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ÚJRA MEGTARTHATTUK
A SZADAI SZÜRETI
MULATSÁGOT 2. old.
INTERJÚ BOROS GÁBORRAL,
A HUMÁNÜGYI BIZOTTSÁG
ELNÖKÉVEL
6-7. oldal

Pintér Lajos polgármester fogadta a szüreti koszorút

Táncházat tartott a Czibere Táncegyüttes Horváth Viktor vezetésével

ÚJRA MEGTARTHATTUK
a Szadai Szüreti Mulatságot
A hagyományos, szinte teljes Szadát bejáró
szüreti felvonulás után
a Székely-kertben folytatódott az idei Szadai Szüreti Mulatság.

T

avaly a járványhelyzetre való tekintettel Szadán is elmaradt a Szü- Szüreti műsor a Mókus csoport fellépésével
reti felvonulás és vigalom, mert
a rendezvény szervezői és a műsor résztvevői kockázatosnak
ítélték meg a mulatság megtartását a koronavírus terjedése
szempontjából. Egy év kihagyás
után azonban ismét együtt lehettünk és vigadhattunk szeptember 18-án.
Szada lakossága nagyon várta az alkalmat arra, hogy újra
együtt, egy mulatság keretében
ünnepelhesse meg a szüreti időszakot. Bár a szüret eszközei és biztos volt: a szüret után való- gyümölcs- és szőlőtermesztéssel, azonban a gyökerekhez való
külsőségei eltértek és változtak di ünneppé alakult a nap.
a különböző korokban, de egy
Bár Szada számunkra min- ragaszkodás, elődeink és szokádig is a gyümölcs- sainak tisztelete mindig is jelletermő marad, azon- mezte Szadát. Ennek megfelelőban a lakosságszám en tartjuk meg minden évben a
növekedése, az itt Szüreti Mulatságot.
élők sokszínűsége
A hagyományoknak megfesokat változtatott lelően megtartottuk a szüreti
nagyközségünkön felvonulást, amely az új Szaaz utóbbi években. dai Községi Piacról indulva
Ma már egyre ke- négy megállóhelyet, a Fő tevesebben foglalkoz- ret, a Koncz-közt, a Házszépínak a hagyományos tők boltját és a Zsuzsa boltot
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érintve járta be Szadát, majd
érkezett meg a Székely-kertbe.
Délelőtt kilenc csapattal indult el a népszerű főzőverseny,
nyitva volt a műteremház, a
gyerekek is több szórakoztató
programon vehettek részt. Természetesen jelen voltak nyugdíjasaink lángossal és palacsintával, borászaink pedig bor- és
mustkóstolót tartottak.
Délután a szabadtéri színpadon a szüreti koszorú fogadását és a felvonulók, valamint
az idei szüreti bíró és bíróné,
Koncz Gábor és Koncz-Kiss
Veronika bevonulását Pintér
Lajos polgármester köszöntője követte. Ismét a Szadai
Szüreti Mulatság keretében
tartottuk meg a Takaros Porta pályázat eredményhirdetését, valamint a rendezvényen mondtunk köszönetet
a magánerős konstrukcióban
megvalósult utcák közös képviselőinek. A szüreti műsor
a Mókus csoport fellépésével folytatódott, majd bordalokra vigadhattak az érdeklődők a Népdalkörrel, illetve
fellépett a Tulipános Énekpáros, valamint táncházat tartott a Czibere Táncegyüttes.
A mulatság zenei hátteréről a
Kodachrome akusztikus duó,
majd az Átrium Trió gondoskodott.
Köszönjük, hogy velünk voltak!
Fotók: Somlyai-Sipos Szilvia
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HÍREK

Tizenkét újszülött szülei
kaptak BABACSOMAGOT
PINTÉR LAJOS, Szada Nagyközség polgármestere az elmúlt három hónapban újabb
tizenkét újszülött szüleinek adta át babacsomag formájában az önkormányzat támogatását.
A születéshez tavaly november óta nyújtott támogatás mértéke gyermekenként
egységesen 10 000 forint, melyet a rendelkezés szerint babacsomag formájában
kapnak meg az érintettek. A babacsomagok az egyedi, Szada feliratú, Galga-menti fehérhímzéses, az újszülöttek monogramjaival ellátott, dr. Dulai Sándorné
és segítő társai keze munkáját dicsérő
előkén túl pelenkacsomagot, törölközőt,
plüss szundikendőt, tusfürdőt, és a Haramia gyerekcipőbolt jóvoltából vásárlási utalványt tartalmaznak.

Köszöntjük a júliusban született Janka Szofit, Kamilla Nikolettát, Lilit, Kendét és Zétényt, az augusztusban született
Rebekát, Áront és Regő Lehelt, valamint
a szeptemberben született Flóriánt, Júliát, Szabolcsot és Zsófiát.

ÁTADTUK a Boncsoki,
a Panoráma és az Erdő utcákat
MEGÚJULT A VARGA
ÚT ÉS AZ ÁG UTCA IS

EGYIK legfontosabb célunk, hogy Szadán
számottevően és érezhetően növekedjen
az aszfaltozott utcák aránya. Lakossági hozzájárulással és önkormányzati támogatással az elmúlt évben közel 2.000
méternyi út aszfaltozása valósult meg.
2020-ban a Hajnal és a Dombos utcák
készültek el, idén pedig a korábban kőterítésű, murvás Boncsoki, Panoráma
és Erdő utcák kaptak szilárd, aszfaltozott burkolatot. A Margita lakórész utcáit szeptember 24-én hivatalosan is átadtuk a lakosságnak. A beruházás kapcsán
új utcanévtáblákat is kihelyeztünk a Csapás, a Szurdok, a Boncsoki, a Panoráma
és az Erdő utcákban.
A most elkészült utcák után természetesen folytatódnak a szadai útfejlesztések: lakossági hozzájárulással és az önkormányzat támogatásával újul meg a
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ÚJRA TESZEDD
AKCIÓ SZADÁN
A Változás Útján Egyesület (VUE) immár harmadik alkalommal vesz részt az
országos méretű
TeSzedd szemétgyűjtési akcióban.
Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium egyhetes programja
idén október 1824. között zajlik. Egy héten keresztül
lehet szedni a szemetet, melyet szolgáltató szállít el. Az akcióhoz a minisztérium biztosítja az eszközöket, a zsákokat és a kesztyűket. A szemétszedést
október 18-án, hétfőn Pintér Lajos polgármester a Polgármesteri Hivatal munkatársaival a Mélyároknál kezdi meg.
Településünkön három helyszínt
jelöltünk ki: 22-én, pénteken 15:3018:00 óra között a Fenyvesligetben;
23-án, szombaton 9:00-14:00 óra között a Mogyoródi úton és 24-én, vasárnap 13:00-16:00 óra között a Szada–Gödöllő települési táblák között
zajlik az akció, amelyhez bárki csatlakozhat, azonban lehetőség van egyénileg, az otthonunk környékén is gyűjteni a szemetet, melyet adott helyre
gyűjtve szállítunk el.
Sok szeretettel várunk minden kedves
lakost! Tisztítsuk meg együtt Szadát!

Az Ág utca immár
teljesen körbejárható
Ezzel párhuzamosan megújult a sokak
által használt Varga út is, amely az utóbbi időben elhasználódott, több helyen
veszélyessé vált. A felújítással és a tereprendezéssel újra biztonságos öszszeköttetést biztosít a Dózsa György
út és az Ág utca között, amely a Varga
út feltöltésével immár teljes mértékben körbejárható.

Szőlőhegyi, a Vadvirág és a Gesztenyefa
utca, ahol most zajlanak a szerződéskötések az önkormányzat és az érdekeltek között. Ha ezen utcák kivitelezése idén befejeződik, akkor két év alatt közel 4 kilométer
szilárd burkolatú út készül el mindannyiunk örömére.

CSOKIT, VAGY CSALUNK!

– ISMÉT
HALLOWEEN

A TAVALYI, nagysikerű első alkalom
után a Változás Útján Egyesület (VUE)
idén is meghirdeti Halloween Szadán
eseményt, amely 2021. október 30-án,
szombaton 16:00-20:00 óra között lesz
megtartva. Várják a csokigyűjtő pontok jelentkezését a VUE facebook-oldalán, vagy a
vue.szada@gmail.com e-mail címen.
3

ÖNKORMÁNYZAT

TUDÓSÍTÁS a szeptember 30-i

képviselő-testületi ülésről
Szada Nagyközség Önkormányzata rendes képviselő-testületi ülést tartott szeptember 30-án. A közbiztonsági, az
egészségügyi és a gyermeknevelési intézmények beszámolói mellett döntés született többek között útépítési érdekeltségi hozzájárulás részletfizetési lehetőségéről, a közösségi együttélés alapvető szabályait rögzítő új rendeletről,
valamint Szada nevének és jelképeinek használatáról is.
Beszámolók Szada
közbiztonsági helyzetéről
A statisztikák szerint a szadai közbiztonsági helyzet 2020-ban kedvező volt – derült
ki Kurucz Péter százados, a Veresegyházi
Rendőrőrs parancsnokának évértékelőjéből. A településen minimális volt az erőszakos bűncselekmény, jellemzően vagyon elleni bűncselekmények fordultak elő.
A közlekedési balesetek számában stagnálást tapasztaltak. Személyi sérüléses baleset 11 történt, a két halálos kimenetelű szerencsétlenség is figyelmetlenségből fakadt.
Az ittas vezetés csekély mértékű volt, amely
a hatékony bűnmegelőzésnek köszönhető.
A parancsnok a következő időszakról szólva elmondta: a térfigyelő kamerák használata mellett a sebességmérések gyakoriságát szeretnék növelni, valamint
az ittas vezetés további kiszűréséhez
légalkoholmérő berendezést szeretnének beszerezni. Kurucz Péter a képviselő-testületi ülésen megköszönte a rendezvényen szintén megjelent szadai körzeti
megbízott Kovács Ágoston munkáját, aki
immár tíz éve lát el szolgálatot a településen. A Veresegyházi Rendőrőrs továbbra
is számít az aktív és immár 27 tagú Szadai Polgárőr Egyesület munkájára és köz-

reműködésére, akikkel rendszeresen látnak el közös szolgálatot.
Szigeti Róbert, a Gödöllő Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság vezetője elmondta,
hogy tűzeseti haláleset, szénmonoxid miatti haláleset nem történt. A műszaki mentések csökkentek, növekedés a szabadtéri
tűzesetek számában volt. Ezek elkerülése
érdekében a szakember a tűzoltóság prevenciós tevékenységét szeretné növelni a
jövőben.

nek ellenére sokan kerültek kórházba, s a
járvány súlyosságát mutatja, hogy kistarcsai és budapesti kórházak mellett Mátrafüreden, Balassagyarmaton, és Jászberényben is kezeltek szadai betegeket a
helyhiány miatt. Az oltások beindulásával egészen új szintre emelhették a vírus
elleni védekezést.

Beszámoló a2020/2021-es óvodai
nevelési év tapasztalatairól
Dr. Csikós Gellértné intézményvezető elmondta, hogy az óvoda szakmai színvonalát sikerült még magasabb szintre emelni,
a szakmai munka megfelelő ütemben folyik. A szadai bölcsődés- és óvodás korú
gyermekek száma látványosan növekszik:
67 óvodai helyre 103 gyermek jelentkezett.
A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde tíz különböző ellenőrzést kapott az elmúlt évben,
de pozitív a megítélése az óvodának, mindent rendben találtak.

Beszámolók Szada
egészségügyi helyzetéről

Dr. Takács László fogszakorvos összefoglalójában kiemelte, hogy a járvány idején
a páciensek félelme miatt csökkent ugyan
a beteglétszám, ellenben a megváltozott
helyzet több törődést, több munkát és nagyobb anyagi terhet jelentett a praxis életében. Tavaly a fogászati szakrendelésen 2150
beteg jelent meg, az esetszámuk 5730 volt.
A háziorvosi tapasztalatokat Dr. Ács Tamás osztotta meg, aki szerint a nagyközséget is jelentős mértékben elérte a fertőzés,
sajnos több tragikus, váratlan haláleset is
történt, melyekért egyértelműen a korona- Tájékoztató az önkorvírus a felelős. A járvány tetőpontján pró- mányzat gazdálkodásának
bálták a terápiás palettát szélesíteni, de en- 2021. I. féléves helyzetéről
A képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig egy
Szigeti Róbert, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóalkalommal
módosította. Az Önkorparancsnokság vezetőjének beszámolója
mányzat 2021. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatással együtt) 1 611 607 946 Ft,
amelyből 333 491 310 Ft az előző év költségvetési maradványa. Az első félévben
összesen 1 060 440 131 Ft bevétel teljesült, ami a módosított éves előirányzathoz viszonyítva 66 %-os teljesülést jelent.
Az Önkormányzat költségvetésének módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatással együtt) 1 611 607 946 Ft,

A szadai bölcsődés- és
óvodás korú gyermekek
száma látványosan növekszik: 67 óvodai helyre
103 gyermek jelentkezett.
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BURSA HUNGARICA
Ösztöndíjpályázat 2022
Szada Nagyközség Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén is kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022-es tanév
második és a 2022-es tanév első félévére
vonatkozóan.

amelyből első félévben 639 451 558 Ft nem volt egyértelmű az eredeti jogalkoteljesült – ez pedig 40 %-os teljesítés- tói szándék. A rendelet felülvizsgálatába az Önkormányzat Szada lakosságát is
nek felel meg.
bevonta. A módosító tervezet előkészítéCsatlakozás a „BURSA
sekor azonban kiderült: a hatályos helyi
HUNGARICA Felsőoktatási
rendelet a lakossági véleményekre alapoÖnkormányzati Ösztöndíjzott változtatási szükségleteknél is lényepályázat” 2022. évi fordulójához
gesen több helyen igényel javítást, értelmeAz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ző kiegészítést, vagy éppen egyes jelenlegi
2021. szeptember 1-jén nyílt pályázat ke- rendelkezések hatályon kívül helyezését.
retében meghirdette a BURSA HUNGARI- Az önkormányzati képviselők erre alaCA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön- pozott nyári műhelymunkája során nyildíjrendszer 2022. évi pályázati fordulóját vánvalóvá vált, hogy a mintegy 40 db vála hátrányos helyzetű, szociálisan rászoru- toztatási igénynek – ezek mennyiségére
ló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak tekintettel – nem rendelet-módosítással,
támogatására. Szada Nagyközség Önkor- hanem új rendelet megalkotásával célszemányzata 2012. évtől kezdődően minden rű eleget tenni. A most elkészült és elfogaévben, így idén is döntött a BURSA HUN- dott rendelet legnagyobb újdonsága, hogy
GARICA Felsőoktatási Önkormányzati vasárnapon és ünnepnapokon 0.00-24.00
Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához óra között (azaz egész nap) tiltja a zajkeltörténő csatlakozásról. A pályázók 2021. tő tevékenységet.
november 5-ig nyújthatják be az ösztönSzabályozták Szada nevének
díjra vonatkozó igényeiket.

Részletekben is megfizethető az
útépítési érdekeltségi hozzájárulás
A Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak szilárd, pormentes burkolattal történő ellátása részben magánerős befizetések útján
történő, 2021-es évre tervezett megvalósulásának szerződéses előkészítése során
felmerült az a lakossági igény, hogy az útépítési érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésére legyen jogi
lehetőség. Pintér Lajos polgármester javaslatára a képviselő-testület ennek megfelelően módosította helyi rendeletét – a polgármester mérlegelési jogkörébe utalva a
legfeljebb 36 havi részletfizetés iránti kérelmek elbírálását.

Új rendelet készült a közösségi
együttélés alapvető szabályairól:
vasárnap tilos a zajkeltés
A korábbi, 2017-ben e tárgyban alkotott
rendelet több, meghatározó jelentőségű
tényállást nem vett figyelembe – s így nem
is rendezett –, más esetekben pedig éppen a tényállás túlszabályozottsága miatt
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és jelképeinek használatát

A helyi rendeletek teljességének átfogó felülvizsgálata során derült ki az is, hogy korábban nem létezett helyi szabályozás sem
Szada jelképeinek használatáról, sem pedig a Szada településnév felvételének, használatának szabályairól – noha más önkormányzati rendeletek eleve feltételezték,
illetve hivatkozták e szabályok létezését.
A rendeletek mostani megalkotásának az
a célja, hogy szabályozott módon, előzetes
és utólagos kontroll mellett, az arra érdemes szadai magánszemélyek és civil szervezetek, valamint vállalkozások vehessék
fel a „Szada” nevet, illetve tevékenységük
során használhassák kommunikációjukban a nagyközség nevét, vagy jelképeit. Üzleti célú használat esetén (pl. póló, bögre,
reklámeszköz stb.) a kérelmező igazgatási
szolgáltatási díjat köteles fizetni.
A képviselő-testület a továbbiakban számos vagyongazdálkodási és településrendezési kérelmet is elbírált – az összesen 25
napirend keretében 11 rendelet és 22 határozat született. A részletek iránt érdeklődők
a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is. A.P.
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Pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. §
(2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
„A” pályázat esetében: az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben teljes idejű,
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021.
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022.
őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
„B” pályázat esetében: az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek, és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2021.
november 5. A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában) a lakóhely szerint Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába
(2111 Szada, Dózsa Gy. út 88.) kell benyújtani.
További részletek és fontos információk a
www.szada.hu kiemelt hírei között.

INTERJÚ

Az intézményi túlterheltség kezelése
most a LEGNAGYOBB FELADATUNK
Az elmúlt év legfontosabb humánügyi célkitűzései az intézményekkel való együttműködés fokozása, a civilek és az önkormányzat kapcsolatának mélyítése, ezen szervezetek diﬀerenciált erősítése, valamint a közösségi együttélés szabályait rögzítő rendelet módosítása
voltak - nyilatkozta Boros Gábor, a Humánügyi Bizottság elnöke.

E

bben a hónapban éppen két
éve lépett hivatalba a jelenlegi képviselő-testület, és éppen
egy éve, hogy a 2111 Szada magazinban értékelte az addig elvégzett
munkát. Mi történt az elmúlt egy
évben? Hogyan ítéli meg az eltelt
időszakot?
– Képviselőként és a Humánügyi Bizottság elnökeként három fő témát tűztem ki
magamnak erre az évre. Ezek az intézményekkel való együttműködés erős alapokra való helyezése, illetve szükség szerinti
átszervezése; a civilek és az önkormányzat
kapcsolatának összehangolása, biztonságossá tétele; valamint a közösségi együttélés szabályait rögzítő rendelet aktualizálása voltak. Így egy mozgalmas, tanulságos
és eredményes évet tudhatunk magunk
mögött.

– Hogyan alakították át
az intézmények és az önkormányzat kapcsolatát?
– Az idei év egyik legfontosabb feladataként az intézményeink működését térképeztük fel. Polgármester
úrral egyetértésben azt tűztük ki célul, hogy a szükségletek alapján végezzük el az
indokolt átalakításokat. Idén
két intézményünk – a Székely
Bertalan Óvoda-Bölcsőde és
a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár (Faluház) –
élén is vezetőváltás volt, ami
elengedhetetlenné tette a működések újragondolását. Igaz,
az óvoda új vezetője már tavaly megkezdte a munkát, de
áthúzódó feladatként idén történt meg a valódi beilleszkedés, a saját vezetői rendszer
bevezetése, a szükséges belső változások beépítése a napi
működésbe. Ezekhez termé6

szetesen elengedhetetlen volt a fenntartó
önkormányzat segítsége is, többek között
az alapító okirat módosítása történt meg
a szükséges anyagi források biztosítása
mellett, de számos folyamatban indokolt
volt a fenntartói gondoskodás.
A Faluház élére is új vezető került, akivel közösen fogalmaztuk meg a terveinket. Fontos újításként kialakítottuk a
szadai fiatalok számára az ifjúsági klubot
egy belső átszervezéssel, de változatlan
állományi létszámmal. A Faluház munkatársaival kitüntetett együttműködése
van az önkormányzatnak a helyi rendezvények kapcsán, összetett csapatmunkában szerveztük meg az utóbbi időben a
Szadai Községi Piac megnyitóját, az augusztus 20-i rendezvényeket és a Szadai
Szüreti Mulatságot is.

– Szadán látványosan erős a civil
kör. Hogyan viszonyul hozzájuk az
önkormányzat?
– A civil szervezetek támogatása, kezdeményezéseik felkarolása kiemelten fontos az önkormányzat számára. Felismertük, hogy a klasszikus, akár évek, vagy
éppen évtizedek óta sokak által ismert
szadai civilek mellett meghatározó szerepet töltenek be az új, még szervezeti formát nem öltött mikroközösségek is Szada
életében. Erősítendőek lokális csoportosításban a településrészek, vagy konkrét utcák szerveződései és kezdeményezései. Ezek a csoportosulások külön kis
organizmusok, amelyek örvendetes módon nagyszerű ötletekkel lépnek a nyilvánosság elé, és érdekérvényesítő erő is
jellemzi őket.
Nagyon fontosnak tartom, hogy odafigyeljünk az érdeklődési körük, életkoruk
szerint tematizálható, elkülönült, de sokszor együttműködő csoportokra, egyesületekre, klubokra, hiszen problémáik és
felvetéseik egyéni válaszokat és megoldásokat igényelnek. Új szereplőként jelent meg a Szadai Községi Piacon kialakult vásárlói és baráti kör, akik
számos újdonsággal leptek meg
minket.
Már elindult a jövő évi programok és aktivitások tervezése,
hiszen nyilvánvaló, hogy a civilek és az önkormányzat együttműködve tudják a lakosok igényeit kielégíteni. Külön öröm
számomra, hogy érdeklődésem és községi kapcsolataim
révén személyesen is több civil szerveződés életében tudok
időről időre segítőként részt
venni. Engem nyugodtan lehet keresni.
A fentiek mellett az elmúlt
időszak számomra legizgalmasabb megfigyelése a „Szadai Identitás” nagyon korai kialakulása néhány éves
szadai tartózkodás után egyes
új lakostársunknál. Milyen
büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az agglomeráció ezen
különleges gyöngyszemén élhetünk, dolgozhatunk, és hol
van ennek a forrása?
2111 SZADA | 2021. OKTÓBER
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– Az idei év egyik legnagyobb közérdeklődést kiváltott ügye a közösségi együttélés szabályait rögzítő
rendelet újragondolása és módosítása volt, amit – ahogy a közmeghallgatáson is kiderült – ön
képviselt. Miért volt a módosításra szükség, és melyek a legfontosabb változások?
– Ez az egyik legfontosabb helyi rendeletünk. Erre utal az is, hogy az önkormányzat honlapján messze a legtöbbet látogatott tartalomról van szó. Nagy gondot
fordítottunk a rendelet újragondolására,
hiszen nem vitás, hogy nagyon nehéz az
egyéni érdekeket és szempontokat olyan
közösségi szabályokká formálni, amelyek
megengedik a szabadságot addig, amíg
más szabadságát nem korlátozzák. A rendelet megalkotásánál a közösség érdekeit
képviseltük, ezt szolgálta az is, hogy a lakosság véleményét több körben is kikértük
a településszintű konszenzus lehetőségeit
vizsgálva.
Az új rendelet azokat a célokat fogalmazza meg, hogy mit szeretnénk elérni. Most
rögzítettük azt, hogy lakosként milyen
viselkedés várható el mindannyiunktól.
A rendelet egyik legfelkapottabb része a
zajkeltéssel kapcsolatos, de van még több
igen fontos eleme azon kívül. Mindenképpen meg kell említenem az ebtartást és
sétáltatást, valamint a lakóingatlan előtti
közterületen műtárgyak és ültetett növények szabályozását is.
– Milyen tapasztalatokat tud levonni ennek a fontos és minden szadai
lakost érintő rendelet megalkotásának folyamatából?
– Ez egy olyan munka volt, amiből kiderült számomra, hogy a bizottsági működés akkor valósul meg jól, ha előkészíti a képviselő-testület számára a döntést
valós alternatívák kidolgozásával. Nagyon
fontos, hogy a munka projektalapú legyen,
tehát egy témában az érintettek, a szakértők, az intézményi és a hivatali dolgozók
szempontjait figyelembe véve készítsünk
koncepciót, hozzunk döntéseket, és alkossunk jogszabályokat. Azt ígérhetem, hogy
a hasonló nagyságrendű és hatású ügyekkel kapcsolatban is hasonló elszántságot
várhatnak tőlem a szadai lakosok. Kívánom, hogy fokozódó tisztelettel és szeretettel vegyük körül fiatal és idős, új és régi,
erős és egyelőre még gyengébb társainkat
a települési közösségben.
– Szada Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete is felismerte a lakosságszám-növekedé2021. OKTÓBER | 2111 SZADA

Az elmúlt időszak számomra legizgalmasabb
megfigyelése a „Szadai
Identitás” nagyon korai
kialakulása néhány éves
szadai tartózkodás után
egyes új lakostársunknál.
Milyen büszkeséggel tölt el
bennünket, hogy az agglomeráció ezen különleges
gyöngyszemén élhetünk,
dolgozhatunk, és hol van
ennek a forrása?
sének problémáját. A Helyi Építési
Szabályzat módosításával immár
egy telken egy lakóingatlant lehet
építeni. Ez nyilván a jövőt némileg kiszámíthatóbbá teszi, de az elmúlt pár évben kialakult helyzet, az,
hogy Szada lakossága már elérte a
6 ezer főt, napi szinten is megoldást
kíván. Melyek a legnagyobb problémák és milyen válaszokat adnak rá?
– A település fejlesztése folyamatosan
zajlik, azonban az ugrásszerű népességnövekedés az önkormányzattól erőn felüli teherviselést, teljesítményt kíván meg. A már
érezhető intézményi túlterheltség kezelése a
legnagyobb feladatunk most. A Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde a férőhelyek szempontjából a prognózisok alapján csak komoly
dotációval és átalakításokkal tud megfelelni
az igényeknek. Idén több mint másfélszeres
volt a túljelentkezés. Bár az iskola már nem
önkormányzati fenntartású intézményként
működik, annak támogatása és fejlesztése
továbbra is önkormányzati prioritás, hiszen
a mi gyerekeink járnak oda. Az évenkénti
létszámemelkedés kihat továbbá a Szadai
Gyermekélelmezési Szociális Étkeztetési
Konyha működésére is, amely már most is
az ideális kapacitását meghaladva működik.
Mindezekkel kapcsolatban a napokban elindult a Humánügyi Bizottsági háttérmunkája a polgármester, az alpolgármesterek és
az érintett intézmények bevonásával a lehetséges alternatívák kidolgozására, amelyeket majd a képviselő-testület elé fog tárni döntéshozatalra.
Andó Patrik

ÚJ RENDELET KÉSZÜLT
a közösségi
együttélés
szabályairól
A korábbi rendelet többkörös, a lakosság bevonásával lezajlott felülvizsgálata során kiderült, hogy a mintegy
40 db változtatási igénynek – ezek
mennyiségére tekintettel – nem rendelet-módosítással, hanem új rendelet megalkotásával célszerű eleget
tenni. A szeptember 30-i képviselőtestületi ülésen elfogadott közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit rögzítő rendelet legfőbb újdonságai:
• a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást
követ el az, aki lakóövezetben házépítéssel, épületkarbantartással
vagy egyéb ipari tevékenységgel
– kivéve az azonnali hibaelhárítási
munkavégzést –, továbbá kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással
kapcsolatos zajkeltő tevékenységet folytat
– munkanapokon 20:00 és 24:00
óra, valamint 0:00 óra és 7:00
óra között,
– szombaton 0:00 és 8:00 óra, valamint 18:00 és 24:00 óra között,
– vasárnap és ünnepnapokon 0:00
és 24:00 óra között
• szabálysértő magatartást követ el
az, aki ebet póráz nélkül közterületre kivisz, harapós, támadó természetű ebet szájkosár nélkül a tartási
helyéről a közterületre kivisz, vagy
kivezet; valamint aki a kedvtelésből
tartott állata ürülékét a közterületről nem távolítja el;
• helyszíni bírság kiszabására – a törvény erejénél fogva – a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője is
jogosult, ennek mértéke a rendeletben foglalt szempontok figyelembevétele mellett – 5.000 forinttól
50.000 forintig terjedhet.
További részletek Szada Nagyközség honlapján, a 28/2021 (X.1.) számú rendeletben olvashatóak.
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Szadán is már
több helyen gyűjthető

A HASZNÁLT
SÜTŐOLAJ

Székely-kert előtti tér

A Biotrans Kft. és Szada Nagyközség Önkormányzata együttműködésének köszönhetően már Szadán is elérhetőek a használt sütőolaj számára kihelyezett gyűjtőedények. A Szadai Községi Piacon, a
Székely-kertnél és a régi varroda udvarán bevezetett szelektív gyűjtési formának köszönhetően Szada csatornahálózata
is mentesülhet az olaj okozta terhelés alól, így a rendszer környezetvédelmi szempontból is hasznos településünk számára.

A

lakosság
Szadán is
egyre környezettudatosabb,
a háztartásokban
keletkező műanyag-,
papír- és fémhulladék mellett számottevő igény mutatkozott a használt
háztartási olaj elkü- Régi varroda
lönített gyűjtésére is. épületének udvara
A használt sütőolaj
esetében kiemelten fontos a szelektív gyűjtés: egyetlen csatornába öntött liter használt olaj akár százezer liter élővizet is képes elszennyezni!
A Biotrans Kft. és Szada Nagyközség
Önkormányzat együttműködésének köszönhetően
már Szadán
szön
ön
is
i speciális, sütőolaj
ggyűjtésére szolgáló
hulladékgyűjtő
edéh
nyekben
helyezhető el
nyek
k
a fokozottan
szennyező
fok
k
anyag.
anyagg A gyűjtés 240 literes, rendszeresen
tisztír
tott és karbantartott gyűjtőben ttörténik. Kizárólag
lezárt PET-palackban,
vagy
P
zárt befőttesüvegben
lehet a
befffő
ő
gyűjtőbee helyezni az olajat,
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lyezzék az olajat tartalmazó palackokat
vagy üvegeket, mert így nem szállítják el.
A szelektív gyűjtési forma bevezetésével Szada csatornahálózata is mentesülhet
az olaj okozta terhelés alól, így a rendszer
környezetvédelmi szempontból hasznos
településünk számára, illetve ezen gyűjtési rendszerrel kiküszöbölhető, hogy a
mérgező anyag jelentős része a vizekbe,
talajba vagy akár kommunális lerakóba
kerüljön. Az összegyűjtött olaj minden
cseppje érték, 100 %-ban újrahasznosításra kerül, a feldolgozás során bioetanol
készül belőle.

GYŰJTŐPONTOK SZADÁN:

• Székely-kert előtti tér
(2111 Szada, Székely Bertalan út
és Jókai utca találkozása)
• Régi varroda épületének udvara
(2111 Szada, Dózsa György út 90.)
• Szadai Községi Piac
(2111 Szada, Ősz u. 4.)

Papírcsomagolásba
ne helyezzék az olajat
tartalmazó palackokat
vagy üvegeket, mert így
nem szállítják el!

A gyűjtőpontok rendeltetésszerű használata közös érdekünk, így várjuk a lakosság együttműködését. Kérjük, amennyiben a gyűjtőedények telítettségét észlelik,
vagy a gyűjtőedények elszállítása, illetve cseréje szükséges, azt telefonon vagy
e-mailen keresztül jelezzék a Biotrans Kft.
vagy Szada Nagyközség Önkormányzata
felé. Ezt követően a szolgáltató gondoskodik az összegyűlt sütőolaj szakszerű
ezáltal biztosítva a cseppmentességet és elszállításáról, valamint megfelelő haszminimálisra csökkentve a kiömlés veszé- nosítónak vagy ártalmatlanítónak törtélyét. A gyűjtő cég előre igény szerint, ese- nő átadásáról.
tileg biztosítja az elszállítást és az edények
Kérjük, vegyenek részt Szada körcseréjét. Kérjük papírcsomagolásba ne he- nyezetének védelmében!
2111 SZADA | 2021. OKTÓBER
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érvényes zöldhulladékszállítási rendszer
A Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(DTkH) 2021. április
1-én bevezette, hogy
minden – a hulladékszállításért díjat fizető – ingatlanhasználó
számára gyűjtési alkalmanként 2 db, zöld
színű – zöldhulladék
gyűjtésére használható – zsákot biztosítanak díjmentesen.

A

z intézkedés bevezetése óta elszállították
a korábban (előző évben) megvásárolt – esetleg felhalmozott – zöld színű zöldhulladékgyűjtő zsákokat is, így
eddig nemcsak 2 db zöld színű
zsákot szállítottak el az ingatlanok elől, hanem minden zöld
zsákban kihelyezett zöldhulladékot is.
A cserezsákok eltulajdonítása
és a visszaélések elkerülése érdekében 2021. október 1. napjától
a korábbi tájékoztatások szerint,
szállítási alkalmanként, ingatlanonként kizárólag 2 db ingyenes zöld színű DTkH emblémás
zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt,
kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák kerül elszállításra.
A DTkH a zöldhulladékszállítás feltételeiről a korábbi tájékoztatásokban már az
2021. OKTÓBER | 2111 SZADA

alábbiak szerint informálta
ügyfeleit.
A mindenkori begyűjtéssel
egyidejűleg a cég munkatársai 2
db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség
esetén további zsákokat az értékesítési helyeken (Szada, Dózsa György út 127., Pati-ker Kft.;
Szada, Dózsa György utca 33.,
Stihl Viking Szakkereskedés
és Szerviz) lehet beszerezni átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja,
a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez
személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás
ellenértéke, 180 Ft/db), utólag
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú
növényeket, illetve a lehullott
falevelet a DTkH Nonprofit Kft.
által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 2 db ingyenes
zöld színű DTkH emblémás le-

HULLADÉKOK
SZÁLLÍTÁSI RENDJE
– 2021. IV. negyedév
Zöldhulladék-gyűjtés
Október: 4., 18.
November: 1., 15., 29.
Csomagolási (szelektív)
hulladékgyűjtés
Október: 11., 25.
November: 8., 22.
December: 6., 20.
További információk:
www.dtkh.hu

bomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100
cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum
1 m3 mennyiségben), a zöld
zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem
szennyező módon.

A zöldhulladékgyűjtő zsákba
az alábbi hulladékok
helyezhetők el
Konyhai zöldhulladékok:
• gyümölcshéj
• zöldséghéj
• tojáshéj
• kávézacc
• elhasznált teafilter
Kerti zöldhulladékok:
• elnyílt virágok
• falevél
• fűnyesedék
• gallyak
• elhullott gyümölcs
Begyűjtés módja: a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé
a forgalmat nem akadályozó,
jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zöldhulladékot a DTkH nem tudja
elszállítani!
Forrás: DTkH

VESZÉLYESHULLADÉKGYŰJTÉST
SZERVEZÜNK

2021. november 20-án, szombaton 9.00-14.00 óra között Szadán,
a Posta köznél, az óvodával szemben lévő parkolóban a kihelyezett
edényekbe környezetvédelmi szakember jelenlétében veszélyeshulladék-átvételt biztosítunk.

INGYENESEN VESSZÜK
ÁT AZ ALÁBBI
HULLADÉKOKAT:
üveg hulladék, festékmaradék, oldószer, növényvédő szer és ezek
göngyölegei, veszélyes anyagot tartalmazó mosószerek, szárazelem és akkumulátor, kiürült
hajtógázas palackok, gumiabroncs, fénycsövek, izzók, fáradt
olaj, gyógyszerek, használatból kivont elektronikai berendezések
(számítógép, irodatechnikai berendezések patronjai, toner), hűtőgép, mosógép, tv, rádió, mobil
telefon).
Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a meghirdetett veszélyeshulladék-gyűjtése kizárólag
lakosság részére elérhető, egyéni vállalkozók, cégek és ipari cégek
nem vehetik igénybe a gyűjtést.
A hulladék leadása során lakcímkártya felmutatása szükséges.
Illés Szabolcs ügyvezető
SZADA NOVA NKFT.
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A SZADAI KÖZSÉGI PIAC
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEI:
Ok
Október 15., péntek
Az én kosaram termelői piac
Október
29., péntek
O
Az én kosaram termelői piac
Október 30., szombat
O
Tökfaragó verseny
November 12., péntek
N
Az én kosaram termelői piac
November 26., péntek
Az én kosaram termelői piac
November 13., szombat
Márton napi Kirakodó- és Zsibvásár
A változás jogát fenntartjuk. Kérjük
keressék plakátjainkat, és kövessék a
facebook-oldalunkat vagy érdeklődjenek Molnár Csaba piacfelügyelőnél a
+36 30 13 44 623-as telefonszámon.

A Szadai Keresztény
Szülői Kör programja
A Szadai Keresztény Szülői Kör szeretettel vár minden
szülőt, nagyszülőt,
gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó
szakembert, fiatalt
és minden kedves érdeklődőt az őszi előadássorozatának következő programjaira:

NOVEMBER 2. (KEDD), 18:00

Varga György lelkész, családsegítő szakember
előadása a Faluházban
TÉMA: Az apák szerepe a gyermekek nevelésében
A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a mihaczi.viktor@gmail.com
e-mail címen, illetve a +36 20 886 48 51-es telefonszámon sms-ben lehet. A helyszínen gyermekfelügyeletet biztosítunk.

NOVEMBER 12. (PÉNTEK), 18:00

Fülöp Hajnalka (szadai lakos) digitális
andragógus, újságíró, ötgyermekes édesanya
előadása a katolikus gyülekezet közösségi termében (Dózsa Gy. u. 92.)
TÉMA: Hogyan lehetünk elég jó digitális szülők?
Mit csinálnak a gyerekek és a fiatalok az online
világban és hogy tudjuk őket egyensúlyban tartani? Hogyan védjük meg gyermekeinket az online térben?
A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A program legalább tíz szadai személy jelentkezése esetén valósul meg. Regisztrálni a
psibolya@gmail.com és a hfulop@gmail.com
e-mail címeken, vagy a +36 20 886 48 51-es telefonszámon sms-ben lehet.

HÍREK

TÍZÉVES

A TAKAROS
PORTA PÁLYÁZAT

lenc Takaros Porta elismerésből öt olyan
díjazott van, akik legfeljebb négy éve költöztek Szadára. Többen elmondták, hogy
a jelentkezéskor az motiválta őket, hogy
bekapcsolódjanak Szada közösségi életébe, így ismerkedjenek meg az itt élő emberekkel és barátokat szerezzenek.
Köszönjük a pályázatokat és gratulálunk
a díjazottaknak!

A TAKAROS PORTA DÍJAT 2011-ben alapította Szada Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete. Tíz év távlatából
kijelenthető, hogy az eredeti elképzelések megvalósultak, és mára már egy nívós értékálló díjjá nőtte ki magát. Ennek
megfelelően a tízéves jubileum alkalmá- Díjazottak:
ból a korábbi műanyag tábla helyett el- HAGYOMÁNYOS FALUSI PORTA:
készült egy, a Takaros Porta díjhoz méltó
1. Varga Lajosné Erzsébet
kerámiaplakett, melyen a Szadát jelképező
2. Jónás Ágoston és Jónás Évike
életfa látható, valamint a különdíjasnak is
3. Török Istvánné
egy külön kerámiaplakettel fejeztük ki az
önkormányzat elismerését a Szadai Szü- LEGSZEBB DÍSZKERT:
reti Mulatság keretében.
1. Koós Krisztián
Tíz év alatt az idei díjazottakat is beleszá1. Kiss Ákos
molva 57 Takaros Porta címet osztottunk
és Kissné Schuster Szilvia
ki. Ebből is látszik, hogy egy ilyen ünne2. Nagyné Kiss Szilvia
pélyes díjkiosztó mögött rengeteg munka
2. Szécsényi István
van a kerttulajdonosok részéről és komoly
3. Török Zelma
szakmai viták a zsűri részéről egyaránt. Külön öröm, hogy ebben az évben odaítélt ki- KÜLÖNDÍJ: Morzsányi Anna

Mesedélelőtt a szadai
LÁPI PÓCOS TAVAKNÁL
TUDOD HOL ÉL A LÁPI PÓC? Hogy is
mondjam … az árnyas erdőn innen és túl,
ott ahol az egyeduralkodásra törekvő sárga
Aranyvessző bontogatja virágait a bágyadt
őszi napsütésben. Méter magas dzsungelén
áttörve találunk rá a pócos tavakra, füzek
árnyékában, bokrok alatt. Ezek a Tavirózsa
Egyesület által a nemzetközi hírű Lápi póc
Fajvédelmi Mintaprogram (2008-) keretében mesterségesen létrehozott tavak dacolnak a monokultúra (ld. Aranyvessző) saját
végzetébe igyekvő életformájával szemben.
Bizonyítva azt, hogy a mai életünkben sok
szinten megjelenő részérdekű egységesítés közepette még mindig lehet olyan életközösségeket létrehozni, fenntartani, ahol
a sokszínűség (biodiverzitás) biztosítja az
élet harmonikus fennmaradását minden élő
számára. … No, és ki is a Lápi Póc? … Ő egy
fokozottan védett halfaj, aki életközösségé-

ben bioindikátor is. Változatos élővilággal
létezik együtt. A pócos tavak sem egyformák – mindegyiknek külön története van.
Mindannyian tapasztaltuk az idei év vízhiányát, és mi kertészek, látva kútunk vizének mélyülését is, tudtuk, hogy a Lápi
Póc bajban van. Lelkesen, segítőkészen és
tettre vágyóan mentünk el szeptember 25én, egy napsütéses szombat délelőttön gereblyékkel felszerelve, hogy megtisztítsuk
az eddig nem látott szinten leapadt vizű
tavakat a belehullott ágaktól, levelektől,
vagy a túlszaporodott hínártól. A délelőtt
tapasztalatának üzenete épp arról a helyről érkezik, ahol legjobban megmutatkozik a Kárpát-medence vízgazdálkodásának
mára kicsúcsosodott problémája, megoldásra váró feladata: az egykor kiterjedt mocsaras, lápos, vizes élőhelyeink akkor még
nagyszámú lakója (a Lápi Póc) kihalóban
van! Nincs elég vizes élőhely Ő és élettársai számára! Nincs elég víz, mert melegedik a klíma (idén 120 éves melegrekordot
mértek), és mindaz ami hozzánk érkezik
gyorsan tovább folyik.
Sumbo Ilona (Szadai Biokör)
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PROGRAMOK

GÖNCÖLŐ
RUHABAZÁR
ÉS ELŐADÁS

SZADA
FALUHÁZ
2021.11.05.

RUHABAZÁR: 16:00-20:00-IG
ELŐADÁS A FENNTARTHATÓ DIVATRÓL:
18:00-19:00-IG

TEGYÉL TE IS A FENNTARTHATÓ DIVATÉRT!

Gyere el november 5-én a szadai
faluházba a Göncölő secondhand
ruhabazárra vadászni, vagy
jelentkezz Te is árusnak!
Az esemény másik fő attrakciója
Mengyán Eszter blogger és
újságíró előadása a fenntartható
divatról!

www.szadafaluhaz.hu
Bővebb információ: +36305123016 telefonszámon, a Faluházban vagy a Facebook eseménynél.
A rendezvény az országos kormányrendeletben meghatározott, éppen aktuális látogathatósági szabályok
betartásával kerül megrendezésre.

Faültetés a Csapás
utcán
LAKOSSÁGI kezdeményezésre JAPÁN DÍSZCSERESZNYEFÁKAT
ültetünk a Csapás utca Berek és Forrás utcák közötti részére
Több hónapos szervezés eredményeként az önkormányzat
támogatásával és segítségével az ENGEDÉLYEKET
MEGKAPTUK!

Az idáig vezető rögös útról, a fa kiválasztásáról a CSAPÁS UTCAI (leendő)
ÜLTETÉS facebook csoportunkban olvashatsz.
Csatlakoztunk az országosan ismert 10 MILLIÓ FA ALAPÍTVÁNYHOZ, akik
szakmailag is segítséget nyújtanak, illetve rajtuk keresztül van lehetőségünk
hivatalosan begyűjteni a fák árát és megvenni azokat.
Így alakult meg a SZADA-10 MILLIÓ FA KÖZÖSSÉGE, amelynek Facebook
oldalán talalhatjátok meg az éppen aktuális faültetési projektünket. Kérjük
KÖVESSÉTEK oldalunkat!

120 db japán cseresznyefa alkotná a különleges fasort a Csapás utcán. A
kiválasztott fa törzse 8-10 cm, 220 cm magas földlabdás (20.000 Ft/fa).
Mindamellett, hogy a későbbiekben árnyékot nyújtana, csodálatos látvány is lenne.
Az ültetést októberre tervezzük, és ennek megvalósításához szükségünk van
támogatásra. Sokan jelezték már, hogy hozzájárulnának egy-egy fa árával, vagy
akár egy kisebb összeggel. Most van itt a lehetőség! Minden összegnek örülünk!

1 fa ára: Számlaszám: 16200106-11648804. (Magnet bank)
20.000 Ft
10 millió fa alapítvány

5000 Ft

FONTOS‼ Közleménybe: SZADA
Elérhetőségeink:
e-mail: szada10milliofa@gmail.com
Telefon: 06304921432
Facebook-csoportok:
Csapás utcai(leendő) ültetés
Szada-10 milló fa közösség
Köszönjük a támogatást:
Csilla & Marietta a Margita utcából

2021. OKTÓBER | 2111 SZADA
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BEMUTATKOZNAK

A SZADAI KÖZSÉGI PIAC ÜZLETEI
Ha kisült már

ban elérhetővé tenni. A legjobb minőségre törekednek az állateledelek és a
Egyre többen szeretik és keresik a kovászos felszerelések terén. A tápok Dániából, Népékárukat, viszont elkészíteni sok időt vesz metországból, Franciaországból és Olaszigénybe – ebben segít a környékbeli, kipró- országból érkeznek a prémium és szubált pékműhelyek termékeit kínáló Ha kisült per prémium kategóriákból. A kutya- és a
már. A bolt a kovászos kenyerek, finompékáruk, macskaeledeleken kívül megtalálható paadalékanyag-mentes kézműves élelmiszerek, pagájnak, hörcsögnek való eleség, valatejtermékek, sajtok, tészták, mézek, teák, ká- mint tápok nyulaknak, csincsilláknak, havék, kakaók és szörpök lelőhelye. A kenyerek laknak és teknősöknek is, illetve különféle
mindegyike, az édes és sós pékáruk egy része b.a.r.f. menüket tartanak. Szadán és a körkészül kovásszal. A bolt az otthon hangulatát nyező településeken házhozszállítást is
árasztja, ami nem véletlen. Kialakításakor ki- vállalnak.
mondott cél volt, hogy a betérők szinte egy
konyhában érezzék magukat, ahol jó elidőz- NYITVATARTÁS:
Hétfő-Péntek: 9:00-13:00, 16:00-19:00
ni egy keveset.
Szombat: 9:00-12:00
Vasárnap: 10:00-12:00
NYITVATARTÁS:
ELÉRHETŐSÉGEK:
Kedd-Péntek: 8:00-12:00,
+36 30 305 88 06
14:00-18:00
arwenland2020@gmail.com
Szombat: 8:00-13:00
ELÉRHETŐSÉGEK:
+36 20 526 7586
hakisultmar@gmail.com
A Kazoo Art Pub zenész üzemeltetőjének legfőbb ambíciója az volt, hogy egy olyan helyet
hozzon létre, ami valódi közösségépítő erőA régit hasznosítva egy új tárgy, egy új élet vel bír. A nyitás első percétől ezt szolgálják a
jön létre – talán ez lehetne a Múltidéző mot- sokszínű programok. A nagy sikerű akusztitója, hiszen nem vitás: egy kicsit felújítva, át- kus koncertek mellett a teraszon már helyet
alakítva új funkciót kapnak a már nem hasz- kapott elektronikus zenei és jazz tematikájú
nált, elfelejtett, vagy másnak készült tárgyak, est is. A Kazoo Art Pub fő célkitűzése egyéb
és vissza lehet hozni azokat a mindennapi további műfajok és stílusok bemutatása is. A
használatba. A Múltidéző kínálatában a fa van zene mellett fontos a képzőművészek felkaa középpontban, az üzletben a fa finom illa- rolása is. A programok terén nyitottak ajánta árad, látványa pedig melegséget ad. Min- latokra és megkeresésre. A programokat a
denkit biztatunk arra, hogy vigyen be egy domonyi BigFoot sörfőzde kézműves sörei
emléket és emléktárgyat az üzletbe, amely- és az etyeki Nádas Borműhely borai teszik
ből valami új születhet! Készülhetnek lám- felejthetetlenné.
pák, kisebb-nagyobb tárolók, tükrök, vagy
kulcstartók. A lényeg az újrahasznosítás és NYITVATARTÁS:
Csütörtök-Péntek: 18:00-22:00
az egyediség.
Szombat: 17:30-22:00
(program függvényében változhat)
NYITVATARTÁS:
ELÉRHETŐSÉG:
Kedd-Péntek: 10:00-17:00
+36 30 444 82 08
Szombat: 10:00-13:00
ELÉRHETŐSÉGEK:
+36 70 370 54 24
markovicsaniko19@gmail.com
Saját sertésállományból kínálnak hagyományos, parasztos ízeket, friss házi finomságokat. A Laci füstöltáru kínálatában megtalálható füstölt csemege és csípős kolbász,
csemege és csípős házi szalámi, abárolt szaAz üzlet a szadai kisállatrendelő bővítélonna pirospaprikával és fokhagymával, cserseként jött létre. Szeretnék a termékeket
kész kolbász, füstölt szalonna, kolozsvári
a korábbiakhoz képest nagyobb kínálatszalonna, szív sonka, füstölt oldalas, füstölt

Kazoo Art Pub

Múltidéző

Laci füstöltáru

Arwenland kisállat
felszerelés és -eledel
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tarja, paraszt mámáájas, disznósajt,
t, ssütütnivaló, sima ééss ffűszeűszzeres tepertő, tepertőkrém, zsír,
erdélyi szalonna, illetve megrendelésre grillkolbász többféle ízben, hurka és kolbász.
NYITVATARTÁS:
Kedd-Péntek: 9:00-18:00
Szombat: 7:00-13:00
ELÉRHETŐSÉG:
laszlo19870415@gmail.com

Sziromkuckó
Két helybéli barátnő, egy virágkötő és egy dekoratőr-fotós összefogásában valósult meg
a Sziromkuckó, Szada legújabb virágboltja, amely többet kínál a virágoknál. Vállalják
rendezvények – akár esküvők – teljes dekorálását és fotózását. A kínálatot és a termékeket a szezonalitás lekövetése jellemzik, illetve a vásárlói igényeknek való megfelelés.
Szadán és környékén vállalnak előrendelést
és házhozszállítást.
NYITVATARTÁS:
Kedd-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-15:00
Vasárnap: 10:00-13:00
ELÉRHETŐSÉG:
+36 30 411 00 32

Tomazzo Pizza
sziromkucko@gmail.com
A Tomazzo Pizza igazi pizza receptje: a tésztát nemcsak kelesztik, hanem érlelik minimum 24-48 órát; a sajt csakis mozzarella
lehet; a paradicsomszósz pedig minőségi
paradicsomból, nagyon kevés fűszerrel készül azért, hogy ne nyomja el a paradicsom
zamatos ízét. A kizárólag olasz alapanyagokkal és olasz feltétekkel készülő pizzákat
azoknak ajánlják, akik tényleg szeretik a jó
olasz pizzát! Az étlapon több mint 30 féle
kövön sütött kézműves pizza kapott helyet,
melyeket paradicsomos és tejfölös alap kínálnak, a jövőben pedig pizzadesszert teszi teljessé a menüt. Házhoz szállítva, vagy
személyes átvétellel is élvezhetőek az igazi olaszos ízek.
NYITVATARTÁS:
Kedd-Vasárnap: 11:30-22:00
ELÉRHETŐSÉG:
+36 70 756 92 08
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HÍREK

SZÜRETI MULATSÁG

HIRDETÉS

az Idősek Nappali
Klubjában
SZEPTEMBER UTOLSÓ HETÉBEN Ki mit tud?-dal egybekötött szüreti mulatságot
rendeztünk a Nappali Klubban. Fellépőink közt voltak
táncosok, szavalók, énekesek, verselők, viccmesélők.
A vetélkedő nagy tetszést aratott klubtagjaink körében. A
zsűri tagjainak nehéz feladat
volt eldönteni, hogy melyik
produkciók kerüljenek a díjazottak körébe. Végül, megszületetett a sorrend, így a fellépőket értékes ajándékokkal
jutalmazhattuk, kedves felajánlóink jóvoltából. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani a felajánlásokért: Faludi Andreának, Birinyi Anikónak, Boros Gábornak, a
Food Island-nek, Petrák Árpádnak, Sándor Andreának,

Szabóné Szekrényes Csillának, Tóth Évinek, Tóth Lászlónak, és a szadai Sokkoládé
Kft.-nek. A díjak átvétele után
kezdetét vette a zenés, táncos
mulatság. A délutánba nyúló
program után mindenki kellemes élményekkel gazdagodva tért haza.

BEMUTATKOZIK A SZAFT /#sz.a.f.t,
vagyis a Szadai Fiatalok Társasága
Ez év áprilisában merült fel a gondolat az önkormányzat és a Faluház közös ötlete nyomán, hogy
kellene valami a fiatalságnak, ami helyben van,
kikapcsolódást nyújt, és közösségépítő szerepe
van. Ekkor kerestek meg ezzel a nemes feladattal, amit szívesen elvállaltam. Puskás Zsuzsanna
vagyok ifjúsági klub vezető/rendezvényszervező.

K

örülbelül 20 év vel
ezelőtt volt már egy
SZAFT, akik egyesületi formában szerveztek mindenféle eseményeket. Az akkori fiatalok azóta felnőttek,
családot alapítottak, így sajnos megszűnt az Egyesület.
Felvettük a kapcsolatot a korábbi szaftosokkal és megkérdeztük, mit szólnának hozzá,
ha folytatódna a történetük…
2021. OKTÓBER | 2111 SZADA

Így kelt életre újra a Szadai Fiatalok Társasága.
Júliusban, szerdánként kezdődött a SZAFT működése a
Székely-kertben. „Gyere ki a
Kertbe!” szól a felhívás, amit
igyekszünk a jövőben is megtartani. A Székely-kertet természeti és egyéb adottságai
miatt nagyon szeretjük. Célunk azon fiatalok megszólítása
és megtalálása volt, akik már

kinőttek a táborokból, de még „kicsik”
a fesztiválokhoz és
facebook: SZAFT@szadaifiataloktársasága
otthon, semmitteinstagram: #sz.a.f.t
véssel töltötték a
e-mail: ifjusag.szada@gmail.com
nyári délutánjaikat. Előfordul egykét alkalom, amikor összevon- egy tagsági kártyarendszer kitan alakulnak az események. alakítása, ahol a SZAFT-os reIlyen volt az augusztus 20-i gisztráltak a különböző, helyi
rendezvény is, amikor nagy vállalkozásoknál kedvezméörömmel láttuk, hogy eljött nyekben részesülhetnek.
és ott volt a fiatalság. A szüreti
Hosszú távú cél egy olyan
mulatságon is buliztunk együtt, zöld területtel rendelkező helytábortüzet raktunk, pillecuk- szín kialakítása, ahol az igények
rot sütöttünk.
kielégíthetők, sőt szeretnénk
Igyekszünk nyitott szemmel megcélozni a fiatal felnőtteket
járni és az aktuális, korosztályt is, egy esetleges havi program
érintő problémákra, helyzetek- kialakításával, akár koncert,
re felkészülni. Folyamatban van színházi előadás vagy egyszerűen egy szimpla beszélgetős
kávéház, vagy akár buli helyszín formájában.
„Gyere ki a Kertbe!”
– Székely-kert péntekenként 17:00-21:00 között. Mi
ott leszünk….és Te??
Puskás Zsuzsanna

A SZAFT ELÉRHETŐSÉGEI:
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KERTI

könyvjelző

KÖNYVTÁRI HÍREK
NYITVATARTÁS
Hétfő, csütörtök,
péntek: 9:00-15:00 óra
Kedd: 11:00-17:00 óra
Szerda: 12:00-18:00 óra

Mackó(felsőben)

A CSALÁDI
MESEDÉLUTÁN

A MÁLNÁSBA

ismét elindul a legkisebbeknek, szerda délutánonként, 17.00 és 18.00
óra között az alábbi időpontokban:
október 13.
november 03.
december 1.
Várunk minden óvodás
korú gyermeket, testvérét
és családját diafilmes, papírszínházas, társasjátékozó programunkra.

Mindig nagy örömmel végzem az őszi
kerti munkákat, szeretem belevetni magam a szüreti élményekbe, és a következő évi előkészületekbe egyaránt. Nincs
forróság, így ha sűrű, vagy szúrós bokrok metszéséhez állok neki, a hosszú
ujjú ruha is véd már a karcolásoktól, segíti a munkát. Ilyenkor ideális a bogyósok metszése, szétültetése, így a málnabokrok gondozása is.
Nagyon hálás növény ezen a vidéken,
és mindenképp ajánlom minden kerttulajdonosnak, hogy akár csak pár saját töve
legyen belőle. Nagy ajándék a nyári reggeleken öntözés közben, vagy más kerti
munkánál is akár csak egy-két szem ebből a csemegéből a jó gazdának, de akár
az egész család ellátására is felkészülhetünk! Hogy hogyan? Tényleg nem igényel
nagy szakmai tudást, de a jól előkészített,
tápanyaggal feltöltött talajt mindenképp
meg kell adnunk neki, hiszen hosszú évekig marad egyhelyben az ültetvény.
Ha már megvolt az első pár málnatövünk, és dússá vált a bokor, akkor eljött
az ideje a szétültetésnek, új sorok kijelölésének. Na! Ilyenkor kell a mackófelső és
-alsó, hogy nyugodtan tudjunk dolgozni.
Keressük meg a sort sűrítő földből kihajtó új, fiatal, erős gyökérsarjakat, és
ássuk ki óvatosan, majd 60-80 cm-re
egymástól ültessük be az új sorba, 1,5
távolságra a régitől. Lombozatot tartó
karót és 2 emeletben dróthuzalozást is
tehetünk a sorba, hogy szépen tudják
majd tartani magukat a növények.
Burjánzó növényeket, jó kertészkedést kívánok!

Ajánlott irodalom:
Bogyós gyümölcsűek a házikertben
(Mezőgazda Kiadó)
Mindennapra szüret (Kossuth Kiadó)
Oltás, szemzés, dugványozás
(Mezőgazda Kiadó)
Növényvédelem ábécéje
(Mezőgazda Kiadó)
Fák és cserjék határozókönyve
(Holló és Társa) Németh Anikó kertészmérnök

ELÉRHETŐSÉGEINK
www.szadafaluhaz.hu
szadakonyvtar@gmail.com
Bagolyvár Könyvtár
Facebook oldal
+36 28 503 180
+36 70 199 95 71

KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasóink!
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából október
4-8. között színes programokkal készültünk. Több szadai
szerzőt, alkotót, könyvkiadáshoz
kapcsolódó szakembert láttunk
vendégül, mutathattuk be az érdeklődőknek. Író-olvasó találkozókkal, kiállítással, könyvvásárral készültünk, melyről
részletes beszámolót következő

Faluházi
Hírek

lapszámban teszünk közzé. Most
a könyvajánlóban ismerkedhetnek meg munkáikkal, melyeket
ki is kölcsönözhetnek, ha felkeltette érdeklődésüket.
Az épület előtt és az előtérben
található ingyen elvihető könyvek polcához jöjjenek, válogassanak bátran!
Újdonságainkat bemutató könyveinket a nap bármely
szakában megtekinthetik a Falu-ház egyik ablakában berendezett kirakatban.
Továbbra is előkészítjük kölcsönzésre olvasmányaikat, ha
az intézménybe lépés nélkül kívánnak kölcsönözni, amennyiben ezt jelzik felénk elérhetőségeinken.

KÖNYVAJÁNLÓ

A könyvtári író-olvasó
találkozón bemutatott
könyveink:
Lipták Ildikó:
Csak neked akartunk jót
(Csimota, 2020.)
Irodalmi életet követőknek biztosan ismerős ez a könyv, hiszen
ifjúsági kategóriában nyerte el az
év könyve díjat Lipták Ildikó színész-drámatanár, író, szadai lakos könyve, melyet elsősorban
a tinédzser korosztálynak ajánlunk, de tegye a szívére a kezét,
akinek ne villanna be legalább
egy örök nyomot hagyó történet,
a címként szereplő kifejezés hallatán. Bizony sok szülőtől, nagyszülőtől, ismerőstől hallhattuk
életünk során, és nem a legszebb
emlékek közé soroljuk ekkor.

Mégis, ennek a könyvnek ezzel a címmel kell és fontos, hogy
eljusson minél több ember kezébe, mert igen olvasmányosan és
hűen tükrözi a tini élet zűrzavaros, bizonytalan korszakát, amikor fontos, hogy meghalljuk belső gondolatainkat, és meglássuk
a körülöttünk lévő problémákat.
Ezúton is gratulálunk a szerzőnek az elismeréshez.
Slihoczki László:
Volt egyszer egy Kékorrú
(Magánkiadás, 2021.)
Közel tíz éve, hogy nincs már
Magyar Légiközlekedési Vállalat néven alapult, de nemzeti tudatunk részévé is vált MALÉV, melynek emlékét méltón
őrzi ez a kötet. Szadai lakos írásai és további 15 exmalévos történetei csalnak mosolyt, vagy
könnyeket arcunkra a csupa
megtörtént esetet összefűző kötet olvasásakor, melyből árad
az emberi és szakmai szeretet.
Köszönjük a szerző(k) munkáját!
Császár Eszti: Lélek tánc
(Magánkiadás, 2021.)
Verseket, hosszabb-rövidebb
írásokat, gondolatokat rejt ez
a kötet, mely segít meghallani
a belső hangunkat, és a szívig
hatnak. Tiszta, őszinte gondolatok érik az olvasót, mely bátorító, pozitív energiával töltenek.
A fiatal szerző első könyve
szintén magánkiadásként került
napvilágra, a Könyvmentorok
könyvkiadást segítő közösség
munkájának segítségével, melynek egyik alapítója, MosolygóMarján Böbe szintén helyi lakos.
Németh Anikó könyvtáros

November 21. (vasárnap), 18:00: Jazzperanto
Kedves Látogatók!
Október 1-én újrain- koncert a Faluházban
dult Történelmi KávéTovábbi rendezvényeinkről, aktuális nyitvatarházunk, vendégünk tásunkról érdeklődjenek a facebook-oldalunkon,
volt Dr. Varga Kálmán vagy a hirdető tábláinkon a Faluházban.
történész, muzeológus, akivel egy kellemes pénKöszönjük!
Faluház dolgozói
tek estét tölthettünk együtt.
Tel: 06-28-503-180, info@szadafaluhaz.hu
Az őszi hónapokra is rengetek programmal készülünk. Egy kis ízelítő:
TEREMBÉRLÉSI lehetőség a Faluházban!
Október 23. (szombat) 10:00: Nagyközségi meg- Rendezvény termünk és színház termünk is bérelemlékezés a Faluházban
hető, akár folyamatos szakkörök, családi rendezvéNovember 5., (péntek), 16:00: Göncölő Ruhaba- nyek, esküvők megtartásához.
zár és Előadás a Faluházban
Érdeklődés a Faluház elérhetőségein!

A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
Szívünk ritmusa
országos rajpályázat
Csőszné Görzsöny Annamária
pedagógus beszámolója

Egyetemen megrendezett Szívünk napja
rendezvényen került sor. Nyereményként
egy 15.000 Ft értékű Decathlon utalványt
és névre szóló oklevelet vehetett át. Nagyon büszkék vagyunk Rubinkára! Az ő
sikere annyira lelkesítette a többi tanulót, hogy további pályázatokon is szeretnénk részt venni.

dában. Kipróbálhattuk a jógát és táncra
is perdültünk. A rendezvény sikerességét
mutatta, hogy diákjaink kipirult arccal,
vidáman, új sportokra nyitottan tértek
haza. Az Sportnap iskolai rendezésének
hagyományát a jövő tanévben is további érdekes sportágak megismertetésével
folytatjuk.

Író- olvasó találkozó
Bosnyák Viktóriával
és Dudás Győzővel
Jónás Gabriella pedagógus beszámolója
A mesemondás világnapja alkalmából a
Faluház szervezésében szeptember elején
Bosnyák Viktóriával és könyvei illusztrátorával, Dudás Győzővel találkoztunk.
A két előadáson a 3-4-5. évfolyamos tanulóink vettek részt, akik kötelező olvasmányként ismerkedtek meg az írónő
könyveivel. Nagyon jó kérdéseket tettek
fel a gyerekek a szerzők munkáival, min- Első osztályosok
dennapi életükkel, feladataikkal, terveikkel kapcsolatosan. Viktória mesélt, Győ- köszöntése
A Magyar Kardiológusok Társasága és ző rajzolt.
Tari Anikó pedagógus beszámolója
Nagy élmény volt Mindenkinek a ta- „Minden szívnek szívekre van szüksége
a Magyar Kardiológusok Társaságának
Szívalapítványa mára már hagyományt lálkozás!
ahhoz, hogy virulhasson.”
teremtve szervezték meg idén is a Szí(Árkossy Károly)
vünk Napja című rendezvényüket, mely Mozogni jó!
keretében hirdették meg rajz- és fotóIskolánk életében hagyománnyá vált
pályázatukat „Szívünk ritmusa” cím- – Diáksport napja
a Margita Idősek Otthon idős gondomel. Két kategóriában és négy korcso- Sallai Adrienn pedagógus beszámolója
zottjaival való rendszeres kapcsolatportban lehetett pályázni. A kiíró olyan Iskolánkban 2021. szeptember 24-én ren- tartás. A „Kicsik és Nagyik” program
pályaműveket (rajzokat, festményeket, deztük meg az Egészség és Sportnapot. A keretein belül időről időre tettük látofotókat) várt a pályázatra, amelyek rá- szervezést Imre Éva és Péter-Sánta Hen- gatásunkat az Otthonban, műsorokkal
irányítják a figyelmet szívünkre, funk- riett kolléganőimmel szívesen vállaltuk. színesítettük mindennapjaikat, közös,
ciójának fontosságára, egészségének el- A ránk nehezedő Covid-19 járvány miatt jóhangulatú, szeretetteljes eseményeérésére és fenntartására legyen szó lelki még fontosabbnak tartjuk, hogy erősít- ken vettünk részt. Az elmúlt időszakvagy fizikai állapotáról. A gyerekekkel sük az egészséges életmód fontosságát ban ezek a programok sajnos meghihosszasan beszélgettem arról, hogy mi diákjaink mindennapjaiban. A jelenleg úsultak a vírushelyzet miatt, melyek
a szív feladata a szervezetünkben, mi- érvényben lévő szabályozásokat és meg- tanítványainknak és az Idősotthon laért fontos egészségének megőrzése, illet- előzést szem előtt tartva szabadtéri prog- kóinak egyaránt nagyon hiányoztak.
ve, hogy nekik – ha meglátnak egy raj- ramokat biztosítottunk. Az iskolaudva- Szeptember 30-án délelőtt végre ismét
zolt, festett szívet – mi jut eszükbe róla. runk teraszos elrendezését kihasználva találkozhattunk az iskolában, hiszen a
A legfontosabb gondolataik: szeretet, csa- különböző sportágak kipróbálására volt Margita Otthon lakóinak kis csoportja
lád, barátok, együttlét, segítség, együtt- lehetőségük a gyerekeknek. Több külsős újra meglátogatott bennünket. Kis elműködés voltak. Ezek ismeretében ké- sportoktató fogadta el meghívásunkat, sőseinknek névre szóló, saját kezűleg
szültek rajzaik, mely a legtöbb esetben akik színes bemutatókat tartottak diák- készített könyvjelzőt hoztak ajándékba,
a CSALÁDJUKAT, s állataikat ábrázol- jaink számára.
melyeket szívük összes szeretetével adta. Pár nappal később értesültünk, hogy
Volt tenisz- és görkorcsolyaoktatás, de tak át a kicsiknek. Az első osztályosok
2.b osztályunk tanulója, Bajkai Rubinka foci, Wing-Tsun kung-fu és Kempo bemu- közös énekléssel és versmondással hámegosztott 3. helyezést ért el ezen az or- tató is.
lálták meg az ajándékokat. Nagyon várszágos pályázaton! Az ünnepélyes átMindezek mellett diákjaink összemér- juk, hogy ezek a kölcsönös szereteten és
adásra 2021. szeptember 26-án vasár- hették erejüket és tehetségüket kötélhú- tiszteleten alapuló együttlétek újra visznap 17 órakor, a Budapesti Testnevelési zásban, fogyasztó kidobóban és röplab- szatérhessenek az életünkbe!
2021. OKTÓBER | 2111 SZADA
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ÓVODA, HITÉLET

ÉVKEZDET

az óvodában és a bölcsődében
Sok gyermeknek nagyon
hosszú volt a távolléte
az óvodából a vírushelyzet és a nyári szünet miatt.

Í

gy nehéz volt a visszarázódás, a szülőktől való elválás mégis a legkisebb korosztálynak volt a legmegrázóbb, vagyis az „új” óvodásoknak, bölcsődéseknek. A
beszoktatás általában két hétig is eltarthat,
de van, akinek ennél több időre volt szüksége. Szerencsére most nem árnyékolta be
a Covid-veszély ezt az időszakot, így a szülők bejöhettek az intézménybe, hogy ezzel
is könnyítsük a picik új helyzethez való alkalmazkodását.
A település lélekszáma, ezzel együtt a
bölcsődés és óvodás korú gyermekek száma egyre nő, így az intézménybe jelentkezők száma is. Ismét magas csoportlétszámokkal indult az év, ami akár 28-30 főt is
jelenthet. Ezért egy újabb kis létszámú, iskola előkészítő csoporttal bővült az óvodai
működésünk. A pedagógusok az országos
átlaghoz hasonlóan kevesen vannak, ezért
több fiatal nyugdíjas is besegít a gyerekek

A rövidke oviba való visszaszokás után már
serényen készültünk első kiemelt programunkra, a szüretre. Először csoportszinten elevenítettük fel a szüreti hagyományokat, aminek lezárásaként az otthonról
hozott szőlőt daráltuk, majd préseltük az
óvoda udvarán Miklós bácsi segítségével.
Ebben az éven a MÓKUSkák vállalták magukra a Szüreti felvonuláson való részvételt,
amit a gyerekek nagyon vártak. Szeptember
18-án a Szadai Közösségi Piac előtti téren

gyülekeztünk, ahol traktorra szálltunk, és
így közösen vehettünk részt a felvonuláson,
ami mind a fiúk, mind a kislányok számára nagy élményt nyújtott! A Fő téren már
nézők előtt adtunk elő egy rövid kis ízelítőt szüreti műsorunkból, majd megnéztük
a Czibere Táncegyüttes műsorát, és a traktorra visszaszállva folytattuk utunkat.
Megérkezve a Székely-kertbe volt lehetőségünk egy kicsit körülnézni a sok-sok
látnivaló között, és a szüreti forgatag hangulatától izgatott állapotban vártuk, hogy
színpadra léphessünk, és a szülők, valamint a nézők előtt is bemutathassuk műsorunkat!
A közönség nagy tapssal köszönte meg
műsorunkat, és persze meg is vendégeltek minket mindenféle finomsággal, és a
csoport gazdagabb lett egy Emléklappal is,
amit a polgármester úrtól vehettünk át, és
jelenleg a faliújságunkat díszíti, hogy még
sokáig emlékezzünk erre az együtt töltött
szép őszi napra!
Nagyon köszönjük a szülők, és minden
érdeklődő támogatását és részvételét, valamint Edit néni (óvodavezetőnk), és Jutka néni segítségét!
Kovácsné Beregi Gabriella és a Mókusok

kiscsoportban vitte
tovább, ahol dramatikus technikákkal
és a képzőművészet
segítségével kerestük a személyesen
nekünk szóló üzenetet. A csoportokat egy korosztálylyal „feljebb lévő” (az
alsósoknak felsős, a felsősöknek ifi) vezetők kísérték. A csoportalkalmakra a vezetők
már a tábor előtt egy hónappal elkezdték a
felkészülést, az előkészítő csoport munkája
a táborprogram összeállításán túl kiterjedt
a kézműves foglalkozások és a csoportmunkák kidolgozására, kipróbálására is. Volt dicsőítő szentségimádásunk, szentmiséink,
vasárnap pedig a falu közösségével együtt
ünnepeltünk. A közeli Petörke tó strandja
és a tábori kispályás focikupa a testi pihenést és kikapcsolódást is szolgálta. A tábor
hatalmas értéke, hogy a korosztályok között is kapcsolat épül, rengeteg
beszélgetésre nyílik lehetőség a
programokon és azok között is.

Egy hónappal később az ifi korosztálynak
indult el a SZKIFI (Szadai Katolikus Ifjúsági) tábor. A tábort Juhász Péter és Orsi
vezették, negyven fő számára. A témákat
mentorok segítségével a fiatalok dolgozták
ki és a csoportokat is ők vezették. Meghívott előadók segítségével figyelték meg a
kommunikáció formáit az állatok között,
az emberi kommunikáció módjait és az
imádságot, mint kommunikációt Istennel.
Tábori miséink is voltak, mert András, Lajos és Joel atyák is meglátogatták a tábort.
Volt kirándulás, métázás, tábortűz, közös
tánc. Az utolsó este a Legénység társulat
bemutatta a Datolyaparty című darabot is.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy a bezártság után felszabadultan megélhettük
ezeket az ember- és közösségformáló táborokat. A nagytábort a Váci Egyházmegye,
a SZKIFI tábort Magyarország Kormánya
BGA pályázaton keresztül támogatta, így
lehetővé vált mindenki számára a részvétel
anyagi korlátok nélkül, köszönjük! A jövő
évben is várunk mindenkit, aki szeretné
megismerni közösségünket ezekben a táborokban!

ellátásába. Azonban szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert minden óvodai
csoportban megfelelő számú és végzettségű szakdolgozónk van.
Megnyugtató, hogy a nyáron lezajlott
több mint tíz intézményi szintű ellenőrzésen is jól szerepeltünk, mind a törvényességi, mind a megfelelő pénzügyi és szakmai
feltételek igazoltan megvannak a minőségi működéshez. A nyáron több csoportszoba és az öltöző is megszépült a Dózsa Gy.
úti épületben, az elsárgult ajtók is fehéren
csillognak már. A Postaközben a külső faburkolatokat festették át. Reméljük ezt az
évet fizikálisan is együtt tölthetjük majd!

SZÜRETELŐ MÓKUSOK

A katolikus közösség

NYÁRI TÁBORAI
A NAGY KÖZÖSSÉGGEL idén is Kaposszentbenedeken voltunk táborozni. Öszszesen 74 fő táborozott együtt 1,5 évestől
86 éves korig. Táborunk témája Szent József alakja volt. Kozsuch Zsolt atya volt velünk, aki négy rövid előadásban világította
meg, hogy min érdemes elgondolkodnunk
Szent Józseffel kapcsolatban a neki szentelt év nyarán. A témát minden korosztály

16

2111 SZADA | 2021. OKTÓBER

Szakmát szerezhet INGYENESEN,
ESTI TAGOZATON a Ceglédi SzC Mihály Dénes
Szakképző Iskolában, KISTARCSÁN!
ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE:
• Szociális gondozó és ápoló

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Vállalkozási- ügyviteli ügyintéző
(egyetlen ügyviteli szakma)
• Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
(Rendszergazdai feladatokra, egyéni
és hálózati rendszerek kiépítésére,
felügyeletére készít fel)
• Szoftverfejlesztő és -tesztelő
(Alkalmazások és mobil alkalmazások
fejlesztése, tesztelése)
• Logisztikai technikus
(Logisztika és szállítmányozás)
• Vállalkozási mérlegképes
könyvelő (már érettségivel is!)

• Grafikus
(út a nyomdai előkészítéshez)
• Kéz-és lábápoló technikus
(Kézápoló és műkörömépítő)
• Kisgyermekgondozó, -nevelő
(Bölcsődés korosztály gondozása,
nevelése)
• Szociális és gyermekvédelmi
szakasszisztens
(A személyes gondoskodás
felnőtteknek és gyermekeknek)
• Általános ápoló
• Pedagógiai munkatárs
(Pedagógiai asszisztens)
• Demencia gondozó

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
OKTÓBER - minden kedden és csütörtökön 17:00-19:00 óra
BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE:
Simándy József Általános Iskola épületében,
Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,
Honlap: www.mdiskola.hu/jelentkezes • e-mail: kistarcsa.mdiskola@gmail.com

2021. OKTÓBER | 2111 SZADA

17

ÜZEMANYAG VÁSÁRLÁSI AKCIÓ A SZADA KÚTON
22021.
021 november
b 11-től
től ddecember
b 220-ig
0i

minimum 10.000 Ft egyszeri tankolás esetén magánszemélyként vehet részt a sorsoláson.

PIZZA

MAX ÉTTEREM

és SUSHI

BÁR

A pénztárnál
é tá ál elhelyezett
lh l
tt dobozba
d b b dobja
d bj be
b a vásárláskor
á á lá k
mot.
kapott nyugtát, amire rá kell írni a rendszámot.
FŐDÍJ: 65 liter üzemanyag
2. DÍJ: 45 liter üzemanyag
3. DÍJ: 10.000 Ft értékű üzemanyag
SORSOLÁS 2021. DECEMBER 21-ÉN
12 ÓRAKOR A SZADA KÚTON!
A sorsolás eredményét 2022. január 31-ig kifüggesztjük az üzletben!
ben!

Az akció ideje alatt minden szerdán a lakossági fogyasztók mindkét
üzemanyagot literenként 10 FORINTTAL OLCSÓBBAN VÁSÁROLHATJÁK MEG!

Kedves Vendégeink!

Éttermünk védettségi
igazolvánnyal látogatható!
SUSHI ÚJDONSÁGOK MINDEN NAP!
Megszokott ízeinkkel és koktéljainkkal
sok szeretettel várjuk önöket!

ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022
Érdemes követni a FACEBOOK
É
oldalunkat!
ܮܫ ܫĶ Dózsa György út 36.

KEDVES SZADAI LAKOSOK!

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

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

Szeretettel várjuk Önt is
töltőállomásunkon!
18

APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül. WC-k, tartályok,
csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. Tel.: 06-20-491-5089
2111 SZADA | 2021. OKTÓBER

Akciós ajánlatunk:

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA

OKTÓBER 20-26-ig

SZADA
HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

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

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

Mirelite
Parasztreggeli
gyorsfagyasztott,
Márka
300 g, 1330 Ft/kg M
üd
üdítőital
Juhász bor
multivitamin
Muscat Ottonel,
vegyes
fehér, száraz,
gyümölcsital,
muskotály,
őszibarack,
Sauvignon Blanc,
25 %, PET,
fehér, száraz,
1,5 l, 179 Ft/l
Rosé,
rosé, száraz, cuvée,
0,75 l,
1199 Ft/l 899 Ft
Trappista sajt
1690Ft/kg
A kép illusztráció

169

Ft/10 dkg

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

SZADAI
KISÁLLATRENDELŐ
Dr. Vada Edina állatorvos
Dr. Sipos Eszter állatorvos
Telefon: +36 30-395-2262,
+36 30-30-200-5286, +36 30-568-0903

Web: www.kisallatrendelo.com
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NYITVATARTÁS:
H-P: 15-19 • Szo.: 12-14

KISÁLLATELEDEL
KIS

BOLT

Nyitva: H
H-P: 8-12 és 15-19,

Szo,: 9-12

2111 SZADA, Dózsa György út 68.
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Emlékezzünk együtt!
Mindenkit szeretettel várunk!
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