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A SZADAI Székely Bertalan 
Általános Iskola elvégzése után, 
2012-től a Magyar Táncművé-
szeti Egyetem klasszikus balett 
szakirány diákja. 2012-2016 kö-
zött a Magyar Állami Operaház-
ban a Diótörő (Misi, Feri, Pas de 
trois), Hattyúk tava, Coppélia 
előadásainak szereplője.
 2012–2018 között a Magyar 
Táncművészeti Egyetem Dió-
törő című előadásaiban vett 
részt (Diótörő herceg, orosz 
tánc, bohóc). 2019-ben részt-
vevője a Perth (West Aust-
ralia), Charlesworth Balet 
Insti tute International Youth 
Ballet Gala-nak.  Korábbi ver-
senyeredményei alapján: a 

Domenico Modugno Nemzet-
közi Balettverseny 6. helyezettje 
(2016, Bari); a VIBE Bécsi Nem-
zetközi Balett verseny döntőse 
(2016); A Magyar Táncművé-
szeti Főiskola háziversenyének 
I. helyezettje (2016). 
 Felkészítő mesterei és egyete-
me 2020-ban elindítja a Prix de 
Lausanne Nemzetközi Balett-
versenyen, amely világviszony-
latban az egyik legrangosabb 
megmérettetés. Topolánszky 
Vince Tamás VIII. évfolyamos 
klasszikus balett szakos hall-
gatóként a tanév eleje óta kü-
lön próbák keretében készül a 
versenyre. Célja, hogy bekerül-
jön az előválogatást követően 
a verseny döntőjébe, és ered-
ménnyel képviselje iskoláját és 
a magyar táncművészetet. 

Egy szadai  
balettnöven-
dék ígéretes 
eredményei

Topolánszky Vince  
Tamás korosztályának  

legjobbjai között

AJÁNLÓ

Szadán a nemzeti ünnep alkalmából
MÁRCIUS 13-ÁN PÉNTEKEN!

Regisztráció: 16 órától
RAJT a faluközpontból 16.30 perckor,

Dr. Kiss Gergely  
háromszoros olimpiai bajnok vezetésével!

A távot legnagyobb létszámban teljesítő iskolai osztály  
és óvodai csoport sporteszköz jutalomban részesül!

A célban minden résztvevőre frissítő és emlékérem vár,  
az első három helyezett ajándékot kap!

1848 méter futás

A rendezvényt Szada Nagyközség Önkormányzata támogatja

Szeretettel hívjuk  
Önt és kedves családját

2020. március 15-én 
vasárnap 11.30-ra
a Faluházba
az 1848–49-es forradalom  
és szabadságharc tiszteletére rendezendő
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

Meghívó

Ünnepeljünk 
együtt Szadán!

Magyarnak lenni, büszke gyönyörűség! 
címmel ünnepi műsor a Színházikó csoport előadásában
rendezte: Buzogány Márta színművésznő

 Ünnepi beszéd
 Koszorúzás a szadai emléktáblánál

Jegyek ára: elővételben 1000 Ft, helyszínen 1500 Ft. Előjegyzés március 5-től
a Faluház elérhetőségein – e-mail: szada@szadafaluhaz.hu, tel.: 06-28/405-453
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TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK
2020. január 28-án, reggel  
8 órától rendkívüli ülést tar-
tott a képviselő-testület, amit 
a napirendi pontokhoz kapcso-
lódó határidők indokoltak. 

1. Háziorvosi praxis  
adásvételi előszerződés
2019. november 29-én a képviselő-testü-
let állást foglalt amellett, hogy a háziorvosi 
praxis átadása kapcsán Dr. Dobos Vadim 
kezdje meg a tárgyalásokat Dr. Szemerédy 
István háziorvossal. A Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelő támogatást írt ki a há-
ziorvosi praxisjog megvásárlására, melynek 
részvételi feltétele, hogy legyen egy 2020. 
január 1-je után kötött adásvételi szerző-
dés vagy előszerződés, (tartalma szerint a 
praxisjog vételára, vagy a vételárhátralék 
összege eléri a pályázott támogatás össze-
gét), másrészt előírták egy négy évre szó-
ló feladatellátási-szerződés megkötését egy 
egészségügyi szolgáltatóval vagy pedig egy 
szándéknyilatkozat meglétét arra vonatko-
zóan, hogy Szada Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete valamennyi enge-
dély megszerzését követően legalább négy 
éves időtartamra feladatellátási-szerződést 
köt. A lakosság számára ez azt jelenti, hogy 
a tervek szerint a jövőben Dr. Szemerédy 
Istvántól Dr. Dobos Vadim megvásárol-
ja a háziorvosi praxist. Az adásvétel mi-
nél gyorsabb lebonyolítását támogatva, a 
képviselő-testület határozatot hozott ezen 
szándéknyilatkozat létrehozására.

2.  Az önkormányzat  
kötelezettséget vállalt  
az általános iskola bővítésére
A testület határozott arról, hogy támogatja 
a Szadai Székely Bertalan Általános Isko-
la bővítésére, a 2017. augusztus 25-én alá-
írt, a Nemzeti Sportközpontokkal kötött 
Együttműködési Megállapodás módosítá-
sát. Biztosítani fogja a Berek utcában ta-
lálható, 4423/2-es helyrajzi számú ingat-
lan közművesítéséhez szükséges összeget 
a 2020. évi költségvetésben, ezzel együtt 
felhatalmazza a polgármestert a szüksé-
ges módosító dokumentumok aláírására.

3. Telek átminősítési kérelmet 
nyújtott be a Puskárfém Kft.  
Határozat született az Ipari Parkban talál-
ható Puskárfém Kft. telephelyének közvet-

len szomszédságában található 0100/109 
hrsz-ú, jelenleg szántó besorolású terület 
telephely bővítés céljából ipari területté 
minősítést lehetővé tévő belterületbe csa-
tolásáról. A testület hozzájárul a hely ipa-
ri jellegű használatához is.

4. Szerződést kötött az önkor-
mányzat a pályázatokkal kap-
csolatos fejlesztési tanácsadói  
és pályázatírói szolgáltatásokra 
A jövőben fontos, hogy az önkormányzat a 
pályázatokkal kapcsolatban naprakész in-
formációkkal rendelkezzen, és a képvise-
lő-testület minden lehetőséget megragad, 
hogy a megjelölt fejlesztendő területeken 
eredményes legyen. Ennek érdekében fej-
lesztési tanácsadói és pályázatírói tevé-
kenység végzésével bízzák meg a Good-
will Consulting Fejlesztési Tanácsadó Kft.-t 
(ez a cég adta a legkedvezőbb árajánlatot).

5. Szada csatlakozott  
a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségéhez 
Simon Erika alpolgármester előterjesz-
tésére határozott a testület a TÖOSZ-ba 
való belépésről, amely a legnagyobb tag-
létszámú önkormányzati szakmai és ér-
dekvédelmi szövetség. Együttműködésre 
kész szakmai szervezet, amely partnersé-
gi kapcsolatai révén naprakész és aktuális 
önkormányzati információkkal rendelke-
zik, és ezt igyekszik megosztani a tagjaival 
is, ugyanakkor képviseli a helyi érdekeket 
a központi szervekkel, központosítási tö-
rekvésekkel szemben.
 A TÖOSZ tavasszal készíti el az ötezer-
nél nagyobb lakosságszámú települések 
fejlesztését célzó programjavaslatát. A fel-

adaton nyolc munkacsoportban dolgoz-
nak, melyből a „Helyi adottságok – Okos 
városok” munkacsoport vezetőjévé Szada 
alpolgármesterét, Simon Erikát választot-
ták. A TÖOSZ tagság településünkre néz-
ve is számos előnnyel járhat, így nem volt 
kérdés a képviselő-testület támogatása. 

6. Veszélyes hulladék- 
gyűjtés költségeinek  
utólagos jóváhagyása
A 2019. november 30-án lebonyolított ve-
szélyes hulladékgyűjtésen az elmúlt évek-
hez képest többszörös mennyiségű hulladé-
kot adott le a falu lakossága, így annak az 
elszállítási költsége is magasabb volt, mint 
aminek a kifizetésére a Szada Nova NKft. 
ügyvezetője egy személyben jogosult len-
ne. Mivel az NKft. alapító okiratának 7.4-es 
pontja alapján a Szada Nova Nkft. ügyveze-
tője összesen 3  000  000  Ft-ig jogosult kö-
telezettség vállalásra, ezért Illés Szabolcs 
ügyvezető a kifizetett összeg (4  715  815  Ft) 
utólagos jóváhagyását kérte a testülettől, 
amit egyhangúan támogattak. 

7. Módosították a Szada Nova 
NKft. Alapító Okiratát 
A SZADA NOVA NKft. ügyvezetője, Illés 
Szabolcs előterjesztette, hogy a cégiratok 
módosítása során a Budapest Környéki 
Törvényszék hiánypótlást írt elő, amit ha-
táridőhöz kötöttek. A technikai jellegű mó-
dosítással az Alapító Okiratból mellőzték 
a 6.5. b) pontból az egyesületre vonatkozó 
utalást, törölték a 6.4. pontot, és a módo-
sításokat figyelembe véve pontosították a 
Preambulum tartalmát. Az alapító okirat 
módosítására vonatkozó javaslatot a kép-
viselő-testület elfogadta.

ÖNKORMÁNYZAT

A „SZADA NAGYKÖZSÉG 
DÍSZPOLGÁRA” CÍM 
Annak a köztiszteletben álló magyar vagy 
külföldi állampolgárnak adományozható, 
aki kiemelkedően jelentős munkájával 
vagy egész életművével, mind a település, 
mind pedig országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban olyan általános elismerést 
szerzett, ami hozzájárul a település tekin-
télyének gyarapításához.
 A díszpolgári címmel külön erre a célra 
készített díszoklevél és Szada Nagyközség 
címerével ékesített aranygyűrű jár.

„SZADÁÉRT” KITÜNTETŐ  
EMLÉKPLAKETT
A kitüntető emlékplakett egyéni kate-
gória díját kaphatja az a személy, aki hosz-
szabb időtartamú (5-10 év) tevékenységé-
vel növelte a település hírnevét, illetve, aki 
a településért, a település közösségéért ki-
emelkedő munkát végzett.

FEBRUÁRBAN, a Margita Boncsoki ré-
szén, erdőgazdálkodási munkálatokat vé-
geznek. A fák kivágása az erdőtörvénnyel 
összhangban „az élőhely fennmaradását, 
védelmét, gyarapodását, továbbá az erdő 
hármas funkciójának, azaz a környezetre, 
társadalomra, valamint a gazdaságra gya-
korolt hatásának kiteljesedését” szolgálja.
 A Szada Nagyközség tulajdonában és a 
Szada Nova Nonprofit Kft. kezelésében lévő 
erdők a hatályos erdőtörvényi előírásainak 
megfelelnek, vagyis az 596/2011. számú er-
dőtervvel szabályozásra került a nagyközség 
összes erdeje. Ezen erdőterv 2019.12.31-ig 
volt érvényes, eddig az erdőgazdálkodónak 
ezen terv előírásai szerint kellett kezelnie 
az erdeit. Az új erdőterv 2020-ban készül 
el és szabályozza a következő 10 év mun-
kálatait. Az elmúlt periódusban az erdé-
szeti hatóságnak semmiféle kifogása nem 
volt, a fakitermelést és a felújítást a Szada 
Nova Nonprofit Kft. szakszerűen és a tör-
vényi előírásoknak megfelelően végezte.

 A kitüntető emlékplakett közös-
ségi kategória díját kaphatja az a közös-
ség, amely több éves tevékenységével, 5-10 
éven keresztül növelte a település hírnevét, 
illetve, amely a településért, a település kö-
zösségéért kiemelkedő munkát végzett.

„SZADÁÉRT” SZÉKELY  
BERTALAN EMLÉKÉREM
Egyéni kategória – az kaphatja, aki az 
elmúlt évek, évtizedek során Szada kultú-
rájáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti 
festőnk kultuszáért sokat tett és dolgozott, 
hagyományainak ápolásáért maradan-
dót alkotott. 
 Közösségi kategória díját kaphat-
ja az a közösség, amely az elmúlt évek, 
évtizedek során Szada kultúrájáért, to-
vábbá Székely Bertalan nemzeti festőnk 
kultuszáért sokat tett és dolgozott, ha-
gyományainak ápolásáért maradandót 
alkotott. 

 Egyéni kategóriában a kitüntetett sze-
mély 50  000 forintot, egy emlékplakettet, 
egy ezüst kitűzőt és egy oklevelet kap. Kö-
zösségi kategóriában a kitüntetett közös-
ség 100 000 forintot, egy emlékplakettet, 
a közösség minden tagja egy-egy ezüst ki-
tűzőt és egy oklevelet kap.

„SZADÁÉRT” ELISMERŐ  
OKLEVÉL KITŰZŐVEL  
KITÜNTETÉS 
Egyéni díjat kaphat az a személy, aki a 
település közösségéért kiemelkedő mun-
kát végzett több (2-3) éven át oly módon, 
hogy a község fejlődéséért, hagyományai-
nak ápolásáért maradandót alkotott.
 Közösségi kategória díját kaphatja az 
a közösség, amely több éves (2-3 éves) te-
vékenységével éveken át a falu közösségé-
ért, környezetének megóvásáért, szépítésé-
ért kiemelkedő eredményességgel önzetlen 
munkát fejtettek ki és ezzel a község polgá-
rai előtt követendő példával szolgáltak. 
 Az elismerések odaítéléséről a képvi-
selő-testület dönt a beérkezett javaslatok 
alapján. Kitüntetési javaslatot tehet ma-
gánszemély, vagy szervezet. Az írásbeli ja-
vaslatot rövid indokolással, a kitüntetésre, 
elismerésre javasolt személy vagy csoport 
tevékenységének ismertetésével lehet be-
nyújtani a polgármesternél, vagy a jegy-
zőnél 2020. március 23-án 16 óráig. A dí-
jakat a Székely Bertalan Napon adják át.

Szada Nagyközség Önkormányzata

 A lehetséges fakitermelésből is megta-
karítás történt: a Szada 8B, 15D és 16A er-
dőrész felét megtakarította az erdőgazdál-
kodó. A Szada Nova Nonprofit Kft. pedig 
még a lehetőségein belül is úgy gazdálko-
dik, hogy egyszerre csak kis 1.00 ha-os te-
rületeket vág le évente, hogy ne legyenek 
nagy, üres foltok, maradjanak idős fák és 
az erdőfelújítás se okozzon túl nagy anya-
gi megterhelést a településnek.
 Az erdők vágásérettségi kora fafajtól 
függően 35-40 év. Mivel a Boncsokban ta-
lálható erdőrészlet (16A) már 41 éves, így 
sürgető a fakitermelés elvégzése, külön-
ben az akác nem megfelelően fog sarjadni. 
Az erdészeti hatóság viszont, büntetés ter-
he mellett, előírja a letermelt terület újra-
erdősítését vagy sarjról vagy mestersége-
sen. Ha nem sarjad az akác, akkor ki kell 
tuskózni a területet és mesterségesen be-
erdősíteni, ami igen nagy költséggel jár.
 A Szada Nova Nonprofit Kft. a kitermelés 
megpályáztatásánál is körültekintően jár 

el, hiszen gondoskodik a terület légszeny-
nyezés mentes vágástakarításáról (ége-
tés nélkül aprítja a vékony gallyakat) és a 
gyökérszaggatásról, valamint az első tus-
kósarjak levágásáról, ami biztossá teszi a 
felújulást és a tuskósarjak helyett gyökér-
sarjról újul meg a vágásterület. A 15/B (Jó-
kai utca alatt) erdőrészlet bizonyítja, hogy 
mintaszerű munkavégzés esetén pár éven 
belül nagyon szép, fiatalos erdő lesz a ki-
termelés helyén. További kérdést vet fel a 
kitermelt fák sorsa: egy része szadai, arra 
rászoruló lakosokhoz kerül úgynevezett 
szociális tűzifaként, a fennmaradó meny-
nyiséget pedig értékesítik. (A tájékoztatás 
Rádi József erdőmérnök szakvéleménye 
alapján készült.) Szada Nova NKft.

Az önkormányzat ebben az évben is várja a lakosság, a helyi in-
tézmények, az alapítványok, és az egyesületek javaslatait arról, 
hogy kit tartanak érdemesnek 2020-ban a „Szadáért” díjakra.

HÍREK

„Szadáért” kitüntető díjakra 
JAVASLATTÉTEL

a MargitábanFAKITERMELÉS

Bruttó 30 000 Ft/ERm3 leszállít-
va. Megrendeléseiket leadhatják a 
szadanova@szada.hu email címen 
vagy személyesen a Szada Nova 
irodájában nyitvatartási időben.
      

Tűzifa vásárlási  
lehetőség!
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KEDVES KUTYÁS ÉS LEENDŐ 
KUTYÁS BARÁTAINK!
Az első kutyás sétálás után felbuzdulva 
február 22-én 14.30-kor ismét meg-
rendezzük közös gazdis sétánkat! A ta-
lálkozási pont a Szőlőhegyi Kutyakoz-
metika lesz. Mivel nyugodt, jól nevelt 
és játékos kutyusokkal találkoztunk, 
ezért szeretnénk egy közös játékot meg-
szervezni a Trianon-emlékműnél lévő 
tisztáson! Közben tudunk beszélgetni, 
kérdezni egymástól és Dr. Vada Edina 
állatorvosunktól is! A séta után akár is-
mét betérhetünk Barna Brigihez a ku-
tyakozmetikába egy kis vendéglátás-
ra! Várunk sok szeretettel! VUE csapata

Civil szervezetek, közösségek, egyhá-
zak önkormányzati támogatásának pá-
lyázatát várhatóan február 20-ig írják 
ki. A pályázati adatlap a www. szada.hu 

honlapról letölthető, valamint a Sza-
dai Polgármesteri Hivatal titkárságán 
átvehető.
 A részletes pályázati felhívás a www.
szada.hu honlapon és a hirdetőtáblá-
kon megtekinthető.

Közös kutyás  
SÉTÁLTATÁS

FELHÍVÁS

Mi szeretnénk mindig  
a dolgok elé menni

Pintér Lajos 1977-ben született. Az önkormányzat munkájá-
ban 2010-től vesz részt.  Először külsős bizottsági tagként dol-
gozott, majd 2014-ben független jelöltként került a képvise-
lő-testületbe. 2019-ben a Változás Útján Egyesület jelöltjeként 
megnyerte a polgármester-választást és a képviselő választáson 
is az első helyen végzett. Civil foglalkozását tekintve mérnök. 

INTERJÚ INTERJÚ

A december 12-én megtartott 
közmeghallgatást nagyon 
nagy lakossági érdeklődés 

kísérte.  Ebben szerepet játszott az 
új kommunikációs stratégiájuk is. 
A jövőben hogyan próbálják a la-
kosságot bevonni a fontosabb dön-
tések előkészítésébe?
 – Azt gondolom, hogy sikerült megszó-
lítanunk Szadán azt a réteget, akik tény-
leg változást szeretnének a településen és 
kíváncsiak ránk. Persze azt mi is tudjuk, 
hogy minden ügyet nem lehet a lakosság 
bevonásával megoldani. Azért kaptunk 
bizalmat, hogy a ciklusban az elvárása-
ik szerint döntsünk. A nagyobb ügyeket 
mindenképpen szeretnénk, akár az inter-
neten, akár lakossági fórum segítségével 
egyeztetni és a lakosság véleményét be-
építve dönteni. A gokart pálya ezért ke-
rült a közmeghallgatás napirendjei közé, 
mert így tudtuk a leggyorsabb tájékoz-
tatást adni a fejleményekről. Szeretnénk 
mindig a dolgok elé menni és ezért folya-
matosan tájékoztatjuk a szadaiakat a te-
lepülésen zajló eseményekről. Egy biztos, 
a nagy beruházásokról lehetőségeink sze-
rint mindig kikérjük a lakosság vélemé-
nyét. Azonban vannak olyan beruházá-
sok, mint pl. az iskola építése, amibe már 
bele van kényszerítve a település. A meg-
állapodást már megkötötték a Nemzeti 
Sportközponttal, ezeken a feltételeken már 
nem tudunk módosítani. Ha mégis meg-
próbálnánk, akkor 10 évet is csúszhatna 
a beruházás. Ezt el lehet mondani az át-
húzódó beruházásokról is. A mini bölcső-

de, a piac és a Jókai utca felújításáról van 
szó. Ráadásul ezekhez a beruházásokhoz 
biztosítani kell az önrészt, így erre az évre 
alig marad mozgásterünk további terveket 
illetően. Tájékoztatásul elmondom, hogy 
az Ady Endre utca 2. szám alatt készülő 
mini bölcsődénél jelenleg a belső átalakí-
tási munkák folynak, a tetőhéjazat cseréje 
már megtörtént. A Napóra téren megva-
lósuló piaccsarnok főfalai már állnak, az 
épületet várhatóan júliusban vehetik bir-
tokba a kereskedők és a vásárlók.

– A nehézségeket figyelembe véve, 
mit terveznek megvalósítani 2020-
ban?
 – Terveink között szerepel a játszóte-
rek felújítása. Reményeink szerint a Sző-
lőhegyen, a Dobogón újulhatnak meg a 
játszóterek, építeni szeretnénk egyet a Ma-
lomvégben, a sportpályánál és az útprog-
ram felülvizsgálatát követően folytatjuk 
az útépítéseket is. A testület célja az, hogy 
az útépítések sorrendje megállapítása-
kor teljeskörűen megvizsgáljunk minden 
szempontot, az viszont biztos, hogy azok 
az utak elsőbbséget fognak élvezni, ahol a 
lakosság részt vállal a költségekből.

– Azt lehet látni, hogy az új iskola 
megvalósítása is tolódik. Az előző 
testület azt ígérte, hogy az építés 
akár a ciklus végén el is kezdőd-
het. Erre állami ígéret volt, ezért 
nem lehet számonkérni az elő-
döktől. Most milyen reményeink 
lehetnek?

 – A január 28-i rendkívüli képvise-
lő-testületi ülésen határozat született ar-
ról, hogy a testület támogatja az NSK-val 
(Nemzeti Sportközpontok) már 2017-ben 
megkötött Együttműködési Megállapodás 
módosítását.
 Az új iskola a jelenlegi tervek szerint egy 
8 osztályt és egy B típusú tornatermet (a 
jelenlegitől kétszer nagyobb) magába fog-
laló épület lesz, melyhez a közművesített 
telket a szadai önkormányzat biztosítja. 
Mivel a szerződés szerint a közművesítés 
költsége a települést terheli, az ennek meg-
felelő összeget a képviselő-testület a 2020-
as költségvetésben elkülönítette. Fontos-
nak tartom azonban megjegyezni, hogy 
hiába beszélünk állami beruházásról az 
iskola építését illetően, hosszabb távon, 
a közművesítés költségén túl, sokkal na-
gyobb kiadásokkal kell majd számolnunk 
az új iskola körüli infrastruktúra kiépíté-
se miatt, ami más fejlesztések prioritását 
esetleg háttérbe szoríthatja.

– A gokart pálya megvalósításá-
nak kérdése a kampányuk egyik 
sarkalatos eleme volt. Mikor vár-
ható döntés ebben a Szada lakos-
ságát megmozgató ügyben?
 – A Tavirózsa Környezet-és Természet-
védő Egyesület nagyon részletes anyagot 
állított össze, hogy miért ne támogassa a 
képviselő-testület ezt a beruházást és nem 
csak a szadaiak, hanem a Lake Forest la-
kópark és a veresi, a közvetlen közelben 
élő lakosok részéről is óriási az ellenállás. 
Azt gondolom, hogy nekünk, döntéshozók-
nak, figyelembe kell vennünk ilyen kér-
dések mérlegelésénél azon alkotmányos 
jogokat, mint például az egészséges kör-
nyezethez való jog vagy a természeti ér-
tékeink megőrzésének kötelessége és az 
otthon védelme.
 Szeretnénk minél előbb testületi ülésre 
beterjeszteni a gokart pályára vonatkozó 
kérelmet és mindent figyelembe véve dön-
teni a sorsáról. 

– A másik fontos kérdés, amire 
szintén elfogadható választ vár-
nak Szadán: az elkerülő út megva-
lósítása. A faluban több, mint 20 
éve próbálják ezt a kérdést meg-
oldani, de állami támogatás híján 
nem megvalósítható. Az új önkor-
mányzatnak erre is van elképze-
lése?
 – Az elkerülő út kérdése tényleg egy 
régi probléma ebben a régióban. Már 20 
éve tudjuk, hogy a végleges megoldáshoz 
egyik önkormányzatnak sincs anyagi erő-
forrása, még összefogással sem lehetne 

ezt megvalósítani. Pásztor Béla, Veres-
egyház Város polgármestere 2016. janu-
árjában kezdeményezett egy fórumot a 
Fenyvesligetben, ahol vázolta a tervezett 
nyomvonalat. A szadaiak Pásztor Béla aján-
latával szemben nagyon elutasítóak voltak, 
így Veresegyház polgármestere ekkor 2-3 
év múlva ígért egy új koncepciót, ami már 
teljesen elkerülte volna Szadát. 
 Ettől függetlenül 2019. decemberében a 
Budapesti Agglomeráció észak-keleti részén 
lévő 13 település közös levélben fordult Dr. 
Palkovics László innovációs és technoló-
giai miniszterhez az összekötő út megépí-
tése érdekében.
 Örömmel értesültünk arról, hogy a Sza-
da által is aláírt levélre 2020. január 13-án 
Dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár azt a választ adta, hogy 
a Gödöllő–Vác tengely menti útfejlesztési 
igényt a minisztérium szakmailag támogat-
ja, minisztériumi előterjesztésre 2020 tava-
szán számíthatunk. Létezik egy „B” terv is, 
amiről tárgyaltunk a veresi polgármester-
rel. Az Ivacsok mellett a gázátemelőt érint-
ve menne egy útvonal, ami becsatlakoz-
na a Mogyoródi úton az M3-hoz. Ez egy 3 
km-es út lenne, ami elvezetné a forgalom 
nagy részét Szadáról, lényegében egy már 
meglévő földutat kellene leaszfaltozni.
 Ennek az a nagy előnye, hogy öt éven be-
lül saját erőből is meg tudnánk valósítani.  

– Az alakuló ülés után magasabb 
fokozatra kapcsoltak Szadán. Mit 
sikerült megoldaniuk?
 – Fontosnak tartjuk a környező telepü-
lésekkel az együttműködést, ezért kértük a 

tagságunkat a Gödöllői Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Kistérségi Társu-
lásába, és beléptünk a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségébe is. Ettől 
is azt reméljük, hogy közös pályázatokkal 
pénzt hozhatunk a településre. Szerződést 
kötöttünk egy pályázatfigyelő és író cég-
gel, így jobban átlátjuk a pályázati lehető-
ségeket. Ebből is látszik, hogy plusz for-
rásokat próbálunk felkutatni.  Fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy elkészült az új 
gyermekorvosi rendelő, ennek februárban 
lesz az ünnepélyes átadása. 
 Sikerült kiválasztanunk Dr. Szemerédy 
István utódját dr. Dobos Vadim személyé-
ben, aki reményeink szerint, már május el-
sejétől megkezdheti a páciensek fogadását.
 Az új gyógyszertár megépítése elől min-
den akadályt elhárítottunk, így egy két-
éves huzavona végére értünk. Tavasszal 
már indulhat az építkezés. A rendőrállo-
mányban fellépett kritikus létszámhiány 
a veresegyházi rendőrőrsöt is elérte, ezért 
a szadai körzeti megbízottnak két helyen 
kell helytállnia. Ezért a polgárőrséget ki-
emelten támogatni fogjuk, ugyanis az ő 
munkájuk különös fontossággal bír Sza-
da közbiztonsága szempontjából.

– A megnövekedett feladatai mel-
lett mennyi szabadideje marad, s 
azt mivel tölti?
 – Belegondolva, egyre kevesebb a sza-
badidőm, de azért családi programokra, 
sportolásra szakítok időt. Hetente eljárok 
az öregfiúk csapatába nagypályás focira, 
de megmaradt a baráti, szerdai kispályás 
foci is.  P.Gy.

ÉVINDÍTÓ INTERJÚ PINTÉR  
LAJOS POLGÁRMESTERREL

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

Tisztelt Szadai Polgárok!
Azért, hogy nagyközségünk minden intéz-
ménye további plusz lehetőséget kapjon a 
fejlesztéseihez, a közösségi élet jobb kiala-
kításához, 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

ADÓSZÁMOK  
AZ ADÓ 1%-ÁNAK  
FELAJÁNLÁSÁHOZ 
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Szada csatlakozott  

Simon Erika alpolgármes-
tert választották az egyik 
almunkacsoport vezetőjének.

A Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége (TÖOSZ) 30 éves 
múlttal rendelkező szövetség. Sza-

da korábban tagja volt a szövetségnek, de 
még 2000-ben megszakadt ez az együttmű-
ködés. Simon Erika, Szada alpolgármeste-
rének javaslatára most újra csatlakoztunk, 
ahol ebben az évben az ötezernél nagyobb 
lakosú települések fejlesztését célzó kisvá-
rosi programjavaslat megvalósításán dol-
goznak. A legnagyobb hazai önkormány-
zati szövetség a Magyar Falu Programhoz 
készített javaslatcsomag mintájára állítja 
össze a programjavaslatát. A szakmai anya-
got 2020. január 21-én több mint hatvan 
polgármester és önkormányzati szakértő 
részvételével megalakított Magyar Kisvá-
rosok Program Munkacsoport fogja elké-
szíteni. A munkacsoport vezetésével dr. Ál-
dozó Tamást, a TÖOSZ társelnökét, Pápa 
város polgármesterét bízta meg az elnökség. 
Az alakuló ülésen a tervezett dokumentum 
felépítéséről egyeztettek a munkacsoport 
tagjai, meghatározták a közös munka ke-
reteit, majd megválasztották a nyolc téma-
területhez kapcsolódó almunkacsoportok 
vezetőit. Az almunkacsoportok – 1. Lak-
hatás, közlekedés 2. Megélhetés, verseny-
képesség 3. Infrastruktúra és településkép, 
4. Szociális ügyek, egészségügy 5. Okta-
tás, sport 6. Közigazgatás, kultúra 7. He-
lyi adottságok – Okos városok 8. Városok 
szerepe hazánkban – a következő másfél 
hónapban elkészítik a javaslatokat, majd 
a végső egyeztetéseket követően egy záró 
konferenciát tartanak és a tervek szerint 
2020 áprilisában átadják az elkészített ja-
vaslatcsomagot a kormány részére.
 Ebben a munkában vesz részt Simon Eri-
ka Szada alpolgármestere, akit a TÖOSZ 

2020. január 21-én megtartott ülésen meg-
választották a „Helyi adottságok – Okos vá-
rosok” almunkacsoport vezetőjének. Ebből 
az apropóból kérdeztük az alpolgármester 
asszonyt.

– Nem volt akadály, hogy Szada 
2000-ben megszakította a tagságát 
a TÖOSZ-nál és nem kívánta fenn-
tartani az együttműködést?
 – Nem, egyáltalán nem. Nagyon nyi-
tottan álltak hozzánk, mondhatni tárt ka-
rokkal fogadták Szadát ebben a szövetség-
ben is.

– Miért gondolta, hogy Szadának 
ismét csatlakoznia kell ehhez a szö-
vetséghez?
 – Meggyőződésem, hogy nagyon sok 
szempontból hordoz előnyt egy önkor-
mányzati érdekképviseleti szövetséghez 
való csatlakozás. Ráadásul az időzítés-
nek most speciális jelentősége is van. Ép-
pen most készíti elő a TÖOSZ a Magyar 
Kisvárosok Programját, ami az ötezer és 
húszezer közötti lakosságszámú települé-
sek fejlesztését célozza. Ebbe a körbe pont 
beleesik most már Szada is. Miután a la-
kosságszám ötezer fölé került, Szada és az 
itteni szervezetek például már nem pályáz-
hatnak a Magyar Falu Program pályáza-
taira. Ez az új program viszont jelenthet 
lehetőséget számunkra. A Magyar Kisvá-
rosok Program elkészítésének első lépése-
ként hat hét alatt történik meg a fejlesztési 
irányok meghatározása munkacsoporton-
ként.

– A munkacsoportok munkájában 
azonnal fontos szerepet is kapott. 
Ez mit jelent?
 – A nyolc munkacsoportból az egyik, 
a „Helyi adottságok – Okos városok” ve-
zetőjeként az ezen a fejlesztési területen 
zajló előkészítési munka koordinálása a 
feladatom, együttműködve számos tele-

pülés polgármesterével, alpolgármeste-
rével, a javaslatok előkészítésébe becsat-
lakozó szakemberekkel.

– Mit hoz Szadának ez az együtt-
működés?
 – Maga a szövetségi tagság azonnal 
hordozza magában azokat a lehetőségeket, 
hogy gyorsan és hatékonyan jutunk hoz-
zá önkormányzati információkhoz. Ezzel 
részei leszünk egy érdekképviseleti közös-
ségnek, valamint egy élő kapcsolatrend-
szer alakul ki más települések vezetőivel 
is, ami például a jó gyakorlatok megisme-
rése miatt is fontos.
 A Magyar Kisvárosok Program kapcsán 
pedig – bár a pályázati lehetőségekig még 
nagyon hosszú lesz az út – a pályázati ki-
írásokban is megjelenő fejlesztendő terü-
letek megfogalmazásában veszünk részt. 
Egy önkormányzat esetében ott lenni az 
út első lépéseinél, az egy ritkán adódó, na-
gyon jó lehetőség. És mi élünk ezzel!

– Személy szerint ez milyen több-
letfeladattal jár?
 – Ez az önkormányzati munkán felül to-
vábbi megbeszéléseken való részvételt je-
lent, és egy elég intenzív szervezési, egyezte-
tési munkát azáltal, hogy több polgármester, 
alpolgármester és szakember együttmű-
ködését kell koordinálni annak érdeké-
ben, hogy aránylag szűk időkeret alatt el-
készüljön a munkacsoport javaslata, majd 
sor kerülhessen a többi tématerülettel való 
összehangolásra. Még tavasszal átadásra 
kerül a teljes javaslatcsomag a kormány 
részére.

– Hogyan látja településünk kap-
csolódási lehetőségeit más települé-
sekhez, régiós együttműködésekhez, 
érdekképviseleti közösségekhez?
 – Azt gondolom, hogy az a tény, hogy 
Szada új polgármesterét minden környék-
beli polgármester nagy örömmel üdvözölte, 
nagyon komoly lehetőségeket jelent Szadá-
nak. Megnyílt az út az érdekek közös kép-
viseletéhez, olyan fejlesztések megvalósí-
tásához, a lakosságot érintő problémák 
olyan megoldásaihoz, amihez az össze-
fogás nélkülözhetetlen. Ezt szolgálja az is, 
hogy több régiós társuláshoz, szövetség-
hez indítottuk el a csatlakozást.

A TÖOSZ-hoz
Senior Örömtánc-ház indul 
a szadai Faluházban
vezeti: Varga Júlia
 Táncnap hétfőnként 9-től 10.30-ig.
 Részvételi díj: 700 Ft/alkalom
 A csoport 10 fő jelentkező esetén február 24-én indul!
További információk a Faluház elérhetőségein kérhetők.
 Várunk minden 50 év feletti klasszikus táncot kedvelő ér-
deklődőt!

2020. március 18. (szerda) 14 óra
NYUGDÍJAS KORÚAK VERS- 

 ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYE
Helyszín:  Székely Bertalan Művelődési Ház  

és Könyvtár színházterem

SZADA, DÓZSA GYÖRGY ÚT 63.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 

előzetes bejelentkezés alapján.

Kedves olvasóink!
„ Itt a farsang, áll a bál…”
A farsangi időszakban is sok 
programmal várunk min-
den kedves olvasót, kelle-
mes csemegézést kívánunk. 
A nagy sikerre való tekintet-
tel a téli időszakban szombati 
nyitvatartás idején is várunk 
minden érdeklődőt közös 
diafilm vetítésre. A tavasz ér-
kezését új kertbarát klubbal 
ünnepeljük. Elindul a Kerti 
Könyvjelző rovat tapaszta-
latcserére is lehetőséget adó 
klubja, melyre szintén a szom-
bati nyitvatartási napon kerül 
sor, először március 28-án 10 
órai kezdettel.

FELHÍVÁS!
Kedves Szadaiak!
A helytörténeti anyag bővíté-
se céljából szeretettel várunk 
a Faluházba, minden szadai 
élettel összefüggő levelet, fo-
tót, leírásokat a régmúltból, 
ami segít megőrizni, egyben 
tartani a közösséget.
 Őrizzük hagyományainkat 
és őseink emlékét együtt!
 A felajánlásokat, a Faluház-
ban lehet leadni, amit termé-
szetesen leltárba veszünk, és 
megtekinthetővé teszünk.
 Köszönjük!

KÖNYVTÁRI
PROGRAM 
CSALÁDI DIAFILMEZÉS: 
Február 22. szombat 10.00
Február 25. kedd 16.30
Március 31. kedd 16:30

KÖNYVAJÁNLÓ
Magyarország  
Vármegyéi és Városai 
A könyv érték. A múlt meg-
őrzése, a megszerzett tudás 
átadása az új generációknak 
fontos feladat. Könyvtárunk-
ba érkezett a Külgazdasági 

és Külügymi-
n i s z t é r i u m 
ajándékaként 
egy különle-
g e s  h a s o n -
más kiadás 
sorozat a mo-
narchia idejé-
ből, amely 26 
kötetben tár-
ja elénk a tel-
jes Kárpát-medence magyar-
ságának ezer éves múltját. 
Gyönyörűen illusztrált lapok 
segítségével vehetünk részt 
nemzetünk kulturális és tör-
ténelmi emlékeinek felidézé-
sében, ahol mindenki találhat 
új információt kis települé-
sünkről is.

Szómagyarázó 
ROVAT: 
Ősnyomtatvány: vagy  in-
kun ábulum kifejezés Guten-
berg 1453–1455 közé tehető 
találmányától 1500. évig ránk 
maradt európai könyvtártör-
téneti emlékeket jelez össze-
foglalóan a könyvnyomtatás 
elterjedésének kezdetéből. 
Latin szó (incunabulum), in- 
(‘bele’) és cunabula (‘bölcső’) 
elemekből tevődik össze. Fel-
becsülhetetlen értékű, de 
már nem, vagy csak részben 
kézzel sokszorosított köny-
vek, kódexek, egyéb doku-
mentumok.

NYITVA 
TARTÁS:
 Hétfő: 10-17 óra
 Kedd: 12-17 óra
 Szerda: 10-17 óra
 Csütörtök: 10-17 óra
 Péntek: 12-17 óra
 Szombat: 9-12 óra 
(február 08., 22. diavetítés 10 óra-
kor, március 28. Kertbarát klub)

Németh Anikó és Pusztai-Krepsz 
Mónika könyvtárosok

KÖNYVTÁRI HÍREK
SZÉKELY BERTALAN 
MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁR 

PROGRAMJAI

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

Hóvirág 
szavalóverseny

Telefonon:  +28-405-453, +36-70-199-95-71                 
E-mailben:  szadakonyvtar@gmail.com

Fo
tó:

 to
os

z.h
u
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A magyar kultúra napja
Asztalos Anikó pedagógus beszámolója
Iskolánkban a hagyományoknak megfe-
lelően az idén is megemlékeztünk január 
22-én a magyar kultúra napjáról.
 Reggel az első tanítási órában iskola-
rádiós megemlékezés keretében hallhat-
tak a gyerekek a Himnusz keletkezéséről, 
egy színész tolmácsolásában verset hall-
gattak meg, majd egy népzenei betét kö-
vetkezett. 
 A műsor után az osztályokban beszélget-
tek a tanulókkal a pedagógusok arról, mit 
is jelent számunkra ez az ünnep, és milyen 
tennivalóink vannak ezen a területen.
 A nap szellemiségéhez méltó módon kap-
csolódott, hogy délután rendeztük meg a 
Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” verseny 
iskolai fordulóját. Kicsik és nagyok egy-
aránt bemutatták, milyen igényesen, mű-
velten használják az anyanyelvünket egy-
egy szöveg tolmácsolása esetén.
 A legügyesebbek februárban, a Gödöl-
lőn rendezendő területi versenyen vesznek 
majd részt.

Szépkiejtési verseny 
az iskolában 
Asztalos Anikó és Tari Anikó 
pedagógus beszámolója
„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, ha-
nem az édes mienk.”(Kazinczy Ferenc)
 Hetekkel ezelőtt kezdték meg a szadai 
iskolás gyerekek a felkészülést a Kazinczy 
Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd 
szépkiejtési versenyre. Tanítóik, tanáraik 
és szüleik segítették őket a szövegek ki-
választásában és a felolvasásban való fel-
készülésben, melyet ezúton is köszönünk 
nekik. Olyan 15-20 soros, szépirodalmi szö-
vegeket kellett hozniuk a versenyre, melyek 
nem tartalmaznak sem idegen, illetve táj-

nyelvi kifejezéseket, sem párbeszédes ré-
szeket.
 A versenyt a Magyar Kultúra Napján, 
január 22-én rendezték meg. A 20 alsó és 
13 felső tagozatos versenyző a maga által 
választott szövegek felolvasása után - rö-
vid felkészülési időt követően - a kötelező 
szövegek előadásával léphetett a zsűri elé. 
 A sok kiváló, jól felkészült, színvona-
las előadás meghallgatása után jóleső ér-
zés kerített bennünket hatalmába. Érez-
tük, hogy ezen a napon valójában sokat 
tettünk szép, magyar nyelvünk gazdago-
dásáért, kultúránk szépségének és sokszí-
nűségének fennmaradásáért. Nagyon kel-
lemesen és tartalmasan telt ez a délután, 
minden résztvevő számára igazi élményt 
jelentett.

Félévi értesítők kiosztása
Espán-Odrobina Jusztina pedagógiai 
asszisztens beszámolója
2020. január 27-én kapták meg tanulóink 
a félévi bizonyítványaikat. 
 Az eredményeket, a gyerekek üze nő-
füzetébe beragasztva tekinthetik meg a 
szülők. Elsős és másodikos diákjaink szö-
veges értékelést kaptak.
 8. osztályosaink szorgalmi átlagán – 4,0 – 
látszik, hogy lelkiismeretesen készültek a 
felvételikre. Iskolánkban a magatartás át-
laga 4,37,  a szorgalom átlaga: 4,32. Alsó 
évfolyam tanulmányi átlaga: 4,6. Felső év-
folyam tanulmányi átlaga: 4,31.
 A 2019/20-as tanév első félévének ered-
ményeiről a februári SzMK ülésen számol 
be Greffné Kállai Tünde intézményvezető 
asszony.

Diákfórum 
Jancsóné Szalai Szidónia 
pedagógus beszámolója
Ebben a tanévben is megtartottuk a Diák-
fórumot, amelyre 2020. január 29-én ke-
rült sor iskolánk dísztermében. Az osztá-
lyokat 2-2 diák képviselte 2-8. osztályig.  
A tanulók elmondták saját osztályuk ké-

réseit, kívánságait, észrevételeit, amikkel 
környezetünket, iskolánkat még szebbé, 
otthonosabbá lehet tenni. 
 A Diákfórumon a tantestület tagjai is 
szinte teljes létszámban jelen voltak, ahol 
egy tartalmas, hosszú beszélgetés kereté-
ben a diákok és a tanárok egymást kölcsö-
nösen meghallgatva, elmondták észrevé-
teleiket.
 A kérések egy része az udvar, a játszótér 
továbbfejlesztésére irányult, a homokos fo-
cipálya átalakítása gumitéglássá, a külté-
ri tornapályára újabb játékok elhelyezése 
a kívánság. A gyerekek szeretnének több 
fát, növényt. Tavasszal egyébként parko-
sítás is várható.
 Az iskolai netezésről hosszasan beszél-
gettek, a házirend szabályainak betartása, 
tisztasági, higiénés kérdések és a sulibox 
igények felmérése is szóba kerültek.
 Reméljük, hogy ez a tartalmas beszél-
getés mindenkinek kielégítő választ adott 
a kérdésére, és a jó tanár-diák kapcsolat 
fejlődését szolgálta.

Országos Diákparlament 
Jancsóné Szalai Szidónia pedagógus 
beszámolója
Iskolánkból Boros Dorina 8. osztályos ta-
nulóval részt vettünk a 3. Országos Diák-
parlamenten, amelyet Székesfehérváron 
rendeztek meg 2020.01.31.-02.02. között.
 Ezen a rendezvényen az országból min-
den általános iskola és gimnázium képvi-
seltethette magát. Novemberben a Pest Me-

gyei Diákparlamenten vettünk 
részt delegáltként, amit a Faze-
kas Mihály Gimnáziumban tar-
tottak. Ott lehetett jelentkezni 
küldöttnek. A jelöltek bemutat-
koztak, szavazni lehetett rájuk, 
aztán a legtöbb szavazatot elért 
jelöltekből lettek a küldöttek az 
országos diákparlamenten.

 A diákok, mint az igazi kép-
viselők, plenáris és szekcióülé-
seken, fórumokon vettek részt. 
 A plenáris ülésen megszavaz-
ták az ügyrendet, majd a szek-
cióüléseken javaslatokat állí-
tottak össze a diákságot érintő 
ügyekben. A fórumokon az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
munkatársait lehetett kérdezni 
az idegen nyelvi képzésről, szak-
képzésről, köznevelésről, felső-
oktatásról. Persze játékra és szórakozásra 
is volt lehetőségük, egy internetes appliká-
ció segítségével városismereti játékon vet-
tek részt, szombaton este táncház, disco és 
beugró zárta a napot. Vasárnap megvitat-
ták és megszavazták azokat a javaslatokat, 
amit előző nap a szekciókon összeírtak, 
majd a szerkesztőbizottság megszerkesz-
tette. A 45 pontot átadták a köznevelésért 
felelős államtitkárnak.
 A következő ODP 2 év múlva lesz Szé-
kesfehérváron – ezt is megszavazták a di-
ákok.

Paks II. interaktív 
kamion Szadán
Marsiné Tóth Veronika 
igazgatóhelyettes beszámolója
Szadán járt a PAKS II. Zrt által szervezett 
tájékoztató kamion.
 2020. február 4-én iskolánk 7-8.-os di-
ákjai látogatást tettek a PAKS II. látványos 
interaktív kiállításán, amely egy kamion-
ban volt berendezve.
 A gyerekek tájékoztatást kaptak a nukle-
áris energiatermelésről, a Paksi Atomerő-
műről és a Paksra tervezett két új blokkról. 
A személyes találkozás lehetőséget terem-
tett a felmerülő kérdések megválaszolásá-
ra is. 
 Interaktív eszközökkel és játékos formá-
ban ismertették meg a látogatókat az atom-
energiával. A kiállításon olyan ismeretek-

re lehetett szert tenni, amely tájékoztatást 
nyújtott, a nukleáris energiatermelésről, 
az atomenergia biztonságos és környezet-
kímélő felhasználásáról, a hazai energia-
termelésben betöltött kiemelt szerepéről, 
a Paksi Atomerőműről, illetve az új atom-
erőmű blokkjainak létesítéséről. 
 Tanulóink saját tudásukat sok új isme-
retanyaggal tudták bővíteni. Láthatták ké-
peken, három dimenzióban az erőművet, 
kvíz játékokkal sikerült izgalmasabbá ten-
ni a kiállítást. 
 A gyerekek jó hangulatban töltöttek el 
egy-egy órát.

„Elvan a gyermek,  
ha játszik”  

– avagy az iskola  
leghosszabb képregénye
Unger Dóra pedagógus beszámolója
Már napok óta nagy volt a csönd az 1.a osz-
tályban, ami meglepetésként érte a gye-
reksereg felnőtt vezetőit. A mindig izgő-
mozgó gézengúzok nagy munkában voltak: 
egy játék figuráitól inspirálódva képre-
gényt kezdtek rajzolni. Saját elhatározá-
sukból naponta több darabbal bővítették 
történetüket. Volt, aki csatát szeretett vol-
na ábrázolni, volt, aki csak egy táj, és ked-
venc karaktere lerajzolására vágyott. De 
sebaj, ez mind felkerülhetett a palettára, 
és a rajz csak nőttön-nőtt. Mikor már a 

tanár néniknek is 
feltűnt a papiruszok 
folytonos felgör-
getése, rákérdez-
tek a műalkotásra, 
aminek történe-
tét csillogó szem-
mel megüdvözülve 
meséltek el nekik a 
lurkók. Nem is kel-
lett több, máris két 
kis futárt küldtünk 
az igazgatói irodá-
ba és meghívtuk 
az iskola elöljáróit 
egy rögtönzött ki-

állításra. Mikor az 
eseményre sor ke-
rült, olyan hosszú 
papirusz tekercset 
kellett kibontani-
uk az 1.a-s fiúknak, 
hogy az aula teljes 
hossza sem volt elég 
rá, még a lépcsőre 
is fel kellett menni, 
hogy kiteríthessék 
csodaművüket. 

 A meghívott vendégek nem győztek cso-
dálkozni a látványon, mire a „művészek” 
düledező mellkassal, nagy ovációval teker-
ték össze több órán és napon át készített 
alkotásukat. A tekercs körülbelül 12 mé-
ter hosszú volt. Mit nekünk minecraft, és 
számítógép-tablet csodajátékok, ha a szí-
nes ceruza és némi fantázia is ily csodákra 
képes. Még mindig, és mindörökké. Elvan 
a gyermek, ha játszik, hát hagyjuk neki.

Iskolába hívogató
Pollákné Tóth Judit 
igazgatóhelyettes beszámolója
TERVEZETT IDŐPONTOK 
ÉS PROGRAMOK:
2020. február 17. (hétfő) 16.00 iskola, 
díszterem
ELŐZETES SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
2020. március 7. 
(szombat) 9.00-11.00
A gyermekek részére játékos foglalkozások.
Az iskola bemutatása a szülők részére.
Előadás az iskolaérettségről.
2020. március 28. 
(szombat) 9.00-11.00
A gyermekek részére játékos foglalkozások.
Előadás: egy jelenlegi elsős tanító és egy 
elsős szülő tapasztalatai.
A hitoktatók bemutatkozása.
2020. április 1. 
(szerda) 8.00-11.00
A leendő elsős tanítók és a hitoktatók be-
mutató foglalkozásokat tartanak a szü-
lőknek, ezt követően kötetlen beszélge-
tésre kerül sor.
 Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt!

Sportverseny eredmények
Pollákné Tóth Judit 
igazgatóhelyettes beszámolója
Dezső Edmond, 4/b osztályos tanulónk a 
Pest megyei Diákolimpia sakkversenyen 
ért el kimagasló eredményt.
 Pataki Alex, 3/b osztályos tanulónk 
a Pest megyei Diákolimpián tollaslabda 
sportágban bronzéremmel tért haza.
 Eredményeikhez szívből gratulálunk!

A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Diákjaink a Paks II interaktív kamionon

Boros Dorina 8. osztályos tanuló képviselte 
Szadát a 3. Országos Diákparlamenten

12 méter hosszú  rajzot készített az 1.a osztály

A Szépkiejtési verseny  
legeredményesebb résztvevői 

A Diákfórumon  2-2 tanuló 
képviselte az osztályokat
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ÓVODA

KEDVES SZADAI LAKOSOK!

A kedvezmény igénybevételéhez  
tisztelettel kérjük a lakhelyét  

igazoló kártyát felmutatni! 
Szeretettel várjuk Önt is  

töltőállomásunkon!

A Szada Kút az Ipari Park  
bejáratánál működő töltőállomásán  
minden kedves SZADAI LAKOSNAK 

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.

HIRDETÉS

03. 02. Pedikűr 8 órától
03. 03.  Masszázs 9 órától 

Nőnapi köszöntés
03. 04.  Gyógytorna a Faluházban 

14 órától
03. 05.  Bingózás
03. 09.  Pedikűr 8 órától
03. 10.  Kézműves foglalkozás
03. 11.  Gyógytorna a Faluházban  

14 órától
03. 12.  Filmklub
03. 17.  Masszázs 9 órától 

Legyen ön is milliomos!
03. 18.  Gyógytorna a Faluházban 

14 órától
03. 19.  Sebő Györgyné előadása
03. 24.  Lengőteke bajnokság
03. 25.  Gyógytorna a Faluházban 

14 órától
03. 26.  Tea délelőtt
03. 31.  Masszázs 9 órától 

Olvasó délelőtt
A program csak tervezet, a változtatás 
jogát fenntartjuk Őri Ildikó  klubvezető

programtervezet
MÁRCIUSI

JANUÁRBAN is számos programmal vár-
tuk klubtagjainkat. A filmklub keretén be-
lül az „Álommeló” című vígjátékot tekintet-
tük meg, amely ismét nagy sikert aratott. 
Ebben a hónapban is ellátogatott hozzánk 
Sebő Györgyné Marika, aki ezúttal az idős-
korúak szervezetének télre való felkészíté-
séről és a betegségek elkerüléséről beszélt 
nekünk. Előadásait minden alkalommal 
nagy érdeklődés övezi. Szeretném megkö-
szönni Marikának, hogy havi rendszeres-
séggel eljön hozzánk. A hónap harmadik 

NÉVNAPI  
KÖSZÖNTÉSEK  
a Nappali  
Klubban 

BESZÁMOLÓ  
a 2019. évi tevékenységről

hetében köszöntöttük névnaposainkat, Kar-
dos Józsefné Ágnest és Fejes Antalt. Mint 
ahogy ez már egy kedves hagyomány ná-
lunk, Tóth Istvánné Ica egy-egy verssel kö-
szöntötte az ünnepelteket, akik sütemény-
nyel vendégelték meg társaikat. A délelőtt 
hátralévő része jó hangulatban telt. A ja-
nuár a farsangi készülődés jegyében telt, 
ezzel kapcsolatos kedvcsináló, ötletet me-
rítő videót tekintettünk meg, hogy felké-
szültek legyünk a februári farsangi bálra. 
Kedves kolléganőm, Sándor Andrea letöl-
tötte a „Legyen ön is milliomos” című kvíz 
játékot, amely nagy sikert aratott klubtag-
jaink körében, így a többség kívánságának 
megfelelően, felvesszük programjaink lis-
tájára.  Őri Ildikó  klubvezető

ALAPÍTVÁNYUNK az alapító okirat, illet-
ve a Szada Nagyközség Önkormányzatával 
kötött szerződés alapján végzi tevékenységét.

A Szadai Tájház működtetése
A tájház tárgyi feltételeiben, ebben az év-
ben nem történt változás.  Bővítettük a „kel-
léktárat”, amely a szereplésekre kiadható 
ruházatot jelenti, elsősorban a betlehemes 
játékra való tekintettel. Szadai családoktól 
kaptunk, illetve a turai vásárban vásárol-
tunk bekecseket, berliner kendőket, kucs-
mákat.  A tervezett rendezvények között a 
baráti találkozót, a Tájházak Napját, a Szító 
Marikára történő megemlékezést megtar-
tottuk. Sajnos, az aratást nem, mivel nem 
volt mit aratnunk. Helyette készültünk az 
őszi „kukorica-napra”, mely a szadai őszi 
rendezvénybőség miatt maradt el. Láto-
gatóink közül kiemelhetők az óvodai cso-
portok és az alsó tagozatosok néhány osz-
tálya, továbbá a más településekről érkező 
buszos nagyobb és a kisebb, családi csopor-
tok. A testvértelepülések látogatása is gaz-
dag esemény, ebben az évben elsősorban a 
németek csodálkoztak rá a szadai hagyomá-
nyokra. Nyáron meghívást kaptunk a Szent-
endrei Skanzenbe, a tájház első világhábo-

SZADA NAGYKÖZSÉG nevében Pintér 
Lajos polgármester és Takács Tímea anya-
könyvvezető köszöntötte fel a Pest Megyei 
Viktor Egyesített Szociális Intézmény Sza-
dai Otthonában (Margita Idősek Otthona) 
élő Sváb Jánosnét, Margit nénit, aki január 
22-én töltötte be a 100. életévét. Az intéz-
mény dolgozói egy nagy születésnapi tor-
tával kedveskedtek az ünnepeltnek.
 Nagyon sok egészséget kívánunk Mar-
git néninek! 

rús emlékeivel.  Hírling Ernő fényképeiből 
készített levelezőlapokat osztogattunk a lá-
togatóknak a Szadáról szóló „totószelvény” 
kitöltése fejében, – sikerünk volt. 

Czibere Népi Együttes, 
testvértelepülések
Alapítványunk továbbra is bonyolítja a 
könyvelésüket, különféle pénzügyi dol-
gaikat. 

Jutalomkönyvek
A szadai iskola nyolcadikos tanulói közül 
– hagyományaink szerint – ketten kaptak 
olyan értékes jutalomkönyvet, melyet kö-
zépiskolai tanulmányaik során is haszon-
nal forgathatnak. Galambos Gáborné 

INTÉZMÉNYEINK

Sváb Jánosné, Margit  
néni januárban ünnepelte 
a 100. születésnapját

KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY SZADÁÉRT

Tóth Istvánné egy-egy verssel  
köszöntötte a névnaposokat

N agyon sok bátor, ügyes gyerme-
ket hallgattunk aznap, így a zsű-
rinek idén is nehéz dolga volt a 

két továbbjutó kiválasztásában. Ők aztán 
másnap az iskolai Kazinczy szépkiejtési 
versenyen is kiállhattak a verseikkel. Kö-
szönjük az iskolának, hogy vendégként fo-
gadták az ovisokat.
 Minden szavaló kapott oklevelet és egy 
kis meglepetés-ajándékot.
 Valamint köszönjük a könyvtár dolgo-
zóinak, Móni és Anikó néninek a segítsé-
gét és közreműködését a rendezvény lebo-
nyolításában.
 Idén januárban is eljött hozzánk a Gé-
zengúz együttes, hogy szórakoztasson min-
ket vidám dalaival.

 Január 31-én pénteken lehetőségük nyílt 
a nagycsoportos óvodásoknak, hogy ellá-
togassanak Veresegyházra a Medvefarm-
ra. Nagyon készültünk a gyerekekkel, már 
előtte macis dalokat, verseket, mondókákat 
tanultunk és maci álarcokat készítettünk.
 Nagyon kedves fogadtatásban volt ré-
szünk. Belépésként maci tornával kezd-
tünk, majd a macis versek, dalok után 
vendégül láttak minket macis sütivel és 
forró teával, ami nagyon jólesett a hideg-
ben. Majd megnéztük a medvéket és lát-
tuk, hogy kint vannak, nem volt árnyékuk 
hisz nem sütött a nap, így reméljük hama-
rosan jön a tavasz!
 Megnéztük hogyan élnek és mit esznek 
a Medveotthon lakói, láttunk farkasokat, 

oroszlánokat, lámákat is. Ezután birtok-
ba vettük a játszóteret és jót játszottunk! 
Nagyon élvezetes programokkal teli napot 
zártunk! Óvó nénik

Idén január 21-én rendeztük meg az óvodai versmondó palán-
ták versenyét. Nagyon lelkes nagycsoportos óvodások jelent-
keztek, akik büszkén álltak ki a Faluház rendezvénytermé-
ben, hogy elmondhassák verseiket a zsűri és társaik előtt. 

ÓVODAI HÍREK
Nagycsoportos óvodásaink 
versemondó versenyen vettek részt

Az egyik legnagyobb élményünk 
a Medveotthon meglátogatása volt



14 2111 SZADA | 2020. FEBRUÁR 2020. FEBRUÁR | 2111 SZADA 15

XXX txxx

ÁLARCOK NÉLKÜL

„Istennek vagyunk a képmá-
sai a Szentháromságban, ami 
a szeretet, és amiben rengeteg 
öröm van. Viszont amikor a 
bűnt, a hiányosságot és a vesz-
teséget nézzük, nem tud feltörni 
a boldogság. Holott a bűn eset-
leges, ideiglenes dolog, a szere-
tet pedig örök, ha ezt keresem, 
mindig van örömforrás.” (Var-
ga László püspök) 
 A nagyböjti időszak nem szo-
morú időszak. Ilyenkor éppen 
erre a valódi belső örömre sze-
retnénk egyre jobban képessé 
válni. Ennek a megújulásnak 
az eszközei a lemondás (böjt), 
az imádság és a szeretetszol-
gálat. Mindegyikre sor kerül-
het egyénileg és közösségben 
is. A nagyböjt hamvazószerdán 

– idén, február 26-án – kezdődik. 
A böjt során összegyűjtött tar-
tós élelmiszert – vagy azt, amit 
a lemondás által megtakarított 
pénzből vásárolunk – két úton 
is eljuttathatjuk a rászorulóknak.
 •  Magyar Katolikus Püspö-

ki Konferencia idén is szer-
vez tartósélelmiszer-gyűj-
tést, hogy a nehézségekkel 
küzdő családok megélheté-
sét segítse. A gyűjtésre nagy-
böjt folyamán kerül sor a 
katolikus templomokban. 
Szadán a liturgikus alkal-
mak (szentmisék, szentség-

KATOLIKUS EGYHÁZ imádás, keresztút) előtt és 
után a sekrestyében várjuk 
az adományokat. 

 •  A plébánia kerítésére kihe-
lyezett zöld dobozba is bele-
tehetjük, ahonnan az veszi 
ki, akinek éppen szüksége 
van rá. Felhívjuk a figyel-
met arra, hogy a zöld doboz-
ba csak tartós élelmiszert 
tegyenek. Ruhát, játékot 
sem a dobozban sem 
mellette nem gyűjtünk!

 A személyes istenkapcso-
lat erősítését szolgálják a kedd 
esti szentségimádások (csen-
des imádság lehetősége a temp-
lomban 18.00-18.30 között), 
keresztutak (péntekenként 
17.30-tól Jézus szenvedéseit 
elmélkedjük végig) és a szent-
misék is.
 •  Közösségünk nagyböjti lel-

kigyakorlatának időpontját 
később hirdetjük!

 •  Szentgyónási lehetőség va-
sárnap a szentmisék előtt a 
templomban, illetve márci-
us végétől hétfőnként 16.00-
19.00 között a közösségi 
házban.

 •  Közösségünk híreiről, ak-
tualitásairól hetente frissü-
lő facebook oldalunkon is 
tájékozódhatnak, nevünk: 
Római Katolikus Egyház-
község Szada.

 Borbáth Gábor

A Római Katolikus  
Egyházközség hírei a  
NAGYBÖJTI IDŐSZAKBAN

Kamaszok nevelése

HITÉLET

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szűcs 
Józsefnét 2019. november 13-án és öccsét Illés Zoltánt 2019. dec-
ember 17-én utolsó útjukra elkísérték, sírjukra virágot, koszo-
rút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

KÖSZÖNET
Szeretettel hívunk és várunk Mindenkit idei,  

böjti evangélizációs alkalmainkra!
Igét hirdet: Victor István ny. lelkipásztor

AZ IGEHIRDETÉSEK  

2020. március 4. és 7. között,  
minden este 18 órakor kezdődnek  

a református gyülekezeti teremben.

BÖJTI  
evangélizáció

További információk:
Sándor Levente  

lelkipásztor
Telefon: (28) 360-713

Mobil: +36/30 830-5071

Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi Református Egyház 0066

Magyarországi Baptista Egyház 0286

SZJA 1 %-hoz szadai egyházak  
technikai száma: 

A szülők harmóniájának 
a gyermek nevelésében 
óriási jelentősége van. 

Egyik legnagyobb jó, amit a gyer-
mekeinkért tehetünk: a házasság 
ápolása. A házasság ugyanis egy 
védőernyő, amely alatt a gyerme-
kek biztonságban érzik magukat. 
A gyermek biztonságérzete a szü-
lők kapcsolatának minőségéből, 
stabilitásából fakad.  
 Sarkalatos feladat, hogy meg-
fogalmazzuk a gyermeknevelés-
sel kapcsolatos „ars poétikánkat” 
(„hitvallásunkat”), illetve az alap-
elveinket. A gyermeknevelésben 
is a legjobb segítség, ha a Biblia 
tanácsait vesszük alapul. Érvé-
nyesül a „vetés és aratás” törvé-
nye. Vagyis amit vetettünk a ka-
maszkor előtt, azt fogjuk aratni a 
kamaszkor éveiben. A szülőségről 
való gondolkodás alapja:„Neveld 
a gyermeket a neki megfelelő 
módon, még ha megöregszik, ak-
kor sem tér el attól.” (Példabeszé-
dek könyve 22:6) 
 Az idézett igevers nem a je-
lenre, hanem a jövőre vonatko-
zik. Optimális, ha lehetőségnek 
tekintjük a kamaszkort, nem pe-
dig problémának. Nem lesz prob-
lémamentes, lesznek kihívások, 
amelyekkel megküzdünk. Min-
dig van lehetőség javítani: a ke-
gyelem és az újrakezdés lehető-
sége mindig adott számunkra.  
 A kamaszkort megelőző idő-
szakot nagyjából két fontos 
életszakaszra bonthatjuk, s 
mindkettőnek más a feladata, 
célkitűzése: 
 1. szakasz: 0 és 5-6 év kö-
zött, a csecsemőkortól a kis-
gyermekkorig. Ebben az élet-
korban a szülő feladata, hogy 
engedelmességre nevelje a 
gyermeket. A „kapitány” sze-
repét tölti be, s a gyermek ér-
zelmeivel dolgozik. A gyermek 

A FARSANGI IDŐSZAK a gyer-
mekek számára sok vidám alkal-
mat kínál, amikor jelmezekbe 
bújnak, vagy álarcokkal takarják 
el valódi kilétüket, s ezzel meg-
tévesztik, vagy megviccelik tár-
saikat. De nem csak a gyerme-
kek bújnak álarcok mögé, hanem 
sok felnőtt is, és nem csak far-
sang idején, hanem egész életé-
ben. Szeretne az ember többnek, 
jobbnak, erősebbnek, okosabb-
nak, fontosabbnak tűnni, mint 
amilyennek érzi magát, ezért bú-
jik álarcok mögé, hátha így job-
ban értékelik, elismerik, vagy 
többen fogják szeretni majd. 
 Isten szeretetteljes üzenete 
számunkra, hogy nem kell álar-
cok mögé bújnunk, mert Ő sze-
ret bennünket. Az az Isten, Aki 
név szerint ismer, tudja, hogy ki 
vagy, és milyen vagy, szeret té-
ged. Az álarcokkal becsaphat-
juk az embereket, sőt időnként 
még saját magunkat is, de Is-
ten elől nem rejthetjük el valódi 

HITÉLET

A Szadai Keresztény Szülők Körének októberi 
programján Varga György baptista lelkipásztor 
– négy gyermek édesapja – tartott érdekfeszítő 
előadást a kamaszok neveléséről a baptista ima-
házban. Az alábbiakban néhány hasznos gon-
dolatát tesszük közzé a teljesség igénye nélkül.

megérti, hogy van fölötte egy 
tekintély, aki jóindulattal van 
felé. S ha ez a tekintély valamit 
mond neki, akkor meg kell csi-
nálnia, mert az jó lesz neki. (Ha 
nem csinálja meg, az viszont 
nem.) Sajnos nagyon sok szü-
lő nem tudja ezt megvalósítani, 
mert felcserélődnek a szerepek: 
a gyermek válik „kapitánnyá”. 
Érdemes sokat beszélgetni ar-
ról, hogyan neveljük engedel-
mességre a gyermeket. 
 2. szakasz: 5-12 év, a gyer-
mekkor.  Ebben a szülő a gyer-
mek értelmével dolgozik, az 

„edző” szerepét tölti be. A gyer-
mek megérti, mit miért kell csi-
nálnia. Ez a szülőtől átgondolt, 
következetes válaszokat igényel. 
Át kell neki adni, mit miért csi-
nálunk. Értékeket, érték alapú 
szemléletet tanítunk. Fontos tu-
datosítani, hogy milyen érték-
rend mellett haladunk. 
 A kamaszkort követő tiné-
dzser szakaszban, (13 éves kor-
tól 18 éves korig), a gyermek aka-
ratával foglalkozunk. Ebben a 
szakaszban az első két szakasz-
ra (0-12 év) építünk. Ha az elő-
ző életszakaszokban kimaradtak 
fontos dolgok, azt pótolni kell – 
akár felnőttkorban is. Semmi 
nincs veszve. Ennek az életko-
ri szakasznak a feladata, hogy 
a gyermek eljusson a magabiz-
tos, felelősségteljes felnőtt kor-
ba. Tudja: mit csinál, miért csi-
nálja, hogyan csinálja. Itt a szülő 
a „tanácsadó” szerepét tölti be.  
Mindhárom szakaszban a tel-
jes személyiséget fejlesztjük. 
 Az előadó számos saját élmé-
nyű, gyakorlati példával mutat-
ta be a gyermeknevelés lehető-
ségeit, szépségeit, küzdelmeit. 
 Az előadásról videófelvétel is 
készült, amely Varga Györgynél 
(Szadai Keresztény Szülők Köre) 
elérhető. Pálinkás  Ibolya 

lényünket, valódi szándékain-
kat, valódi indulatainkat, indí-
tékainkat. Ő ismer minket. És 
mégis szeret! Ne csapd be ma-
gad, hanem tedd félre az álar-
cokat, és úgy, ahogy vagy gye-
re Jézushoz! Ismerd be neki 
gyengeségeidet, kudarcaidat, 
és Ő nem megvetni fog téged, 
hanem felkarol, és segít neked. 
 Ugyanakkor ne akarjunk ál-
arcot hordani embertársaink 
előtt se! Ne mutassuk magun-
kat másnak, mint amik, akik 
vagyunk. Az őszinte szó, az 
őszinte tett többet ér minden 
megjátszott érzelemnél. Merj 
őszinte lenni! Őszintén szeret-
ni! Isten arra bátorít, és eb-
ben akar segíteni, hogy őszin-
tén szeresd azokat, akiket Ő 
rád bízott, és őszintén szeresd 
a jót. De arra is bátorít, hogy 
őszintén haragudj a bűneidre, 
a rossz szokásaidra, és harcolj 
ellenük! Jézus meg tud szaba-
dítani minden hazugságtól, és 
erőt tud adni, hogy a jót tudd 
tenni őszintén, álarcok nélkül. 
Kérd még ma Jézus segítségét!

Sándor Levente
református lelkipásztor

„Ne félj, mert megváltotta-
lak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy!” Ézsaiás 43,1

BAPTISTA EGYHÁZ

REFORMÁTUS EGYHÁZ

IDŐPONT: Nagyböjt 3. vasárnapjától 
MÁRCIUS 15-22-IG

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rászorulók 
támogatására tartósélelmiszer-gyűjtést szervez.
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HÍREK

NYITVA TARTÁS:
keddtől péntekig: 

1300-1800

szombat: 800-1300

TERMELŐI  
BORKIMÉRÉS 

Szadán

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

DÍJNYERTES 
FEHÉR- ÉS VÖRÖSBOROK!
kékfrankos, félszáraz fehér

Romacsek  
pincészet

INGATLANIRODA

ELADNÁ INGATLANÁT?Sokéves helyi tapasztalattal,garantáltan a legkedvezőbbfeltételekkel segítünk Önnek!

SZADAI

www.szadaingatlan.huTelefon: 06-20/503-2018

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

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

Pulykafelsőcomb
Előhűtött. A kép illusztráció

Gyűrűs fánk
rózsaszínű pöttyös, 
sárga színű pöttyös
csokoládé ízű, 54 g, 2204 Ft/kg

Xixo Ice Tea
citrom, őszibarack
1,5 l, 179 Ft/l

Fevita
Szivárvány
zöldségkeverék
gyorsfagyasztott, 1 k g

Gallicoop pulykamellérme
sajttal töltött, gyorsfagyasztott, 1 kg

 1499Ft/kg

 1099Ft/kg

 1149Ft

119Ft

799Ft

Akciós ajánlatunk:
FEBRUÁR 19–25.

Kométa Mindennap finom! 
Lecsókolbász A kép illusztráció

-26%
SZUPER ÁR:

199Ft/db
133 Ft/l

269 Ft

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

DROZDIK BÉLA
+36 30 3523180
drozdikbela@freemail.hu

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSE, 
ENGEDÉLYEZTETÉSE 
ÉTDR ENGEDÉLYEZTETÉSI 
RENDSZERBE 
FELTÖLTÉSSEL

HIRDETÉS

A VEGYSZERES termékek megvásárlásá-
val hozzájárulunk a vegyszeres termesz-
tés támogatásához, ezáltal mi is részt ve-
szünk a környezet szennyezésében. Szinte 
hétköznapi kifejezések: „legkorszerűbb 
technikák”, „fenntartható fejlődés”. Le-
het-e korszerű és fenntartható olyan te-
vékenység, ami rontja az egészséget és 
a Föld állapotát? A legkorszerűbb és leg-
fenntarthatóbb a mezőgazdaságban, ami 
nem ront, hanem javít.
 Van-e igényünk arra, hogy a változás út-
jára lépjünk? – mi, fogyasztók és terme-
lők, akár az önkormányzatok részvételé-
vel vagy más módon. Itt van az idő? Vagy 

2020. MÁRCIUS 1-JÉTŐL változik az autó-
busz menetrend, ami érinti a 451. számú 
Gödöllő – Veresegyház - Erdőkertes 

– Veresegyház – Gödöllő autóbuszjá-
rat reggeli járatát. Eddig munkanapokon 
5.50-kor közlekedő 451. autóbuszjárat öt perc-
cel korábban, 5.45 perckor indul Gödöllőről.
Szadán a Tél utcánál 5.55-kor, 
a Dózsa György u. 6. előtt 5.57-kor, 
a Dózsa György út 51. előtt 5.59-kor, 
a Dózsa György út 11. előtt 6.01-kor és
a TÜZÉP-nél 6.02-kor áll meg az autó-
busz, ami érinti a Veresegyház vasútállo-
más megállóhelyet is, így biztosítva a za-
vartalan átszállást a Budapest irányába 
közlekedő vonatra.

A januárt szemétszedéssel kezdtük, és  Szada 
megtisztítását egész évben folytatni szeretnénk. 
Január 18-án, egy hideg szombat délelőtt az Ipa-
ri Parknál találkozott tettre kész csapatunk, majd 
felvettük a kesztyűt a hulladék ellen! Pár óra alatt 
négy kisteherautónyi szemetet pakoltunk fel! Talál-
tunk illegális hulladéklerakó helyet, és autóból ki-
dobott szemetet is. Településünk minden pontjára 
még nem jutottunk el, de igyekszünk valamennyi 
problémás területet felkeresni. Vannak lelkes segí-
tőink, akik a meghirdetett kereteken kívül is folya-
matosan dolgoznak egy tisztább, szebb környeze-
tért. Célunk a szemléletformálás, a példamutatás! 
Minél többen vesznek részt ezeken az eseménye-
ken, vagy látják, hogy mit csinál rendszeresen egy 
csoport, egyesület, hisszük, hogy elindul bennük a 
változás! Bízunk benne, hogy felül lehet kereked-
ni a szabálytalan, berögzött szokásokon. Minden 
eseményünknél jó kis csapat, közösség kovácso-
lódik össze. Mindig tudunk beszélgetni, kérdezni, 
véleményt cserélni. Csak egyet kérünk: figyeljünk 
egymásra, a környezetünkre! Gyertek legközelebb 
Ti is! A tisztább Szadáért! VUE csapata

a Mogyoródi útnál

ÉVINDÍTÓ  
SZEMÉTSZEDÉS 

A Tábor Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik munkáját az el-
múlt év/ek/ben támogatták 
a  SZEMÉLYI JÖVEDELEM-
ADÓJUK 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

Köszönet és  
további segítség-
nyújtás kérése

A Földért, magunkért  
és az eljövendő generációkért...
FÓRUM FEBRUÁR 27-ÉN A FALUHÁZBAN 

még nem vagyunk mi is és a Föld is elég-
gé szennyezve?
 Mindenkit, akit érzékenyen érint ez a 
téma, egy fórumra hívok 2020. február 
27-én 17.30-kor a Faluházba. Az említett 
kérdéseken a fő téma: a biogazdaság lét-
rehozása (mint önkormányzati vállalko-
zás, vagy közösségi kert, esetleg szociális 
mezőgazdaság, vagy egy nagy szabadidő 
park egyik projektje...?)
 Ennek a kezdeményezésnek a szüksé-
gességét érezve, bizakodva az együttmű-
ködésben, reménytelten a jövő iránt, vá-
rok Mindenkit szeretettel:  a Biokör nevében 

Zöld Edit szadai biodinamikus kertész 

Menetrend 
VÁLTOZÁS!
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2020-ban is várjuk Önöket sok szeretettel az  
éttermünkbe, a megszokott finom ételekkel!
HAPPY HOUR! – 15.00-tól 18.00-ig  

20 % kedvezmény éttermi fogyasztás esetén!  

GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36. 

Asztalfoglalás/ételrendelés: 
06-20-464-2022

ÉRDEMES KÖVETNI A FACEBOOK OLDALUNKAT!

KRISZTA
SZIKVÍZ

NYITVATARTÁS: 
hétköznap: 15-18 és szombat: 8-13

2111 Szada, Dózsa György út 9/B
Telefon: +36 20 462 9060

KISÁLLATELEDEL 
BOLT

Nyitva: H-P: 8-12 és 15-19, 
Szo,: 9-12

SZADAI 
KISÁLLATRENDELŐ

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

Dr. Vada Edina állatorvos
Telefon: +36 30 200 5286 

+36 30 568 0903
Web: www.kisallatrendelo.com

2111 SZADA, Dózsa György út 68.

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: cziglane@szada.hu, 
Tel.: (28) 405-181/26 mellék elérhetőségeken Cziglan 
Évánál
dr. Pál Szilvia jegyző Tel.: (28) 503-065 
A jegyző előzetes egyeztetés alapján fogadóórát 
tart a Polgármesteri Hivatalban 
Bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
a (28) 503-065-ös telefonszámon (26-os mellék), 
valamint a szada@szada.hu email címen

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, Tit-
kárság: (28) 503-580, Fax: (28) 503-580
E- mail cím: iskola@szadaiskola.hu, honlap: www.
szadaiskola. hu
Székely Bertalan Egységes Óvoda Bölcsőde
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-586
Email: ovoda@szada. hu, Óvodavezető: Weitz Mag-
dolna
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
Nyitva tartás: hétköznap 10.00–18.00 óráig, 
hétvégén: rendezvények szerint
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.
Tel.: (28) 503-510, Fax: (28) 503-066;
E-mail: szadanova@szada.hu

HIVATALOK
OKMÁNYIRODA
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.
Tel.: (28) 520-860. 
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
H: 08.00-12.00 és 12.30-18.00,
K, Cs, P.: 08.00-12.00 és 12.30-16.00,

Sze: 08.00-12.00 12.30-14.00, 
szombat, vasárnap: zárva

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

KÖZBIZTONSÁG
RENDŐRSÉG
Szadai körzeti megbízott: 
Kovács Ágoston +36/70 492-0760
Rendőrőrs: 2112 Veresegyház, Petőfi Sándor utca 3.
Tel.: (28) 385-011, e-mail: police@bm.gov. hu
Honlap: www.police. hu/pest/godollo
A Veresegyházi Rendőrőrs járőrkocsi telefonszáma: 
+36/20 989-2607
Rendőrkapitányság 
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6–10.
Tel.: (28) 524-600, +36/20 444-1274;
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 +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. Szemerédy István 
Tel.: (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, 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: hétfő-szerda-péntek: 8.00–12.00
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.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-12.00, 14.00-17.00
VÉDŐNŐISZOLGÁLAT
Szada, Szabadság u. 15. Tel.: (28) 404-092
I. körzet: Nyilas-Kádas Judit
II. körzet: Hódi Edit

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

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK
Áramszolgáltató
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek 
Gödöllői Kirendeltség
Tel.: 06 (40) 38-3940., +36 20, 30, 70/978-5611
Ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa György út VÜSZI 
Irodaház,
Hétfő: 12:00–18.00, kedd: 8:00–14:00
Közvilágítási hibabejelentés: 
Tel.: (28) 520-873 (0-24-ig) ez egy üzenetrögzítő
Gázszolgáltató
MAGÁZ Kft. Gödöllői Kirendeltség
2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
Tel.: (28) 545-515, +36-93-500-500 
(0-24 hibabejelentő elérhetőség)
Honlap: www.magaz.hu
e-mail: magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
INTERNET, TV ÉS TELEFON SZOLGÁLTATÁS 
Invitel Távközlési Zrt. (Digi értékesítési pont)
Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf.: 407.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1443
Hibabejelentés, technikai segítség: 1445
Fax: (28) 530-540. Web: www.invitel.hu
Személyes ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3.
Nyitva tartás: 
Hétfő, Szerda: 8.30-18.00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.30-16.00
Szombat: Zárva
UPC Magyarország Kft.
2100 Gödöllő Dózsa György út. 18.
Telefonos ügyfélszolgálat: 1221
Nyitva tartás:
Hétfő: 08.00 - 18.00
Kedd - Csütörtök: 09.00-17.00
Péntek: 09.00-15.00
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

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



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

IDŐPONT MEGNEVEZÉS

Február 22. 14.30 Közös kutyasétáltatás (VUE) Találkozási pont: Szőlőhegyi Kutyakozmetika
Február 22. 16.00 Borászbál
Február 29. 17.00 25 éves a szadai zeneiskola! 
Március 4. – 7. 18.00 Böjti evangélizáció a református gyülekezeti teremben
Március 7. 10.00-12.00 Iskolába hívogató (foglalkozások a leendő elsősöknek, előadások szüleiknek)
Március 13. 16.00 1848 méter futás Szadán a nemzeti ünnep alkalmából
Március 15. 11.30 Nemzeti ünnep
Március 18. 14.00 Hóvirág szavalóverseny
Március 27. 18.00 Történelmi Kávézó
Március 28. 10.00-12.00 Iskolába hívogató (foglalkozások a leendő elsősöknek, előadások szüleiknek)
Március 29. 15.00 Helyismereti séta: Várdombi mesék
Április 4. 14.00-18.00 Húsvéti készülődés (családi program)
Április 12. 9.30 Értsd meg húsvét történetét! (Baptista imaház)
Április 25. 19.00 Iskolai jótékonysági bál
Április 26. Tájházak napja
Május 1. Családi nap
Május 10. 14.00 Székely Bertalan nap
Május 23. 10:00 Fényfesztivál
Május 23. 18.00 CimbaliBand szabadtéri koncert a Székely-kertben
Június 6. 9.00-15.00 II. Szada terepfutás – Nevezés 2020. március 30-tól!
Június 7.  11.00 Hősök napja és a 100 éves trianoni békeszerződés (nagyközségi megemlékezés)
Június 13.  16.00 Megemlékezés Cziberéné Szitó Máriáról
Június 14. 10.00 Bölcsi Ünnep (Baptista Imaház)
Június 15. – 19. Vakáció Vár tábor (6-10 éveseknek)
Június 22. – 26. Nomád tábor (8-12 éveseknek)
Július végén Aratás és kenyérsütés
Július 20. – augusztus 7. Örömhír tábor (3 héten keresztül)
Augusztus 20. 10:00 Szent István nap – nagyközségi megemlékezés
Augusztus 20. 16.00-tól Szent István napi mulatság
Augusztus 30. 14.00-20.00 Nyárbúcsúztató zenés-táncos program a Főtéren
Szeptember 19. 14.00-0.00 Szüret Szadán
Október 2. 18.00 Történelmi Kávézó
Október közepe Kukoricahántás
Október 23. 10.00 1956-os forradalom – megemlékezés
November 6. 18.00 Történelmi Kávézó
November 14. 19.00 Óvodai jótékonysági bál
November 29. 
December 6. 
December 13. 
December 20. 
December 4. 16.00 Mikulásváró délután
December 7. 16.30 Idősek napja
December 19. 16.30 Falukarácsony

ADVENT SZADÁN
Adventi gyertyagyújtás (vasárnaponként 16.00 órától)
és más adventi programok

Szadai programok 2020-ban


