Ft

1,5 %, 1 l
A kép illusztráció.

279

Ft

Disney
gyerekpezsgő

Vállalkozzon okosan! MI SEGÍTÜNK!

több ízben,
0,75 l, 665 Ft/l

Sága Füstli

Klasszik szuper
Sajtos 350 g,
1883 Ft/kg 659 Ft

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, ADÓTANÁCSADÁS
Web: smartaccounting.hu
Tel.: +36 20 569 6021
E-mail: iroda@ smartaccounting.hu

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA

Csirkeszárny

Előhűtött. A kép illusztráció.

Gyereknapi
ajánlataink

A Coop Klub ár törzsvásárlói kártyával érvényes.

159

Ft

www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop

MIÉRT VÁRNA HETEKET
IDŐPONTRA?

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

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: 2020. június 4.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani
tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.
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Chipicao
kakaós töltelékkel
60 g, 2650 Ft/kg

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

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

2111

Ft

Croissant

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

Impresszum
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TELEFON: 06-70-605-0251
0-24 ÓRÁIG HÍVHATÓ!

WWW.GUMISZERVIZHAZHOZJON.HU

+36 30 3523180
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KEDVES SZADAI LAKOSOK!

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!

SZADAI
KISÁLLATRENDELŐ
Dr. Vada Edina állatorvos
Telefon: +36 30 200 5286
+36 30 568 0903

Web: www.kisallatrendelo.com

NYITVATARTÁS:
H-Sz-P: 9-12 és 15-19 • K-Cs: 15-19
Szombat: 12-14 • Vasárnap: 15-17

KISÁLLATELEDEL

BOLT

Nyitva: H-P: 8-12 és 15-19,

Szo,: 9-12

2111 SZADA, Dózsa György út 68.
2020. MÁJUS | 2111 SZADA

Járványügyi korlátozások idején

HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL
állunk rendelkezésre!

ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022
Érdemes követni a FACEBOOK oldalunkat!
GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36.
19

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
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 Tel.: (28) 503-055
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
a Polgármesteri Hivatalban
minden csütörtökön 08.00-15.00 között.
Előzetes időpont-egyeztetés: Tel.: (28) 405-181

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
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-586
Email: ovoda@szada.hu,
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi
Óvodavezető: Weitz Magdolna
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
Email: szada@szadafaluhaz.hu,
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitvatartás: hétköznap 10.00–18.00 óráig,
hétvégén: rendezvények szerint
Könyvtár nyitva tartás: H, SZe, CS 10.00-17.00;
K, P: 12.00-17.00; Szo 9.00-12.00
Intézményvezető: Juhászné B. Zsóka
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807
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: https://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
SZADANOVA Nonprofit Kft.
Szada, Dózsa György u. 88.
E-mail: szadanova@szada.hu

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.: 28/503-060
H: 08.00-12.00 és 12.30-18.00,
K, Cs, P.: 08.00-12.00 és 12.30-14.00,
Sze: 08.00-12.00 12.30-16.00,
szombat, vasárnap: zárva

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

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

KÖZBIZTONSÁG

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

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
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
POLGÁRŐRSÉG 24 órás ügyelete +36/20 802-8899
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
Rendelési idő: hétfő 9.00-12.00, kedd 13.00-16.00,
szerda 10.00-12.00, csütörtök 12.00-15.00,
péntek 9.00-12.00,
Tanácsadás: szerda 9.00-10.00 előzetes telefonos
egyeztetés alapján!
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: kedd-csütörtök: 13.30–18.00
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

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.
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda: 8.30 - 18.00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.30 - 16.00,
Szombat: Zárva
UPC Magyarország Kft.
2100 Gödöllő Dózsa György út. 18.
Telefonos ügyfélszolgálat: 1221
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00 - 18.00,
Kedd - Csütörtök: 9.00 - 17.00, Péntek: 9.00 - 15.00
Honlap: www.upc.hu
VÍZMŰVEK
DMRV Gödöllői Üzemigazgatóság
2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
Tel.: (27) 511-511, 06-40-881-188
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 7.00-13.00
Hibabejelentés folyamatosan 0.00-24.00
Pest Megyei Kéményseprő
és Tüzeléstechnikai Kft.
Kéményseprés kérése:
2600 Vác, Zrínyi u. 9., (27) 307-499
E-mail: vac@pmkemenysepro.hu
Pest megyei kéményvizsgálat megrendelése,
használatbavételi engedélyek,
gázbekötés, készülékcsere ügyintézés:
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b.
Tel.: 06 (1) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Telefon: (28) 561-200, melyen hétköznaponként
8.00 és 16.30 között fogadjuk ügyfeleink hívását

EGYHÁZAK

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

