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Kedves Szadaiak!
Szada Nagyközség Önkormányzat vezetése, orvosaink és az Operatív Törzs ajánlására, a szadai március 15-i nyilvános események eltörléséről döntött. Köszönöm
Juhászné Zsóka, Lőrinczy Orsolya és a közreműködők munkáját, amelyet a március
15-i megemlékezési program előkészítésébe fektettek. Nagyon sajnáljuk, hogy erre a
döntésre kényszerültünk, de annak ellenére, hogy nincs tudomásunk a koronavírus
szadai megjelenéséről, felelős vezetőkként úgy gondoltuk, hogy még a lehetőségét is ki
kell zárnunk az esetleges megbetegedéseknek.
Természetesen a települést, a korábbi évekhez hasonlóan, ünnepi díszbe öltöztettük
az 1848/49-es hősökre való méltó megemlékezésként, hogy lélekben együtt ünnepelhessünk.
Pintér Lajos polgármester

KORONAVÍRUS

ÖNKORMÁNYZAT

NEM ÉPÍTHET

Mit tehet az új
koronavírus okozta

a vállalkozó gokart pályát

FERTŐZÉS MEGELŐZÉSE
ÉRDEKÉBEN?
1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét vízzel és
szappannal vagy dörzsölje be
kezeit a gyógyszertárakból és a
drogériákból beszerezhető alkoholos kézfertőtlenítő szerrel. Az
alábbi esetekben különösen fontos az alapos kézmosás (vagy kézfertőtlenítés): munkahelyre, oktatási-nevelési intézménybe vagy
otthonába való megérkezés után,
tömegközlekedéssel történő utazás után, ételkészítés előtt, étkezés előtt és a WC használata után.
2. Kerülje a szemek, az orr
és a száj érintését. A szennyezett kézzel a szem, a száj vagy az
orr érintése esetén a kórokozók
– közöttük az új koronavírus is –
a szervezetbe kerülhetnek és
megfertőződhetünk velük. Mások arcához se érjen.

3. Az egészséges, légúti tüneteket nem mutató embernek
nem javasolt orr-szájmaszkot viselnie.
4. Tartson legalább 2 méter
távolságot az olyan személytől,
aki köhög vagy tüsszög.
5. Amikor köhög vagy tüs�szent, takarja el a száját és orrát egy papírzsebkendővel.
Azonnal dobja ki a használt
papírzsebkendőt, majd alaposan
mossa meg kezét vízzel és szappannal (vagy dörzsölje be alkoholos kézfertőtlenítővel). Amennyiben nincs önnél sem zsebkendő
sem egyéb, amit a szája/orra elé
tud tenni, akkor se a kezébe, hanem inkább a felemelt könyökhajlatába tüsszentsen.
6. Célszerű, hogy a téli influenzás időszakban, amikor gyak-

Tisztelt Szadai Polgárok!

ran fordulnak elő légúti megbetegedések a gyakran érintett
felületeket egyszer használatos
fertőtlenítő hatású felülettisztító törlőkendővel rendszeresen
megtisztítsuk.
7. Tanítsa meg gyermekét is
a megfelelő higiénés gyakorlatra a fentiek alapján!

Szadán minden márciusi kisebb
és tömegrendezvényt elhalasztanak
Az önkormányzati
Operatív Bizottsági
üléséről jelentjük
2020. MÁRCIUS 10-ÉN, hétfő reggel szűk körű tanácskozás
folyt a polgármesteri hivatalban,
ahol a szadai háziorvosok tájékoztatást adtak a COVID-19 vírusról, illetve kifejtették álláspontjukat azzal kapcsolatban,
hogy a település vezetése milyen
lépéseket tehet a vírus visszaszorítása érdekében.
2020. március 11-én kedd reggel már a köz- és magánintézmények (óvodák, bölcsődék), és a
szociális otthon vezetői körében
folytatódott a megbeszélés azzal
a céllal, hogy mindenki elmond2

hassa tapasztalatait és a felmerülő kérdésekre választ kapjon. Dr.
Gál Katalin iskolaorvos részletesen ismertette a megbetegedés tüneteit, és felkészítette az intézmények vezetőit arra, hogy milyen
óvintézkedéseket kell megtenniük a fertőzések elkerülése érdekében, illetve tájékoztatást adott
a betegség kiszűrésének módjáról. Az eseményre meghívást kapott Bíró Péter gyógyszerész is,
aki elmondta, hogy milyen védőeszközökkel biztosítható az orvosok védettsége, milyen fertőtlenítőszerekkel érdemes felvenni
a harcot a kórokozók ellen, és javaslatot tett olyan távhőmérők beszerzésére, amivel kontaktus nélkül mérhető az egyének láza. Az
önkormányzat – biztosítandó or-

vosaink testi épségét és hogy tehermentesítse mind a köz-, mind
a magánintézményeket, elindította a javasolt eszközök és fertőtlenítőszerek beszerzését. Egységes
tájékoztató anyagokat osztott ki,
biztosítva a hiteles tájékoztatás
lehetőségét. Orvosaink egyetértésben nyilatkoztak arról, hogy a
fertőződés nem egyenlő a durva
klinikai tünetekkel. A gyerekek
jellemzően enyhe tünetekkel átvészelik, míg az idősebbek főleg,
ha más betegségeik is vannak,
komolyabb tünetekre számíthatnak. A fertőzőképesség a tünetek
erősségével arányos. Dr. Dobos
Vadim háziorvos szerint nagyon
fontos az egyéni védekezőképesség erősítésére nagy mennyiségű
C-vitamint szedni (egy egészsé-

8. Nem valószínű, hogy egy új
koronavírussal fertőzött területről érkező csomag közvetítésével megfertőződhetünk a vírussal. Annak a valószínűsége, hogy
egy fertőzött személy beszen�nyezzen kereskedelmi árut alacsony.
Forrás: https://www.nnk.gov.hu/

ges felnőtt ajánlott napi adagja megelőzésre – 2  000 mg/nap,
ha bármilyen légúti betegség elkezdődött – 4  000 mg/nap a teljes gyógyulásig).
Nagymennyiségű D-vitamin
szedésével szintén hozzájárulunk immunrendszerünk erősítéséhez. Tanácsolta még, hogy
csak 38,5-39 Celsius-fok fölötti
láz esetén szedjünk gyógyszereket (Coldrex, Neocitran, Nurofen,
stb.). Jól működő immunrendszer esetén a vírusok zöme nem
okoz betegséget, ha mégis, akkor
gyakorlatilag 100 %-ban maguktól gyógyulnak a betegek néhány
nap alatt – nem kell tőlük félni.
A megelőzés szempontjából nagyon fontos az általános higiénés szabályok betartása és lehetőség szerint hosszabb távolságra
se utazzunk a világjárvány végéig. Szadán minden márciusi kisebb és tömegrendezvény elhalasztásáról született döntés.
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Mikor 2019-ben Szada vezetéséhez a VUE
jelöltjeiként bizalmukat kértük és kaptuk,
azt fogadtuk: valamennyi döntésünkről
átláthatóan és érthetően tájékoztatjuk
majd Önöket. Így teszünk ezúttal is. Tavaly Körmöczi Csaba vállalkozó azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy
a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a településünk külterületén vásárolt mezőgazdasági földjein gokart és autóversenypályát
építhessen és működtethessen. Noha nagyra becsüljük a sportemberi elhivatottságot,
tiszteljük a vállalkozás szabadságát és azt
a szándékot, mely szerint a pálya szórakozási és sportolási lehetőséget biztosítana a
környező települések motorsport-rajongóinak és versenyzőinek, a kérést elutasítjuk.
Indokaink az alábbiak. A pálya tervezett
helyszíne Szada legközelebbi lakott területétől 1,3 kilométerre található. A hasonló
pályák közvetlen környezetében a tapasztalatok szerint gyakoriak a konfliktusok,
elsősorban a zajhatást viselik nehezen a
közelben lakók.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy
Szada érintett területein (továbbá Veresegyház Ivacsok, valamint Mogyoród Lake Forest
és Szentjakab településrészein) a fentiek miatt komoly társadalmi tiltakozás bontakozott ki. Alig egy hónap alatt 664 aláírás gyűlt
össze a pályaépítéssel szemben, (elsősorban
a zajhatás miatt érintett utcákban gyűjtve,
Fenyvesliget területén tulajdonképpen akit
elértek, az aláírta a petíciót, de a többi területen is átlagosan kb. 75-80 %-a az elért
lakosoknak aláírta, kb. 15-20 %-a tartózkodott, és csak pár százalék, – alapvetően
vallottan motorsportrajongó – jelezte a beszélgetések során, hogy támogatná a pro-

FELHÍVÁS

jektet). Az interneten meghirdetett online
petíciók értékelésekor is kiderült, Szadáról
túlnyomó többségben vannak a beruházást
elutasítók. Az aláírók kérését, mely szerint
szeretnék családjuk, gyermekeik és maguk
nyugalmát, közvetlen környezetük értékeit
jelen formájában megőrizni, mindenek felett tiszteletben kell tartanunk. Figyelembe
kellett vennünk azokat a megfontolásokat is,
melyek szerint a környező természet védett,
Natura 2000 besorolású területét, állat- és
növényvilágát hátrányosan érintené a várható zaj- és egyéb szennyezés, visszafordíthatatlan károkat okozva otthonunk különleges élővilágában. Felelősséggel tartozunk
továbbá településünk távolabbi jövőjéért és a
hatályos jogszabályok betartására is tekintettel kell lennünk. A jogi kérdések tisztázására független szakértő állásfoglalását kértük,
mely megerősített döntésünk helyességében.
Önkormányzatunk az engedély kiadásával
felelőssé válna a beruházás megvalósulásában, ezáltal pedig a jogi és esetleges kártérítési következményeket egyetemlegesen
viselnie kellene. Az elmúlt hetekben a szűkebb környék érintett ingatlantulajdonosai
közül sokan – becslések szerint több száz
érintettel – helyezték kilátásba, hogy jogi
eszközökkel is megvédik birtokukat, tulajdonuk háborítatlanságát. Ez összességében
többmilliárdos értékcsökkenési keresetet és
birtokvédelmi perek sokaságát jelentené.
Ezek következményeinek településünket
kitenni nem kívánjuk. Munkánk kezdetén
közösen fogadott célunk településünk arculatának megőrzése, polgáraink nyugalmának biztosítása volt – e döntésben is a
fenti szempontok vezettek bennünket.
Pintér Lajos polgármester
és a VUE önkormányzati képviselői

A pályázatok benyújtásának módja: papíralapon, személyesen a Szadai
Polgármesteri Hivatalban, e-mailben a
wilk.andrea@szada.hu e-mail címen
(tárgy: 313/2020), vagy postai úton, a
borítékon 313/2020. pályázati kódszám
feltüntetésével.
A pályázati adatlap a www. szada.hu honlapról letölthető, valamint a Szadai Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető.
A részletes pályázati felhívás a www.
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. szada.hu honlapon és a hirdetőtáblákon
március 31. 13.00 óra
megtekinthető.

Civil szervezetek,
közösségek, egyházak
támogatására kiírta a pályázatot az önkormányzat
2020. MÁRCIUS | 2111 SZADA

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

A szemétszállítást a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. végzi
ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy 2020.
március 1-től a szemétszállítás kikerült
a Szada Nova Nkft. tevékenységi köréből.
A lakossági hulladékszállítási feladatokat a továbbiakban, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölése
alapján, a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit
Kft. fogja ellátni, ezért kérjük, hogy kérdéseikkel, esetleges panaszaikkal forduljanak a cég ügyfélszolgálatához.
(További részletek a 12. oldalon.)

A szadai Örömteli Életért
Közhasznú Alapítvány
örömmel fogadja
a felajánlott adó 1%-át!
Adószám: 18709371-1-13
Köszönjük!
Simon Erika, kuratóriumi elnök
www.oromteli.hu,
www.facebook.com/oromteli
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EGÉSZSÉG

Elfogadták a település

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT

szerint a belterületbe vonástól számított 10
éven belül értékesített telkek után 90%-os
illetéket kell majd fizetni.

Határoztak a Pazsaki
és a Margita utcai fekvőrendőrök kihelyezéséről

A képviselő-testület két darab fekvőrendőr
és lakó-pihenő övezet jelző táblák kihelyezését javasolja a Margita utcában, amen�nyiben azt az utca lakóinak 2/3-a kéri.
Amennyiben az utcabeliek a forgalomlassító eszközök telepítése mellett döntenek,
Módosították a bölcsődei
úgy azok költsége őket terheli. A Pazsaki
étkeztetés nyersanyag
utcában elhelyezett két fekvőrendőr indonormáját és térítési díját
koltságát és jogszerűségét illetően úgy dönEgy bölcsődés gyermek napi négyszeri ét- tött a képviselő-testület, hogy az átgondolt
keztetésének nyersanyag költségét 545 fo- szakmai döntés érdekében felkérik a Telerintban határozták meg. A szülőknek gyer- pülésfejlesztési Bizottságot további vizsgámekük napi négyszeri étkeztetésére ezt az lat lefolytatásra.
összeget kell befizetniük.

BESZÁMOLÓ A 2020. FEBRUÁR 13-i
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
A napirendi pontok előtt Székely Beatrix az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a
képviselő-testületet a vagyonnyilatkozatok leadásáról.
Elfogadták a település
2020. évi költségvetését

Erre az évre érvényes
igazgatási szünetről döntöttek

A költségvetési rendelet olyan elvek mentén
készült, mint a stabilitás, tervezhetőség és
takarékosság. Az önkormányzat kiemelt fe
ladatának tekinti, hogy a fenntartásában lévő
intézmények működőképességét biztosítsa,
kötelező feladatait hatékonyan, magas színvonalon, gazdaságosan és eredményesen ellássa. Fegyelmezett gazdálkodás mellett, külső források és hitel nélkül tudja biztosítani a
2020-as évre tervezett beruházások fedezetét.
A bevételek és kiadások alakulásának nyomon
követhetősége érdekében a pénzügyi terveket
negyedévente felülvizsgálják. A Pénzügyi Bizottság a kötelezően ellátandó feladatok költségei mellett, már az előző ciklusban megkezdett beruházások finanszírozásának és a
hozzájuk tartozó kiadások biztosításán kívül
forrásokat különített el az új projekttervekre,
melyek tartalmazzák többek között az új iskola megvalósításához szükséges közműépítést, valamint utak és játszóterek kialakítását,
illetve felújítását. Így Szada Nagyközség Önkormányzat 2020-as költségvetési kiadási
főösszege 2 milliárd 61 millió 769 ezer forint
(2019-ben ez 1 milliárd 894 millió 82 ezer forint volt). Az intézmények fenntartása az állami normatíván felül nagyon jelentős hozzájárulást igényel az önkormányzattól. Az eddigi
évek színvonalát a tervezet 5-10 %-os növeléssel tudják biztosítani. Az új testület elkötelezett a civil szervezetek támogatása mellett,
így ezt a keretet 25 millió forintról 30 millió
forintra emelte. Új tétel a költségvetésben az
új bölcsőde eszközbeszerzése, melyre plusz 10
millió forintot különítettek el. A Szada Nova
Nonprofit Kft. fejlesztésére és a sportpálya
befejezésére 55 millió Ft-os tartalékot fogadott el a képviselőtestület.

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működésének egyik elengedhetetlen
feltétele a közszférában dolgozók szabadságának ütemezése. Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy
a dolgozók a nyári szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolják szabadságuk nagy részét. A nyári
időszakban 2020. július 27-től 2020. augusztus 7-ig, a téli időszakban 2020. de
cember 28-tól 2020.december 31-ig, év
közbeni szombati munkanapokon, azaz
2020. augusztus 29-én és 2020. december 12-én lesz igazgatási szünet. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás
szünetel, de halaszthatatlan ügyekben
– elsősorban anyakönyvi ügyintézésnél
tartanak ügyeletet
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Belterületbe csatolási kérelmek
Három belterületbe csatolási kérelemről
döntöttek (egy Nyárfa utcai és két Korizmics
utcai). Annak ellenére, hogy az új testület
nem támogatja az újabb belterületbe csatolásokat (ezzel próbálja szabályozni a későbbiekben beépíthető területek arányát),
a törvényi előírások értelmében ezekben az
esetekben a kérelmeknek helyt kellett adni,
mivel a korábbi településvezetés 8-9000
fős lakossági létszámmal tervezve alkotta
meg a szadai építéseket szabályozó jogszabályokat. Ez bizonyos területeken erősen
korlátozza az új településvezetést, azonban
a most aktuális újratervezés során minden
lehetőséget kihasználnak, hogy Szada falusias jellegét megtartsák. A jövőben a belterületbe csatolást várhatóan korlátozza majd
egy 2020. február 1-i kormányrendelet, ami

A képviselő-testület elutasította
a gokart pálya építési kérelmet

Körmöczi Csaba Ferenc és Körmöcziné
Tóth Éva 2019. június 4-én azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy
az általuk megvásárolt telken 5 %-os beépítettség mellett gokart sportlétesítményt
építhessenek és üzemeltethessenek. Ennek
megvalósítása érdekében kérték az önkormányzat szabályozási tervének módosítását,
melyhez a szükséges költségeket vállalták
volna. A képviselő-testület VUE tagjai körültekintő jogi és szakmai vizsgálódás után
arra a döntésre jutottak, hogy a kérelmet elutasítják. A névszerinti szavazáson Oroszi
Sándor és Vrabély Balázs képviselők tartózkodtak. (Részletes állásfoglalás a 3-ik
oldalon olvasható. szerk.)

Új hulladékgazdálkodó
cég végzi a szolgáltatást Szadán
Döntés született arról, hogy 2020. március
1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a továbbiakban a Zöld Híd
B.I.G.G. Nkft. látja el. Az eddigi szolgáltató a Szada Nova Nonprofit Kft., mint alvállalkozó, képzett személyzet hiányában,
nem tudja tovább ellátni a lakossági hulladékszállítási kötelezettségeket. A közelgő
szolgáltatóváltást mind a két társaság közös együttműködéssel, fennakadás nélkül
fogja megoldani.

Előszerződést kötöttek
Dr. Dobos Vadimmal, a háziorvosi feladatok ellátására
A megszavazott előszerződés értelmében,
várhatóan, 2020. május 1-jével fogja Dr.
Dobos Vadim átvenni a nyugdíjba vonuló
Dr. Szemerédy István háziorvosi praxisát.
P.Gy.
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A területi ellátási kötelezettségünk

EGÉSZ SZADÁRA SZÓL

INTERJÚ AZ ÚJ GYERMEKORVOSSAL, DR. BALÁZS REGINÁVAL
pon pedig nagyszerű kollégáim segítenek a

A képviselő-testület 2018. szep- folyamatos betegellátás biztosításában. Az
temberi ülésén döntött az önújszülöttek ellátását illetve a tanácsadás keretein belül a folyamatos védőoltások
álló gyermekorvosi prabeadását természetesen szeméxis létrehozásáról.

Ünnepélyes
keretek között
átadták az új
GYERMEKORVOSI
RENDELŐT

lyesen végzem.
Szeretném hangsúlyozni,
pályázati eljárás lehogy a Szadai Gyermekorvofolytatását követően
si Rendelő létrehozása és műDr. Balázs Regina páködtetése ilyen formán nem
lyázatát támogatták, aki kollékis teljesítmény az országosan
gáival 2019. április 1-től a Ráelőforduló gyermekorvos hikóczi úti rendelőben kezdték a
ányt tekintve, illetve azt a tényt
betegellátást, majd 2019. decemfigyelembe véve, hogy az elmúlt
ber 12-től a Szabadság utca 15. szám alatt
öt évben országosan 80 gyermekorvotalálható új gyermekorvosi rendelőben fo- si praxis szűnt meg, mert nem volt szakemgadják a kis betegeket!
ber a feladatra.

A

– Szeretném, ha röviden bemutatkozna az újság olvasóinak!
– Az orvosi diplomámat 2007-ben szereztem a Semmelweis Egyetemen, rezidensként
a váci Jávorszky Ödön Kórház Csecsemő- és
Gyermekosztályán kezdtem el dolgozni, pályám első hat éve ehhez a kórházhoz kötődött. 2012-ben szereztem meg a csecsemő
és gyermekgyógyászati szakvizsgát, majd
2013-tól az esztergomi Vaszary Kolos Kórház
Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Sürgősségi Osztályán dolgoztam. Ezután 2015-ben
kerültem Mogyoródra a házi gyermekorvosi rendelőbe helyettesként. Már az egyetemi
éveim alatt elhatároztam, hogy a legkisebbek gyógyításával szeretnék foglalkozni, a
preventív szemlélet pedig az alapellátás irányába terelt. Szadán 2019 áprilisától praktizálok.
– A doktornő hogy került Szadára?
– A párommal, Kerecsényi Norberttel,
akit a gyermekkora és most már jó ideje a
munkája is a településhez köti, arra a közös elhatározásra jutottunk, hogy itt Szadán szeretnénk majd otthont teremteni,
családot alapítani. A kisfiunk meg is született 2018-ban, de mindössze pár hónapos
volt, amikor kiírták a házi gyermekorvosi
szolgálatra szóló pályázatot. Hosszas töprengést követően, azon nemes szándéktól
vezérelve, hogy az eddig megszerzett tudásommal a helyi közösség érdekeit szolgáljam majd, beadtam a pályázatom. Tekintve, hogy a kisfiam még most is mindössze
másfél éves, hetente többnyire egy nap rendelést tudok vállalni a praxisban, a többi na2020. MÁRCIUS | 2111 SZADA

– Hogyan lehet átkerülni a doktornőhöz?
– Egyszerűen be kell hozzánk sétálni.
Szadán az önálló gyermekorvosi praxis megalakulásának létjogosultságát az adta, hogy
a két felnőtt háziorvosnál a vegyes praxisban
lévő gyermekek létszáma elérte a kritikus
határértéket. A két felnőtt háziorvos tehermentesítése érdekében a 14 év alatti gyermekek automatikusan átkerültek hozzánk.
A területi ellátási kötelezettségünk azonban
egész Szadára szól, tehát bárki, aki Szadán
él bármikor átjelentkezhet hozzánk, sőt az
is, aki nem itt él ugyan, de szimpatikus számára a rendelőnk. Ebben a pillanatban 708
gyermeket látunk el. Ez a létszám az optimális létszám alsó határa.
– Az új gyermekorvosi rendelőben
mikor rendelnek?
– A rendelési időket igyekeztünk a három
kollégámmal együtt változatosan, de kön�nyen megjegyezhetően alakítani, az alábbiak szerint: Dr. Somlai Ágnes hétfőn 9.0012.00, Dr. Gál Katalin kedden 12.00-14.00,
Dr. Balázs Regina szerdán 10.00-12.00, Dr.
Simon Attila csütörtökön 12.00-15.00, Dr.
Somlai Ágnes pénteken 9.00-12.00 között
várja a betegeket. Tanácsadást előzetes időpont egyeztetés alapján szerdán 8.00-10.00
között én tartok.
Elérhetőségeink (28) 780-479, e-mail:
szadagyermek@gmail.com., facebook:
Szadai Gyermekorvosi Rendelő zárt
csoport. Ügyeleti időben orvosi ellátás az eddigi gyakorlathoz hasonlóan Gödöllőn vehető igénybe.
P.Gy.
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Pintér Lajos tartott avatóbeszédet
A SZADAI ÚJSÁG előző lapszámának címoldalán
már láthatták az új gyermekorvosi rendelőt. Ennek
az új intézménynek az ünnepélyes átadása február
27-én volt. Az átadásra meghívottakat Pintér Lajos
polgármester köszöntötte, aki avató beszédében röviden összefoglalta Szada egészségügyi helyzetét.
Elmondta, hogy régebben a gyermekorvosi ellátásról Dr. Ács Tamás és Dr. Szemerédy István háziorvosi
rendelési idejükben, Dr. Kovács Ilona pedig mozgó
szakorvosi szolgálat keretében 2019. május elsejéig együttesen gondoskodtak. A gyermekek számának ugrásszerű megnövekedése azonban megkövetelte az önálló gyermekorvosi rendelő megépítését
és egy önálló gyermekorvosi praxis kialakítását. A
megpályáztatott praxist Dr. Balázs Regina nyerte el.
A polgármester elmondta, hogy a 61 m2-es gyermekorvosi rendelő 100%-ban önerős beruházásként
35 millió forintból készült el. A védőnői szolgálathoz
épített rendelő saját előtérrel, váróteremmel, rendelőhelyiséggel és a személyzet számára külön mellékhelyiséggel, öltözővel és zuhanyzóval alakították
ki. Külön megköszönte Jánosi János főépítésznek és
Robogány Andrea tervezőnek, hogy a régi épülethez való toldalékolás tervezését úgy sikerült megoldaniuk, hogy az épület ránézésre azt a látszatot
kelti, mintha az új rész mindig is a régihez tartozott
volna. Köszönetet mondott a gödöllői ÉPKOMPLEX
Kft. dolgozóinak, Molnár József ügyvezetőnek, Gyurkó Gábor létesítménymérnöknek. Oroszi Sándor volt
polgármesternek, az előző képviselő-testületnek és
a projekt lebonyolításban résztvevőknek.
Ezt követően Jánosi János főépítész elmondta,
hogy a tervezésnél figyelembe vették azt is, ha később a várótermet szét kellene választani, akkor annak nem lesz semmi akadálya.

INTERJÚ

INTERJÚ

Ígéreteink megvalósítását
illetően optimista vagyok
Interjú Gelle Róbert képviselővel,
a Pénzügyi Bizottság elnökével
Gelle Róbert 1980-ban született. Születése óta Szadán él, immáron
feleségével és két leányával. Műszaki (Szent István Egyetem – Gépészmérnöki Kar) és közgazdasági felsőfokú végzettséggel (Budapesti Műszaki Egyetem GTK-MBA) rendelkezik, nemzetközi tapasztalatokat a Távol-Keleten, illetve az Egyesült Államokban szerzett.

E

lső munkahelye a Samsung SDI gödi
gyára volt. A cég kiküldte koreai fejlesztő-központjába, ahol megtanulhatta a koreai nyelvet is. Magyarországra
visszatérve középvezetővé léptették elő és
tolmácsként is dolgozott. 2008-ban a GE
Aviation repülőgép-hajtómű alkatrészek
javításával foglalkozó gyárába, Veresegyházra került, ahol kezdetben mérnökként
dolgozott, majd a gyár fejlesztési vezetőjévé nevezték ki, ahol főként a költségek
csökkentése és a hatékonyság növelése
volt a fő feladata. Jelenleg a GE csoporton
belül, a hajtóműkarbantartás-ellátási lánc
vállalatirányítási rendszerével foglalkozik, mint termékfelelős menedzser. Több
nyelven beszél, nyelvvizsgája van angol és
koreai nyelvből, valamint német nyelvtudással is rendelkezik. A Mensa HungarIQa
2017-ben hívta meg tagjai közé. A Változás Útján Egyesület alapító tagja, az őszi
önkormányzati választáson az egyesület
jelöltjeként a szavazatok 41,75 %-át megszerezve meggyőző fölénnyel került be a
képviselő-testületbe. Közgazdasági végzettségénél fogva jártas a pénzügyi-gazdasági folyamtokban, ezért rábízták a Pénzügyi Bizottságot.

– Egy ilyen szakmai pályafutás mellett hogyan került kapcsolatba az
önkormányzati munkával?
– Az országos szintű, „nagy” politika
nem vonz, itt helyben két fő motiváció mozgatott, hogy szerepet vállaljak. Az egyik egy
személyes vonal, régóta ismerem Pintér Lajos polgármestert, baráti körben sokat be6

összeraknunk - rengeteg időt ölt bele mind
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, mind a Pénzügyi Bizottság. Minden
egyes tételt külön megvizsgáltunk – adott
sor mögött milyen számlák vannak, miért
annyi és lehet-e tenni valamit a csökkentés érdekében vagy esetleg többet kell-e
szánnunk az adott feladatra? Érdekes módon szinte mindenhol találtunk maradék
pénzt, amit aztán más területen fel lehet
használni. De természetesen ebbe is bele
kell tanulnunk, mert ez egy egészen új terület. Azt gondolom, hogy az első évünk
pont erről szól. Ehhez kérünk türelmet a
lakosságtól.

– Nézzünk bele egy kicsit az elfogadott költségvetésbe! Testületi ülésen a VUE csapatán kívüli képviselők többek között felvetették, hogy
túl sok pénzt állítottak be a hivatal
működtetésére. Miért terveztek több
pénzt a működtetésre? Tényleg billeg a költségvetés vagy egyszerűen
– A Pénzügyi Bizottság elnöki po- csak racionalizálni szeretnék azt?
zíciója mennyire illett az elkép– Természetesen a racionalizálás
zelésébe?
a cél. Ebben az évben tovább
– Szeretem a kihívásokat
nőnek a kötelezően elláés mindig szeretek újat tatandó feladatai az önkornulni. Kíváncsian tanulmámányzatnak. Emellett
nyoztam és tanulmányoazt is megvizsgáltuk,
zom, hogy hogyan épül fel
hogy az előző években
egy önkormányzat pénzbetervezett működésügyi rendszere. Tapasztare fordított költségek
latom szerint, ha ismerem
mennyire segítették
és értem a folyamatokat,
a hatékony munkát.
valamint a teljes rendszert,
A hivatal működteakkor tudok azon dolgozni,
tésével kapcsolatban
hogy hatékonyabb legyen. De
fontos megjegyezni, hogy
ez egészen más, mint egy költa polgármesteri hivaséghatékonysági elemzés elkészítalt spórolósan nem
tése. A számviteli tudás, valalehet működtetni.
mint a pénzügyi tapasztalatok,
A lakosság szeamikkel rendelkezem, most
retné, ha
sokat segítettek a költminségvetés megértésekor és elkészítésekor. Mindent
összevet ve,
egy egészen
jó költségvetést siker ült
szélgettünk az önkormányzati munkáról.
Mivel rendszerekkel foglalkozom érdekelt,
mivel lehetne az önkormányzati munkát
hatékonyabbá tenni, illetve a kíváncsiság
is hajtott, tudom-e a versenyszféra szakmai tapasztalatait kamatoztatni ezen a teljesen új területen.
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den gördülékenyen menne, amihez több
szakképzett ember kell. Fizikailag képtelenek a hivatal dolgozói a hiányzó munkatársaik feladatait ellátni. Az elkészülő új beruházások is tovább növelik a működésre
fordított költségeket. Pl. a mini bölcsőde
még idén elkészül, ezért ennek a működtetésére is be kellett tervezni az anyagi erőforrásokat. A SzadaNova Nkft. tevékenységi körét szeretnénk bővíteni, több pénzt
szánunk a falu szépítésére. Azt azért látni lehet, hogy többségében új a képviselőtestület, ebből következik, hogy ez a csapat új felfogásban gondolkodik.
A költségvetéshez kapcsolódóan elmondhatom, hogy az előző évből 586 millió forint maradt az önkormányzat kasszájában.
Ebben a maradványban vannak természetesen a pályázati pénzek is. Ha mindent kifizetnénk, akkor már csak nagyságrendileg 170 millió forint maradna a büdzsében,
mert az áthúzódó beruházásokra kifizetendő pénzek csökkentik a rendelkezésünkre
álló tartalékainkat. A két legnagyobb beruházás, a piaccsarnok és a mini bölcsőde építése/felújítása, de jelentős összegeket
képvisel az új iskola közművesítési terve is
(63.5 millió Ft).
A legutóbbi tételen kívül vannak más
megörökölt tervszámaink is, mint például szintén az új iskola építésével kapcsolatos útépítések (közel 550 millió Ft) vagy a
Jókai (38 millió Ft) és Széchenyi utca (20
millió Ft) aszfaltozása. Amit itt lényeges
kiemelni, hogy ezeket a rendelkezésre álló
tervszámokat felül kell vizsgálnunk, mert
azt látjuk, hogy a piaci árakhoz képest nagyon jelentős biztonsági tartalékképzés volt
az irányelv az előző ciklusban, és emiatt
a pénzügyi mozgásterünk nagyon leszűkült. A másik, hogy véleményem szerint
a projektek indokolatlanul sokáig húzódnak el. Többnyire nem a kivitelezés viszi
el az időt, hanem az előkészületek. Utóbbira két év is rámegy. Ez óriási pénzügyi
kockázatot és egyben terhet jelent, mert
jelentős felárak képződnek - az idő elteltével többe kerül az építőanyag, többe kerül a munkaerő.
Költségvetésünk egyik sarkalatos pontjáról – az iskola bővítéséről – még annyit
szeretnék megosztani, hogy már az előző
képviselő-testület is erre tartalékolt, amit
nekünk is meg kell tennünk. Ami biztos,
a közművek építését ebből a 170 millió forintos megtakarításból mindenképpen elkezdjük. Ezen kívül az említett útépítések
mellett játszótereket tervezünk felújítani
és újakat építeni. A tervek között szerepel
két ingatlan vásárlása is a falu központjában, ami új parkoló és esetlegesen játszótér kialakításához kell. Ingatlanbe2020. MÁRCIUS | 2111 SZADA

fektetésre 40 millió forintot terveztünk
be. Megjegyzem, hogy az előző testület
- nagyon bölcsen - szintén vásárolt már
ingatlant a központban a Faluház mellett, amiből szintén parkolót lehet majd
kialakítani.
A hosszú távú beruházások közt olyan
elképzelések is szerepelnek, amik tehermentesíthetik a Dózsa György út elviselhetetlen forgalmát. Az egyik a Kisfaludy utca,
Csapás utca összekötése, a másik, az Ipari
Parknál egy csatlakozási pont kialakítása
az autópálya felé, a harmadik pedig egy elkerülő „egérút” megtervezése lenne. Utóbbit Veresegyház városával közösen valósítanánk meg. A kamionforgalom miatt itt
egy jó minőségű utat kellene megépíteni,
ami mostani számításaink szerint kb. 100
milliós nagyságrendű beruházást jelentene. Persze a végső megoldás az állami finanszírozású elkerülő út lenne, amit már
20 éve ígérgetnek és attól tartok, hogy egy
ideig még ígéret is marad. Azt gondolom,
hogy ezt saját erőből fogjuk megoldani.
Természetesen a belterületi utak fejlesztése is folyamatosan napirenden lesz
az elkövetkezendő négy és fél évben, itt
egy új megvalósítási tervet dolgozunk ki
még az idén.
Optimista vagyok, hogy az ígéreteinket
az előttünk álló években képesek leszünk
megvalósítani. Ebbe egy dolog tud beleszólni, történetesen, hogy pontosan mit is
tervez a kormány az iparűzési adóval. Az
adóerő-képesség - a településen bejegyzett nagy cégeknek köszönhetően – Szada nagy ereje, ami gyengülhet az iparűzési adó elvonásával.
– Az eddigiekből következik, hogy
nem sok szabadideje marad! Mi az,
ami még belefér az életébe, hol tud
egy kicsit feltöltődni?
– A szabadidő manapság egy kicsit nehéz kérdéssé vált. A sport mindig is meghatározó volt, fiatalabb koromban futottam,
országos harmadik voltam 800 méteren,
aztán áttértem a terepfutásra, ahol Pest
megyei bajnok lettem. A Szadai labdarúgó csapatban, serdülőtől egészen az old
boys korosztályig mindig igazolt labdarúgó voltam. Ha tehetem, akkor még most
is eljárok az öregfiúk csapatába játszani.
A másik hobbim a csillagászat, de ide sorolnám a tanulást is, mert nekem ez a tevékenység soha nem volt kényszer. A számítógépes játékokat is nagyon szeretem,
ezekkel abszolút ki tudok kapcsolódni.
De természetesen a család a legfontosabb,
szeretünk közösen utazni és kirándulni –
ez az, ami igazán fel tud tölteni lelkileg és
szellemileg.
P.Gy.

Tavasszal
megkezdődhet
a patika építése

RENDKÍVÜLI
ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

2020. március 6-án a képviselőtestület rendkívüli ülést tartott,
melyet sürgős határidők indokoltak.

A háztartási szennyvíz begyűjtésére
kiválasztották a közszolgáltatót
Határozat született arról, hogy Szada, Veresegyház és Erdőkertes települések a nem közművel összegyűjtött
szennyvízbegyűjtés ellátására (szippantós autó szerk.) mindhárom településre egy közszolgáltatót, a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű
Társulást választja. A lakosoknak nem
kötelező a közbeszerzési eljárás során
a kiválasztott szolgáltatóval szerződést
kötni, de az önkormányzatnak igen, a
kiválasztott szolgáltatónak pedig kötelező a szolgáltatást teljesíteni.

Megkötötték a feladatellátásiszerződést Dr. Dobos Vadim orvossal
A február 13-án megkötött előszerződés
után a testület most arról döntött, hogy
2020. május 1-től határozatlan idejű, ám
a felmondás lehetőségét fenntartó, fe
ladatellátási-szerződést köt Dr. Dobos
Vadim háziorvossal Szada Nagyközség 2.
sz. felnőtt háziorvosi körzetben történő
háziorvosi feladatok ellátására.

Megkezdődhet a patika építése
A gyógyszertár szűk környezetében a
szabályozási vonalakat kellett módosítani, hogy elkezdődhessenek az új patika építési munkálatai. Ennek érdekében
módosították a Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.

7

ÓVODA

A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
A Süni csoport a Gödöllői Királyi Kastélyban

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A beiratkozás időpontja: 2020. április 28. kedd 8-17 óráig
		
2020. április 29. szerda 8-17 óráig
Helyszíne: 2111 Szada, Dózsa György út 63.

Várjuk azoknak a gyermekeknek a beíratását az óvodába akik:

• Már betöltötték a 3. 4. 5. életévüket, de még nem járnak
óvodába.
• Felvételi kérelmüket jelezzék azok is, akiknek gyermeke 2020.
augusztus 31-ig tölti be 3. életévét és kéri az óvodai ellátást.

Bölcsődébe várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését akik:
• 2020. szeptember 1-től igénybe szeretnék venni az ellátást.

Beiratkozáshoz szükséges:

gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártya,
lakcímkártya, oltási kiskönyv
www.szadaovi.wix.com/szadaovi,
Tel/fax: 06-28-503-586
E-mail: ovoda@szada.hu

Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat a

„Nyitva van az aranykapu”

programunk eseményeire, ahol lehetőség nyílik
egy kis együtt játszásra.
A leendő ovisok bejárhatják az ovi helyiségeit,
megismerkedhetnek óvó nénikkel
és a dadus nénikkel.
HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:
2020. április
20. hétfő

ÚJ OVI
(Posta köz 12.)

15-16.30-ig

2020. április
27. hétfő

KÖZPONTI OVI
(Dózsa Gy. út 63.)

15-16.30-ig

Kedvcsináló,
játékos
foglalkozás

Kérjük, ezekre az alkalmakra váltócipőt hozzanak!
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ÓVODAI HÍREK
Ha február, akkor FARSANG! Február elejétől elkezdtük a farsangi készülődést. Minden csoportban feldíszítettük a csoportszobákat, öltözőket. Óvodásaink készítették a
színes, vidám farsangi álarcokat, szemüvegeket, melyekkel a faliújságokat dekoráltuk.

H

arsányan mondogattuk a tréfás csúfolókat, csujjogattunk, és
tanultuk a farsangi versikéket,
mondókákat gyermekeinkkel.
Ebben az évben a Mókus
csoport szervezte a farsangi
ünnepet. Mókuskákkal, közösen elkészítettük a Kiszebábot
szalmából, és szép színes krepp
papírból. Az óvodai farsangi
ünnepséget február 20-án tartottuk, mikor szebbnél szebb,
ötletesebb jelmezekben, maskarákban érkeztek a gyermekek az óvodába.
Délelőtti vígasságot, táncot
eszem-iszom dínomdánomot
követően, 10 órakor az óvoda
apraja-nagyja megtekintette a
Mókus csoport farsangi tréfás
dalosjátékfűzését, verselését
a Faluházban, melyet a közös
össznépi táncház, csujjogatás
követett.
Végül ebéd előtt, végleg elbúcsúztattuk a telet, hideget a Kiszebáb elégetésével az udvaron
„Jer, jer kikelet seprűzd ki a hideget, ereszd be a meleget, dideregtünk eleget!”, és várjuk a
TAVASZT!
Az óvoda falain kívül is történnek néha érdekes dolgok. Királyként és királynőként érezhette magát a Süni csoport
minden kis csemetéje február
5-én, amikor is „Bál a kastély
barokk színházában” címmel
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt a Gödöllői
Királyi Kastélyban. Két kedves

Közös táncház a Faluházban

A Mókus csoport farsangi
tréfás műsorral szerepelt
a Faluházban
hölgy fogadott bennünket, akik
felvittek minket a barokk színház királyi páholyába, elmesélték a korabeli színház működését, kulisszatitkokat mutattak
meg nekünk, mint pl. a díszletforgató óriási kormánykereket. Azután a színházteremben
verselhettünk, énekelhettünk,
hogy ráhangolódjunk a bálozásra, aminek az adta meg a
koronáját, hogy tollal díszített
báli szemüveget készíthettünk
és abban keringőzhettünk, mint
az igazi királyok és királynők.
A délelőtt lezárásaként a királyi kávéházban fogyaszthattunk
el egy finom teát és süteményeket. „Ez volt az eddigi legjobb
nap az óvodában” – mondta az
egyik kis Sünike. S ez tényleg
nagyon jó volt!
Óvó nénik
2111 SZADA | 2020. MÁRCIUS

A Láthatatlan
kiállítás megtekintése
Asztalos Anikó pedagógus
beszámolója
2020. február 18-án délután az iskolánk
5.b osztálya részt vett a Millenárison megtekinthető Láthatatlan kiállításon. Az erkölcstan órákon beszélgettünk már a gyerekekkel a különböző fogyatékkal élő emberek
életéről, hogyan viszonyuljunk hozzájuk,
hogyan tudunk nekik segíteni. Hitelesen
és szakavatottan azonban azok tudnak erről mesélni a gyerekeknek, akik így élik
az életüket.
Ezért kiváló kezdeményezés a Láthatatlan kiállítás, ahol vak, illetve gyengén látók
kalauzolják végig a látogatókat egy teljesen
sötét kiállítótéren keresztül. Így mindennél hatásosabban lehet megtapasztalni,
milyen a világ a „nemlátók” számára, hogyan tudnak boldogulni azokon a helyeken is, ahol a látók természetesen tudnak
tájékozódni.
Az osztályt két csoportra osztották, amíg
az egyik fele a kiállítást „tapasztalta” meg,
addig a másik csoport a brei írással ismerkedhetett meg.
A tárlatvezetőnk segítségével hol tapogatva, hol egymásba kapaszkodva, bizonytalanul botorkálva haladtunk át egy lakás
belsején, majd az utca és az erdő világát
imitálva segítettek nekünk, hol, mire, hogyan kell figyelnünk.
Az utunk egyik részénél konkrét tanácsokat kaptak a gyerekek, hogyan kell segíteniük a nem látó embereket az utcán, a
közlekedésben. Majd bátran kérdezhettek
a vakok mindennapjairól, a számunkra természetes dolgok megoldásáról.
Az ott töltött másfél óra egy pillanat alatt
elszállt. A gyerekek sok tapasztalatot szereztek, s biztos vagyok benne, hogy érzékenyebbé váltak mások elfogadása és befogadása iránt.

gozatos diákjainknak. A téma modern és
klasszikus zenei feldolgozásai mellett kitértek az irodalmi vonatkozásokra, filmrészleteket és fotókat is láthattak a gyerekek. A bravúros zongorajáték és a téma
sokoldalú bemutatása segített a klasszikus zene iránti nyitottságot megteremteni.
Nino Rota zenéjének legismertebb részletét a Zeffirelli rendezte filmből az egyik
osztály azóta megtanulta furulyán, másutt kottázták és énekelték a tanulók.
Szeretnénk még több hasonló színvonalú előadást élvezni helyben, amely segíti, hogy a szadai fiatalokból is értő befogadó zenei hallgatóság váljon.

Természet csodái kiállítás
Péter-Sánta Henriett
pedagógus beszámolója
2020. február 13-án diákjaink Természet
csodái kiállításon vehettek részt az iskolánkban, ahol többek között állat preparátumokat, bogár különlegességeket, pókokat, kígyókat nézhettek meg. A kiállítás
egyik fő érdekessége a 450 millió éve őshonos óriás atlanti tőfarkú rák őskövület
volt, és egy élő királypiton, amit meg is simogathattak. Az előadó sok érdekességet
mondott el a látottakról. A kiállítás nagy
sikert aratott.

Karneváli hangulat volt
az alsósok farsangján

Idén a farsangi műsort
a 3.b osztály állította össze

Farsang a kisiskolásoknál

Tassi Beáta pedagógus beszámolója
Az alsó tagozatosok február 13-án búcsúztatták a telet a gyönyörűen feldíszített tornateremben. Idén a 3.b osztály feladata
volt, hogy emlékezetessé tegye a kisdiákok
számára ezt az ünnepet. Műsoruk első fe„Rómeó és Júlia”
lében a Tél kapott néhány perces lehető2020. március 2.
séget arra, hogy visszaidézze, milyen öröMácsainé Verók Irén
mökben részesített bennünket. A búcsúzás,
pedagógus beszámolója
vagyis a hópihék csodálatos tánca után a
Az EU kulturális projektjeként „Rómeó és Tavasz varázslata kezdődött. Hatalmas
Júlia” címmel ingyenes előadást tartott feb- színes anyagok kezdtek mozgolódni, élni
ruár 19-én a gödöllői Frederic Chopin Ze- a színpadon. Lenyűgöző lágy libbenéseik
neiskola két zongoratanára, Barta Katalin után egy látványos virágfejet jelenítettek
és Ferenczy Beáta a Faluházban, felső ta- meg a közönség előtt. A kirobbanó energi2020. MÁRCIUS | 2111 SZADA

ák az István a király című rockopera egyik
dallamára járt förgeteges táncban kezdtek
igazán utat törni maguknak. A jó hangulat ezután is folytatódott vidám zenére az
osztályok sorban egymás után felvonultak, így minden diák megmutathatta a saját jelmezét. Pedagógusaink mókázása és a
vastaps után a karneváli hangulat osztálykeretek között folytatódott. Ezúttal is megbizonyosodtunk afelől, hogy bizony kellenek ezek a szürke hétköznapokat megtörő
kiemelt jeles napok. Ahogyan a természet
változik, a mi lelkünknek is szüksége van
időnként a megújulásra.
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Természet csodái kiállításon

Munkatársat
KERESÜNK!
Szadai Székely Bertalan
Általános Iskolába
PORTÁS FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA IS ALKALMAS

DÉLUTÁNOS TAKARÍTÓT
KERES.
További információ:
06-20/782-8385
vagy személyesen az iskolában

KÖNYVTÁRI HÍREK

KERTI

könyvjelző

Kedves olvasóink!
Március 16-tól, hétfőtől rendkívüli nyitva tartással állunk
olvasóink rendelkezésére.
Hétfőtől-péntekig 9-11
és 15-17 óra között.
Könyvkölcsönzés lehetősége
biztosított, de egyéb helybeni
szolgáltatásokat, mint például az olvasóterem és számítógépek használata határozatlan ideig nem lehetséges.
A március 14-én tartandó diavetítés és papírszínház program
elmarad.
A március 18-ra meghirdetett
Hóvirág szavaló versenyünket
előre láthatólag április 29-én
tartjuk meg.
A szombati nyitva tartások,
és a hozzájuk fűződő rendezvények is szünetelnek. Köszönjük a megértést!

KÖNYVTÁRI
PROGRAM

CSALÁDI
KÖLTÉSZET NAPI
VERSES JÁTSZÓHÁZ

Április 7. 16.30-17.30
Várunk minden kedves kisiskolás és ovis gyerekekkel érkező családot egy közös zenés,
táncos verses megemlékezésre. Kérjük a kezdési időpontot
figyelembe venni.

Vetés, vetés, számvetés!

KÖNYVAJÁNLÓ

Péterfy-Novák Éva:
Egyasszony
Ez a könyv maga az élet. 2014-es
megjelenése óta idén 4. újra kiadásnál tart ez a szókimondó kis
könyvecske, mely tömör valóságot tárja elénk. Péterfy-Novák
Éva története a veszteség utáni továbblépésről és az elfogadás folyamatáról szól egy olyan
korban és közegben, mely sem a
hibát beismerni, sem a mássággal együtt élni nem akar. A történetben az asszonyok kapják a
főszerepet, és maga a gonosz is
fontos, mégis elenyészik, mert a
társadalmi korrajz sokkalta súlyosabb terhet tesz az olvasóra.
Történet ereje sokkoló, az elmúlást tükrözi, de átütő benne az
életigenlés, hogy bármilyen nehéz is, fel kell állni, nem sajnálni
magunkat, és amink van, abból
táplálkozva újra kezdeni.

Szómagyarázó
ROVAT:
Publicisztika: Újságírás, közírás. Politikai és társadalmi kérdéseket magas szinten kifejtő
újságírói műfaj. Elveket kifejtő,
KÖLTÉSZET NAPI
megvilágító tárgyilagos stílusMEGEMLÉKEZÉS
ban, vagy szenvedélyesen, érÁprilis 8-án 9 órakor a Falu- zelmes érvelésre is törekedhet
ház lépcsőjén – a tavalyi évben a szerző. Magyarországi művésikert aratott kezdeményezést szi stílusban publikáló szerző
folytatva – a Székely Bertalan volt Ady Endre és Illyés Gyula is.
Általános Iskola tanulóival köNémeth Anikó és Pusztai-Krepsz
zösen szavalunk.
Mónika könyvtárosok
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SZÁMVETÉS az előző év jobb
és rosszabb tapasztalataival
megadhatja az idei év szezonkezdés lendületét. Az előttünk
álló év sikere múlhat a jól átgondolt tervkészítésen. Ha ez
megvan, már el is indulhatunk
listánkkal vetőmagokat beszerezni, megkezdeni a csíráztatást, palántanevelést a veteményes kerthez!
Pár hét nevelés után a
sziklevelek fölött megjelennek a vetett növényre jellemző lomblevelek. Ez jelzi, hogy
jól gondoztuk az apró növényt,
és a föld alatt is erősebb gyökér van már, ami várja a nagyobb helyre kerülést. Ha tehát
növényünk lombleveles, óvatos mozdulattal átültethetjük
kis cserepekbe. Ez a tűzdelés.
Innen még mindig hosszú idő
lehet a kerti szabadfölbe palántázás ideje, de már egyedül
nevelkedik az apró magból kikelt csoda. Ne féljünk a feladat
nagyságától, csak igyekezzünk
rendszeresek és figyelmesek
lenni a csírázó magocskák kikelésénél. Öntözést, hőmérsékletet és fényt kell ügyesen biztosítani számukra. És hogy ne
az egész lakás változzon nö-

vényházzá, igazán nem kell
nagy mennyiségekkel próbálkozni, hiszen az évközi gondozás és a szüret terhe is a mi
vállunkat nyomja majd. A vetőmagos tasakból elég csak
pár szemet kivenni és saját növényként nevelni egy-két különleges, vagy számunkra kedves újdonságot. A többi magot
tegyük el későbbre olyan helyre, ahol megtaláljuk, de téli hideg fagy nem károsítja.

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

PROGRAMJAI

TÖRTÉNELMI KÁVÉHÁZ
Nekünk Trianon… és másoknak?

Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatjuk önöket,
hogy a helyi és az országos ajánlásoknak megfelelően a Faluház 2020.
március 16. hétfőtől határozatlan ideig részleges
nyitva tartás mellett működik. Ez idő alatt kizárólag azokat a kiscsoportjainkat tudjuk fogadni,
amelyek előzetes bejelentkezéssel, kellő létszám
mellett tartják foglalkozásaikat. Könyvtárunk kölcsönzési szolgáltatása
pedig meghatározott idő-

szakban vehető igénybe.
Meghirdetett rendezvényeinkről külön tájékoztatjuk Önöket. A jövőben
az országos rendelkezések
szerint folyamatosan aktualizáljuk és frissítjük híreinket.
Munkatársaink hétköznapokon 10-16 óráig elérhetők. Megértésüket köszönjük!
Juhászné B. Zsóka, Székely
Bertalan Művelődési Ház
és Könyvtár, Műteremház
Galéria vezető

A FALUHÁZ egyik értékteremtő programsorozata a Történelmi Kávéház. Az évadnyitó
előadás február 7-én nagy érdeklődés mellett zajlott, ahol
először a Faluház vezetője, Juhászné Bankó Zsóka köszöntötte a közönséget. A vendégek
sorában ott ült Vécsey László országgyűlési képviselő is.
A nagy érdeklődés egyik oka,
hogy Trianon még továbbra is
nemzetünk egyik legnagyobb
traumája, és a történelmi igazságtalanság megmozgatja a magyarokat – keressük a miértekre a választ. Másik ok dr. Varga
Kálmán történész-muzeológus
személyes varázsa és témafelvetése. Az idén 100 éves trianoni békediktátumra most úgy tekintett vissza előadásában Dr.

Ajánlott irodalom:
Karl Ploberger: 12 hónap
a kertben (Cser,2009)
Natalie Faßmann: Konyhakert az erkélyen (Cser, 2010)
Brigitte Kleinod:
Magaságyások (Sziget,2018)
Dóra Melinda Tünde:
Kertkaland (Centrál
Médiacsoport,2020)
Ha többet szeretnének megtudni, látogassanak el a Faluházba, a Bagolyvár Könyvtárba a hamarosan induló
Kertbarát Klubba, ahol együtt
is megoszthatjuk tapasztalatainkat.
Jó kertészkedést, burjánzó
növényeket kívánok!
Németh Anikó

FELHÍVÁS!

Kedves Szadaiak!
A helytörténeti anyag bővítése céljából szeretettel várunk a Faluházba, minden szadai élettel összefüggő levelet, fotót, leírásokat a régmúltból, ami segít megőrizni, egyben tartani a közösséget.

ŐRIZZÜK HAGYOMÁNYAINKAT ÉS ŐSEINK EMLÉKÉT EGYÜTT!
A felajánlásokat, a Faluházban lehet leadni, amit természetesen leltárba veszünk, és megtekinthetővé teszünk.
Köszönjük!
2111 SZADA | 2020. MÁRCIUS

Varga Kálmán, hogy bemutatta más nemzetek tragédiáit, és
kitért arra is, hogy más népek
miképp élték meg a mi tragédiánkat.
Legközelebb március 27-én
nyit a Történelmi Kávéház.

Van, van, van
FARSANG VAN!
ZENGETT a Faluház február
15-én a hangos riogatástól a Virágos, Muzsikás Farsangon.
Egy régi farsangi szokás elevenítésére az álesküvő eljátszására készültünk.
Sok kis apró kéz szorgoskodott az álarcok, jelmezek, zajkeltők elkészítésén, hogy részt
vehessenek a fánkevő versenyen. A győztes elnyerte jutalmát, kiderült, hogy ki lesz
a vőlegény és a menyasszony.
Beöltözve, zajkeltőkkel felsze2020. MÁRCIUS | 2111 SZADA

relkezve indultunk el csörömpölni a Faluház elé, hogy elűzzük a telet, úgy tűnik sikerült!
A délutánt záró táncházunkban pedig igazi meglepetésként
egy hagyományőrző busóval
is táncolhattunk. Jó mulatság
volt!
Köszönet érte minden segítőnknek és résztvevőnek! Legközelebb már a húsvétra hangolódhatunk együtt április 4-én
szombaton a Tájházban.
Lőrinczy Orsolya
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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

Szadai Polgármesteri
Hivatal pályázatot
hirdet JEGYZŐ
MUNKAKÖR betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés,
• Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon
szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon
szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
• Legalább 2 év közigazgatásban – ideális esetben jegyzői munkakörben – szerzett tapasztalat
• Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat
• Közigazgatási szakvizsga
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
• Iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolata
• Motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy amennyiben az a pályázati határidő lejártáig nem érkezik meg, akkor annak igénylését igazoló dokumentum
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat vagyon-nyilatkozattételi eljárás lefolytatásáról
• Pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a Kttv. együttalkalmazási tilalomra, összeférhetetlenségre vonatkozó szabályai
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. március 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Lajos nyújt, a 06-28/503-065-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111
Szada, Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/305/2020., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
vagy
• Elektronikus úton Pintér Lajos részére a polgar
mester@szada.hu e-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Pintér Lajos, Pest megye,
2111 Szada, Dózsa György út 88.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. március 27.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
Szada Nagyközség Önkormányzat honlapján
A részletes pályázati kiírás megtalálható
www.szada.hu honlapon.
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TÁJÉKOZTATÁS
a hulladékgyűjtés
új rendjéről
TÁJÉKOZTATJUK Önöket, hogy társaságunk
a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2020. április 1-től az ingatlanok elől hétfői napokon
fogja elszállítani a kommunális, szelektív
és zöldhulladékot.
A kommunális hulladékot állandó használat esetén kizárólag szabványos gyűjtőedényben vagy az edény mellé elhelyezett,
többlethulladékos zsákban tudjuk csak elszállítani. Egyéb zsákban kihelyezett hulladékok nem áll módunkban elszállítani.
A kommunális hulladékot üdülő/zártkerti ingatlan esetén 04.01-től 09.30-ig terjedő időszakban szabványos gyűjtőedényben
vagy az ingatlantulajdonosoknak díjmentesen biztosított zsákban tudjuk csak elszállítani. A zsákok díjmentes átvételéről
tájékoztatjuk az üdülő/zártkerti ingatlantulajdonosokat.
Szelektív hulladék begyűjtése 2020. április 1-től minden páratlan hét hétfői napján történik. A szelektív hulladékot az általunk díjmentesen biztosított, mind az Önök
háztartásában feleslegessé vált tiszta, átlátszó műanyag zsákban is elszállítjuk. A kihelyezett teli zsákok helyett üres zsákokat
biztosít társaságunk.
A zsákokban vegyesen gyűjthető:
• ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
• kozmetikai és tisztítószeres flakonok
kiöblítve
• tiszta műanyag zacskó, szatyor
• alumínium italdoboz összelapítva
• fém konzervdobozok kiöblítve
• újságpapír, reklámkiadvány, csomagolóanyag (nagyobb kartondobozokat ös�szelapítva a zsák mellé lehet helyezni)
• tejes, gyümölcsleves italos karton doboz
kiöblítve, összelapítva
A zöldhulladékok begyűjtése és elszállítása
április 1-től november 30-ig terjedő időszakban minden páros hét hétfői napján történik.
A zöldhulladékot kizárólag a Társaságunk által rendszeresített, biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsákban vagy a
gallyakat, ágakat összekötegelt formában
szállítja el társaságunk.
A kötegelésnél azt kérjük, hogy a zöldhulladékokat ne ömlesztve, hanem legalább
egy ponton összekötve helyezzék ki ingatlanjaik elé. Egy ingatlan esetében, a kijelölt
gyűjtési napon, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a közterületre.
A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő
12
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DÁTUM
18 Sze
19
Cs
23
H
24
K
25 Sze
26
Cs
30
H
31
K

A rákospalotai

HULLADÉK TÍPUS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

ÁPRILIS
DÁTUM
6
13
20
27

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV
ZÖLD
SZELEKTÍV
ZÖLD

zsák alkalmazásán felül úgynevezett kötegelt elszállítás is biztosított.
Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője
maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm,
térfogata 1 m3 lehet.
A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló
hulladék (pl. a falevél, az elpusztult növényi
maradványok, a gyomok, a gallyak, a nyesedékek, illetve a fűkaszálék). Kérjük, ügyeljen rá, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön!
A speciális, biológiailag lebomló 110 l-es
zöldhulladék-gyűjtő zsák a lakosság számára elérhető az alábbi értékesítési pontokon:
• Stihl-Viking Szakkereskedés – Szada,
Dózsa György út 33.
• Szada Nova Nonprofit Kft. (iroda)
– Szada, Dózsa György út 88.
Kérjük Önöket, hogy minden esetben reggel 6 óráig helyezzék ki hulladékaikat (kommunális, szelektív, zöld) az ingatlanjaik elé.
A feszített begyűjtési menetrend miatt sajnos nincs lehetőségünk visszamenni azokba az utcákba, ahol egyszer már elhaladt a
gyűjtőautónk.
További kérdéseivel állunk szíves rendelkezésére!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT AZ ALÁBBI
ELÉRHETŐSÉGEKEN MŰKÖDIK
A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,
telefon: (06) 28 561-200
SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS:
GÖDÖLLŐI IRODA
(Gödöllő, Dózsa György út 69.)
Nyitva tartás: hétfő 07.00-19.00
és csütörtök 08.00-16.00,
ebédidő: 12.00-12.30
VERESEGYHÁZI IRODA
(Veresegyház, Fő út 35.)
Nyitva tartás: szerda 08.00-20.00
és péntek 08.00-12.00,
ebédidő: 12.00-12.30
POSTA CÍM: 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 69.
2101 Gödöllő, Pf.: 75

NYUGDÍJASOK
farsangi batyus bálja
NAGYSIKERŰ farsangi batyus
bált rendezett a Szadai Nyugdíjas Klub február 10-én a Faluházban. Most is mindenki hozott magával enni- és innivalót
és finomabbnál finomabb süteményeket. A közös névnapok,
születésnapok megünneplése
mellett a klub életének egyik
legkiemelkedőbb eseménye ez
a bál, melyre minden évben
nagy lelkesedéssel készülnek

a szépkorúak. Nagy sikert aratott Földvári Sándor nótaénekes, aki a Nyugdíjas Klub oszlopos tagja. A rendezvényen részt
vett Szada Nagyközség polgármestere, Pintér Lajos is. Természetesen volt zene és tánc, a
zenét Weitz János szolgáltatta.
A remek hangulatot pár fotóval
próbáljuk visszaidézni, remélve,
hogy még többen bekapcsolódnak a klub életébe

Dr. Pál Szilvia jegyző
február 14-től közös
megegyezéssel

TÁVOZOTT
TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt lakosságot, hogy a Szadai Polgármesteri Hivatal vezetőjének, dr.
Pál Szilvia jegyzőnek, közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya. Február 14-től a jegyzői
feladatokat és a hivatal törvényes
működését helyettesítéssel oldják meg Szadán, amelyhez a Kor-

mányhivatal nyújt segítséget. A
képviselő-testület ezúton is szeretné megköszönni dr. Pál Szilvia jegyzőnek az elmúlt 4 évben
végzett munkáját és sok sikert kíván céljai eléréséhez.
A jegyzői tisztség betöltésére a polgármesteri hivatal pályázatot írt ki.

Köszönet és további
segítségnyújtás kérése
A TÁBOR ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik munkáját az elmúlt év/ek/ben támogatták
a S Z E M É LY I JÖV E DE L E M A D Ó J U K 1 % - áv a l .
A számlára érkezett összeget
2020. MÁRCIUS | 2111 SZADA

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

RŐFÖS
A 19. század végétől a
magyar népművészet
– ezen belül a népviselet – egyre színesebbé, gazdagabbá vált.

N

agy szerepe volt ebben
a textilgyáraknak, illetve azoknak a kereskedőknek, akik egy-egy tájközpontban ellátták a környéket
ruhaanyagokkal, kész kendőkkel, színes szalagokkal, kiegészítőkkel. Ezekből az alapanyagokból állt össze minden település
sajátos viselete, melynek nagy
részét már otthon készítették el
a család ügyes nőtagjai, a falu
speciálisan ügyes asszonyai vagy
a varrónők.
A szadaiak évtizedeken át
vásároltak (a gödöllői, váci vásárok mellett) Rákospalotán,
Schwartz Adolf boltjában. Ez
a korábban egyszerű rőfösként induló kereskedő országosan ismert vállalkozást hozott létre, mely többek között
a palóc vidék parasztviseletét
látta el úgy, hogy valamennyi
település helyi ízlését, igényeit
ismerte. Saját kötődét is létrehozott az általánosan kedvelt
„trigók” készítésére, ahol hímző asszonyokat is foglalkoztatott, mivel Trianon után nem
jutott hozzá a cseh gyárakban
előállított virágos mintás szövetekhez.
A visszaemlékezések szerint volt idő, mikor reggelenként akár 20 lovas kocsi indult
Szadáról Rákospalotára, ahonnan tovább mentek Budapest
különböző piacaira a friss zöldséggel, gyümölccsel. Majd hazafelé Rákospalotán megálltak
„a lovakat abrakolni”, s míg a lovak pihentek, a férfiak betértek a Gonda-féle vendéglőbe,
az asszonyok meg a Schwartzboltba. Itt a visszatérő vásárlók-

Szadai népviseletben az asszonykórus
nak hitele volt, visszacserélték
az árut, ha erre volt szükség.
A szadaiakhoz való viszonyt
szomorú történet illusztrálja.
Miháli Imréné Gombai Margit
néni mesélte, hogy 1944 koranyarán Schwartz Adolf megkereste az édesapját azzal a kéréssel, hogy vegye át tőle a bolt
raktári anyagát, mert úgy tudja,
őt, mint zsidó embert valahová
elviszik. Tudja, hogy ha hazatér,
a raktárkészletet visszakapja.
Ha nem térne vissza, kéri, hogy
ossza azt szét a szadaiak között.
A készlet átvételére végül nem
került sor, mert Schwartzékat
elvitték. Nem tudjuk, mi lett velük. Tisztelettel emlékeznek rájuk a rákospalotaiak, és Szadán
is azok, akik még náluk vásárolták a berliner és egyéb váll- és
fejkendőket, a felső szoknyához
vagy a kacamajkához kellő bársony, selyem, szövet vagy posztó anyagot. Gondoljunk rá tisztelettel mi is, akik ezeket a szép
viseleti darabokat már csak kiállításon vagy a színpadon látjuk. 
Novák Lászlóné

JÁTÉK!
MI A KACAMAJKA?
A. Táska
B. Vicces nevetés
C. Női kabát
A helyes megfejtést beküldők
között Dr. Csokonai-Illés Sándor: A település helynevei (Szada kincsei sorozat) című könyvét sorsoljuk ki! A megfejtéseket
szada@szada.hu email címre
várjuk.
Beküldési határidő:
2020. 03. 31.
13
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HITÉLET

FELHÍVÁS
Neukirch várja a szadaiakat
A MUSIKVEREIN NEUKIRCH
szeretettel várja 2020. július
9-12. között a szadai delegációt a Hexenfest (boszorkányünnep) alkalmából.
A szervezők – Szabó Erzsébet, Csendes Veronika és
Scherzinger Mária – azok jelentkezését várja, akik két évvel ezelőtt neukirchi zenészeket fogadtak be, valamint az

új képviselő-testület tagjait
és olyan fellépőket, akik kulturális programmal gazdagítják községünk hírnevét.
Jelentkezésüket – névvel,
e-mail-címmel, telefonszámmal, életkor megadásával –
2020. március végéig várjuk
a következő címre:
Szabó Erzsébet: 		
marge2020bt@gmail.com

SZADAI SPORTEGYESÜLET
TÁMOGATÁSA

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

19185363-1-13

Szadai

Húsvéti Kupa

Kistérségi Amatőr Asztalitenisz Bajnokság
2020. ÁPRILIS 18. SZOMBAT
Öt korcsoportban,
HÖLGYEK ÉS URAK
(és persze IFJÚSÁGIAK!) részére

CSAK AMATŐRÖK NEVEZHETNEK!
a Szadai Székely Bertalan Általános
Iskola tornatermében

korcsoport

2009 és után
2006–2008
2002–2005
196–2001
1960 és előbb

időpont

9 óra
9 óra
9 óra
13 óra
13 óra

PÁROS VERSENY CSAK A FELNŐTT EGYÉNI INDULÓKNAK.
KEZDÉS kb. 17 ÓRAKOR.
Felnőtteknek nevezési díj 1000 Ft!
Érem és oklevél díjazás korosztályonként,
nemenként az első három helyezettnek.
NEVEZÉS LEZÁRÁSA SZIGORÚAN A KORCSOPORTOK
KEZDÉSI IDŐPONTJA ELŐTT 10 PERCCEL!
Néhány ütőt tudunk adni, de legjobb sajáttal játszani!
A díjakat a Szadai Asztalitenisz Szakosztály biztosítja!
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! Szada SE

További információ: Kovács Tibor 06-30/870-60-28

FÉNY

KATOLIKUS EGYHÁZ

A Z ÉV

EGYRE JOBBAN érezhetjük,
hogy az idő az egyik legértékesebb ajándék, amit egymásnak,
önmagunknak és Istennek adhatunk. Ismerjük a minőségi
idő fogalmát, de sokszor ezt is
csak arra használjuk, hogy védjük magunkat: kevés időt töltök
vele, de az minőségi. Ha őszinték akarunk lenni magunkhoz,
akkor minőségi időt és rendes
mennyiségben kell azokra a
személyekre szánnunk, akik
igazán fontosak nekünk.
Ha húsvétkor is csak rohanunk megállás nélkül, akkor
nincs időnk az ajándék átvételére, amit Isten készít nekünk.
Sokszor éppen csak örülünk
annak, hogy legalább dolgozni
nem kell menni négy napig, de
a rohanás folytatódik a rokon-
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REFORMÁTUS EGYHÁZ
„KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ”(!) Elég furcsa szókapcsolat.
Hiszen ha kötelező, akkor nincs
lehetőség a választásra, ha pedig
választható, akkor mégis hogy
lehet kötelező? Kérdezzük, amikor ezt a szókapcsolatot halljuk,
hogy „kötelezően választható
hit- és erkölcstan”. Nos, a megfejtés nem is olyan bonyolult. A
törvényalkotók azt akarták kifejezni ezzel a szokatlan elnevezéssel, hogy kötelező minden
szülőnek választania, hogy a
gyermeke erkölcstan órán maradjon, vagy valamelyik vallási felekezet által meghirdetett
hittan órát választja a gyermeke számára.
Néhány éve, amikor nem volt
kötelezővé téve az iskolai hit- és
erkölcstan, akkor még a foci és a
hittan között kellett választania
a gyermekeknek. Most mindenki ugyanúgy tanórán vesz részt
az iskolában, csak eldöntheti a
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Támogatását az egyesület nevében hálásan köszönöm!
Kerecsényi Fodor Norbert elnök

Kötelezően választható
HIT- ÉS ERKÖLCSTAN

TÁ M O G ATJ A .
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szülő, hogy milyen órán. Erkölcstan, vagy hittan? És a hittanon
belül választhat a különböző felekezetek közül.
Azt is jó tudni, hogy aki már
beíratta a gyermekét valamelyik
hittanra, annak nem kell újra
nyilatkoznia, hogy jövőre melyik órára íratja be a gyermekét.
Viszont, ha valaki meggondolta
magát, hogy mégis valamelyik
keresztyén felekezet hittanóráit
választaná a gyermeke számára,
akkor minden tanévben, májusban lehet erről nyilatkozni az iskolában írásban.
Szeretettel bátorítom a kedves
szülőket, hogy a 2020/21-es tanévre (is) válasszák a református
hittant. Ezeken az órákon bibliai
történetekkel, bibliai személyekkel ismerkedünk. A Biblia
ismerete az alapműveltség része is, hiszen egész kultúránk
egyik legfontosabb alappillére a Biblia. Olyan érdekes látni néha kvízműsorokban, hogy

okos emberek, akik nagyon nehéz és fogós kérdésekre is tudják
a választ, elvéreznek olyan kérdéseken, amikre még egy negyedikes gyerek is tudja a választ, ha
járt hittan órára. Adjuk meg ezt
a gyermekeinknek.
Másfelől a hasznos ismeretek
mellett a hittanórák arra is jók,
hogy megismerjék Istent, megismerjék Jézus Krisztust, a mi
drága Megváltónkat. Jézus azért
lett emberré az első karácsonyon, hogy elhozza nekünk Isten szeretetét. Azért halt meg a
kereszten, hogy eltörölje bűneinket, és megtisztítsa az életünket. És azért támadt fel az első
húsvéton, hogy örök életet szerezzen nekünk.
A hittanórákon játékosan ismerkedünk a bibliai történetekkel. Sokat éneklünk, és jó hangulatban, beszélgetünk, tanulunk
Istenről. Meggyőződésem, hogy
aki a hittant választja, többet ad
a gyermekének. Válasszák a református hittant, és adják meg
a lehetőséget a gyermekeiknek,
hogy megismerjék a legfontosabbat, és a legjobbat: Isten szeretetét.
Sándor Levente református lelkipásztor

látogatással, vagy egy „gyors pihenéssel”.
A húsvéti ünneplés, a virágvasárnaptól húsvét vasárnapig
tartó szent idő a lényegre figyelés ideje. Nem kell semmit tennünk, csak eljönni, és hagyni,
hogy megérintsen minket Jézus önátadásának drámája. Ha
ezt megéltük, akkor helyére kerülhet a mi önátadásunk is, jobban megláthatjuk, hogy miért
és még inkább kikért kell odaadnunk magunkat. Mire, mikor és mennyi időt kell szánnunk, mi az, ami fontos és mi
az, ami csak sürgős.
Katolikus közösségünk idén
is szeretettel hív mindenkit, vegyen részt a teljes ünnepen, élje
át ezt a hetet úgy, mintha maga
is jelen lenne, bevonulna Jeruzsálembe Jézussal, aztán tanúja lenne mindannak, ami a feltámadásig történik.
Virágvasárnap (április
5.): Jézus bevonulása Jeruzsá-

lembe, körmenet, énekelt passió, szentmise. (9.00-tól)
Nagycsütörtök (április.
9.): az utolsó vacsora emlékmiséje, a lábmosás szertartása, utána egy órás virrasztás
benne énekek és Jézus búcsúbeszéde. (18.00-tól)
Nagypéntek (április 10.):
keresztút, Jézus szenvedésének
és halálának emlékezete: csonkamise, énekelt gregorián passió. (Keresztút 17 órától, liturgia 18 órától.)
Nag y s z ombat (ápr ilis 11.): lamentáció 9.00-kor,
csendes imádság a templomban 10.00 – 23.00-ig. Urunk
feltámadásának megünneplése 23.00-tól, a végén gyertyás
éjszakai körmenettel és szeretetvendégséggel.
Húsvétvasárnap (április
12.): ünnepi szentmise 9.00kor.
Húsvéthétfő (április 13.):
szentmise 9.00-kor.BorbáthGábor
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Neked mit jelent
A HÁZASSÁG?
Házasság heti program
a Szadai Keresztény Szülők
Körének rendezésében
Erre a kérdésre sokan sokféle választ
adunk. Van, aki szerint ez csak egy papír.
A Házasság Hete programsorozat Szadán
– februárban, a baptista imaházban –
megtartott rendezvényének résztvevői
számára ez jóval több, mint egy papír.
Nem is két ember közt köttetik, hanem
három közt, s a házasság „hármas fonala nem szakad el egyhamar”. (Biblia, Prédikátor könyve 4:12) Vallotta ezt az első
meghívott előadó házaspár, Gergely Ferenc Barnabás, az erdőkertesi református gyülekezet lelkipásztora és felesége Lívia, akik öt gyermek szülei. Őszinte
szavaikból kiderült, hogy még egy lelkész házaspár házassága sem zökkenőmentes és nem fenékig tejfel, de már a
megismerkedésük pillanatától kezdve
az Úr vezetését kérték kapcsolatukra.
Meghatározó volt számukra a hasonló
családi háttér, a hasonló anyagi helyzet,
a hasonló társadalmi szint, de a legfontosabb a hasonló bibliai elveken alapuló gondolkodás, s ezáltal a közös nyelv.
Ahogy haladtak előre a házasságuk éveiben, úgy értek össze. Meghatározó volt
számukra az első gyermek érkezése, s
aztán a többi is. Ez a nagy család megtanította arra őket, hogy a megbocsájtást napi szinten gyakorolják, a problémákat közösen oldják meg, legyen a
házaspárnak egymásra fordított ideje,
közös beszélgetések, imádságok.
Ezeket erősítette meg a másik ötgyermekes házaspár is Czifra Árpád és
Anna, akik a gödöllői római katolikus közösségből érkeztek közénk. Az ő életük
sem volt zökkenőmentes, de példát állítottak elénk hűségből, kitartásból, áldozatvállalásból, elfogadásból, önfeláldozásból, családközpontúságból.
Mindannyiunk házasságában megvannak azok az áldások és keresztek,
amiket napi szinten csak mi tapasztalunk. De egy valaki mindent lát, Ő előtte nincsenek titkok. Ő az a harmadik
személy, akivel ha együtt éljük a házasságunkat, erőt ad a problémák megoldásához, és áldásait, szeretetét naponta tapasztalhatjuk.
Kívánom minden szadai, magyar, s
a világ összes házaspárjának, hogy házasságuk Isten előtt köttessen meg, s
ez a hármas fonal ne szakadjon el egyhamar!
Köszönjük a Szadai Keresztény Szülők Körének a szervezést és a szeretetvendégséget!
Simonné Horváth Anikó

FARSANG az Idősek
Nappali Klubjában
FEBRUÁR a Nappali Klubban is
a farsang jegyében telt, amelyre színes programokkal vártuk
klubtagjainkat. Volt ügyességi
játék, karaoke, tombola, zene,
tánc egyaránt. A tombolán kisorsolt tárgyakat felajánlásokból sikerült összeállítanunk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlóknak az értékes ajándékokat, amelyek nagy
sikert arattak a nyertesek körében. A jelmezesek felvonulása
plusz színfoltja volt a napnak. A
versenyzők között találkozhat-

tunk, Zámbó Árpival, cigánylányokkal, tavasz tündérrel, kéményseprővel, fűszoknyás és
afró lányokkal is. A talpalávalót kedves kolléganőm Sándor
Andrea szolgáltatta. A zenei válogatása sikeresnek bizonyult
klubtagjainknál. Számos közkedvelt, mulatós és retró zenét tartalmazott a repertoár,
melyre klubtagjaink örömmel
és sokat táncoltak. A délelőtt sok
vidámsággal, maradandó élményekkel, jó hangulatban telt.
Őri Ildikó klubvezető

ÁPRILISI

Idén harmadik alkalommal – immáron egyesületi, VUE színekben – szeretnénk megszervezni
Szadán azt a hulladékgyűjtési akciót, amit az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
április 23-26. közé tervezett.
A TeSzedd Szada 2020 rendezvényünket egy nagy közösségi
megmozdulásként szeretnénk
meghirdetni. A tavalyi évhez hasonlóan idén is egyidőben több
területen leszünk jelen, és közösen dolgozunk a lakókörnyezetünk megtisztításán. Tavaly kiemelkedően sok önkéntes jött a
Fenyvesliget, a Diósok, a temető, a Lidl, és a Csapás utca kör-

nyékéről, de az akcióban részt
vettek az általános iskola tanulói, a Szada SE, a FussSzada csapata és a Nyugdíjas Klub tagjai
is. Ebben az évben még több lakost, szervezetet és intézményt
tervezünk meghívni.
Itt az idő, hogy Szada megmutassa, sokkal többre hivatott és mindent megtesz a tisztább, szebb, élhetőbb, zöldebb
környezetért!
További információ a Változás
Útján Egyesület facebook oldalán található és állunk rendelkezésünkre a vue.szada@gmail.
com e-mail címen is.
Szalai Nikolett, Változás Útján Egyesület

HIRDETÉS

Vállalkozzon okosan! MI SEGÍTÜNK!

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

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, ADÓTANÁCSADÁS
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04. 20. Pedikűr 8 órától
04. 21. Filmklub
04. 22. Gyógytorna a
Faluházban
14 órától
04. 23 Activity
04. 28. Masszázs 9 órától
Vetélkedők,
ügyességi játékok
04. 29. Gyógytorna
a Faluházban
14 órától
04. 30. Lengőteke
bajnokság
A program csak tervezet,
a változtatás jogát fenntartjuk!
Őri Ildikó klubvezető
2111 SZADA | 2020. MÁRCIUS

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

KÖNYVELÉS

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

Őstermelők
Mezőgazdasággal foglalkozó egyéni vállalkozók
Családi gazdálkodók részére

programtervezet
04. 01. Gyógytorna a Faluházban 14 órától
04. 02. Bingózás
04. 06. Pedikűr 8 órától
04. 07. Kézműves foglalkozás
04. 08. Gyógytorna a Faluházban 14 órától
04. 09. Olvasó délelőtt
04. 14. Kirándulás a budai várba
04. 15. Gyógytorna
a Faluházban
14 órától
04. 16. Sebő Györgyné
előadása az
egészséges
életmódról

MIÉRT VÁRNA HETEKET
IDŐPONTRA?

WWW.GUMISZERVIZHAZHOZJON.HU

TeSzedd Szada 2020

KÖNYVELÉST • BÉRSZÁMFEJTÉST • ADÓTANÁCSADÁST • SZJA BEVALLÁS
ELKÉSZÍTÉST • GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓ VISSZAIGÉNYLÉST vállalok.

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

Sok szeretettel várjuk Önöket 2020-ban is
éttermünkben a megszokott finom ételekkel!
SZÜLETÉSNAPOK ÉS BALLAGÁSOK RENDEZÉSE!

MÁRCIUS 26-ÁN OLASZ EST!
ÉRDEMES KÖVETNI A FACEBOOK OLDALUNKAT!

Asztalfoglalás/ételrendelés:

06-20-464-2022

GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36.
2020. MÁRCIUS | 2111 SZADA
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KEDVES SZADAI LAKOSOK!

DROZDIK BÉLA

+36 30 3523180

KRISZTA
SZIKVÍZ

drozdikbela@freemail.hu

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSE,
ENGEDÉLYEZTETÉSE
ÉTDR ENGEDÉLYEZTETÉSI
RENDSZERBE
FELTÖLTÉSSEL

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

ELADÓ/KIADÓ
CSALÁDI HÁZAKAT,
TELKEKET, NYARALÓKAT
KERESÜNK SZADÁN

Szeretettel várjuk Önt is
töltőállomásunkon!
Akciós ajánlatunk:
MÁRCIUS 18-24-ig

Díjmentes
helyszíni értékbecslés

Pulykaszárny

Előhűtött.
A kép illusztráció!

599
1199
Ft/kg

Ft

Pick Sülthagymás májas
szuper Kenőmájas
Nescafé Dolce Gusto
több ízben,
96 g, 15 615 Ft/kg
100,8 g, 14 871 Ft/kg
160 g, 9 369 Ft/kg
1499 Ft

1299
249 Frozzy Tengeri halfilé

Magyar
ESL tej

2,8 %, dobozos, 1 l

gyorsfagyasztott, 1000 g,
töltőtömeg: 750 g
1599 Ft/kg

1899

Ft/kg

Csirkemell sonka

Hungaro-food. A kép illusztráció!

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop
18

 06 20 445 91 38
CASANETWORK Ingatlaniroda
Gödöllő, Petőfi tér 12.
 www.casanetwork.hu
godollo@casanetwork.hu

Telefon: +36 20 462 9060

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.

Ft/kg

Ft

2111 Szada, Dózsa György út 9/B

KISÁLLATRENDELŐ

A kedvezmény igénybevételéhez
tisztelettel kérjük a lakhelyét
igazoló kártyát felmutatni!

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

hétköznap: 15-18 és szombat: 8-13

SZADAI

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.

SZADA

NYITVATARTÁS:

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA
HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

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

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258
2111 SZADA | 2020. MÁRCIUS
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Paulovits
Lás
adott át K zló aranyérmet
abók Gáb
ornak (Fa
rnad)

A képviselőtestület
asztala
sa
borászainak fogadá
A felvidéki Farnád

A központi konyha finom vacsorája után mindenki kíváncsian várta az eredményhirdetést.
A bevált gyakorlatnak megfelelően a háromtagú borbíráló bizottság Bíró Tamás bornagykereskedő vezetésével már a bál előtt elvégezte a borok értékelését. A versenykiírás szerint palackozott fehér,
vörös és rosé új borokkal, valamint vörös óborokkal nevezhettek a
kistermelők. A versenyt a bíráló bizottság egyik tagja, Scherzinger
Mária értékelte ki.
Összesen 67 bort neveztek, ebből 16 bronz, 13 ezüst, 12 arany és
11 nagy arany minősítést kaptak a bíráló bizottságtól.
Vörösbor kategóriában 9 nagy arany, 8 arany, 6 ezüst és 9 bronzérmet
adtak ki. A nagy aranyérmesek közül a legtöbb pontot Rimitin
A Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti
István/Szada
(2018-as Cabrenet Franc-Cuvée) és Varga József/Veés Borászati Egyesülete február 22-én
rőce (Kékfrankos 2019-es) kapta.
a Faluházban rendezte meg a táncos muFehérbor kategóriában 2 nagy arany, 3 arany, 7 ezüst és 6
latsággal egybekötött borversenyét.
bronz minősítést adott ki a zsűri. Első helyen, nagy arany
minősítéssel Revóczi Zoltán/Kosd (Zenit) végzett.
z utóbbi évek farsangi időszakának legRosébor kategóriában 2 arany és 1 bronzérmet
nagyobb bálja most is rengeteg érdekadtak ki. Itt Behofsits Antal/Verőce (Cabernet
lődőt vonzott. A Faluház kistermét is
Sauvignon) bora volt a legjobb.
megtöltötték a bálozók, este hatkor már tömeg
A legeredményesebb borász címet idén
volt. Természetesen idén is meghívták azokat
Rimitin István érdemelte ki.
a borászokat, akikkel évek óta jó kapcsolatot
A díjakat Paulovics László az egyesület elnöápolnak. Eljöttek a gödöllői, a kosdi, a verőcei,
ke, Rimitin István és a Scherzinger Mária adta át.
A legeredményesebb borász
a vácszentlászlói borászok, valamint Felvidékről
Éjfélkor tartották a tombolasorsolást. A fődícímet Rimitin István(Szada)
a Lévai járásban található Farnád település Aranyjat – a két személyes wellness hétvégét – idén is a
érdemelte ki
fürt Borászati Egyesületének borászai is. A farnádiakat
képviselő-testület ajánlotta fel. A bál hajnali négyig
Kabók Gábor elnökhelyettes vezette. A rendezvényt megtartott, a zenét Váradi Gábor együttese szolgáltatta.
tisztelte jelenlétével Pintér Lajos polgármester, Petrák Árpád alPaulovics László elnök külön megkérte a vendégeket,
polgármester, Simon Erika alpolgármester, Gelle Róbert, Székely Beatrix, hogy amennyiben személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatni
Rezsabek Tamás, Boros Gábor, Vrabély Balázs képviselők. A bálba meg- kívánja az egyesületet, akkor a 18713745-1-13 adószámon megtehívták Oroszi Sándor volt polgármestert is. A borászokat és a bálozó- heti. Külön megköszönte a felajánlásokat, a zsűri munkáját és a főkat Kubatov János borász, az est házigazdája köszöntötte, majd Pintér támogatók, Szada Nagyközség Önkormányzat, a Faluház, a Silanus
Lajos polgármester nyitotta meg a bált. A vacsorát megelőzően a Czi- Kft. és Petrák Árpád alpolgármester támogatását. A szadai borábere Táncegyüttes egy fergeteges somogyi összeállítással lepte meg szok legközelebb március 20-án, Gyulán mérettetik meg a boraikat.
a közönséget. Antal Édua és Horváth Viktor koreográfiáját adták elő.

P.Gy.

16. BORBÁL
MEGTELT A FALUHÁZ
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