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ÖNKORMÁNYZAT

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a Szadai Szőlészeti és Borászati
Egyesület táncos mulatsággal egybekötött borversenyére.

Időpont: 2020. február 22. 17 óra!
A mulatság helyszíne: FALUHÁZ

Belépő: 4000 Ft/fő, ami tartalmazza az aperitifet és vacsorát!
A talpalávalót szolgáltatja: Váradi Gábor
A műsorban fellép egy meglepetés vendégművész.

A BORVERSENY RÉSZVÉTELI SZABÁLYAI:
1. Nevezési díj palackonként: 1000 Ft
2. Kizárólag kistermelők 2019-es fehér új boraik
és vörös új, valamint óboraik mérettetnek meg!
3. M
 inta leadási hely: Szőlészeti Borászati
Egyesület Klubháza, 2111 Szada Vasút köz 3.

Minta leadási időpontja:

2020. február 14. 15.00-19.00-ig.
A belépők megvásárolhatók a minta leadási időpontban,
valamint az egyesület elnökénél, Paulovics Lászlónál!
Tombola a helyszínen vásárolható. BÜFÉ NEM LESZ!

További információ kérhető:

Paulovics László,

Borászati Egyesület elnök,

+36-30-302-4105

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

Adószám: 18709371-1-13

Házasság
Hete

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén
minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Céljai közé tartozik az is, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.
A házasság hetéhez – hazai és nemzetközi szinten is – számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a
házasság, a család ügye iránt. Ma már négy kontinens 21 országában ünneplik a Házasság Hetét.
Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik
meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A
Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
A Szadai Keresztény Szülők Köre február
közepén a Házasság Hete keretében idén is
készül egy esti programot rendezni a faluházban. A program szervezés alatt áll. Figyeljék a hirdetéseket!

KEDVES SZADAI LAKOSOK!

Köszönjük!
Simon Erika, kuratóriumi elnök
www.oromteli.hu, www.facebook.com/oromteli

SZADAI

SPORTEGYESÜLET

TÁMOGATÁSA

Amennyiben személyi
jövedelemadója 1 %-ával
segíteni kívánja a Szadai
Sportegyesületben sportoló fiatalokat, a következő
adószámra teheti meg
felajánlását:

19185363-1-13
Támogatását az egyesület
nevében hálásan köszönöm!
Kerecsényi Fodor Norbert
elnök

SZJA 1 %-hoz
szadai egyházak
technikai száma:
Magyar Katolikus
Egyház

0011

Magyarországi
Református
Egyház 0066
Magyarországi
Baptista Egyház

0286

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!

NÉGY BIZOTTSÁGOT VÁLASZTOTT

az új képviselő-testület
Az év utolsó ülését december 12-én tartották, ahol ös�szesen 7 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület.

A

napirendek előtt Pintér Lajos polgármester javasolta a Szada Nova
Nkft. dolgozóinak jutalmazási javaslatát zárt ülésen tárgyalni, amit egyhangúan támogattak a képviselők. Ezt követően
módosították az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatát, megválasztották az újonnan felállított bizottságok tagjait, elfogadták a képviselő-testület 2020.
évi munkatervét, döntöttek a Margita utcai sebességcsökkentő küszöb kihelyezésének lehetőségéről.

A választások miatt módosítani kellett az önkormányzat
Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletet
Dr. Pál Szilvia jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy az SZMSZ módosítását lehetőség
szerint az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen kellett volna a testületnek megszavaznia. Az új képviselő-testület azonban jelezte, hogy nagymértékben szeretné
megváltoztatni a rendeletet, legfőképp abban, hogy a bizottsági struktúrát is jelentős átalakítaná, ezért az SZMSZ módosítására későbbi időpontban is sor kerülhetett,
amit a kormányhivatallal is leegyeztettek.
Nagy előkészítő munka előzte meg a rendelet megalkotását. A hatékonyabb munkavégzés céljából most négy bizottság felállítására tettek javaslatot. (az előző ciklusban
két bizottság működött a testület mellett –
szerk.). Ezek a következők: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság, Humánügyi Bizottság.
Pintér Lajos polgármester a rendelet
megszavazását követően a rendelet kihirdetéséig technikai
szünetet rendelt el.

Megválasztották
a bizottságok
elnökeit és tagjait
Az alakuló ülésen szükségszerűen meg kellett választani az
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Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Kezelő
Bizottságot a vagyonnyilatkozatok átvétele céljából. Az átdolgozott SZMSZ miatt – mivel az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság neve Ügyrendi
Bizottságra változott és ezzel a választott képviselők mandátuma megszűnt –
ezt a bizottságot is újra fel kellett állítani.
ÜGYRENDI BIZOTTSÁG: elnöke Székely Beatrix képviselő, tagja Oroszi Sándor és Boros Gábor képviselő, külső tag
Nagy László és Molnár Csaba Sándor.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG: elnöke Gelle
Róbert képviselő, tagja Székely Beatrix
képviselő, külső tag Tóthné Tolvaj Judit.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG: elnöke
Rezsabek Tamás képviselő, tagja Gelle Róbert, Boros Gábor és Oroszi Sándor, külső tagja Molnár Csaba Sándor és Molnár
Máté.
HUMÁNÜGYI BIZOTTSÁG: elnöke Boros Gábor képviselő, tagja Vrabély Balázs,
Székely Beatrix, Gelle Róbert képviselők,
külső tagja Molnár Csaba Sándor.
A bizottságok megválasztása után a külsős bizottsági tagok letették az esküt és aláírták az esküokmányokat.

Esküt tettek a külsős bizottsági tagok
Szada Nova Nkft. ügyvezetője Rezsabek
Tamás elnök, Pálmai Zoltán, Csapóné
Oroszi Zsuzsanna tag munkáját megköszönve javasolta a megbízatásukat visszavonni és javasolta az új bizottság megválasztását. Elnöknek Lipák Ottót, tagoknak
Szalai Nikolett Laurát és Pálmai Zoltánt
szavazták meg.

Lezárult a véleményezési
szakasza az új gyógyszertár
és környéke rendezésének

A Dózsa György út–Fő tér–Posta köz–Rákóczi utca által határolt tömbben a beépítési
tervnek megfelelően elkészültek az Ezüstkehely Gyógyszertár bővítésének és szolgálati lakással való kiegészítésének építési
engedélyezési tervei. Az engedély kiadását
az építéshatóság megtagadta, mert állásÚjraválasztották a Szada Nova
pontja szerint a telek kialakítása és az épüNkft. Felügyelő Bizottságát
let elhelyezése nem felelt meg a szabályozási
Az Alapító Okirat felülvizsgálata és módo- tervnek. Ezért módosítani kellett a szabásítása miatt szükségessé vált a Felügyelő lyozási tervet. Ehhez kapcsolódóan szükBizottság újraválasztása. Illés Szabolcs, a ségessé vált a Gyógyszertár területét érintő Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv szerinti szabályozási vonal módosítása is. A képviselő-testület 2019. december
2-án 18 órára a polgármesteri hivatal tárgyaló termébe lakossági fórumot hirdetett.
A lakossági fórumon a résztvevőknek szóban, valamint a lakossági fórumot követő
8 napig írásban volt lehetősége a tervezéshez előzetesen észrevételeket és javaslatokat tenni. A lakossági fórumot követően a
rendelkezésre álló 8 nap leteltével a véleményezést le kellett zárni. Következő lépésként a településrendezési
eszköz tervezetét, az ügyben
keletkezett dokumentumokat
és önkormányzati döntéseket
a tárgyalásos eljárás szabályai
szerint elküldik az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatalnak egy végső
szakmai véleményezésre. P.Gy.

A hatékonyabb munkavégzés céljából most négy
bizottság felállítására
tettek javaslatot.
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HÍREK

HÍREK

SZEMÉLYRE SZÓLÓ FIGYELMESSÉG

ADÓSZÁMOK

az adó 1%-ának
felajánlásához

Karácsonyi ünnepségen a konyha dolgozóival

Az önkormányzat ajándékát
Vazicsek Róbertné vette át
az Idősek Otthonában

rult hozzá néhány rászoruló család kará-

A Tábor Alapítvány 1999-ben
csonyi kiadásaihoz.
Az adományok (cipősdobozok és könykezdte el a cipősdoboz ajándévek)
nagyobb része eljutott az iskola karákok gyűjtését a szadai lakosság
csonyfája alá, majd onnan Nagydobronyba,
körében. Azóta minden évben
Szada nagyközség testvértelepülésére.
gyűjtöttük az ajándéA szadai gyermekek és családok
kokat és célba juidén is örülhettek az ajándékoknak. A szadai megajántattuk az az adodékozottak az ÖRÖMHÍR
mányokat.

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
Közhasznú Kulturális
Alapítvány Szadáért
19176310-1-13

Karácsonyfák
BEGYŰJTÉSE

Greffné Kállai Tünde és Pintér
Lajos az iskola karácsonyán

Karácsonyi délután az óvodában

A FALU INTÉZMÉNYEI

önállóan ünnepelték a karácsonyt
IDÉN elmaradt a falu intézményeinek – az
iskola, az óvoda, a szociális alapszolgáltatási központ, a konyha, a művelődési ház és
könyvtár, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat – közös karácsonyi estje, helyette minden intézményi dolgozónak egy
kis ajándékcsomaggal kedveskedett Pintér Lajos polgármester és a képviselő-testület. A csomag tartalmának összeállítá-

sakor fontos szempont volt, hogy az ünnepi
szimbólumok mellett helyi, minőségi termékekkel fejezzék ki az intézményi dolgozók 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 Kft. finom bonbonjai és a veresegyházi Gombai Cukrászda mákos bejglije is.

Négy hétvégén volt adventi
gyertyagyújtás Szada főterén

TÁJÉKOZTATJUK a Tisztelt Lakosságot,
hogy a karácsonyfák utolsó begyűjtési napja
2020. január 17-én pénteken esedékes.
Kérjük a fákat helyezzék az ingatlanok elé,
eggyüttműködésüket előre is köszönjük! NÉGY VASÁRNAP, december 1-jén, decIllés Szabolcs ügyvezető, Szada Nova NKft. ember 8-án, december 15-én és december
22-én délután három órakor Sándor Andrea tiszteletes asszony a szadai egyházakkal és az önkormányzattal összefogva adventi gyertyagyújtást szervezett. A négy
adventi hétvégén az ökomenikus gondolatokon kívül az együtténeklésben segített az Uriel zenekar, a Gödöllői Református Dicsőítő zenekar és a Veresegyházi
Baptista Dicsőítő zenekar. Itt szeretnénk
A Tábor Alapítvány köszönetet mond
megköszönni a szadai református hittanomindazoknak, akik munkáját az elmúlt
sok, Szentgáli-Tóth Áron és az Őrbottyáév/ek/ben támogatták a SZEMÉLYI
ni Juhász Zsófia Református SzeretetottJÖVEDELEMADÓJUK 1%-ával.
hon lakóinak szolgálatát is. A szervezők,
A számlára érkezett összeget az
a szeretetvendégség keretében, meleg itaÖRÖMHÍR tábor céljaira használtuk
lokkal és minden héten más finomsággal
fel. Az alapítvány 2020-ban is tudja
kedveskedtek a résztvevőknek. Az utolsó
fogadni az SZJA 1%-os felajánlásokat.
alkalommal állatsimogató is volt a kicsik
Adószámunk: 18667125-1-13
nagy örömére. Ami nagy öröm, hogy az
Pálmai Zoltánné titkár, Pálinkás Ibolya elnök
előző évekhez képest nagyon sokan jöttek
ki a térre, ahol mindenkinek igazi ökume-

A

megajándékozott családok
nevében is köszönjük mindazoknak,
akik a felhívásunkra elhozták karácsonyi ajándékaikat a családsegítő szolgálatba.
Köszönjük a családsegítő szolgálat dolgozóinak is a közreműködést. Közel húsz
– cipősdobozban, illetve dísztasakban elhelyezett – ajándék, valamint néhány tasak és kartondobozban lévő jó állapotú
használt játék és könyv érkezett a szadai
lakosságtól. A cipősdobozok egy részének
míves külleme is utalt arra, hogy nagy szeretettel készítették az ajándékozó gyermekek és felnőttek.
Idén is kaptunk a Gödöllői Palotakerti
Óvodában gyűjtött adományból huszonöt
darab, szép csomagolású cipősdoboz ajándékot. Köszönjük a gödöllői óvoda dolgozóinak és az óvodások szüleinek is a gyűjtést.
A baptista gyülekezet pénzadománnyal já-

tábor régi és új táborozói,
s már az ő gyermekeik,
valamint a családsegítő
által javasolt családok.
Ily módon névre szóló
cipősdoboz ajándékokat
készítettünk 11 család 15
gyermekének.
Az adományok kis része pedig
– a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével – eljutott karácsony előtt – egy tiszántúli kis faluba, ahol komoly szükséget
pótolt. A sok bölcsődés korúaknak való játékból és plüssökből két jókora doboz adományt egy Heves megyei hátrányos helyzetű település gyermek klubjának adtunk. (Ott
tevékenykedik a Szadai Baptista Gyülekezet
egykori lelkipásztorának, Drenyovszki Pálnak az egyik unokája – a nehéz sorsú családok körében.) Néhány nagyméretű játékot és egy láda könyvet pedig Berki Brigitta
– a Neked felsleges, nekik ajándék mozgalom koordinátora – vitt el a rászorulóknak.
Köszönjük minden közreműködőnek az
önkéntes munkát! 
Tábor Alapítvány

TELI ÉTELDOBOZ VÁRTA

Köszönet és
további segítségnyújtás kérése
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A CIPŐSDOBOZOKBAN

a rászorulókat karácsonykor Szadán

nikus, közösségi élményben lehetett része.
Hogy mekkora igény van ezekre a meghitt,
közös alkalmakra, abból is látszik, hogy a
hideg és az eső sem tántorította el a látogatókat a programtól.
Az ünnepi alkalmakat Sándor Levente református lelkész és felesége, Sándor
Andrea vezette. Az ökomenikus adventi
gyertyagyújtáson jelen volt Pintér Lajos
polgármester és a képviselő-testület is.
2111 SZADA | 2020. január

ni a dobozban. Hála a nagylelkű és önzetlen adományozóknak, folyamatosan roskadásig tele volt a zöld dobozka. Reggelre
mindig kiürült. Ebből is látszik, hogy Szadán is többen rászorulnak az ilyen támogatásra. Sokan szégyellik a szegénységüket.
Aki átélt már hasonló helyzetet, az tudja
milyen érzés ez. Kegyetlen, kívülről nézve torokszorító. Ki gondolná, hogy ilyen
létezik? Ez az ételdoboz szívből jövő adoA SZADAI ételdobozt 2015. márciusában mányokat tartalmaz és semmilyen más
helyezték ki lelkes önkéntesek a katolikus célt nem szolgál, mint az önzetlen embetemplom kerítésére. Tavaly év végén, kará- ri segítséget. A kezdeményezéshez 42 hecsony előtt minden nap hat és este tíz óra lyen csatlakoztak az országban, Szada az
között lehetett tartós élelmiszert elhelyez- elsők között volt.
2020. JANUÁR | 2111 SZADA

Karácsonyi
ajándékcsomagot kaptak
AZ IDŐSEK ÉS
A RÁSZORULÓK
AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET nem
változtatott a több éve kialakult hagyományon. Tavaly decemberben Szada
Nagyközség Önkormányzata ismét
ajándékcsomaggal köszöntötte a 70
év fölöttieket és a nehéz körülmények között élő családokat. A képviselő-testület december 13-án, pénteken
9 órától 13 óráig az Alapszolgáltatási
Központban 450 db ajándékcsomagot adott át. Aki az ajándékcsomagért nem tudott személyesen eljönni, annak kiszállították a polgárőrök. A
megmaradt 50 db csomagot az egyházaknak ajánlották fel. A karácsonyi
csomagba kávét, teát, cukrot, édességet, nápolyit, gyümölcslét, süteményeket és száraztésztát raktak. Pintér Lajos polgármester külön megköszönte
a Molnár Tésztagyártó Kft.-nek és az
Arzenál Élelmiszer és Vegyiáru Kft.-nek
a felajánlásokat és a csomagok összeállításában a Zsuzsi Bolt segítségét. Az
akciót az önkormányzat csomagonként 2000 Ft értékű ajándékkal támogatta. Szép gesztus az önkormányzat
részéről, hogy minden évben a Pest
Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Szadai Otthonának (Margita
Idősek Otthona – szerk.) lakóit is megajándékozzák. Idén azt kérte az intézmény vezetője, Vazicsek Róbertné,
hogy a 40 db ajándékcsomag árát jutassák el az otthonba, mert ezt a Margita Otthon Alapítvány támogatásával kiegészítve személyes karácsonyi
ajándékot készíthettek az otthon lakóinak. Vécsey László országgyűlési képviselő egy gobelinnel ajándékozta meg
a Margita Idősek Otthonát.
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ÖNKORMÁNYZAT

Gelle Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke
ismertette a 2019-es év pénzügyi helyzetét

KÖZMEGHALLGATÁS
vezett gokart pálya tulajdonosának
a tájékoztatóját. Az
első napirendi pontban az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetéről
számolt be a Pénzügyi Bizottság elnöke, majd a település főépítésze a
folyamatban lévő
beruházásokról táPintér Lajos polgármester több kérdésre helyben adott választ
jékoztatta a megjelenteket. A harmadik napirendi pontnál lehetősége volt a
Szada Nagyközség Önkormegjelenteknek kérdéseket, észrevételemányzatának új képviseket megfogalmazni.
A megjelentek köszöntése után Pintér Lalő-testülete 2019. december
jos
polgármester felkérte Gelle Róbertet, a
12-én este hat órára a FaluházPénzügyi Bizottság elnökét, hogy számolban várta az érdeklődőket.
jon be az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Gelle Róbert elmondta, hogy bevételi és kiadási oldalon is voltak év közben
nyilvános ülésen részt vett Pintér változások. Egyrészt magasabbak voltak a
Lajos polgármester, Petrák Árpád működési bevételek, és a felhalmozási bealpolgármester, Simon Erika al- vételek, valamint több pályázati támogapolgármester, Boros Gábor, Gelle Róbert, tás is befutott az önkormányzat számláOroszi Sándor, Rezsabek Tamás, Székely jára. Ezek módosították a bevételi oldalt.
Beatrix, és Vrabély Balázs képviselők, dr. A kiadási oldalon volt olyan projekt, amiről a
Pál Szilvia jegyző, az intézményvezetők, a képviselő-testület úgy határozott, hogy nem
hivatal dolgozói és az érdeklődő lakosság. kívánja tovább vinni, valamint új projektek
Meghívottak között ott volt Véis indultak 2019-ben, amiknek a
csey László országgyűléfinanszírozását biztosítani
si képviselő is.
kellett. Az önkormányA Faluház színzat 2019-re 1.894 milházterme zsúfoláliárd forint bevételi
Körmöczi
sig megtelt, ami
és kiadási főös�Csaba válazzal magyaszeggel tervezlalkozó a gorázható, hogy
te a költségvekart pálya
a 3. napirentést, ami az év
beruházásdi pontban
közben történt
ról tartott tá– közérdekű
módosításokat
jékoztatót
bejelentések –
követően 2.096
felvették a termilliárd forintra
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változott. Az önkormányzat saját bevételeiből támogatta az egyes intézményeket.
Gelle Róbert kiemelte, hogy az előző testület
munkájának köszönhetően valószínűleg jelentős megtakarítással tudják majd az évet
zárni, és ami még nagyon fontos, 2019-ben
az önkormányzat nem szorult hitelfelvételre. A település pénzkészlete 2019. november 30-ai zárás szerint 591 millió 201 ezer
forint volt. Ez az összeg soknak tűnik, de a
kötelezettségek kifizetése után is több mint
30 millió forint maradhat év végén a kas�szában, amivel szabadon rendelkezhetnek.
A Pénzügyi Bizottság elnöke szerint Szada
nagyon szerencsés helyzetben van, ugyanis jól működő cégek vannak a településen,
ami erősíti a pénzügyi helyzetet.

… ha a lakosság elutasítja a gokart pályát, akkor az önkormányzat is
erre az álláspontra fog
helyezkedni és ebben az
esetben a beruházás nem
fog megvalósulni.
Oroszi Sándor (Süni) volt polgármester,
Török László volt képviselő (Pénzügyi Bizottság elnöke) és Vécsey László országgyűlési képviselő is szót kértek, és elmondták,
hogy Szada pénzügyi helyzete nagyon jó.
Ezt követően Pintér Lajos polgármester
felkérte Jánosi János főépítészt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a folyamatban lévő
beruházásokról. A főépítész a felsorolást
a gyermekorvosi rendelővel kezdte, amit
a védőnői rendelő bővítésével alakítottak
ki. Az épület teljesen elkészült, a rendelést
az új helyen december 12-én el is kezdték.
A hivatalos átadás későbbi időpontban történik majd. A sort a pályázati pénzből megvalósuló mini bölcsődével folytatta. A főépítész elmondta, hogy két csoportszobát
és két kertet alakítanak ki úgy, hogy a meglévő épületet nem bővítik. Hosszú távú lehetőségként a tetőtér is hasznosítható lesz.
A Napóra téren szintén pályázati pénzből
elkezdték a piac épületét építeni, ami belső fedett tetőt kap majd. Itt helyi termelők,
és egyéb árusok kaphatnak helyet.
Az új gyógyszertár körül sikerült az akadályokat elhárítani, így ez a beruházás is
belátható időn belül elkezdődhet. Az új
gyógyszertári épület hathatós önkormány2111 SZADA | 2020. január
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EMLÉKÉRMET
A lakosság részéről sok kérdés és észrevétel hangzott el
zati támogatással, de magán beruházásként
épülhet meg a régi helyén, alul gyógyszertárral, az emeleten pedig egy szolgálati lakással. Az épület csak erre a célra használható.
A patak meder rendezésére elkészült terv
10 éves. Első ütemében a meder rendezés
és a vízügyi rendezés valósult meg. Hos�szú távon terveznek egy szabadtéri kiállítót, pihenő pavilon hidakkal, csobogókkal
és növényzettel.
A legnagyobb érdeklődés a 3. napirendi pontot kísérte. A választási kampányban röppent fel a hír, hogy Veresegyház és
Szada között gokart pályát szeretne építeni egy vállalkozó. A befektető, Körmöczi
Csaba is meghívást kapott a közmeghallgatásra, hogy válaszoljon a felmerülő kérdésekre. Tájékoztatójában elmondta, hogy
még tavaly felvette a kapcsolatot az akkori polgármesterrel, és neki elmondta, hogy
jelenleg milyen földterületekkel rendelkezik. A tervezett pálya olyan területen
helyezkedik el, ami alkalmatlan a megművelésre, 5-6-7 aranykorona értéke van.
A környéken lakók azonban leginkább a
zajtól tartanak. A vállalkozó, egy szakértő
által hitelesített mérési eredménnyel próbálta bizonyítani, hogy a gokart pályának
nem lesz számottevő zaja. Körmöczi Csaba azt állította, hogy egy hűtőszekrénynél
is csendesebb lesz a gokart pálya.
Rekvényi László a Tavirózsa Egyesület
(Veresegyház) képviseletében elmondta,
hogy az egyesület minden ponton szembemegy a beruházással.
Lakossági kérdésre válaszolva Pintér
Lajos polgármester kihangsúlyozta, ha a
lakosság elutasítja a gokart pályát, akkor
az önkormányzat is erre az álláspontra fog
helyezkedni, és ebben az esetben a beruházás nem fog megvalósulni.
A közérdekű bejelentések között szó volt
az útfelújításokról és a közlekedési helyzet
2020. JANUÁR | 2111 SZADA

normalizálásáról. A Széchenyi utca aszfaltozásával kapcsolatban a polgármester
tájékoztatásul elmondta, hogy a korábbi
testületi döntés az ajánlatok bekérésére
vonatkozott és külön döntés szükséges az
útépítésről. Többen kérdezték, hogy mit
tesz az önkormányzat az óvoda és az iskola parkolójában a biztonságos közlekedés
érdekében. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Rezsabek
Tamás jelezte, hogy örömmel várják a lakosság megoldási javaslatait a felmerülő
problémák esetében.
A Szabadság utca egyirányúsítása kapcsán felvetődött kérdésként, hogy a szabályokat megszegőkről készült kamerafelvételeket fel lehet-e használni rendőrségi
feljelentéshez? Válaszként elhangzott, hogy
a felvételek felhasználásához kell egy közterület-felügyelő, ekkor a büntetések helyben maradnának. Tervezik további kamerák kihelyezését is Szadán.
A Gesztenyefa utca nagyon rossz állapota kapcsán érkezett kérdésre Rezsabek
Tamás, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatást
adott arról, hogy a bizottság az útprogramot újra fogja tárgyalni. Sok szempontot
vennének figyelembe az utak építési sorrendjének tervezésekor, szempont lesz például, hogy hány lakóház van az utcában,
milyen a szintkülönbsége, az eső elmossa-e
az utat vagy sem. Ebbe a munkába szeretnék bevonni a lakosságot is. Az elkerülő út
kapcsán elhangzott, hogy Pásztor Béla Veresegyház polgármestere 13 település polgármesteréhez juttatott el egy beadványt,
amelyben összefogást kér az érintett településektől és az út megépítése érdekében
lobbizni szeretne a kormánynál.
A közmeghallgatáson minden kérdésre
válaszoltak, a nyílt lakossági fórumot Pintér Lajos este 8 óra 15 perckor bezárta.
P.Gy.

kapott a nyugdíjba
vonuló Palánkai
Károlyné
PALÁNKAI KÁROLYNÉ, Margitka nyugdíjba vonuló óvodapedagógus „szolgálati emlékérem” kitüntetést
kapott. December 7-én az óvodában
tartott ünnepségen nem tudott részt
venni, ezért most közöljük a fotót. Gratulálunk és békés, boldog nyugdíjas
éveket kívánunk!

Tábor Alapítvány

FELHÍVÁSA

NE DOBJA EL, NE TÜZELJE EL!
A gyermekek szabadidős foglalkoztatásához az önkéntes gyermekmunkások számára gyűjtjük az alábbi tárgyakat: tájképeket,
virágokat ábrázoló régi, lejárt fali- és asztali
naptárakat, szép képeket ábrázoló használt
képeslapokat (karácsonyi, húsvéti, névnapi, születésnapi, virágokat, tájakat ábrázoló, a szájjal és lábbal festő művészek kiadványait is), igés bibliajelzőket, fonalakat.
A tárgyak leadhatók a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központban, Dózsa György u.
76. szám alatt, nyitvatartási időben. Ugyancsak itt adhatnak le jó állapotú derékszíjakat is a rászorulók részére. Információ:
Pálinkás Ibolya 06-20-886-4851

KÖSZÖNET
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik Édesanyánk, özvegy Deák Ferencné temetésére eljöttek és sírjára virágot
hoztak. 
A gyászoló család
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INTERJÚ

Tanítónak születtem,
engem ez éltet
A szadai betlehemest az iskola 4. b osztálya adta elő

INTERJÚ DR. DULAI SÁNDORNÉ DÍSZPOLGÁRRAL

Az Asszonykórus
A Falukórus

T

Falukarácsony
Darvasi Judit tanítónő készítette fel. A „szadai betlehemest”,
amit 17 évvel ezelőtt Cziberéné
Szító Mária állított össze, Szada egyik kulturális értékévé,
örökségévé vált, és szerencsébejárat most is ünne- re a lelkes utódoknak, azóta is
pi díszvilágítást kapott. változatlanul adják elő.
Örvendetes, hogy erre
Ezután a program már a Faa rendezvényre évről évre egy- luház színpadán folytatódott.
re többen jönnek el, ami azt bi- A nézőtér zsúfolásig megtelt.
zonyítja, hogy a kereszténység Egymást váltották a karácsonyi
ünnepe, településünk életében ünnepkörhöz kapcsolódó, részis közösséget összetartó sze- ben erre az alkalomra készíretetteljes eseménnyé vált. Az tett műsorszámok. A „Harang
adventet záró ünnepségen a csendül…” karácsonyváró műbetlehemest a kialakult hagyo- sor első szereplőjeként Simon
mányoknak megfelelően most Dávid lépett a színpadra, aki
is az iskola 4. osztályos tanulói, Juhász Gyula: Karácsony felé
és a Szadai Asszonykórus adta című versét mondta el. Ezután
elő. Idén a diákokat Pénzesné Antal Édua felkérte Pintér Lajos polgármestert,
Simon Dávid karácsonyi
hogy mondja el kaverssel szerepelt
rácsonyi köszöntőjét. A település
új polgármestere
elmondta, „ahhoz,
hogy lelkiekben
gazdagodva várakozzunk a szent estére, tegyünk fel né-

Idén december 14-én
rendezte meg a Faluház a Falukarácsonyt.
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tam ezekkel dicsekedni. Tavaly
több pályázaton is indultam, nekem a legkedvesebb a júniusban
Mezőkövesden megrendezett
Kisjankó Bori országos hímző
pályázaton elnyert különdíj volt,
– A május 12-én megrendezett amit egy erdélyi szász hímzéseSzékely Bertalan Napon kaptam mért kaptam. Ez a munkám jemeg a díszpolgári címet, amit lenleg a Magyar Népi Iparművéannyira titokban tartottak, hogy szeti Múzeumban van kiállítva
az utolsó pillanatban, az ünnep- Budapesten.
ség délelőttjén tudtam meg. Ekkor vettem észre, hogy a posta- – Az elmondottakból is látládánkban van egy küldemény, szik, hogy országosan isami egy értesítőlevél volt a dísz- merik a tevékenységét!
polgári cím átadásáról. Árulkodó
– Ebben van némi túlzás, de
jelek persze voltak, ami azt sugall- az tény, hogy egy olyan hímző
ta, hogy valami lóg a levegőben. csapat van körülöttem, 50-60
Az ünnepség előtti hetekben pol- fő, akik nagyon összetartanak.
gármester úr, alpolgármester úr Szívesen megyünk egymáshoz,
és a képviselő-testületből többen szívesen jönnek Szadára. Ebből
azután érdeklődtek, hogy számít- az országosan összeállt csapathatnak-e rám a Székely ünnep- ból évente kb. 30-an meglátoségen. Végül az utolsó pillanatig gatnak a Tájházban, mert ideeltitkolt hír nagyon nagy örömöt álisnak tartják a feltételeket a
okozott nekem.
hímzéshez.

Dr. Dulai Sándorné, Éva néni 1982-től nyugdíjba vonulásáig a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola tanítójaként dolgozott.

Vécsey Liliána karácsonyi
dalokat énekelt

pes. Ezen a Falukarácsonyon az óvodát a Napocska
csoport képvihány kérdést
selte. A Kippmagunknak
kopp k a ráarról, hogy
csonya című
a hétköznamű s o r u k at
pokban mit
b e t a n ítot t a
Az ünnepi köszöntőt
és hogyan teVarga Csilla
Pintér Lajos
szünk meg szeés Takács Edit.
mondta
retteinkért. TuEzután Vécsey Lidunk-e örülni a másik
liána karácsonyi énekeket
ember boldogságának, sikeré- adott elő, majd a Szadai As�nek? Tudjuk-e hálás szívvel érzé- szonykórus dalcsokra követkekelni azt, ami nekünk megada- zett, citerán kísért Fodor Zsutott? Tudjuk-e szeretni egymást zsanna. Az ünnepi műsort a
a hétköznapokban is?”
Szadai Székely Bertalan ÁltaAz ünnepi gondolatok után lános Iskola zárta. Először a 4.
a Falukórus lépett a színpadra a osztály lépett a színpadra Szép
és Mácsainé Verők Irén veze- jel című műsorukkal, betanítésével három dalt énekeltek el. totta őket Csőszné Görzsöny
Buzogány Márta színművész- Annamária tanítónő, majd
nő szereplése most is emelte az a 4. c osztály a Nox együttes
est színvonalát. Vass Albert: Szép ünnep című dalára készült
Magyar karácsony az égben koreográfiát adta elő. (betanícímű novellájából adott elő totta Kontó Zenta tanítónő)
részleteket.
Az ünnepség végén a műsorMinden évben a karácsony- ban szereplők és a közönség köváró műsor leginkább várt zösen elénekelték a Mennyből
része az óvodások szereplé- az angyal című karácsonyi dalt.
se, ami nem véletlen, hiszen A műsor után forralt borral, kanincs annál nagyobb öröm, láccsal, sült almával és meleg
mint amikor egy pici gyermek teával kínálták a szervezők a
megmutathatja, hogy mire ké- megjelenteket. 
P.Gy.
2111 SZADA | 2020. január

anítóként fő célja a hagyományok megőrzése,
megismertetése és továbbadása volt. Kiemelt szerepe volt a néphagyomány oktatásában. Több, mint húsz éven
át tanította a néphagyomány
című tantárgy keretében a gyerekeket, hogy ismerjék meg gyökereiket és tudják, hogy hol élnek, mit jelent szadainak lenni.
Bekapcsolódott a népi hagyományok felkutatásának, megőrzésének helyi munkálataiba.
Kulturális és közösségi munkájáért többször részesült elismerésben. A szadai Népi Együttes
tagja, 2017 őszén újraélesztette az asszonykórus működését.
Fehérhímzések Szadán címmel sikerült egy monográfiát készítenie. A gazdag mintagyűjteményt tartalmazó könyv méltó
kiegészítője az ismertebb Galga
menti fehérhímzéseknek.
Szadán a Tájházban már tizennegyedik éve hímző-szövő
táborokat szervez. A különböző pályázatokra beadott hímzései közül többet aranyéremmel
jutalmaztak.
2017. augusztus 20-án a Mesterségek Ünnepén Dr. Dulai
Sándorné magkapta a népművészek között rangos elismerésnek számító „Király Zsiga“ díjat.
Tevékenységével és elismertségével hozzájárul Szada jó hírnevének népszerűsítéséhez.

– Utólag is gratulálunk a
kitüntetéshez! Mikor tudta
meg, hogy a település legrangosabb elismerését veheti át a Székely Bertalan
Napon és hogyan élte meg
ezt a pillanatot?
2020. JANUÁR | 2111 SZADA

– Rengeteg kitüntetést kapott eddigi munkájáért –
helyit, országosat – ezt a
díszpolgári címet hol helyezi el a sorban?
– Nagyon jól esik, hogy helyben is elismernek. A nem szadai
kitüntetéseim meg azért fontosak, mert munkáim révén országosan is meg tudtam ismertetni Szada népi kultúráját. Nekem
az a fontos, hogy átadhassam
másnak a tudásomat. Tanítónak születtem, engem ez éltet.
Persze nagyon jól esik, ha elismerik a munkámat.
– A felvezetésben említettem egy nagyon rangos
kitüntetését, de gyanítom,
hogy szerénysége révén
Szadán lemaradtunk egykét elismeréséről!
– Az a fontos, hogy Szada neve szerepeljen az országos versenyeken. Nem szok-

Ezzel a végzetséggel taníthattam a kézművességet, és szakkört vezethettem az iskolában.
Így egyre jobban elmerültem a
népi hagyományok tanításában
és kutatásában. Így jutottam el
a hímzéshez. Azt láttam az országot járva, hogy a Galga menti hímzéseket nem ismerik Magyarországon. Ráadásul Szadán
egyre több minta került a kezembe. Szép lassan megismertem ezt
a szadai kultúrát. Sokat biztatott
Szító Marika is, hogy csináljam.
Végül 56 mintát gyűjtöttem össze
és megjelentettem a Fehérhímzések Szadán című monográfiát. Most újabb terveim vannak.
Gyűjtöm Galga mentéről a nyomódúcokat (mintát ezzel nyomják az anyagra – szerk.) és ezt is
szeretném egy könyvben megje– Helyben is sokat tesz lentetni. A másik tervem pedig,
a népi hagyományok to- hogy szeretném a szadai ragadvábbadásában. Hol talál- ványneveket feldolgozni.
kozhatnak önnel?
– Szadán a Tájházban már – Hogyan került Szadára?
hatodik éve vezetek egy hímző
– Szító Marikának köszönszakkört, tízen vagyunk és Gal- hetem, hogy 1982-ben Szadára
ga menti fehérhímzést tanítok. költöztem. Előtte Zsámbokon
Az újra alakult Szadai Asszony- tanítottam, ahol Iglói Éva tánckórus aktív tagja és adminiszt- pedagógus volt a népi együttes
rációs vezetője vagyok. A Fa- vezetője, aki beíratott egy népluházban próbálunk. Szívesen tánc oktatói tanfolyamra. Így
vezetek kézműves foglalkozá- már menthetetlen lettem, ezen
sokat a Faluházban és a szadai a vonalon köteleztem el magam.
rendezvényeken. Nagyon büsz- Így törvényszerű volt, hogy találke vagyok arra, hogy a Magyar kozzam Szító Marikával, aki ErNépi Iparművészeti Múzeum- dőkertesről csábított át Szadára.
ban is van egy szakköröm.
– 2020-ban mit tervez?
– Hogyan került kapcso– Ebben az évben lesz az Orlatba a hímzéssel?
szágos Népművészeti Kiállítás,
– A 90-es években beirat- amire szeretnék pályázni. Egy
koztam Budapesten egy kézmű- könyvet jó lenne megjelentetni
ves iskolába, ennek Petrás Anna és a terveim között szerepel még
volt a vezetője. Itt a népi játékok nyáron egy asszonykórus találkooktatója címet szereztem meg. zó megszervezése Szadán. P.Gy.
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INTÉZMÉNYEINK

ÓVODAI HÍREK
December 14-én a falukarácsonyon a Napocska csoport Karácsonyi ajándékosztás a tagóvodában
egy mesével lepte meg a jelenlévőket, melynek címe Kippkopp karácsonya.
Az óvodában december 16-án (közz óvoda folyosóit díszbe öltöztettük ponti óvoda) és december 17-én (taga gyerekek rajzaival. A szorgosko- óvoda) ajándékoztuk meg a gyerekeket,
dó kicsi kezek gyúrták, díszítették s teremtettünk meghitt hangulatot a fea mézeskalácsokat. Ajándék gyanánt ké- nyő körül. Lágy dallamok szóltak, finoszültek a karácsonyi üdvözlőlapok, kará- mabbnál finomabb sütemények fogytak,
csonyfadíszek, mécses tartók.
s a gyerekek örömmel vették birtokba az
új játékokat.
December 16-án az ovi kará- Továbbképzésen voltunk
csony napján Szeder Tirza szülei és barátai karácsonyi kon- varázsolt ünnepi hangulatot az otthon lacerttel tették meghittebbé a kói számára.
Mókus csoport ünnepét.
Az óvoda dolgozói is összejöttek egy kis
Köszönjük az Örömhír báb- karácsonyi ünneplésre, ajándékozásra, vajátékát, melyet minden évben csorára.
elhoznak nekünk!
A hosszú karácsonyi szünet után, januDecember 19-én hagyomá- ár 2-án az óvó nénik egy továbbképzésen
nyunkhoz híven, az idén is ellá- vettek részt, melynek keretében népi játogattunk az idősek otthonába. tékokkal, dalokkal bővítették tudásukat.
Szeder Tirza szülei és barátai karácsonyi
A Mókus csoport ajándékokkal, Mindent, amit itt tanultunk, jól hasznokoncertje a Mókus csoportban
karácsonyi énekkel, versekkel síthatjuk a mindennapokban.  Óvó nénik

Miután a Mikulás visszarepült
a birodalmába, mi tovább folytattuk az ünnepi készülődést.

A

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG a Nappali Klubban!
Februári
programtervezet

December, nálunk is az ünnepi
készülődés jegyében telt.

M

ézeskalácsot sütöttünk a gyerekeknek, meglepetésként, kedves klubtagunk, Balázs István megvendégelt minket saját készítésű
disznótorosával, ami nagy sikert aratott.
A hónap második hetében feldíszítettük
intézményünk karácsonyfáját. Immár hagyomány, hogy az általános iskolások karácsonyi műsorral kedveskednek az időseknek. Ezúttal a 4. c osztályosok jöttek el
hozzánk, illetve a református gyülekezeti
terembe. A színvonalas előadás, amellyel

Az ünnepi készülődés jegyében
mézeskalácsot sütöttünk

Az általános iskolások karácsonyi
műsorral kedveskedtek
növelték az ünnep hangulatát, nagy sikert
aratott az idősek körében. Hálánk jeléül,
apró ajándékkal kedveskedtünk, amelyet
a diákok örömmel fogadtak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a felkészítő tanáruknak Csőszné Görzsöny Annamáriának, valamint Sándor Levente lelkész
úrnak, hogy helyet biztosított számunkra.
Megragadnám az alkalmat, hogy minden kedves olvasónak eredményekben gazdag, boldog új évet kívánjak!
Őri Ildikó klubvezető
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02. 03. Pedikűr 8 órától.
02. 04. Masszázs 9 órától.
Kézműves foglalkozás.
02. 05. Gyógytorna a Faluházban 9 órától.
02. 06. Bingózás.
02. 10. Pedikűr 8 órától.
02. 11. Olvasó délelőtt.
02. 12. Gyógytorna a Faluházban
9 órától.
02. 13. Activity
02. 18. Masszázs 9 órától.
Találós kérdések, társasjáték.
02. 19. Gyógytorna a Faluházban 9 órától.
02. 20. Sebő Györgyné előadása az
egészséges életmódról, 10 órától.
02. 25. Tea délelőtt
02. 26. Gyógytorna a Faluházban 9 órától.
02. 27. Filmklub.
A program csak tervezet,
a változtatás jogát fenntartjuk.
2111 SZADA | 2020. január

A Margita Idősek Otthonában a 4. c osztály tanulói adtak műsort

Tantestületi karácsonyi délután

ADVENTI ÜNNEPEK az iskolában
Csőszné Görzsöny Annamária
pedagógus beszámolója
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.” (Juhász Gyula)

örvendeztettük az utolsó tanítási napon a
református templomban.

Vers- és prózamondó
verseny az iskolában

Tari Anikó pedagógus beszámolója

gítségét, a megmérettetésre való felkészülés lelkesen, örömmel zajlott.
A verseny iskolánk dísztermében, igazi
karácsonyváró, meghitt hangulatban telt,
a nézők, a zsűri tagjai és az előadók számára egyaránt felejthetetlen élményt jelentett. Jól felkészült, színvonalasan verselő, mesélő 32 gyermeket hallgathattunk
meg. Az értékelés során a zsűri tagjai arany,
ezüst és bronz minősítést adományoztak a
legkiemelkedőbb produkciók előadói számára.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
a versenyzőknek kitartó, szorgalmas munkájukért, valamint a felkészítő pedagógusok és a szülők segítségéért.
Igazi karácsonyi ajándék volt minden
jelenlévő számára ez az adventi délután!

„ A mese, a vers a mindenség része.
Az év legszebb ünnepére iskolánkban már A lélek ajtaján kopogtat.”
hetek óta készültünk. Az adventi várakozás meghittségét minden hétfőn reggel Csodás, ünnepi hangulatban telt az imegy közös gyertyagyújtással, versekkel máron hagyományosan, évente megrenés meghitt karácsonyi zenékkel kezdtük. dezésre kerülő vers-és prózamondó verMinden hét a ráhangolódást segítette. Im- seny. Örömmel verselő, mesélő diákjaink
már hagyományosan cipősdoboz gyűjtést jóval a verseny előtt megkezdték az előrendeztünk, melyre tanulóink nagy öröm- adásra szánt művek kiválasztását, megmel hozták a nagydobronyi gyerekeknek tanulását. A versek, mesék válogatásához
a becsomagolt ajándékokat, és azokat kis sokan kérték tanítóik, tanáraik, szüleik seműsor keretében meghatottan,
egymásnak adogatva pakoltak
fel az autóra.
A 4. évfolyam tanulói idén
is meghitt műsorral léptek fel
a Falukarácsonyon. A 4.b-sek
Pénzesné Darvasi Judit vezetésével és a Czibere Táncegyüttessel közösen betlehemes játékkal örvendeztették meg a
falu lakóit. A karácsonyi műsort a 4.c osztály tanulói, Csőszné Görzsöny Annamária tanító
irányításával mutatták be. Ebben az évben egy irodalmi ös�- Advent a református templomban
szeállítással ajándékoztuk meg
a nézőket, melynek méltó megkoronázásaként a 4.a osztály
gyertyatánca zárta a műsort.
Régi hagyomány, hogy a
Margita Idősek Otthona lakóit is meglepjük az ünnep alkalmából. December 16-án az idősekhez látogattunk, december
17-én pedig a Szociális Alapellátó Központban is előadtuk
kedves műsorunkat.
E megható, lélekemelő műsorral iskolánk tanulóit is meg- Vers- és prózamondó verseny legeredményesebb versenyzői
2020. JANUÁR | 2111 SZADA

Tantestületi
karácsonyi
délután

Greffné Kállai
Tünde igazgatónő
Iskolánk dolgozói december 20-án ünnepelték a karácsonyt iskolánk dísztermében.
A szépen terített asztalnál meghitt együttlétben volt részünk.
Phersy Krisztina tanárnő zongorakíséretével karácsonyi dalokat
énekeltünk, majd meghallgattuk Fekete István: Roráte című
novelláját, amely után csillagszórókat gyújtottunk. A késő
délutáni ebédet és a kollégák által sütött finomabbnál finomabb
süteményeket jóízűen fogyasztottuk el. Köszönjük polgármester úrnak és a képviselő-testület
néhány tagjának a megjelenést,
és a kedves meglepetést.
Mindannyiunknak jólesett,
hogy az adventi időszakot bensőséges, kellemes hangulatban
zárhattuk.
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KULTÚRA

HÍREK

ÉVZÁRÓ VACSORÁT
tartottak a polgárőrök

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves olvasóink!
Szeretettel köszöntjük minden kedves olvasónkat, örömteli olvasmányokban és sikerekben gazdag boldog új évet
kívánunk!
Igyekszünk idén is sok színes programmal és jó könyvekkel kivívni elismerésüket,
várjuk önöket, kísérjék figyelemmel rendezvényeinket!

KÖNYVTÁRI
PROGRAM

CSALÁDI DIAFILMEZÉS:

Január 28. kedd, 16.30
Február 15. Faluházi
Farsangon vetítés
Február 25. kedd 16.30

HÓVIRÁG
SZAVALÓVERSENY

a záró kötetben. A sokszereplős, több szálon futó cselekményszálakat itt varrják el, és
kerek egésszé válik a történet.
Kedvcsinálónak jöjjön egy
évindító gondolatnak is beillő részlet a könyvből: „Senki sem születik erősnek. Csak
később válik azzá, miután elhatározta, hogy nem adja fel,
és a kijelölt úton, bármilyen
nehézségek vagy fájdalmak
árán, de végig is halad. Veszteség mindenkit ér, ahogy bánat és öröm is egyformán. A
kérdés az, hogy mihez kezdünk vele. Mert ha hagyjuk,
hogy a rossz megbénítson, a
jó pedig magától értetődővé
váljon, megakadályozzuk magunkat, hogy bármit is tehessünk ellene, vagy éppen érte.”

2020. március 18.
Szómagyarázó
Nyugdíjas korú kedves olvasóinknak idén többedik al- ROVAT:
kalommal rendezzük meg a Objektív: Több jelentésű szó,
tavasz nyitogató vers- és pró- melléknévként tárgyilagos,
zamondó verseny.
elfogulatlan. Szubjektívval
ellentétben hűen tükrözi a
valóságot, személyi szempontoktól nem befolyásolt
értelemben használjuk.
Főnévként a latin objectum
(tárgy, előtte álló dolog) jelentésből adódóan fényképészetben a fényképező gép
lencséje, ill. lencserendszere,
optikai eszközön tárgylencse. A mikroszkóp, a távcső
objektívjét értjük alatta.

NYITVA
TARTÁS:
Hétfő:
10-17 óra
Kedd:
12-17 óra
Szerda:
10-17 óra
KÖNYVAJÁNLÓ Csütörtök: 10-17 óra
Náray Tamás, ZARAH ÁLMA
Péntek:
12-17 óra
A nagysikerű Zarah trilógia
Szombat: 9-12 óra
befejező része tavaly év vé- 		
(január 11., 25.)
gén jelent meg, és aki az első
két részt olvasta, garantálNémeth Anikó és Pusztai-Krepsz
tan nem fog csalódni ebben
Mónika könyvtárosok
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Faluház előzetes:

Farsangi Hívogató!
Virágos, Muzsikás Farsang
2020. február 15. 14.30-18.00
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a Faluház programjára!
AMIRE SZÁMÍTHATTOK: diafilmvetítés,
álarcok, zajkeltők készítése, fánkevő verseny, farsangi fotózkodás, csörömpölős
felvonulás, táncház.

Fánk • Tea • Forralt bor

SZADA FALUHÁZ

Történelmi

Kávéház
– teázó
3. évad

2020. február 7. péntek 18 óra

Már hagyomány, hogy a polgárőrök, (hivatalos nevükön:
Szadáért Polgárőr Egyesület)
az év utolsó hetében vacsorával egybekötött összejövetelt tartanak a klubházukban,
ami a Rákóczi utcában az új
tagóvoda mellett található.

A

december 28-ra meghirdetett programon a vacsorát a polgárőr feleségek főzték. Meg kell jegyezni, hogy a
hozzátartozók nagy áldozatot hoznak azért,
hogy a polgárőrök akadályoztatás nélkül
tudják ellátni a feladatukat. A családias
rendezvényre meghívták a képviselő-testületet és a polgármestert is. Czakó József elnök, Pálinkás Benő
elnökhelyettes, és Boros Imre
egyesületi titkár fogadta a vendégeket és az egyesület tagjait. A
vendégek között ott volt Simon
Erika alpolgármester, Székely
Beatrix, Boros Gábor képviselő, Kovács Ágoston r. főtörzsőrmester, körzeti megbízott és a
Veresegyházi Rendőrőrs járőrei.
Pintér Lajos polgármester megköszönte a szadai polgárőrök

az önkormányzattól kapott egy új Suzuki Vitarát – szerk.).
Ebben az esztendőben szeretnének
újabb tagokat felvenni. Általános feltétel, hogy a jelentkező legyen legalább
18 éves és helybéli lakos, fontos kritérium a büntetlen előélet. A szadai polgárőrök minden hónap utolsó csütörtökén
19 órától tartanak összejövetelt a Rákóczi utca 4. szám alatt, ahol személyesen is találkozhatnak velük, de hívhatják őket az ügyeleti telefonszámukon is.
(06-20-802-88-99)
Boros Imre egyesületi titkár elmondta,
hogy a 2019-es működésükhöz a legtöbb
támogatást az önkormányzattól kapták,
de külön kiemelte azokat a vállalkozókat is, akik folyamatosan segítették a munkájukat, név szerint Molnár Illést, a Molnár
Tésztagyártó Kft. tulajdonosát,
Oroszi Sándor „Szódást”, Ványi Mihályt és a Tündér ABC-t.
Az eddigi támogatásokat megköszönve, 2020-ban további
szponzorokat várnak. Pénzbeli támogatásokat a 1040299150526889-48841006 számlaszámon is tudják fogadni.

P.Gy.

ÚJ RENDŐRFŐKAPITÁNYT
neveztek ki Pest megye élére

DR. MIHÁLY ISTVÁN rendőr
vezérőrnagy december 18-án
ünnepélyes keretek között adta
át a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság csapatzászlaját
dr. Nagy László rendőr dandártábornoknak.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ünnepélyes állománygyűlésén köszöntek el
dr. Mihály István rendőr vezérőrnagy, megyei rendőrfőkapitánytól, aki a hivatásos
szolgálat felső korhatárának

TÉMA:
Nekünk Trianon… és másoknak?

Vendégünk dr. Varga Kálmán történész-muzeológus

Várjuk szeretettel
az érdeklődőket!
Előzetes bejelentkezést kérünk!
2111 SZADA | 2020. január

egész évben végzett áldozatos munkáját és
biztosította az egyesületet az önkormányzat további támogatásáról. A polgárőrség
aktív létszáma 2019-ben több mint 20 fő
volt. A munkájukat teljesen önkéntesen,
minden fizetség nélkül végző szadai polgárőrök az elmúlt évben is szinte mindenhol jelen voltak. Biztosították a települési
rendezvények helyszíneit, az esti és éjszakai
órákban járőrözve vigyáztak a szadai lakosok biztonságára és tanítási időben „zebra
szolgálatot” láttak el az iskola előtt. Együtt
járőröztek a Gödöllői Rendőrkapitányság
Veresegyházi Rendőrőrs járőreivel, és segítették a körzeti megbízott munkáját is.
A technikai feltételek is javultak 2019-ben,
ugyanis a meglévő Nissan típusú terepjárójuk mellé megkapták a körzeti megbízott
szolgálati gépjárművét (Kovács Ágoston

2020. JANUÁR | 2111 SZADA

elérése miatt – 2019. december 31-ei hatállyal – nyugállományba vonult. A vezérőrnagy
több mint negyven éven át teljesített hivatásos rendőri szolgálatot.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság új vezetőjének, dr.
Nagy László rendőr dandártábornoknak (képen jobbra) 2020.
január 1-jén hatályba lépő kinevezési okmányát az állománygyűlésen Papp Károly rendőr
altábornagy, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója adta át. Az új rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően,
2013 májusától a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot
vezette.
forrás: police.hu
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Civil szervezetek,
közösségek

TÁMOGATÁSA
TÁJÉKOZTATJUK a Tisztelt Lakosságot, hogy
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2017 októberében rendeletet alkotott
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és
átadásáról.
Az államháztartáson kívüli szervezet, civil szervezet, önszerveződő közösség, egyház illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha
azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Szada lakosságának érdekeit
szolgálja.
A pénzügyi támogatásban részesíthető
főbb tevékenységi körök különösen:
a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
b) gyermekek táboroztatása,
c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
d) kulturális és közművelődési tevékenység,
helyi hagyományok ápolása,
e) természeti és épített környezet védelme,
megóvása, műemlékvédelem,
f) közrend- és vagyonvédelem erősítése, közbiztonság,
g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
j) kiadványok készítése,
k) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
l) gyermek- és ifjúságvédelem,
m) sport és tömegsport,
n) testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység.
Támogatásra kizárólag pályázat útján lehet igényt támasztani.
A Képviselő-testület költségvetési rendeletét
várhatóan a 2020. február közepére tervezett ülésén fogadja el. A pályázat kiírása ezt követően történik, a rendelet szerint a költségvetési rendelet
hatályba lépést követően, legkésőbb április 30ig. (Tájékoztatásul közöljük, hogy 2018-ban a beadási határidő március 19., 2019-ben pedig március 13. volt.)
Azonban időben szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a pályázati kiírást figyelje,
és a benyújtási határidővel számoljon, a pályázat megírása során az egész évi programtervet vegye figyelembe, és úgy tervezzen, mert a
képviselő-testület várhatóan egy támogatási szerződést köt minden pályázóval.
A 2019-ben támogatást nyert civil szervezetek figyelmét egyben felhívjuk arra, hogy az
elszámolás határidejéről ne feledkezzenek el!
A részletekről személyesen érdeklődhetnek a
Polgármesteri Hivatalban.
dr. Pál Szilvia jegyző
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HÍREK

SPORT

Január 1-jétől megnőtt
az üzemanyagok
ETANOL TARTALMA
Magyarország is csatlakozott a környezetbarát E10-es
üzemanyagot használó államokhoz, vagyis nálunk is megemelkedett az üzemanyagok
biológiai összetevőinek aránya.

E

gészen pontosan a benzinbe és a dízel üzemanyagba kevert, megújuló
energiaforrásnak minősülő, biológiai eredetű összetevők kötelező, legkisebb összevont mértéke 6,4 százalékról 8,2
százalékra nőtt, a 95-ös benzin bioetanolaránya pedig legalább 6,1 százalékra változott. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba
az új üzemanyagból tankolni. Magyarországon a személygépkocsi-állomány átlagos kora 2007 óta folyamatosan növekszik,
2018-ban már 14,2 év volt, az azonban, hogy
az új üzemanyag szempontjából mi számít
öregnek, márkája és típusa válogatja, többnyire a 2000 utáni gyártmányok tulajdonosainak nincs miért aggódniuk.
Egyszerű a Dacia-, a Hyundai- és a Kiatulajdonosok élete, autóik korlátozás nélkül képesek használni az új üzemanyagot,
ugyanez igaz a Peugeot- és a Citroënmodellekre, de csak a 2000-es gyártási
évtől. A Renault 1997. januártól ad szabad

utat, de tucatnyit fel is sorol, mint kivételt.
Az E10 benzin engedélyezett az összes európai Toyotába, amely 1998 januárjától
készült, kivéve két Avensis, amit 2000 és
2008 között gyártottak.
A Volkswagen-csoportnál főleg az első
generációs közvetlen befecskendezésű FSImotoroknál érdemes figyelni, a Seatnál és
a VW-nél 2005-ig, az Audinál egészen a
2008-as modellévig. A Suzukinál az E10
jó az összes jelenlegi gyártási modellbe, a
régebbieknél azonban nem ússzuk meg,
hogy elolvassuk a használati útmutatót.
Több európai uniós országban is átálltak a magasabb bioetanol-tartalomra és a
tapasztalatok szerint mindez nem okozott
műszaki problémát
A töltőállomásokon a 95-ös benzint E10es matrica jelzi az eddigi E5-ös helyett.

Benzint sorsoltak a SZADA KÚTON
A SZADA KÚT tavaly november 1-től december 20-ig hirdette meg nyereményjátékát. Az pályázhatott, aki legalább 30 liter
üzemanyagot vásárolt és a nyugtára ráírta
az autója rendszámát. A fődíj 65 liter üzemanyag volt. A sorsolást december 21-én délben tartották a Szada Kúton. A tulajdonos
Molnár János két autóst (Szabó Zoltán és
Grózer Károly) és a a 2111 Szada újság főszerkesztőjét, Polgár Gyulát kérte meg,
hogy húzza ki a szerencsés nyerteseket.
A fődíjat (65 liter üzemanyag) HIS 845
rendszámú autó tulajdonosa, a 2. díjat (45
Molnár János tulajdonos arról tájékozliter üzemanyag) PEZ 445 rendszámú au- tatta a szerkesztőséget, hogy a nyeremétós, míg a 3. díjat (35 liter üzemanyag) LYW nyeket január 31-ig vehetik át a szerencsés
810 rendszámú autó tulajdonosa nyerte.
nyertesek.
2111 SZADA | 2020. január

XIV. MIKULÁS KUPA
A SZADA SE Asztalitenisz Szakosztálya 2019. december 8-án,
a Székely Bertalan Általános Iskola tornatermében rendezte meg a hagyományos és nagyon népszerű Mikulás kupát.

A

kistérségi asztalitenisz versenyünkön a
környékbeli települések apraja-nagyja képviseltette
magát. A délelőtt megrendezett
gyermek kategóriában rekordszámú 31 versenyző jelent meg,
míg a délutáni felnőtt kategóriában 22 versenyző állt asztalhoz. Rendkívül izgalmas és szoros mérkőzéseken dőlt el több
kategória dobogós helyezése. A
„maratoni”-ra nyúlt versenyen
reggel kilenc órától egészen este
7 óráig pattogtak a kaucsuk labdák a tornateremben felállított
5 versenyasztalon.
A versenyen az alábbi
eredmények születtek:

Gyermek, fiú III. korosztály:
(2008 és után születtettek)
1. Törőcsik Ferenc
(Veresegyház)
2. Herman Benedek
(Veresegyház)
3. Szaszák Áron
(Erdőkertes)

1. Bakó Oszkár
(Erdőkertes)
2. Kozák Domokos
(Gödöllő)
3. Szappanos Sándor
(Veresegyház)

1. Kovács Judit (Szada)
2. Hetyei Rába Zsófia
(Veresegyház)
3. Szekeresné Rába
Katalin (Gödöllő)

1. Szappanos Éva

Gyermek, fiú II. korosztály:
(Veresegyház)
(2005–2007)			
Gyermek, lány II. korosztály:
1. Varga Gergő
(Veresegyház)
2. Szaszák Ábel
(Veresegyház)
3. Móczó Marcell (Aszód)

Gyermek, fiú I. korosztály:
(2001–2004)

1. Dudás Emese
(Veresegyház)			

A felnőttek versenyében
az alábbi eredmények
születtek:

Férfi kategória
(igazolt versenyzők megye III-ig)

Férfi amatőr kategória
(nem igazolt játékosok)

Gyermek kategóriában rekordszámú nevező volt

1. Bruck Gyula
(Budapest)
2. Simon Péter
(Szada)

A POLGÁRMESTEREK VÁLOGATOTTJA NYERTE

a Szobonya Zoltán labdarúgó emléktornát
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Női kategória:

Gyermek, lány I. korosztály:

1. Takács Andor
(Budapest)
2. Bruck Gyula
(Budapest)
3. Mókus Miklós
(Vácduka)

A kép bal szélén Pintér Lajos

3. Dalanics László
(Veresegyház)

DECEMBER 28-ÁN rendezték
meg Gödöllőn a Táncsics Mihály
úti Sportcentrum sátorral fedett
műfüves pályáján a Szobonya
Zoltán Kispályás Labdarúgó Emléktornát. A focigálán a SZAC,
a Ferencváros, a Gödöllő és a
Polgármesterek csapata indult.
A tornát a Polgármesterek csapatában is pályára lépő Gémesi
György nyitotta meg. Az emléktorna résztvevői egyperces néma

Férfi páros:
1. Stirling Tamás– Szán
tó Gyula (Budapest)
2. Bakó Oszkár–Simon
Péter (Erdőkertes-Szada)
3. Gödri Attila–Tóth
Péter (Őrbottyán)
Bízunk abban, hogy ezzel a beszámolóval is sikerül felkeltenünk sok sportszerető honfitársunk figyelmét egyesületünkre,
illetve rendezvényeinkre, így
bátorítva őket a sportolásra.
Szeretnénk egyúttal megragadni az alkalmat arra, hogy sikerekben és örömökben gazdag
békés, Boldog Új Esztendőt Kívánjunk minden kedves olvasónak és szadai lakosnak!
Kovács Tibor szakosztályvezető
csenddel adóztak Szobonya Zoltán emléke előtt. A kimondottan
sportszerű tornát a Polgármesterek Válogatottja egy döntetlennel
és két győzelemmel nyerte meg.
A csapatba meghívták Szada polgármesterét, Pintér Lajost is, aki
még tavaly rendszeresen focizott
a szadai Old Boys együttesben.
Polgármesterek–SZAC 2:2
Polgármesterek–FTC 3:0
Polgármesterek–Gödöllő 4:0
A tíz évvel ezelőtt karácsonykor elhunyt Szobonya Zoltánról elnevezett focikupa díjait dr.
Gémesi György adta át a csapatoknak.
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ÚJÉVI PROGRAM
Leprások
VILÁGNAPJA
Minden év január utolsó vasárnapja a Leprások Világnapja. A Magyarországi Lepramisszió (amely a Nemzetközi Lepramissziónak is tagja)
2019-ben Indiában, Kongóban és
Etiópiában nyújtott segítséget.
Mint az közismert, a világ leprabetegeinek 80 %-a Indiában él. Itt
minden lepraszervezet és jótékonysági szektor jelen van. Nincs az a
segítség, amely elég lenne a kasztrendszer miatti elképzelhetetlen elmaradottság, nyomor és annak következményei enyhítésében.
Kongóban a magyar vállalás
(pénzügyi segítség) elsősorban a
szűrővizsgálatok kiterjesztésére irányult. Az időben diagnosztizált leprabetegség ugyanis hat hónap alatt
gyógyszeres kezeléssel tünetmentesen gyógyítható.
Etiópiában még az egészségügyi
dolgozók egy része sem ismeri fel
a leprát, illetve nem ismeri a kezelés folyamatát. A Magyarországi Lepramisszió pénzügyi támogatása 50 egészségügyi dolgozó
továbbképzéséhez járult hozzá. Reméljük, hogy a képzés során kapott
ismeretekkel és tudással még hatékonyabban fogják megtalálni az
egészségügyi dolgozók a hatalmas
területeken szétszórtan élő leprabetegeket, illetve tudnak segíteni mielőbb rajtuk!
A 45 éves Lepramisszió a lepra elleni harc világnapján, január 27-én
16 órakor tartandó ünnepi rendezvényére szeretettel várja a támogatókat, érdeklődőket. Helyszíne:
Budapest XIV., Szabó J. u. 16., a református egyház Zsinatának nagyterme. A műsorban a képes előadás
mellett megemlékeznek a misszió
15 éve elhunyt alapítójáról, Dobos
Károlyról.
Tekintse meg a Lepramisszió face
book oldalát és honlapját!
www.lepramisszio.hu
Pálinkás Ibolya
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„… megmosták ruhájukat, és
megfehérítették a Bárány vérében. … a trónon ülő velük
lakik. … a Bárány, aki középen a trónnál van, legelteti
őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden kön�nyet.” Jelenések 7,14-15 és 17
REFORMÁTUS EGYHÁZ

J

ános apostol egy csodálatos látomást ír le a Jelenések könyvének
hetedik fejezetében: Az Isten trónusa körül megszámlálhatatlan sokaság
áll, akik fehér ruhában dicsőítik Istent, és
soha el nem múló örömmel örvendeznek.
Amikor megkérdezi, hogy kik ezek, megtudja, hogy 1. Azok, akik megtisztultak a
bűneikből Jézus vére által, 2. Akik befogadták az életükbe Jézust, és Ő velük lakik,
3. Akiket Jézus, a Jó Pásztor vezet. Te szeretnél majd ott lenni az Isten trónusa mellett soha el nem múló örömben?
Isten megajándékozott minket egy új évvel. Ebben az új évben Isten nagy lehetőségeket kínál neked: 1. Tisztára akar mosni
minden bűnből, 2. Veled akar lenni, az Ő
áldó jelenlétét kínálja neked, és 3. Ő maga
szeretne vezetni téged, célt és távlatot szeretne adni neked!
1. Isten hív: Meg lehet tisztulni
minden bűnből! Óriási lehetőség! Meg
lehet szabadulni a bűneink terhétől! Meg
lehet tisztulni a bűneink szennyétől! Jézus vére tisztára tud mosni téged is! Jézus tiszta életet tud adni neked is! Megújult, megtisztult, boldog életet.
Ne cipeld, ne hozd át az újévre a régi bűneidet! Ne szennyezd be a régi bűneiddel
az újévet! Keresd Isten megújító kegyelmét, hogy ne csak az év legyen új, hanem
te is új életet tudj kezdeni Jézussal!
Az Ószövetségben a páska ünnep előtt
volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, ilyenkor ki kellett takarítani a kovászt, ami erjedést hozott. Takarítsd ki a szívedből a
bűnt, ami beszennyez, ami bemocskol, takarítsd ki az életedből mindazt, ami romlást hozhat rád!
Azok lesznek ott az Isten trónusa mellett,
akik itt a földi életükben elfogadták Jézus
kegyelmét, letették a bűneiket, és megtisztultak Jézus vére által minden bűnből.

2. Aki leteszi a bűneit, és elfogadja
Isten kegyelmét, azzal Isten személyes életközösségre lép.
Nem távkapcsolatot kínál nekünk, nem
csak néha meglátogat, nem heti egy találkozást kér vasárnaponként a templomban,
hanem mindig velünk lesz, velünk lakik.
Isten életközösségre hív téged Önmagával.
Jézus születése előtt így szól róla a prófécia: „Immánuélnek nevezik majd – ami
azt jelenti: Velünk az Isten.” (Máté 1,23).
A mennybemenetelekor pedig ezt mondja a feltámadott ÚR Jézus: „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28,20).
Jézus veled szeretne lenni az otthonodban, hogy békét, örömöt, szeretetet és áldást ajándékozzon neked, és a családodnak
is. Ott akar lenni veled a munkahelyeden, a
feladataidban, hogy bölcsességet, békességet, áldást és sikereket adjon neked. Veled
akar lenni, amikor úton vagy, hogy megőrizzen, és sikeresen célba érj. De veled
akar lenni a szabadságban, a pihenésben
is, hogy ki tudd pihenni magad, és feltöltődj az Ő szeretete által. Veled akar lakni,
veled akar élni az Isten!
Isten az Ő segítő, oltalmazó, áldó jelenlétét kínálja nekünk. Mindig számíthatsz
rá! Mindig ott lesz veled, ha hiszel benne,
és a szívedbe fogadod Őt!
3. Ő maga vezeti, terelgeti az övéit.
Ahogy a pásztor a juhokat, úgy vezet, úgy terelget minket Jézus.
Elvezet oda, hogy tudd: örök életed van,
ha hiszel Őbenne! Örök távlatot ad neked,
hogy túlláss a síron és a halálon, és tudd,
örök boldogság vár azokra, akik hisznek
Jézusban.
Ha ezt tudod, akkor vezet, hogy segíts
másoknak is megtalálni Őt, a Jó Pásztort.
Segíts másokat is oda Őhozzá. Növekedj,
erősödj Isten szeretetében! Kövesd Őt, és
bízz benne! Segíts másoknak is megtalálni Jézust és benne az élet értelmét!
Ha figyelsz rá, segít a döntésekben, hogy
jól tudj dönteni, és a jót tudd választani
mindig.
Legyen ez az újévi programunk:
1. Bűneinkből megtisztulva új életet kezdünk és követjük Jézust.
2. Jézussal életközösségre lépünk!
3. Segítsünk oda másokat is
Őhozzá!
Sándor Levente református lelkipásztor
2111 SZADA | 2020. január

A Római Katolikus Egyházközség
hírei a FARSANGI IDŐSZAKBAN
KATOLIKUS EGYHÁZ
NAGYON szépen sikerült a betlehemes játékunk, a gyerekek és a fiatalok nagy örömöt szereztek mindenkinek a szociális otthonban és a templomban is.
Most, a hideg időszakban különösen is
fontos szerepet tölt be a plébánia kerítésén található zöld doboz, ahová a fagyos
időben fagytűrő élelmiszert, elsősorban
konzervet, száraztésztát, zacskós levest
várunk. Köszönjük mindenkinek, aki gon-

doskodott róla, hogy az ünnepek alatt nagyon sokszor volt tele a doboz!
Február 15-én, szombaton délután
15.30-tól a Közösségi Házban egyházközségi farsangot tartunk. Mindenki hozzon
magával süteményt és üdítőt, külön belépődíj nincsen. Nagyon szeretnénk, hogy
aki csak teheti, jelmezben jöjjön. Mindenkit szeretettel várunk!
Idén február 26-án lesz hamvazószerda. Ezzel a nappal kezdődik a negyvenna-

Jó, ha alázattal kezdjük az évet
BAPTISTA EGYHÁZ
„Egyszer a tanítvány megkérdezte a Mesterét:
– Sokat kell még várni arra, hogy a
dolgok jobbra forduljanak?
– Hát, ha várunk, akkor még sokatmondta a Mester!”
2020. januárjában elindult egy új évtized! Sok területen várunk változásra.
Globális szinten, nemzeti, települési, kisközösségi vagy éppen családi vagy szemé-

lyes életünkben. A tanítvány kérdését mi
is sokszor feltesszük. Miben lesz más ez az
évtized, mint az, ami elmúlt, ha nem vagyunk hajlandók a változás útjára lépni?
A személyes életünkben érdemes kezdeni.
Sokat jelent nekem ez vers a Bibliában:
„Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!”
Zsoltárok 27:14 RÚF
Mihez kell az erő és bátorság? Érdemes azzal kezdeni, hogy szembenézünk az előző

Betlehem a katolikus templomban
pos böjti időszak, amikor húsvét ünnepére
készülünk. Ennek az időnek a célja életünk
megtisztítása a fölösleges és káros dolgoktól,
a lemondás, az imádság és a szeretet tettei
által, hogy Istennek egyre több helye legyen
az életünkben. Hamvazószerdán 18.00-kor
lesz szentmise hamvazkodással. Ez a szertartás kifejezi számunkra a bűnbánatot és az
Istenben történő megújulás szükségességét.
Közösségünk híreiről aktualitásairól
hetente frissülő Facebook oldalunkon is
tájékozódhatnak, nevünk: Római Katolikus Egyházközség Szada. Borbáth Gábor
évtizeddel. Ehhez is kell bátorság, mert a
személyes győzelmek és eredmények mellett, lehetnek hibák, mulasztások. Jó, ha
alázattal kezdjük az évet és így is folytatjuk. “Az alázatos ember elég bölcs ahhoz,
hogy ne féljen beismerni, ha téved. Ha beismeri, valóban nem mond mást, mint hogy
ma már bölcsebb, mint tegnap” J. Maxwell
Vagyis a változás egyik alapfeltétele, hogy
beismerjük és szembenézzünk a tegnap
hibáival, hogy a jelenben tanuljunk, a jövőben valódi változást tudjunk munkálni.
Áldott új évet!  Bacsó Benjamin baptista lelkész

HIRDETÉS

SZADAI

INGATLANIRODA

EL ADNÁ INGA
TL ANÁT ?
S
okéves helyi ta
pasztalattal,
garantáltan a le
gkedvezőbb
feltételekkel se
gítünk Önnek!

www.szadaing
atlan.hu
Telefon: 06-20/5
03-2018
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FONTOS TUDNIVALÓK
CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA

DROZDIK BÉLA

+36 30 3523180
drozdikbela@freemail.hu

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

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

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

TERMELŐI
BORKIMÉRÉS
Szadán
Romacsek
pincészet

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSE,
ENGEDÉLYEZTETÉSE
ÉTDR ENGEDÉLYEZTETÉSI
RENDSZERBE
FELTÖLTÉSSEL
Akciós ajánlatunk:
JANUÁR 15–21.
Pulykaszárny

SZADA

előhűtött

A kép illusztráció

599

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Ft/kg

Pick Kenőmájas,
Sülthagymás májas

Pulykafelsőcomb
előhűtött

A kép illusztráció

DÍJNYERTES

FEHÉR- ÉS VÖRÖSBOROK!

1099

1299

Ft/kg

Ft/kg

Füstölt csemegeszalonna
A kép illusztráció

kékfrankos, félszáraz fehér

SZADA, Dózsa György u. 156./c
Telefon: 06-30-517-5938

NYITVA TARTÁS:
keddtől péntekig:
1300-1800
szombat: 800-1300
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SZADA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ingyenes tájékoztató lapja

Főszerkesztő: Polgár Gyula
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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.
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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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1599

Ft/kg

499

Nescafé 3in1

Classic, Sweet & Creamy
10 x 17 g,
2935 Ft/kg,
Barna cukor
10 x 16,5 g,
3024 Ft/kg

499

Ft/kg

Ft/kg

Delikát 8 ételízesítő
250 g, 1996 Ft/kg

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

KRISZTA
SZIKVÍZ

NYITVATARTÁS:

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

Telefon: +36 20 462 9060
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POLGÁRMESTERI HIVATAL

2111 Szada, Dózsa György út 88.
Központi telefonszám: (28) 405-181
e-mail: szada@szada. hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8-16 óra
között, pénteken: 8-12 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:
polgarmester@szada. hu, cziglane@szada. hu,
28/405-181/26mellék elérhetőségeken
Cziglan Évánál
dr. Pál Szilvia jegyző – Tel.: (28) 503-065
A jegyző előzetes egyeztetés alapján
fogadó órát tart a polgármesteri hivatalban
(Dózsa György út 88.).
Bejelentkezés a polgármesteri hivatal titkárságán
a 28-503-065-ös telefonszámon (26-os mellék),
valamint a szada@szada.hu

INTÉZMÉNYEK

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
2111 Szada, Dózsa György út 63.
Igazgató: Greffné Kállai Tünde, 30-782-8385,
iskolatitkár: Karácsony Tibor, 30-782-8369,
Titkárság: 28-503-580, Fax: 28- 503-580
E-mail cím: iskola@szadaiskola.hu,
honlap: www.szadaiskola. hu
Székely Bertalan Egységes Óvoda Bölcsőde
2111 Szada, Dózsa György u. 63., 28-503-586
email: ovoda@szada. hu, óvoda vezető:
Weitz Magdolna
Gyermekélelmezési
és Szociális Étkeztetési Konyha
2111 Szada, Dózsa György u. 63., tel.:(28) 503-585
Székely Bertalan Művelődési Ház
és Könyvtár (Faluház)
2111 Szada, Dózsa György út 63.,
Tel.: 28-405-453, 28-503-180
e-mail: szada@telehaz. hu,
honlap: www.szadafaluhaz.hu
nyitva tartás: hétköznap 10–19 óráig,
hétvégén: rendezvények szerint
intézményvezető: Juhászné B. Zsóka
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
Tel.: 06-20-487-6808, 06-30-464-5807
Teleház
2111 Szada, Dózsa György út 63.,
Tel.: 503-180, Fax: 503-181
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető: Kerékgyártó Tamás
2111 Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: 28/503-625, 06-70-199-9570, fax: 28/503-627,
e-mail: szak@szada.hu
Szadai Meseház Waldorf Óvoda
2111 Szada, Korizmics utca 32., tel.: 06-20-399-8110
Honlap: www.szadaimesehazovi-waldorf. hu,
e-mail: waldorfszada@gmail.com
SZADANOVA Nonprofit Kft.
2111 Szada, Dózsa György u. 88.
Tel.: 06-28-503-510, 06-70-317-9128,
Fax: 06-28-503-066; e-mail: szadanova@freemail.hu

HIVATALOK

OKMÁNYIRODA
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1., tel.: (28) 520860. e-mail: jarasihivatal@godollo.pmkh.gov.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 7.00-17.00; kedd-csütörtök:
8.00-18.00; szerda: 8.00-20.00; péntek: 8.00-16.00
POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., tel.: 28/503-060.
hétfő-kedd-szerda: 08.00-12.00 12.30-18.00,
csütörtök: 08.00-12.00 12.30-16.00,
péntek: 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 06-70-492-0760
Rendőrőrs: 2112 Veresegyház, Petőfi Sándor utca 3.
28/385-011, e-mail: police@bm.gov. hu
honlap: www.police. hu/pest/godollo
A Veresegyházi Rendőrőrs
járőrkocsi telefonszáma: 06-20-989-2607
Rendőrkapitányság 2100 Gödöllő,
Petőfi Sándor utca 6–10.
Tel.: 28-524-600, 06-20-444-1274;
e-mail: police@bm.gov. hu,
honlap: www.police. hu/pest/godollo
Telefontanú (ORFK) 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK) 06-80-202-502
Országos Központ (ORFK)
zöld szám: 06-80-201-303
POLGÁRŐRSÉG 24 órás ügyelete 06-20-802-8899

TŰZOLTÓSÁG

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Gödöllő Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, Gödöllő Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
Tel.: 105; 28-528-700,
honlap: www.pest.mki.hu, e-mail:
hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu
Ebrendész: Sipos József, 06-20/203-2359,
2115 Vácszentlászló, Erő utca 75.
e-mail cím:ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

EGÉSZSÉGÜGY

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, 06-28-507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. SZÁMÚ KÖRZET dr. Ács Tamás 06-20-446-7943
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00
kedd-csütörtök: 8.15–12.00
II. SZÁMÚ KÖRZET dr. Szemerédy István
28-405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00–12.00
kedd-csütörtök: 13.00–17.00
GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina,
06-28-780-479, 06-70-432-4783,
e-mail: szadagyermek@gmail.com
Rendelési idő: hétfő: 9-12, kedd: 13-16,
szerda: 10-12, csütörtök: 12-15, péntek: 9-12.
Tanácsadás: szerda 9-10 óra között előzetes
telefonos egyeztetés alapján!
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, 06-70-3703-104
FOGORVOS
Dr. Takács László.
Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
28-405-440, 06-20-944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00–12.00
kedd-csütörtök: 13.30–18.00
e-mail: takacsdental@gmail.com,
honlap: www.takacs dental. hu
MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56.,
Tel.: 28-420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár
Szada, Rákóczi u. 2/a., tel.: 28-404-299.
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8.00-12.00, 14.00-17.00

VÉDŐNŐISZOLGÁLAT
Szada, Szabadság u. 15. 06-28-404-092
I. körzet: Nyilas-Kádas Judit,
II. körzet: Hódi Edit
Margita Idősek Otthona
2111 Szada, Kisfaludy u. 4. 28-503-355
Állatorvos
Dr. Vada Edina, Dózsa Gy. út 70.
Rendelés: hétfő-szerda-péntek:
09.00–12.00, 15.00-19.00,
kedd-csütörtök: 15.00–19.00,
szombat: 12–14, V: 15–17
Tel.: 06-30-200-52-86, 06-30-568-0903

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

Áramszolgáltató
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek
Gödöllői Kirendeltség
06-40-38-39-40., 20, 30, 70/978-5611
Ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa György út
VÜSZI Irodaház,
hétfő: 12.00–18.00, kedd: 8.00–14.00
Közvilágítási hibabejelentés: 06-28-520-873
(0-24-ig) ez egy üzenetrögzítő.
Gázszolgáltató
MAGÁZ Kft. Gödöllői Kirendeltség
2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
+36-28-545-515, +36-93-500-500
(0-24 hibabejelentő elérhetőség)
www.magaz.hu, e-mail: magaz@magaz.hu,
godollo@magaz.hu
INTERNETSZOLGÁLTATÓ
Invitel Távközlési Zrt. 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: 8.00-20.00,
kedd: 8.30-16.00,
szerda: 8.30-17.00, csütörtök: 8.30-16.00,
péntek: 8.30-16.00, szombat: 9.00-12.00
VÍZMŰVEK
DMRV Gödöllői Üzemigazgatóság
2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
06-27-511-511, 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.,
06-27-307-499, 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

EGYHÁZAK

Baptista Egyház
2111 Szada, Dózsa György út 58.,
Tel.: 06-20-775-9855
e-mail: benjaminbacso@gmail.com.,
www.szadaibaptista.com
Református Egyház
2111 Szada, Dózsa György út 79.
Tel.: 06-30-830-5071, 28-360-713
e-mail: sandorlevente@yahoo.com,
www.szadaireformatus.hu
Római Katolikus Egyházközség
2111 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
Új Temető
2111 Szada, Korizmics u.

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.

ELADÓ/KIADÓ
CSALÁDI HÁZAKAT,
TELKEKET, NYARALÓKAT
KERESÜNK SZADÁN
Díjmentes
helyszíni értékbecslés
 06 20 433 0733
CASANETWORK Ingatlaniroda
Gödöllő, Petőfi tér 12.
 www.casanetwork.hu
godollo@casanetwork.hu

2020-ban is várjuk Önöket
sok szeretettel az éttermünkbe,
a megszokott finom ételekkel, valamint
újdonságokkal is hamarosan jelentkezünk,
ÉRDEMES KÖVETNI A FACEBOOK OLDALUNKAT!

Asztalfoglalás/ételrendelés:

06-20-464-2022

GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36.

