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SZADÁN IS MEGÜNNEPELTÉK

HÍREK

MAGYARORSZÁGON 1992 
óta, minden év július 1-jén ün-
neplik meg az egészségügyi dol-
gozókat. Szadán az elmúlt tíz 
évben nem rendeztek külön ün-
nepséget ezen a napon. Idén jú-
lius 3-án a polgármesteri hiva-
tal dísztermében Pintér Lajos 
polgármester, Petrák Árpád al-

SZADÁN ebben az évben már 
két olyan projekt valósult meg, 
melynek kapcsán 2020. június 
15-ig 55 darab díszfával gaz-
dagodott a település. Az első a 
Mélyárok fásítása volt, ahol 34 
darab mezei juhart telepítettek 
a környező lakók támogatásá-
val. A következő projekt a Cor-
vin utcai sportpálya zöldfelü-
letének kialakítása volt, amely 
önkormányzati beruházásként 
valósult meg.  A sportpályák 
közvetlen környezetébe ülte-
tett fák kiválasztását gondos 
szakmai egyeztetés előzte meg. 
A fák szerepe itt elsősorban a 
térhatárolás, szélvédelem, ár-
nyékolás, de fontos szempont 

TÁJÉKOZTATJUK a lakossá-
got, hogy 2020. 07. 20-án és 
2020. 07. 27-én 8.00-16.00 órá-
ig áramszünet várható, melyről 
a szolgáltató a fogyasztókat köz-
vetlenül értesítette.
 Az áramszünettel érin-
tett utcák:
Ady Endre utca, Akácvirág 
utca, Állomás utca, Arany 
János utca, Borkő utca, Cipő-
sök utca Csatári utca, Dózsa 
György út (A Kisfaludy utá-
ni szakaszon Veresegyház 
felé), Fehérház utca Geszte-
nyefa utca, Hajagos utca, Ha-
tár utca, Kertalja utca, Kis-
faludy köz, Kisfaludy utca, 
Koncz köz, Lejtő utca, Margi-
ta út, Napsugár köz, Öreghe-
gyi dűlő, Présház utca, Szabad-
ság utca, Szánkó utca, Szélső 
utca, Szőlőhegyi utca, Szőlővi-
rág utca, Várdombi utca, Vasút 
utca, Zalagyöngye utca

 Szeretettel hívjuk  
 önt és kedves családját

 2020. augusztus 20-án  
 10 órára
 Szent István államalapító 
 királyunk és az új kenyér  
 ünnepére a Faluház előtti térre

•  ÜNNEPI MŰSOR 
a Czibere Táncegyüttes  
és a szadai Asszonykórus  
közreműködésével

•  Ünnepi beszéd

•  Szadáért Díjak átadása

•  Ökumenikus igehirdetés  és az új 
kenyér megáldása a szadai  
felekezetek képviselőivel

István napi terített asztalunkhoz  
szeretettel várjuk az ünneplőket!

MEGHÍVÓ

volt az egyenletes és gyors nö-
vekedés, valamint a hosszú élet-
tartam is. Ennek figyelembevé-
telével olyan fákat választottak 
ki, melyek jó árnyékadók, nem 
szemetelnek, nehezen törnek-
hasadnak, könnyen kezelhetők 
és közülük több fajta Közép-
Európában honos. A sportpá-
lya területén történő további 
beruházásokat is figyelembe 
vették, így a tervezett játszó-
tér környezetébe gyorsan növő, 
nagy árnyékot adó fákat ültet-
tek. Az idetelepített 21 fa: kis-
levelű hárs, Szent István-hárs, 
platán, hegyi juhar, korai ju-
har, mind többször iskolázott, 
nagyméretű közterek fásításá-

SEMMELWEIS-NAP 
– a magyar egészségügy napja 

polgármester, Simon Erika al-
polgármester, Dr. Filó-Szentes 
Kinga jegyző és Székely Beatrix 
a képviselő fogadták a házior-
vosokat, a fogorvost, a gyermek- 
és iskolaorvost, az orvosi asz-
szisztenseket, a védőnőket és a 
patikai dolgozókat. A kis ünnep-
ségen Pintér Lajos polgármes-

FOLYTATÓDIK A FAÜLTETÉS SZADÁN

ÉRTESÍTÉS 
áram- 
szünetről 

ra kiválóan alkalmas fafajok. A 
Szada Nova Nonprofit Kft. nem 
csak az ültetésnél vállalt nagy 
szerepet, a fák további gondo-
zásában is részt kíván venni. 
A rézsűk és a pályák szélére 
150 darab félörökzöld fagyal-
ból élősövényt alakítottak ki, 
a rézsűkre 800 darab talajta-
karó madárbirset ültettek be.
 Tervben van még további 30 
fa telepítése a Napóra környé-
kén is. A kiválasztott fajta egy 
hazai honos, magas sövény-
nek metszett gyertyán, mely 
így, sövényként telepítve, zaj-, 
szél- és pormentességet bizto-
sít, és megfelelő árnyékot nyújt 
az ott tartózkodók számára.  

ter megköszönte az egészség-
ügyi dolgozók munkáját, akik 
a saját testi épségüket is veszé-
lyeztetve álltak helyt a járvány 
ideje alatt. A családias rendez-
vényen külön köszöntötték Dr. 
Szemerédy István, aki 40 év 
szolgálat után ebben az évben 
vonult vissza. A település szere-
tett háziorvosa az önkormány-
zattól egy Kun Éva falikerámiát 
kapott ajándékba és meglepe-
tésként egy emlékkönyvet is, 
amiben pályatársai, barátai, va-
lamint véletlenszerűen kivá-
lasztott egykori betegei írtak 
személyes üzeneteket. Szintén 
ezen az ünnepségen köszöntek 
el Kissné Nagy Erikától, aki 
40 éves gyógyszertári szolgá-
lat után ment nyugdíjba.

Az ünnepeltek között a nyugdíjba vonuló 
Kissné Nagy Erika (balról a második)

Az ünnepségen a polgármester, az alpolgár-
mesterek, a jegyző és egy képviselő  
köszöntötte az egészségügyi dolgozókat

Petz Mariann, Dr. Takács László  
és Dr. Ács Tamás

Dr. Szemerédy Istvánnak  
Pintér Lajos adta át az  
önkormányzat ajándékát 
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FÓKUSZBAN 
AZ ÚTTERV  
BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

2020. június 16-án az országgyűlés elfogadta a veszélyhely-
zet megszüntetéséről és a megszűnésével összefüggő átmene-
ti szabályokról szóló két törvényjavaslatot, így Szada Nagy-
község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 25-én 
megtarthatta soron következő rendes testületi ülését.

ÖNKORMÁNYZAT

Ö sszesen öt napirendet tárgyaltak, 
többek között elfogadták a rendvé-
delmi szervek beszámolóit, rende-

letben fogadták el az önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének zárszámadását és 
döntöttek a tavalyi pénzmaradvány fel-
használásáról. Elfogadták a Székely Ber-
talan Művelődési Ház és Könyvtár 2019-
es évre vonatkozó szakmai beszámolóját 
és a 2020-as munkatervét. Ezenkívül dön-
töttek a 2020-ban megvalósuló egyes be-
ruházásokat érintő költségvetés általános 
tartaléka terhére történő kötelezettség-
vállalásról is, és módosították a település 
2020. évi munkatervét. 
 Greffné Kállai Tünde a Szadai Székely 
Bertalan Általános Iskola intézményveze-
tője napirend előtti felszólalás keretében 
bemutatta az új igazgatóhelyettest, Tari 
Anikót, aki a nyugdíjba vonuló Pollákné 
Tóth Judit helyére lép.  

Elfogadták a Gödöllői Rendőr- 
kapitányság beszámolóját
Az előterjesztéshez Farkas Imre ezredes, 
a Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott 
vezetője megküldte a beszámolóját. A ka-
pitányságot Szőke Zoltán alezredes, a Ve-
resegyházi Rendőrőrs parancsnoka képvi-
selte. Szadán a közbiztonsági feladatokat a 
helyi KMB-s rendőrrel együtt a 
Veresegyházi Rendőrőrs látja el. 
A helyi KMB havi rendszeres-
séggel tart fogadóórát.
 Szadán a regisztrált bűn-
cselekmények száma 2019-
ben 62 %-al csökkent az előző 
évhez képest, szám szerint 60 
bűncselekménnyel követtek el 

kevesebbet, mint 2018-ban. (96 – 36) 
 A balesetek döntő többsége a Szada–Ve-
resegyház belterületén végighúzódó Gö-
döllő–Vác közti főútvonalon következik be. 
Az út áteresztő képessége nem növelhető, 
a gépkocsi szám emelkedésével nagyon 
nagy az út terheltsége. A közlekedési bal-
esetek számának emelkedését év közben, 
a főút frekventált szakaszain közlekedési 
akciók szervezésével próbálják ellensúlyoz-
ni. A kapitányság területén 7 alkalommal 
történt halálos közlekedési baleset, Szadán 
szerencsére ilyen nem volt. Szőke Zoltán 
alezredes külön megköszönte az önkor-
mányzat és a polgárőrség munkáját. 

Tavaly a tűzesetek 60 %-a  
szabad területen keletkezett 
A testület meghallgatta és elfogadta a Gö-
döllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2019. évi munkájáról szóló beszámoló-
ját. A testület előtt Szigeti Róbert tű. őr-
nagy parancsnok és Sokorai Szabolcs tű. 
őrnagy parancsnokhelyettes ismertette a 
2019-ben történteket. A beszámoló szak-
mai részéből kiderült, hogy a Hivatásos 
Tűzoltó- parancsnokság 26 településre 
kiterjedő működési területén 2019-ban 
az egy évvel korábbihoz képest a műsza-
ki mentések száma és a tűzesetek száma 

tovább csökkent, szénmonoxid-mérgezés 
nem történt. Szadán a múlt évben 18 mű-
szaki mentéshez és 18 tűzesethez kellett 
kivonulniuk a tűzoltóknak.

Elfogadták a Szadai Polgárőr 
Egyesület beszámolóját
Czakó József a polgárőrség vezetőjének be-
számolójából kiderült, hogy a szadai pol-
gárőrök 2019-ban a járőrözésen kívül több 
rendezvényt is biztosítottak (Tavaszi hadjá-
rat, családi nap, augusztus 20, COOP-nap, 
szüret) Továbbra is a polgárőrök biztosítják 
a Faluház előtti gyalogátkelőhelyet. Az ülé-
sen megjelenő Boros Imre az egyesület tit-
kára kiegészítésként elmondta, hogy a jár-
őrözés egy részét a Veresegyházi Rendőrős 
járőreivel és a körzeti megbízottal együtt-
működve végezték.

Jóváhagyták a 2019. évi gazdál-
kodásról szóló beszámolót
Elfogadták a 2019. évi költségvetés teljesíté-
séről szóló zárszámadási rendeletet. 2019-
ben folyamatosan teljesült a gazdálkodás 
végrehajtásában a takarékosság és fegyelme-
zettség. A kiadások összességében 1 milliárd 
598 millió 60 ezer 605 főösszeggel realizá-
lódtak. A bevételi előirányzatot 2 milliárd 
233 millió 653 ezer Ft teljesítéssel hagyták 
jóvá. A tervezett kiadások százalékos alul-
teljesítése a 2019-ben tervezett fejlesztések 
2020-ra történő áthúzódásából adódtak. A 
2019-es beszámoló adatai szerint a marad-
vány összege 635 millió 593 ezer Ft. 

Elindították a középtávú  
útfejlesztési programot
Szada Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megerősítette azon szándékát, 
hogy egy magas színvonalú szakmai igé-
nyességgel előkészített koncepció mentén 
valósítsa meg a település úthálózatának fej-
lesztését és kiépítését, mely szakmai anyag 
kidolgozásával a Szada Nova Nonprofit 
Kft.-t bízta meg. A középtávú útfejlesztési 
program szakértői szintű előkészíttetését a 
település vezetése kiemelt projektként ke-
zeli, a tervezői munkákra bruttó 1 905 000 
Ft-ot különített el a 2020. évi költségvetés 
általános tartalék kerete terhére.
 A testületi ülés végén Pintér Lajos pol-
gármester megköszönte Veresegyház jegy-

zőjének, Garai Tamásnak és 
aljegyzőjének, Szabó Andre-
ának, hogy Szadán ellátták 
a jegyzői feladatokat. Július 
1-jétől pályázat útján válasz-
tották meg Szada jegyzőjének 
dr. Filó-Szentes Kingát. (A be-
mutatkozás a 4. oldalon olvas-
ható. szerk.) P.Gy.
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Megemlékezés 
Cziberéné Szító Máriáról

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy Vargáné Bajkai Zsu-
zsanna életének 42. évé-
ben elhunyt. Hálásan kö-
szönjük mindazoknak, 
akik utolsó útjára elkísér-
ték és mély fájdalmunk-
ban osztoztak.
 A gyászoló család

Gyászhír KRISZTA
SZIKVÍZ

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

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

KÉREM, HA ELADNÁ  
HÁZÁT, FELTÉTLENÜL

KERESSEN ÉS MEGEGYEZÜNK!

Kisgyermekes családként  
családi házat keresünk  

megvételre 35 millió  
forintig, állapottól függően

KEDVES HÁZTULAJDONOSOK!

Tel.: 06-30-990-9255
E-mail: p.anika@citromail.hu

 „Dolgaim nékem is nehezek és nagyok,
Mivel én falusi Nótárius vagyok.” 

(Gróf Gadányi József, 1788.)

Tisztelettel és sok szeretettel  
köszöntöm Szada Nagyköz-

ség lakóit!
Majd két évtizede a közigazga-
tásban végzem feladataimat. 
Hogy miért? A válasz egyszerű: 

a közigazgatást többnek látom, 
mint puszta bürokrácia. Vallom, 

hogy a magyar önkormányzati-
ság megismerésének és megvalósu-

lásának kiindulópontja a községi rendszer, 
ahol a legkülönbözőbb területek megismerésével és 
megoldásával a legtöbbet lehet tenni a lakosságért.
 A nevem dr. Filó-Szentes Kinga, 2020. július 1. nap-
jával én látom el a jegyzői feladatokat a településen.
 A Rendőrtiszti Főiskolán végeztem bűnügyi tiszt-
ként, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen sze-
reztem meg okleves jogász diplomámat. A rendőrség 
kötelékében eltöltött pár év után leszereltem a fegy-
veres állományból, majd a közigazgatás felé fordul-
tam. Ügyintézőként, majd csoportvezetőként, végül 
jegyzőként dolgoztam nyolc évig. Közel két évtizede 
a közigazgatásban végzem feladataimat, ahol a köz-
ségi hivatali rendszer legkülönbözőbb ügyfajtáival ta-
lálkozhattam. A jogalkalmazói oldalon szerzett több 
éves munkavégzést követően szerettem volna mélyebb 
tudást szerezni a jogalkotás területén, ezért megsze-
reztem a kodifikációs szakjogászi diplomámat is. Le-
hetőségem is adódott ezen a számomra új területen 
megmérettetni magam az Igazságügyi Minisztérium 
kodifikátoraként, a jövőben pedig a szadai polgáro-
kat szolgálhatom minden tudásommal jegyzőként.
 Kollégáimmal történő munkavégzésem során 
előtérbe kívánom helyezni a menedzser szemléle-
tet a magas színvonalú, szakszerű és jogszerű dön-
tés-előkészítés, illetve végrehajtás terén.
 Úgy gondolom, hogy a siker záloga a jó csapat, 
a hivatás, valamint a település iránti tisztelet és sze-
retet. Örömmel vállalkoztam arra a feladatra, hogy 
Szada jegyzője legyek. 

Tisztelettel: dr. Filó-Szentes Kinga  
Szada Nagyközség jegyzője

A JÁRVÁNYÜGYI helyzet lehetővé tet-
te, hogy a Szadáért Kulturális Alapítvány 
idén is megszervezze a megemlékezést 
Szító Máriáról, aki már 11 éve nincs köz-
tünk. Június 13-án a temető ravatalozó-
ja előtt Novák Lászlóné, a Tájház vezető-
je emlékezett meg röviden Szító Máriáról, 
majd az Asszonykórus és a Czibere Tánc-
együttes közös éneke után Pintér Lajos 
polgármester mondott beszédet, ezután 
a jelenlévők elhelyezték virágaikat Czibe-
réné Szító Mária kopjafájánál. A megem-
lékezésen részt vett Vécsey László ország-
gyűlési képviselő, Simon Erika és Petrák 
Árpád alpolgármesterek, Székely Beat-
rix és Vrabély Balázs képviselők. Szomo-
rú hír, hogy „Macika néni” férje, Czibere 
Imre betegsége miatt idén sem tudta vál-

EZÚTON ÉRTESÍTEM a tisztelt lakossá-
got, hogy Szada Nagyközség Önkormányzat 
képviselő-testületének a 2020. évi igazga-
tási szünet elrendeléséről szóló 4/2020. (III. 
2.) önkormányzati rendelete értelmében a 

lalni a hosszú utat Békés megyéből, de a 
rokonok és a hozzátartozók közül többen 
is eljöttek Szadára.
 Ezt követően a megemlékezés a Tájház-
ban folytatódott, ahol megkoszorúzták Szí-
tó Mária emléktábláját. A Tájház falán a 
koszorút az önkormányzat nevében Pin-
tér Lajos polgármester és Petrák Árpád al-
polgármester, a Szadáért Kulturális Alapít-
vány nevében Oroszi Sándor és Galambos 
Gáborné helyezték el. „Macika néni” több 
mint 30 éven keresztül volt Szada kulturá-
lis életének meghatározó alakja. Szenve-
délyesen gyűjtötte, majd könyvbe is fog-
lalta a helyi népdalokat és népszokásokat. 
A közösség tárgyi örökségeit pedig az ál-
tala megálmodott Tájházban rendezte el.

Polgár

polgármesteri hivatal  2020. július 27. 
– 2020. augusztus 7. között igazga-
tási szünet miatt zárva tart.
 2020. augusztus 10-én (hétfőn) a meg-
szokott rend szerint ügyfélfogadási időben 
fogadjuk kedves Ügyfeleinket.
 A haláleset anyakönyvezése ügyében a 
+36-70/682-5059 telefonszámon fogadjuk 
a bejelentéseket. dr. Filó-Szentes Kinga  jegyző

Jegyzői köszöntő

A KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA: 
2020. SZEPTEMBER 4.
 Értesítjük olvasóinkat, hogy a 
nyári szabadságok miatt az augusz-

tusi és a szeptemberi újságot ösz-
szevonjuk. A várható megjelenés  
2020. szeptember 14.

Polgár Gyula főszerkesztő

ÉRTESÍTÉS  
IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL
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HÍREK

Vállalkozzon okosan! MI SEGÍTÜNK!

Web: smartaccounting.hu
Tel.: +36 20 569 6021

E-mail: iroda@ smartaccounting.hu

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, ADÓTANÁCSADÁS

HIRDETÉS

Ö sszekötnek minket 
azok az értékek, amiket 
mindannyian fontos-

nak tartottunk, amikor Szadát 
választottuk; a falusias, csen-
des, gyermekeink számára is 
biztonságos környezetet.
 Az évente akár több alkalom-
mal is megrendezésre kerülő 

„utcabálokon”, közös főzéseken 
valódi közösség kovácsolódik, 
barátságok köttetnek felnőt-
tek és gyerekek között. Tudjuk, 
hogy számíthatunk egymásra, 
legyen szó egy sütemény hozzá-
valójának kipótolásáról, jelen-
tősebb problémák megoldásá-
ról vagy akár közös események 
megszervezéséről.
 Igazi kihívást jelent közös-
ségünk számára a május óta 
üzemelő szadai Szafari Park.  
A park bejáratához tervezett 
útvonal eleinte a napi többszáz 
autós forgalmat a Nyárfa utcán 
tervezte bonyolítani, ami ért-
hető aggodalommal töltötte el 

az itt lakókat. Szerencsére az 
önkormányzatnál értő fülek-
re találtunk, a község vezeté-
se egy önkormányzati útvonal 
megnyitásával tehermentesí-
tette utcánkat.
 Ezzel a lépéssel elhárult a 
nyugalmunkat leginkább ve-
szélyeztető környzeti hatás, ami 
a Szafari Park megnyitásával 
együtt jár. Sajnos maradt a ren-
geteg vad és egyben különösen 
veszélyes állat által termelt trá-
gya nyári melegben erősen ter-
jedő szaga, a „Szafari” mellé 
települt „vidámparkból” min-
den nap harsogó zene, a főúton 
rendszeresen jelentkező forgal-
mi dugó, valamint az a szomo-
rú tény, hogy nem csupán állati 
ürülék termelődik a saját vagy 
környékbeli utcákban.
 Hálásan köszönjük a község 
lakói felől felénk áradó szimpá-
tiát. Érezzük, hogy hasonlóan a 
go-kart kapcsán jelentkező, ösz-
szefogást sürgető erőkhöz, most 
is érvényes az elv, hogy a Szadán 
élő emberek nyugalma és bizton-
sága a legfontosabb. Örömmel 
fogadtuk a hírt, hogy a vírus-
helyzet elhárulását követően a 
cirkusz is elindulhatott megszo-
kott turné-körútjára, a társulat 
megélhetése ismét biztosított, a 
3 hónapra tervezett nyitvatartás 
után életünk visszatérhet a má-
jus előtti nyugalmas állapotba.

Lakók a Nyárfa utcából

Nyugodt és csendes 
Szada kis közösségei: 
NYÁRFA UTCA

Szadai Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi ügy-
intéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidővel

Ellátandó feladatok:
Közreműködés az önkormányzat pénzügyi és számviteli fel-
adataiban.
Főkönyvi könyvelés, kontírozás, nyilvántartások vezetése.
Költségvetési előirányzatok kezelése, módosítások elkészítése.
Mérlegjelentések, éves beszámolók, pályázatokkal kapcso-
latos pénzügyi adatszolgáltatás, tárgyi eszköz nyilvántartás, 
statisztikai jelentések, utalások.

Pályázati feltételek:
 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Középiskola/gimnázium, (Gazdasági középiskolai végzett-

ség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, 
statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisz-
tikai, menedzserasszisztens szakképesítés),

 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

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 adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: H/873/2020, valamint 
a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy
 •  Elektronikus úton Wilk Andrea részére  

a wilk.andrea@szada.hu e-mail címre.
vagy
 •  Személyesen: Wilk Andrea, Pest megye,  

2111 Szada, Dózsa György út 88. .
A pályázattal kapcsolatban további információt a www.szada.
hu honlapon szerezhet.

ÁLLÁSHIRDETÉS
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

Szadán, a „falu végén” évek, évtizedek óta épül, 
bővül a csendre, nyugalomra vágyó ideköltö-
zők és tősgyökeres családok összetartó csapata.

A felnőttek és a gyerekek  
is utcabáloztak

A délutáni zápor még jobban  
összekovácsolta a közösséget
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KÖNYVTÁRI HÍREK

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Kedves Olvasóink!
Felsorolni is nehéz a sok jó hírt, ami ért 
bennünket az elmúlt hetekben.
 Az önök nélkül eltöltött hosszú idő vé-
get ért, június 16. óta ismét látogathatóak 
vagyunk.
 Bár továbbra is szükséges a távolságtar-
tás és a maszk használata az épületben, mi 
várunk minden kedves régi- és új könyv-
tártagot kölcsönzésre.
 Idén nyáron heti négy nap lehet jönni 
új könyvélményért, mert júliusban és au-
gusztusban is nyitva leszünk.
 Egyéb szolgáltatásként továbbra is műkö-
dik a kölcsönzésre előkészítés, igény szerint 
teljes nyitvatartásban kikészítjük a szük-
séges dokumentumokat olvasóinknak, ha 
jelzik a Bagolyvár Könyvár Facebook 
oldalon, vagy a szadakonyvtar@gmail.
com e-mail címen.
 Működik a Könyvmoly börze szabad 
polcunk is a Faluház előtt. Bárki válogat-
hat ingyen elvihető könyvek közül, a sza-
bad levegőn. 

NYITVATARTÁS:
	 Július	1-től	augusztus	17-ig,	
	 hétfő-csütörtök	10-16	óra

KÖNYVAJÁNLÓ
Boris Vian:  
Tajtékos napok 
(Helikon,	2020.)
Szerelmes regény? Ab-
szurd szatíra? A könyv, 
amit mindenkinek ér-
demes elolvasnia. 
 Ismerősen csengő 
címe sokaknak film él-

ményként is felelevenedhet. Boris Vian bo-
hém francia szerző, felnőtt mesét tár elénk, 
ahol a kreatívan szárnyaló fantázia ma-
gával ragadó történetbe vezet bennünket.
 Bagolyvár Könyvtár Facebook oldalán 
hangos könyvajánlóban is meghallgat-
hat egy részletet, ha felkeltettük az ér-
deklődését.

SZÓMAGYARÁZÓ ROVAT:
TABULA RASA: tiszta lap. Latin kifeje-
zés, vitás helyzet lezárása után, mindent 
újra lehet kezdeni az előzményeket figyel-
men kívül hagyva.

Németh Anikó és Pusztai-Krepsz Mónika
könyvtárosok

TÁBOR 2020

Idei évben is megrendeztük tábora-
inkat. Június végén a kicsiket a Vaká-
ció vár, a nagyobbakat az Utazás a jö-
vőbe tábor várta. Bár az időjárás nem 
mindig kedvezett, a hangulatunkat 
nem tudta elrontani. A rengetek já-
ték, mese, kézműves foglalkozás mel-
lett, még a jól megszokott kirándulás-
ra is jutott idő. A jókedv garantált volt, 
amit a fényképek is mutatnak!
 Köszönjük, hogy itt voltatok, vá-
runk jövőre is mindenkit szeretettel:
Táborozónk írta: 
 „Szerintem ez a tábor mindenki-
nek egy élmény volt. A jó programok, 
a jó társaság, ez volt minden idők leg-
jobb tábora.” Pusztai Antónia, 9 éves 
táborozó

„Fiatalember, meg tudná 
mondani...” 

És dr. Bálint György ker-
tészmérnök, agrárdoktor 
türelmesen egy laikus 
számára is érthető mó-
don elmondta az adott 

témában tanácsait. Va-
lahogy így kezdődött sok-

sok évvel ezelőtt a kertba-
rátok segítése, és alakult ki a 

misszió, mely egész életét végigkísérte.
 Lelkesítő bátorítást kapott a hozzá forduló, és 
hasznos tanácsai egyre szélesebb körben hir-
dették a kertek és a természet örök körforgá-
sát évtizedeken át. Megtapasztalhattuk mek-
kora öröm és büszkeség gazdának lenni még a 
legkisebb birtokon is, hiszen munkánk sikere a 
természettel közös munka ezt az élményt adja.
 Nagyon szép kort élhetett meg Bálint gazda, 
és nagyon sokan kaphattuk meg tőle tanácsai 
alapján a kertek művelésének szerethetőségét. 
A kerti munka nem csak teher. Öröm és kikap-
csolódás is. Erre én magam is emlékszem gye-
rekkoromból, ahogy péntekenként az Ablak című 
műsorban tanácsait hallva éreztem.
 Ésszel persze akkor még nem tudtam ezt. Szü-
leim és nagyszüleim óvó szava távolított a gaz-
dálkodástól annak nehézsége miatt, de mára 
már ésszel is tudom, hogy ha megtaláljuk a szá-
munkra megfelelő gazdálkodási módszert, ak-
kor Bálint gazda szavai örökbecsűek, és felejt-
hetetlenek.
 Ő most elment. Búcsúzzunk csendesen, de 
emlékezzünk örökké.
 Szeressük kertjeinket!

Örök tisztelettel: Németh Anikó kertészmérnök, könyvtáros

Könyvajánló:
Bálint György, a százéves kertész (Helikon, 2019)
Minden héten szüret ( Kossuth, 2019)
Szívügyünk a kert (Sanoma, 2011)
A kíváncsi kertész (Mezőgazda, 2005)
Legendás növényeink (HNA 2002, 2012)

BÚCSÚ  
a Gazdától

KERTI 
könyvjelző

Utazás a jövőben tábor  
ellátogatott a Svábhegyi 

Csillagvizsgálóhoz

Vakáció vár résztvevői
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

AZ NKA „Települési könyvtá-
rak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése” címmel kiírt 
pályázatának köszönhetően a 
könyvtár belső megújítása és 
az előtér teljes átalakítása el-
készült és a június 27-én meg-
tartott ünnepélyesen átadáson 
a Cimbaliband és a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar kon-
certjével tettük emlékezetés-
sé az eseményt. A megnyitón 
részt vettek a képviselő-testü-
let tagjai és a lelkes olvasóink 
is. Pintér Lajos polgármester 
avatóbeszédében elmondta, 
hogy „A Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjteményi kollégi-

Újdonság!
 
Szünidős Hétfők 
a Faluházban
JÚLIUSBAN minden 
hétfőn 10-12 óráig 
ingyenes szünidős 
programokat ajánlunk.
 
JÚLIUS 13.  
TikTok avagy 15  
másodperces hírnév 
12-15 éveseknek
Önismereti játékok,  
illemtanoda és TikToK záró buli.
Vezeti: Juhász Zsóka
 
JÚLIUS 20. 
Túra  
a Margitára 
10 éves kortól
Várjuk a túrázás és természetet  
kedvelő fiatalokat a Faluház előtti 
térre. Innen indulunk a Gödöllői-
dombság legmagasabb pontjára.
Az 5 km-s túraútvonalon látni-
valóban nincs hiány: csodás kilátás 
és egy mozgással teli kellemes 
délelőttöt kínálunk.
vezeti: Lőrinczy Orsolya
 
JÚLIUS 27. 
Vidám  
Botanika
10-15 éveseknek   
Kalandozás a botanikában  
a hazai gyümölcsök, 
zöldségek között.
Mit szeret a szervezetünk?  
Mit, mikor és miért együnk, igyunk?
Vezeti: Németh Anikó
 
Ha előzetesen szeretnétek  
bejelentkezni, akkor írjatok e-mailt 
(szada@szadafaluhaz.hu-ra) vagy 
küldjetek messengeren üzenetet a 
facebookon!
Hétfőnként  is  regisztrálhatsz 
(bejelentkezés)  9.45-10 óra között.
 
Minden érdeklődőt várunk! 
 Juhászné B. Zsóka
 Székely Bertalan Művelődési Ház 
 és Könyvtár Műteremház Galéria
 2111 Szada, Dózas Gy. út 63. 
 Tel.: 06-28-405-453

FELÚJÍTOTTÁK  
A KÖNYVTÁRAT

uma 2019 júliusában a könyv-
tárak fejlesztésére kiírt pá-
lyázatán sikeresen indult a 
Bagolyvár Könyvtár. Az el-
nyert kb. 3 millió Ft-ból meg-
valósulhatott a közösségi tér 
bővítése és a könyvtár polc-
rendszerének cseréje. Szada 
Nagyközség Önkormányzat 
képviselő-testületének ne-
vében is gratulálok a sike-
res pályázathoz és ígérhetem, 
ahogyan most is, a jövőben 
is minden erőnkkel azon le-
szünk, hogy a helyi művelő-
dés háza a Faluház, könyvtár 
továbbra is megtudja őrizni 
azt a minőséget, szakmai szín-

A Faluház nyári nyitvatartása
Kedves Látogatóink!
A  Székely Bertalan Művelő-
dési Ház és Könyvtár július 1. 
és augusztus 17. között nyá-
ri nyitvatartás szerint műkö-
dik. Hétfőtől csütörtökig 10-16 
óráig várjuk az érdeklődőket.

 Kiscsoportjaink a megszo-
kott időben tartják a foglalko-
zásaikat.
 Hétvégeken  az előre 
egyeztetett rendezvényeink 
időpontjaihoz alkalmazko-
dunk.

 Kulturális élményekben gaz-
dag, szép nyarat kívánunk 
Mindenkinek!

Juhászné B. Zsóka 
Székely Bertalan Művelődési Ház és 

Könyvtár Műteremház Galéria 
vezetője

vonalat, amit nap, mint nap 
tapasztalhatnak a Faluházat 
használó látogatók…”
 Juhászné B. Zsóka intéz-
ményvezető külön megkö-
szönte Jakus-Nagy Mária volt 
könyvtárosnak a pályázat be-
adását, aki ötletgazdaként ál-
modta meg a felújított könyv-
tárat és megszerezte hozzá a 
pénzt is. Az új polcok, a foga-
dópult és a modern, hangula-
tos, vendégváró ifjúsági olvasó-
tér a megnyitón mindenkinek 
tetszett, reméljük, hogy a ví-
rusveszély múltával örömmel 
veszik majd birtokba kicsik és 
nagyok.  Könyvtárosok

A megnyitón Juhászné B. Zsóka  
köszöntötte a vendégeket

Cimbaliband és a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar koncertje 

Németh Anikó és Pusztai-Krepsz Mónika 
könyvtárosok a felújított előtérben (Fotó: Régio+Tv)
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KATICA CSOPORT 
Ez a szeptember is mozgalma-
san, izgalmasan indult a Katica 
csoport számára. Új óvó néni-
ként nekem is teljesen új hely-
zet volt, valamint 19 új gyer-
mek is jött a csoportba, ezzel 
sok-sok új barátság indulha-
tott el. Minden gyermeket egy-
től egyig volt időnk és lehető-
ségünk alaposan megismerni 
a beszoktatás alatt, így még a 
kicsit félősebbekkel is hamar 
megtaláltuk a közös hangot.  
A megismerkedés és beszok-
tatás után ez az ősz sem indult 
resten, ősszel is több progra-
mon vettünk részt. A szürettel 
indultak az őszi ünnepségek, 

amit a Faluházban tartottunk. 
A táncos, éneklős mulatság a 
csoportban is folytatódott, min-
denféle játékos vetélkedőkkel, 
a dajka nénik mustot készítet-
tek az udvaron, amit mindenki 
megkóstolhatott. Ekkor kezd-
tünk el gyakorolni az idősek 
napjára összeállított műsorun-
kat is, amit az Idősek Otthoná-
ban (Pest Megyei Viktor Egyesí-
tett Szociális Intézmény Szadai 
Otthona) adtunk elő. Nagyon 
tetszett nekik, melengette a szí-
vüket az előadás és az apró kéz-
zel készített ajándékok. Jártunk 
Cimbaliband koncerten a Fa-
luházban, majd az őszi szünet 
után Meseszínházban is. Idén 

is ellátogatott hozzánk a Fako-
páncs, ahol sok szép apró dol-
got lehetett vásárolni.
 A Mikulás december 6-án 
jött, a Katicák számára per-
sze csak ajándék volt a batyu-
jában. Ezután nagyon gyorsan 
közeledett a karácsony, az ad-
venti láng hétről hétre vissza-
tért hozzánk is, és a várako-
zás megtöltötte a szívünket! 
Az óvodai karácsony meghitt, 
ünnepi hangulatban telt, míg 
mi a Faluházban néztünk egy 
műsort, a Jézuska a fáink alá 
rejtette az ajándékait! Nagyon 
örültek a gyerekek a játékok-
nak, kacagás töltötte meg az 

óvodát.
 Januártól is számos progra-
mot ígért az év. Gézengúz elő-
adást is néztünk, ami nagyon 
tetszett a gyerekeknek. Elláto-
gattunk január végén a Medve-
otthonba Veresegyházra, ahol 
játékosan, nevetve telt el a dél-
előtt és sok macit, farkast és 
egyéb állatot is megcsodálhat-
tunk. Február legnagyobb ün-
nepsége a farsang volt. A far-
sangi bál egy egész napon át 
tartó programmal, táncos mu-
latsággal és játékos vetélkedők-
kel egészült ki, természetesen 
jelmezbe öltözve. Az udvaron 
elégettük a kisze bábot, amivel 
elkergettük a telet. Ezt követte 
március 15., amit a csoport ke-
retein belül úgy tartottunk meg, 
hogy a szemerkélő esővel nem 
törődve elsétáltunk a Damja-
nich szoborhoz, ahol egy-egy 
énekkel és verssel tisztelegtünk.
 A sajnálatos, március köze-
pén kialakult helyzet ellenére 
a lehető legtöbbet igyekeztünk 
megtenni a nehézségek ellen. 
Videóhívásokkal, mindenna-
pos tervezetekkel tartottuk fent 
a kapcsolatot a gyerekekkel és a 
szülőkkel. Ezzel tudtuk segíte-
ni a családokat az otthon meg-
tartott foglalkozásokban. 
 Pálinkásné Negyela Ber-
nadett óvónő, Nagy Ildi-
kó óvónő, Galambos Ildi-
kó dajka néni

MACI CSOPORT 
Szeptemberben csoportunkba 
három új fiú érkezett. Hangula-
tos, őszi dekorációval feldíszí-
tett csoport várta a Maci cso-

ÓVODAI CSOPORTOK

Ismét eltelt egy év az óvodában. Szadán a 2019/2020-as nevelési évben az  
óvoda két épületében összesen tíz csoportban fogadták a gyerekeket. Már  
második éve az új óvodában bölcsődés korú gyerekek is járhatnak, ők a Babó-
cások.  A júliusi lapszámunkban a fenti, régi óvoda csoportjai közül a Katica, 
a Maci, a Süni, a Mókus, a Manócska és a Napocska beszámolóit olvashatják.

MI TÖRTÉNT
a Székely  
Bertalan Óvoda 
-Bölcsődében?

Katica csoport

Maci csoport
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portos gyerekeket. Alig hogy 
elkezdődött az óvoda, a szü-
lők aktív és közös részvételé-
vel máris széppé varázsoltuk 
az óvoda udvarait. 
 Néphagyományunk egyik ki-
emelkedő programja ősszel, az 
óvodai szüreti mulatság.
 Közösen énekeltünk, táncol-
tunk a központi óvoda udva-
rán, láttunk ott szőlőpréselést 
és még mustot is kóstolhattak 
a gyerekek. A késő őszi napok 
kiváló lehetőséget adnak arra, 
hogy a könyvtárban részt ve-
gyünk Móni néni papírszínház 
előadásain. Gyerekeink ámul-
va figyelték és hallgatták a szí-
nek összekeveredéséről és egy 
születésnapi meglepetésről szó-
ló meséket.
 A novemberi hagyományos 
óvodai bál megrendezése ismét 
erősítette a szülőkkel való kap-
csolatot, az óvónők ismét külön 
táncos műsorral készültek erre 
a napra. A Faluház programjai 
közül megnéztünk egy mese-
színházat majd betekinthettünk 
a Cimbaliband zenés műsorá-
ra is. Érdekes előadást tartot-
tak nekünk a méhészkedésről, 
a méz útjáról és még mézet is 
kóstolhattunk! December 6-án 
ismét eljött a Télapó az óvodá-
ba. Verssel és énekkel készül-
tünk a fogadására. Természe-
tesen csak jó gyerekek vannak 
nálunk, hiszen csomagot is ho-
zott a macisoknak. A Mókus 
csoport vállalta fel az adventi 
hírnők szerepét az óvodában 
és az adventi koszorú gyertyá-
inak hetenkénti meggyújtásá-
val éreztük a karácsony köze-
ledtét. Az óvoda karácsonyán 
a Napocska csoport nagycso-
portosainak meghitt karácso-
nyi műsorát láthattuk. A gye-
rekek saját kézzel készített kis 
mécsesek ajándékával leptük 
meg a szülőket. Januárban is-
mét fergeteges hangulatú volt 
a „Gézengúzok” zenés műsora.  
A téltől a farsanggal búcsúz-
tunk, és nemcsak a gyerekek, 
de a felnőttek is jelmezbe búj-
tak. A Mókus csoport mókás 
dalos műsorával együtt ker-
gettük el a hideg időt. Mind-
ezek után jól esett a farsangi 
fánkot megenni! Márciusban a 

gyerekekkel röviden megemlé-
keztünk a nemzeti ünnepünk-
ről, színeztünk huszárokat, ko-
kárdát hajtogattunk, amit az 
óvoda udvarára kitűztünk. A 
tavasz közeledtét nagyon vár-
tuk, folyamatosan figyeltük az 
éledő természetet, a madara-
kat, növényeket. Sajnos hús-
vétra már nem tudtunk közö-
sen készülődni, a hirtelen jött 
vírus miatt. Ezért a szülőknek 
próbáltunk segítséget adni az 
otthoni elfoglaltság tartalmas 
eltöltéséhez. Reméljük jó szol-
gálatot tett most ehhez több is-
mertebb közösségi oldal, mint 
pl. a zárt Facebook-csoportok, 
Messenger. Májusban anyák 
napjára titokban készülődtünk, 
így próbáltunk kedveskedni az 
édesanyáknak messziről. Miko-
la Péter zenés gyermekműsorán 
se énekelhettünk és táncolhat-
tunk együtt sajnos, internetes 
oldalon küldött cserébe me-
sét a gyerekeknek. Köszönjük 
a szülőknek azt, hogy elfogad-
ták a járvány megfékezése ér-
dekében a korlátozó intézkedé-
sek szigorú menetrendjét, de 
legfőképp a sok-sok türelmet! 
 Bátoriné Zsiga Kornélia 
(óvónő), Kovácsné Lesták 
Szilvia (óvónő), Gyökeriné 
Somogyi Eszter (dajka), 
Száfta Otília (dajka), Cze-
ne Zsoltné Erzsike néni 
(pedagógiai asszisztens)

SÜNI CSOPORT 
Nem szokványosra sikerült ez 
az óvodai évünk, de ezzel so-
kan vannak így! Beszámolón-
kat a gyerekek „aranyköpései” 
színesítik majd.
 A nyáron búcsúztunk egy 
kedves Vikikétől, de kaptunk 
helyette egy másik kedves Viki-
két. A nevelési évet 27 Sünikével 
kezdtük el (17 lány, 10 fiú). 
 Szeptember elején még a nyá-
ri élményekről rajzoltunk és be-
szélgettünk. (Bogi: Nyáron lehet 
vizigombászni. Domonkos: Én a 
kancsós fürdőbe mentem nyá-
ron) Megszépítettük a játszóte-
reket a szülők segítségével. Fi-
gyeltük a természet változásait, 
az állatok viselkedését, kóstol-
gattunk gyümölcsöket-zöldsé-

ÓVODAI CSOPORTOK

geket és a szüreti mustot. Cso-
portunk már másodszor vett 
részt a községi szüreten, ahol 
felvonultunk, beneveztünk a 
főzőversenyre és egy jó han-
gulatú délutánt töltött együtt 
gyerek-felnőtt. 
 Októberben az állatok világ-
napja alkalmából Guba Feri bá-
csi szeretetét élvezhettük ismét, 
aki megmutatta szép háziállata-
it és gazdaságát. Papírt is gyűj-
töttünk és Cimbaliband koncer-
ten is voltunk. Volt „Anyagok, 
tárgyak és formák hete” is eb-
ben a hónapban, amikor sok já-
tékon keresztül ismerkedtünk 
meg ezzel a nehezebb témákkal. 
(Anikó néni mese után kérdez-
te: Mi az? Kerek alakú és szo-
kott uzsonnára lenni? Zente: 
Gombolyag! = pogácsa Lili: Lé-
tezik olyan kocka, ami három-
szög. Az a színes kocka.) Fa-
ragtunk töklámpást, amikor 
nyakig benne voltunk az óriás 
tökben, mint az Iciri piciri me-
sében az ökröcskék.
 Novemberben igazi válto-
zékony ősz volt, úgyhogy be-
szélgettünk az időjárásról, öl-
tözködésről. A Faluházban egy 
színvonalas előadást láthat-
tunk „Szerencsének szerencsé-
je” címmel. Másnap az Antalka 
házaspár jóvoltából sokféle fi-
nom mézet kóstoltunk. Az ovi-
bálra minden család támogat-
ta a csoportunkat, akik pedig 
el is jöttek, azokkal egy jót tán-
coltunk. Volt Márton napi liba-
hetünk, amikor Marcinkat fel-
köszöntöttük, egy libás mesét 
eljátszottunk, meghallgattuk 
Márton püspök legendáját, libá-
kat számlálgattunk, libasorban 

jártunk, gágogtunk, énekeltünk, 
verseltünk a libáról és libazsí-
ros kenyeret ettünk, mert „Aki 
Márton napján libát eszik, soha 
többé nem éhezik.”A Sakkpalo-
ta hetét nagyon szerették a gye-
rekek, mert sakkos játékokkal 
fejlesztjük akkor őket. (Nov-
ember közepén Kamilla ebéd 
közben mondta: Még 6 hét és 
itt a karácsony. Ottóval együtt 
számoljuk. Beni: Én nem szá-
molom, mégis tudom!)
 A tél kezdetén Holle Anyó pa-
pírszínháza hangolt rá minket a 
következő évszakra Móni néni 
bársonyos hangjával.
 Decemberre lecserélődött az 
őszi dekoráció télire és nagy vá-
rakozásba kezdtünk. Minden 
héten hozta a Mókus csoport 
az adventi lángot, melyet egy 
dallal kísértünk, míg meg nem 
gyulladt mind a 4 gyertya láng-
ja. Ez idő alatt megjött a Miku-
lás (Marika néni: Mit kaptatok a 
Mikulástól? Beni: Képzeld Ma-
rika néni! Csak anya nem ka-
pott virgácsot!?), rajzkiállítást 
rendezett minden csoport, első 
Bozsik tornájukon részt vettek 
a focis fiaink és lányaink, mé-
zeskalácsot sütöttünk, megle-
pi ajándékokat készítettünk a 
családnak, karácsonyi bábjá-
tékot néztünk meg és minden 
nap egy Sünikét az angyalok is 
megajándékoztak. Így jött el az 
Ovikarácsony napja, amikor a 
karácsonyfánk alja telve volt 
óriási piros csomagokkal, amik 
hatalmas szalagokkal voltak át-
kötve, benne sok-sok ajándék-
kal. Nem hittünk a szemünk-
nek! Mi ilyen jók vagyunk?!

Folytatás a 10. oldalon

Süni csoport
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 Januárban jött egy „régi-új” 
kislány a csoportunkba és a gye-
rekek „szerényen” meséltek a 
téli szünet élményeiről és az ott-
honi karácsonyról: (Bori: Mari-
ka néni! Tudod mit kértem a Jé-
zuskától? Marika n: Mit? Bori: 
Kis legót, kis Barbit lovacskával 
és álomházat. De hogyha nem 
tudja elhozni az álomházat, ak-
kor az nem kell!) Versmondó 
versenyre készülhettek először 
életükben a Sünikék, amin na-
gyon szépen mondta mindenki 
a kigyakorolt versét és kedves 
ajándék, oklevél volt a jutalmuk. 
A Gézengúzok koncertje is mo-
solyt, kacagást csalt az arcunkra. 
Rá két napra a medvéket csalo-
gattuk elő maciálarcban dalok-
kal, versekkel a veresegyházi 
Medvefarmon. (Medvefarmon 
járva a kecskéknél kellemetlen 
szagok voltak. Marci: Ezeknek 
az állatoknak meg kellene fü-
rödniük!)
 Februárban méricskéltünk 
erőt, időt, súlyt, magasságot, 
űrtartalmat, területet sok-sok 
játékkal fűszerezve. Van olyan 
terület, ami ezek közül még 
bizonytalan (Anikó néni: Me-
sélj a négy képről! Mindegyik-
ről mondj valamit! Anna: Volt 
egyszer egy kis virág. Először 
csak két levele volt, aztán fel-
nőtt.) Az idő múlásával elérke-
zett a tél búcsúztatója, a farsang, 
amit több napon át és több hely-
színen ünnepeltünk. Először 
a Gödöllői Királyi Kastély Ba-
rokk Színházában táncoltunk 
keringőt báli maszkban, majd 
a Faluházban virágos-muzsi-
kás farsangon vett részt több 
Süncsalád is, végül az oviban 
is 3 napig állt a bál. (A Gödöl-
lői Királyi Kastély Barokk Szín-
házában kérdezte a gyerekek-
től a múzeumpedagógus: Hová 
tesszük a színházban a kabá-
tot?  Beni: Akasztófára!) (Ani-
kó néni: Holnap farsang! Ké-
szülünk rá! Kamilla: És mikor 
van holnap?) 
 Március hónapot a család és 
magyarságunk fontosságával 
kezdtük, akkor még nem is sejt-
ve ennek a súlyát! A hónap kö-
zepe óta ügyeletet tartott óvo-
dánk, de a Sünis szülők közül 

is, aki csak tehette a „Maradj 
otthon!” elvet vallotta. Mi pe-
dagógusok az internet segítsé-
gével tartottuk a kapcsolatban a 
gyerekekkel. Hívtuk őket videó 
beszélgetésre, telefonálásokra 
és küldtünk nekik a tervezete-
inket, videóinkat, hangfájlba 
felvett énekeinket, meséinket. 
Nem maradt el egyetlen terve-
zett projekthetünk sem azóta 
(mesehét, víz).
 Áprilisban még nagyobb lel-
kesedéssel folytattuk ezt az új-
fajta munkánkat, amire a szü-
lőktől csak köszönet és hála 
érkezett. Húsvéti, tavaszi de-
korációt készítettek a gyere-
kek, Föld napi mozgásos vide-
ókat vettek fel otthon, fotókat 
küldtek be újrahasznosított dol-
gokról (papírguriga, műanyag 
flakon). Voltak olyan gyerekek, 
családok, akik meg sem álltak 
addig a kézműveskedéssel, míg 
az általunk felajánlott összes 
lehetőséget el nem készítették 
(kb. 20).
 Májusban megleptük az 
anyukákat és az apukákat egy 
kis videós műsorral, ajándék-
kal, Székely Bertalan festmé-
nyeket készítettünk és mada-
rak-fák napját tartottunk.
 Júniusban apró ajándékok-
kal egyesével köszöntük meg 
a gyerekeknek és a családok-
nak az egész éves kitartó mun-
kát, szeretetet, együttműködést. 
Egy kislányunktól búcsúzunk 
ballagó tarisznyával, aki szept-
emberben már remélhetőleg is-
kolapadban fog ülni. Köszönet 
mindenkinek, aki bármivel is 
hozzájárult a gyermekeink bol-
dogságához!

 Fődi Szilvia (óvodape-
dagógus), Simonné Hor-
váth Anikó (óvodape-
dagógus), Síposné Bede 
Mária (dajka)

MÓKUS CSOPORT 
A Mókus csoport a nevelési évet 
a ráhangolódással kezdte, nem-
csak arra, hogy középső/nagy-
csoportosok lettünk, és az újon-
nan érkezőkkel ismerkedünk, 
hanem az ősz is megkezdődött a 
kerti munkákkal, feladatokkal. 
Segítségünkre voltak a szülők 
is társadalmi munkában, hogy 
széppé tegyük az udvarunkat, 
az óvoda környékét.  
 Októberben az állatok világ-
napját kirándulással ünnepel-
tük, a Margitszigeten jártunk az 
állatsimogatóban, gyönyörköd-
tünk a zenélő szökőkút szép-
ségében és játékában. Diószü-
reten is részt vettünk egyik 
kedves családunk udvarán, ké-
sőbb pedig nyuszinézőben jár-
tunk egy másik vendégszerető 
családunk otthonában. 
 A  Cimbaliband műsorát a 
Faluházban élvezhettük. Gyö-
nyörködhettünk Berni óvó néni 
csodás lovában és csikójában, 
sőt, sétánk végén megnéztünk 
egy félénk kis kengurut, ame-
lyet egy vadaspark számára ne-
velgetett önkéntes segítője.
 Novemberben, a Márton napi 
hagyományokról sem felejtkez-
tünk el, a projektterv keretében 
a legendával és a népszokások-
kal foglalkoztunk. Az ősz tar-
togatott nekünk Meseszínházat, 
mézkóstolást az egészséges táp-
lálkozás jegyében, de nem ma-

radhatott ki Móni néni papír-
színházas meséje sem. 
 Adventi készülődésünket a 
gödöllői Karácsonyház látoga-
tásával színesítettük, készítet-
tünk adventi koszorút a cso-
portnak, és a Mókuskák vitték 
minden héten körbe a lángot a 
többi csoportnak az „Adventi 
hírnök” ének kíséretében.
 Decemberben, különleges él-
mény volt csoportunk egyik kis-
lányának otthonában az egzo-
tikus állatok megtekintése, de 
gyorsan elkövetkezett a Miku-
lás-napi ünnepség is, amikor a 
Faluházban óvónőtársainkkal 
előadtuk A „Játékország kis-
mackója” mesét, amelynek a 
végén személyesen is megláto-
gatott minket a Télapó.
 Lázas készülődésbe kezdtünk 
a mézeskalács és a karácsonyi 
ajándékok készítésével, hiszen az 
idősek otthona lakóit is műsorral 
és meglepetésekkel szerettük vol-
na megajándékozni.  Előtte azon-
ban zenés karácsonyi koncertet 
hallgattunk meg Szeder Tirza 
szülei és barátai jóvoltából.  Ezt 
követte a Napocska csoport mű-
sora a Faluházban Kipp-Kopp 
karácsonya címmel, majd az 
ajándékokat bontogatva a csoport-
szobánkban ünnepeltünk tovább.  
Az idősotthon lakói is hálásak 
voltak a műsorért és az ajándé-
kokért, amelyeket a gyermekek-
kel készítettünk.
 Az új év a „Versmondó Pa-
lánták” versenyével kezdődött, 
de részt vettünk Gézengúz kon-
certen is. Meglátogattuk külön 
busszal a Medvefarmot Veres-
egyházon, ahol műsorral, teá-
val, sütivel kedveskedtek a gyer-
mekeknek. Nem maradhatott el 
sétánk március 15-én sem a te-
metőbe, a '48-as huszár emlék-
művéhez, ahol éneklés kíséreté-
ben helyeztük el nemzeti színű 
tulipánjainkat. A víz világnap-
ját már sajnos csak online for-
mában ünnepelhettük meg, de 
igyekeztünk a gyermekek ott-
hon töltött napjait könnyíteni, 
színesíteni ötleteinkkel, me-
séinkkel, énekeinkkel.
 Koleszáné Tarnai Judit 
óvónő, Bajánné Somogyi 
Tímea óvónő, Fejesné Rácz 
Andrea dajka néni

Folytatás a 9. oldalról

Mókus csoport
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MANÓCSKA  
CSOPORT 
Kiscsoportban a nevelési év 
első 2 hónapja a beszoktatás-
ról szólt. Igyekeztünk a cso-
portszobát hangulatos, vidám, 
évszakhoz illő dekorációval 
feldíszíteni, mire a gyerekek 
ideértek. Sok zenével, tánccal, 
vizuális tevékenységgel, moz-
gásos mondókákkal színesítet-
tük a mindennapokat.
 Szeptembertől folyamato-
san megünnepeltük a szü-
letésnapokat, melyre kézzel 
készített ajándékot kaptak 
a gyerekek. Mindenféle mű-
soron, ünnepségen vettünk 
részt, melyek az életkoruknak 
megfelelően feldolgozható él-
ményt nyújtottak. Már a be-
szoktatás elejétől megjelent 
a népzene a csoport életében. 
Örömünkre szolgált, hogy a 
gyerekek igen fogékonyak erre. 
Ragyogó alkalom volt a nép-
hagyományaink megélésére 
az őszi ünnepkör legfonto-
sabb állomása, a szüret.
 Mindennapjainkat apróbb 
programokkal is színesítettük, 
mint pl. a mézkóstolás, vagy a 
könyvtáros Móni néni papír-
színházas előadásai.
 A december új meglepeté-
sekkel örvendeztetett meg min-
ket. A Faluházban 6-án ismét 
egy mesének lehettünk része-
sei, melyet az óvó nénik eleve-
nítettek meg. Ezután a Miku-
lás ellátogatott a csoportunkba, 
akit énekszóval várt a sok csil-
logó szemű Manócska.
 A gyönyörű adventi koszo-
rúnkra, melyet egy anyuka 
ajándékba készített nekünk, a 
Mókus csoport minden héten 
elhozta a szeretet lángját. Fon-
tos számunkra a csoportok kö-
zötti kapcsolattartás, melyre ez 
is egy remek alkalom.

 A karácsonyi műsort a Na-
pocska csoport előadásában lát-
hattuk. Ezután hozzánk is eljött 
a Jézuska. Sok ajándékot hozott, 
köztük olyat is, amit haza is vi-
hettek a gyerekek.
 A január nagyrészt a beteg-
ségekről szólt. Az utolsó héten 
már csak 6-an maradtunk.
 Aztán eljött a február, a far-
sang időszaka. Ekkorra már 
szinte mindenki meggyógyult 
és élvezettel készült a maskarás 
bolondozásra, az első ovis far-
sangra. A szülők fánkkal, üdítő-
vel kedveskedtek. Egy-két anyu-
ka kiélhette kreativitását, és 
csodálatos, ötletes, kézzel készí-
tett jelmezek születtek. A Falu-
házban a jó hangulatért a Mó-
kus csoport volt a felelős, majd 
mindenki a saját csoportjában 
mulatozott tovább. 
 A hagyományőrzés mellett 
fontos számunkra a hazaszere-
tetre nevelés, az összetartozás 
érzésének erősítése, a magyar-
ságtudat elmélyítése gyermeke-
inkben. Március 15-ei megemlé-
kezésre szívesen készülődtünk. 
Ismerkedtünk a hazánkat védő 
katonák életével, viseletével. 
Versekkel, dalokkal tiszteleg-
tünk a hazánkat védő elődeink 
emlékének.
 Sajnos a húsvétot nem tudtuk 
már közösen ünnepelni a járvány 
miatt, de jövőre bepótoljuk.  
 Ezután a gyermekekkel már 
csak az interneten keresztül 
tudtuk tartani a kapcsolatot. 
Videóhívásokkal, mindennapos 
játékos tervezetekkel próbáltuk 
segíteni a szülőket és fejleszte-
ni a gyermekeket továbbra is. 
 Reméljük, hogy mielőbb ta-
lálkozhatunk újból és megölel-
hetjük egymást!
 Nagyné Pintér Erzsébet 
óvónő, Erdélyi Erika óvó-
nő, Magyar Zoltánné daj-
ka néni

Manócska csoport

NAPOCSKA 
CSOPORT 
Szeptember hónapban meg-
kezdtük az utolsó évünket 
együtt, ismétlő nagycsopor-
tosok lettek a gyerekek. Hét új 
kisgyerekkel bővült a csopor-
tunk, hiszen tavaly 6 gyermek 
ballagott el az iskolába. Szept-
ember is izgalmas és esemény-
dús hónapnak indult. Társa-
dalmi munka keretében az új 
kerítéseket lefestettük, a Na-
pocska csoport udvarát rendbe 
tettük, a szülők és az önkénte-
sek segítségével. Ezúton is kö-
szönjük a sok munkát, amivel 
szebb és biztonságosabb lett az 
óvoda játszótere. Szeptember 
22-én részt vettünk az óvodai 
szüreten. S nem csak részt vet-
tünk, de a mi csoportunk ren-
dezte meg és készült erre a je-
les néphagyományra.
 Ezek után nagy izgalommal 
várták a gyerekek a faluszüre-
tet, amit szeptember 28-án ren-
deztek a Székely-kertben. Vi-
dám, szadai népi játékfűzéssel 
készültünk, a gyerekekkel ezzel 
képviseltük az óvodát.  S még 
nem volt vége a szeptembernek, 
mert tűzriadó próbát is tartot-
tunk az ovisoknak, ami izgal-
mas élmény volt számukra. 
 Október 1-én az állatok világ-
napja alkalmából a Mókus cso-
porttal együtt kirándultunk a 
Margitszigetre. Szuper élmény 
volt, nagyon jól sikerült. Még 
október hónapban a Cim bali-
band együttes koncertjét is él-
vezhették a gyerekek a Falu-
házban. Az egész óvodának 
tartandó Mikulás ünnepségen, 
az óvó nénik ismét egy aranyos 
mesedramatizálással készül-
tek.  Aztán jött az igazi Miku-
lás a csoportunkba, minden 
gyerek jó volt, mert a Miku-
lás mindenkinek hozott aján-

dékot.  December 14-én a Falu-
karácsonyon mi képviseltük az 
óvodát, Kipp Kopp Karácsonya 
című mesét adtuk elő a gyere-
kekkel, sokat készültünk rá, és 
ez meg is látszott az előadá-
son, mert nagyon profik vol-
tak. December 16-án ünnepel-
tük a karácsonyt az óvodában, 
csodaszép karácsonyfát hozott 
az angyal, és alatta telis-tele 
volt ajándékokkal. Jó volt lát-
ni, ahogy izgatottan bontogat-
ták a csomagokat. Januárban 
a Versmondó palánták szava-
ló versenyre készültük, majd 
a Gézengúzok zenés műsorát 
láttuk. Január 31-én ellátogat-
tunk a Veresegyházi Medve-
farm „Kibújás vagy Bebújás” 
című rendezvényére. Szuper 
volt és nagyon tetszett a gye-
rekeknek ez a kezdeményezés.  
Február hónap a farsang hó-
napja, aminek a napja itt az 
óvodában február 20-án volt. 
Vidám, bolondos, fánkkal teli 
mókás nap, hét volt ez a cso-
port életében. Március 13-án 
bensőséges megemlékezéssel 
tisztelegtünk az 1848-49 es 
szabadságharc emléke előtt.
 Sajnos a többi közös prog-
ram 2020.03.16-tól a korona-
vírus miatt elmaradt. Azóta a 
Napocska csoport facebook fe-
lületére teszünk fel heti rend-
szerességgel, kezdeményezés 
tervezeteket, videó foglalko-
zásokat. Lehetőséget kaptunk 
a vezetőségtől arra is, hogy vi-
deó chateljünk a gyerekekkel. 
Ezt nagyon szépen köszönjük, 
mert így kicsit könnyebb volt 
átvészelni ezt az embert próbá-
ló időszakot. Júniusban minden 
jóra fordult, és ismét gyerekka-
cajjal telt meg a Napocska cso-
port.
 Varga Csilla óvó nő, Ta-
kács Edit óvónő, La bát Tí-
mea dajka

ÓVODAI CSOPORTOK

Napocska csoport
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

JANCSÓNÉ SZALAI SZIDÓ-
NIA, DÖK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ 
PEDAGÓGUS BESZÁMOLÓJA
A koronavírus járvány miatt egy 
online gyermeknap megszerve-
zésében gondolkodtunk. 
 A szervezésben Ravasz-Pé-
li Renáta kolléganőm nagyon 
sokat segített, de más kollégá-
im is adtak ötleteket, amiket fi-
gyelembe vettünk.
 A digitális tanrendhez alkal-
mazkodva a discord-on alakí-
tottunk ki chatszobákat, ahol 
különböző témában töltöttünk 
fel linkeket a gyerekeknek, ami-
ket meg tudtak nézni, ki tudtak 
próbálni, sőt nekik is lehetősé-
gük volt fotókat, linkeket meg-
osztani a többiekkel.
 A „Játék szobában” játékos fel-
adatokból volt linkgyűjtemény, 
a „Nosztalgia szobában” régi is-
kolai videókat osztottunk meg, 
amiket meg tudtak nézni a gye-
rekek. A „Könyvmoly szobában” 
könyvajánlásokat találtak a gye-
rekek, amiket nyáron elolvashat-
nak, illetve a gödöllői könyvtár 

„Könyvsúgó”-jában nyújtottunk 
eligazítást. A „DIY – Kreatív szo-
bában” könnyen megvalósítható 
kézműves linkgyűjteményt ta-
láltak a gyerekek: sóliszt gyur-
ma, makramécsomós karkötő 

készítés, kavicsragasztás, pa-
pírmunkák témában.
 A Kvíz szobában a tanárok-
ról állítottunk össze többféle 
tankockát a learningapps.org 
oldal segítségével. Aki sikere-
sen megoldotta az összes kvízt, 
egy betűrejtvény elemeit kap-
ta meg, a megoldás „Jó vakáci-
ót!” Négy gyermek is eljutott a 
megoldáshoz: Gál Boglárka 7.b, 
Gál Viktória 4.c, Géczy Zsófia 
5.a és Pál Viktória 4.b, ők jutal-
mat kapnak érte.
 „Filmajánló – Ezt nézd meg a 
nyáron!”, „A zene mindenkié!”, 

„Kedvenc munkáim a karantén 
alatt”, „Vicces fotók a kedven-
cekről”– ezekben a chat szo-
bákban a gyerekek is oszthattak 
meg linkeket, fotókat, a kollé-
gákkal és egymással is tudtak 
beszélgetni ezekről a filmekről, 
a munkáikról, a kedvenceikről. 
Az „Iskolai üzenőfalon” üzene-
tet tudtak egymásnak küldeni, 
elbúcsúzni, jó kívánságokat kí-
vánni nyárra.
 Érdekes tapasztalat volt ez 
nekünk is. Azt hiszem, azok a 
gyerekek, akik bekapcsolódtak, 
jól szórakoztak. A chatszobákat 
10-14 óra között tudták látogat-
nia a gyerekek.
 A chatszobákban kollégáim 
moderátorként a gyerekek be-
jegyzéseit, beszélgetéseit figyel-
ték, csevegtek a gyerekekkel.
 Nagyon szépen köszönöm 
minden kollégám segítségét!

SZATHMÁRYNÉ SZABÓ 
ZSUZSA, SZERVEZŐ 
TANÁR BESZÁMOLÓJA
Az idei ballagás igazán különle-
gesen alakult a Szadai Székely 
Bertalan Általános Iskolában. 
Papp Zsófi 7. b osztályos tanu-
ló szavaival élve: „Egyszer volt 
Szadán online-ballagás.” Saj-
nos a járványhelyzet alakulása 
miatt nem tudtunk hagyomá-
nyos ballagási műsor keretében 
elbúcsúzni nyolcadikosaink-
tól, mégis próbáltuk megten-
ni a legtöbbet, ami tőlünk telt. 
Június 12-én délután 16.00-kor 
feltöltöttük az iskola honlapjá-
ra és Facebook oldalára egy vi-
deót, melyet Karácsony Tibor 
rendszergazdánk készített.  Eb-
ben többek közt megszólalt igaz-
gató asszony, Angerer Blanka 
(8. a), Bartók Emese (8. b) és 
Papp Zsófia (7. b) osztályos ta-
nulók, illetve pár gondolattal 

búcsúztak a nyolcadikos tanu-
lókat tanító pedagógusok. Kel-
lemes zenei aláfestés közben ko-
rábbi fényképeket is láthattunk 
a gyerekekről. A megható mű-
sort követően minden ballagót 
kis meglepetés ért, kerítésére 
megérkezett egy gyönyörű ger-
bera, illetve a ballagási tarisz-
nyája. Igazán sajnáljuk, hogy 
nem láthattuk a gyerekek és szü-
leik arcán az örömöt és megille-
tődést. Köszönjük Szücs Balázs 
egyéni vállalkozónak, hogy ön-
ként és teljesen ingyen vállalta 
a kiszállítási feladatot, munka-
idején kívül.
 Kívánjuk, hogy sikeres és bol-
dog életük legyen elballagott di-
ákjainknak, jó szívvel gondolja-
nak vissza általános iskolájukra 
és az őket tanítókra. Várjuk őket 
vissza, mikor már nem kell tar-
tani az 1,5 m-es távolságot és jól 
megölelgethetjük őket. 

ONLINE BALLAGÁS Online  
GYERMEKNAP 

Befejeződött az idei tan-
évünk, ami teljesen más 
volt, mint az előzőek. Már-
cius második felétől a rend-
kívüli helyzetre való tekin-
tettel egyik napról a másikra 
online módon kellett foly-
tatnunk a tanítást. Komoly 
kihívás volt ez a pedagó-
gusoknak, a szülőknek és 
a gyerekeknek egyaránt.  
Tanulóink helytálltak és a 
szüleik, a tanáraik áldoza-

tos munkája révén szép 
eredményekkel zárták ezt 
a tanévet is. Erről a mun-
káról tanúskodnak az isko-
lánk honlapján megtekint-
hető online diákmunkák is. 
 Elérkezett hát a várva-várt 
szünidő is, melynek eltöl-
téséhez mindenkinek sok 
szép élményt, feltöltődést 
és jó pihenést kívánunk!

Pollákné Tóth Judit 
igazgatóhelyettes

PÁR GONDOLAT A VAKÁCIÓHOZ
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A ZÖLD HÍD B.I.G.G. NONPROFIT KFT. 
a járványügyi helyzet enyhülésével, ismé-
telten biztosítja a lakosság részére a lom-
talanítási igény leadásának lehetőségét. 
A lakosok csak a településükre vonatkozó, 
előre meghatározott időszakon belül ad-
hatják le az igényeket.
 Szadán 2020. július 13. és augusz-
tus	21.	között	lesz	lehetőség	a	lomta-
lanítási igény leadására. A települé-
sen	a	lomtalanítás	várható	időpontja	
2020. 07.  27. és 2020. 09.  05. közé esik. 
 A korábbi gyakorlatnak megfelelően a 
lakosságnak lehetősége lesz térítésmen-
tesen, maximum 2 m3 hulladék lomtala-
nítási szolgáltatást igénybe venni. (évente 
egyszer)

Az igénybejelentés feltételei:
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban 
nyilvántartott és szerződött, aktív (a szol-
gáltatást nem szüneteltető), közüzemi díj-
hátralékkal nem rendelkező ingatlanhasz-
nálók nyújthatnak be.
 Fontos! Lomtalanítási igényét KI-
ZÁRÓLAG a településére vonatko-
zó	"lomtalanítási	igények	leadása"	
időpontjában	adhatja	le,	ettől	elté-
rő	igénybejelentést	nem	áll	módunk-
ban fogadni.

Az igénybejelentés történhet:
 •  a https://www.zoldhid.hu/ weblapon 

található „Lomtalanítás” gombra kat-
tintva, és az ott található elektronikus 
űrlap kitöltésével,

 •  személyesen az ügyfélszolgálati iro-
dák nyitvatartási idejében, amelyről a 
https://www.zoldhid.hu/ honlap „Ügy-
félszolgálat” menüpontja alatt tájéko-
zódhat (az azonosítás ügyfélszám alap-
ján történik),

 •  a honlapunkról letölthető formanyom-
tatvány segítségével, amelyet postai 
úton (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. utca 69.) 
vagy a lomtalanitas@zoldhid.hu e-mail 
címre kérjük megküldeni. (KIZÁRÓ-
LAG a megfelelően kitöltött igénylő la-
pokat dolgozzuk fel és igazoljuk vissza).

 •  lomtalanítási	igénybejelentő	lap	
letölthető	a	szada.hu	oldalról	is.

 Azokon a településeken, ahol nem bizto-
sított a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés, 
törvényi előírás (megj.: Országos Hul-
ladékgazdálkodási Közszolgálta-
tási Terv) rendelkezik arról, hogy 
zöldhulladékgyűjtő szigetet kell mű-
ködtetni. A Dózsa György út 23/c. alat-
ti, szadai létesítmény éves fenntartási 
költsége hozzávetőlegesen 10 millió fo-
rint, amely kiadást indokolatlanná tesz a 
Zöld Híd NKft. által rendszeresen biztosí-
tott, a három hetente zöldhulladékra is 
kiterjedő házhoz menő rendszer, így a 
fenntartó 2020. augusztus 1-től a hul-
ladékgyűjtő udvar bezárása mellett 
döntött. A Zöld Híd NKft. kezelésében 
lévő háztartási üveggyűjtő konténer az 
egykori varroda (Dózsa Gy. út 90.) udva-
rára kerül, illetve az általános iskola ud-
varán lévő gyűjtő is tovább használható.

.

JÚLIUS
DÁTUM HÉTFŐ

13. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV, ZÖLD
20. KOMMUNÁLIS
27. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

AUGUSZTUS
DÁTUM HÉTFŐ

3. KOMMUNÁLIS ZÖLD
10. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
17. KOMMUNÁLIS
24. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV, ZÖLD
31. KOMMUNÁLIS

SZEPTEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

7. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
14. KOMMUNÁLIS ZÖLD

SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉS RENDJE 2020

JÚLIUS – SZEPTEMBER

Az utcánkénti bontás megtalálható a 
www.zoldhid.hu oldalon.

Lomtalanítás folyamata:
1. Lomtalanítási igény benyújtása.
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dá-
tumát és várható időpontját. E-mailen, il-
letve honlapon keresztüli jelentkezés ese-
tén a megadott e-mail címre 24 órán belül 
automatikus válaszüzenetet kap. Ameny-
nyiben ez nem érkezik meg, úgy ellenőriz-
ze, helyesen írta-e be mind a saját, mind 
a szolgáltató e-mail címét, vagy az üzenet 
nem került be a levélszemét/spam map-
pába.
3. A visszaigazolt dátumon és a megadott 
időpontban a közszolgáltató jelentkezik a 
regisztrált címen. Kollégáink legfeljebb 5 
perc várakozás után – amely idő nem vo-
natkozik a rakodásra – távoznak a hely-
színről. Amennyiben az ingatlanhasználó 
vagy megbízottja nem jelenik meg a hely-
színen, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, 
új időpont egyeztetése már nem lehetséges.
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lom-
hulladékot, amelyet a gépjármű érkezése-
kor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. be-
kezdés alapján).
5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomta-
lanítás elvégzését.

A lomtalanítás időpontjának pontos meg-
határozása a fentiek és a szolgáltató belső 
járattervének figyelembevételével törté-
nik. A megkeresés beérkezését követően 

– erőforrásainkhoz igazított – optimális 
begyűjtési terv készül, majd a lomtalaní-
tás teljesítése előtti héten visszajelzünk a 
megadott elérhetőségek valamelyikén. Az 
általunk visszaigazolt napon kollégáink az 
igénylésben megjelölt címen jelentkeznek. 
Az ingatlanhasználó akadályoztatása ese-
tén megbízottja is jogosult átadni a közszol-
gáltató részére a lomhulladékokat.
 A bejelentés nélkül történő hulladék köz-
területre történő kihelyezése illegális hul-
ladéklerakásnak minősül, ami szabálysér-
tési bírság kiszabásával jár. A közterületre 
kihelyezett hulladékot nem szállítják el!
 További kérdés esetén keresse fel ügy-
félszolgálatunkat!

A lomtalanítás várható időpontja: 
2020. 07. 27. – 2020. 09. 05.

TÁJÉKOZTATÁS A HÁZHOZ 
MENŐ LOMTALANÍTÁSRÓL

HÍREK

BEZÁR a  
szadai hulladék- 
gyűjtő sziget

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+36-28-561-200 • www.zoldhid.hu 
lomtalanitas@zoldhid.hu  
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xxx HELYTÖRTÉNET

Éppen 50 éve, 1970. június 30-án indult utolsó útjára a Kismuki, 
a Veresegyház és Gödöllő között közlekedő, gőzmozdonnyal von-
tatott kisvonat. A kerek évforduló alkalmából a Pest Megyei Hír-
lap két, korabeli tudósítását adjuk közre, változtatás nélkül.

Szadai kisvasút története

Muki nem 
jár többé
VONAT HELYETT AUTÓBUSZ  
A SZÁRNYVONALON
Füst és gőz, gyakori sípolás: jött a „haj-
nali expressz”, a Muki gőzös. Négy kocsit 
vontatott maga után nap, mint nap, s ez-
zel hozta-vitte az embereket Gödöllő és 
Veresegyház között. Eljárt az idő felette, 
mától kezdve autóbusz áll a vasút helyére.
 A változás ünnepélyes bejelentésének 
voltunk részesei tegnap a gödöllői vasút-
állomáson. A város vezetői, a közlekedés 
autós és vasutas vezető szakemberei jöttek 
el, mint egy nagy család tagjai. Az Autó-
közlekedési Tröszt vezérigazgató-helyet-
tese, Zahumenszki József tolmácsolta az 
autósok köszönetét a vasutasoknak, akik 
az átállításnál segédkeztek. Igaz, hogy az 
óriás vasútnak ez kis ügy, mégis azok, akik 
már itt élték le éveik hosszú sorát, nehéz 
szívvel vesznek búcsút a kis vasúttól. És 
elismerését fejezte ki az autóközlekedési 
munkatársaknak, akik lehetővé tették a 
forgalom áthangolását.
 Hogy mit jelent vasút helyett az au-
tóbusz, arról Tari Kálmán, a budapesti 
MÁVAUT igazgatója szólt.
 Eddig tizenegy vonat közlekedett na-
ponta, most 35 autóbuszpár. A menetidő 
26 perc volt, most 19 lesz.
 A városi forgalom kedvező módosítá-
sával együtt 5400 hely helyett 7400 áll az 
utasok rendelkezésére. További új vonal 
készül Blaha fürdő és a város- központ 
között. Halaszthatatlan lesz az új ötéves 
tervben a MÁVAUT-pályaudvar és mű-
szaki állomás felépítése.
 „Ezt a csatát elvesztettem” – mondja 
nagyot nevetve és fejét megcsóválva éles 
szemű tudósítónk, Csiba József, aki mint 
vasutas volt hivatalos az eseményre. Ta-
nácstagként választási körzetének érde-
keiért hadakozott, hiszen több embernek 
kell nagyobb utat megtenni az autóbuszig, 
mint a vonatig. Az azonban tény, hogy ha 
jó az autóbuszjárat, korszerűbb és gyor-

sabb ez a közlekedési eszköz. Tudósítónk 
mondta el azt is, hogy 1963-ban egymil-
lió utast fuvarozott ez a kis vasút. Sajnos, 
minden esztendőben megvolt a maga gá-
zolása: két-három ember is áldozatul esett.
 „Most aztán sok ember vehet ébresztő-
órát, akik a vasút mellett laknak” – fejte-
geti tovább komolykodva, jól tájékozott 
ember módján. A kis Muki ugyanis em-
berbaráti és védelmi okokból végigfüty-
työgette az egész vonalat, nehogy vala-
ki útjába kerüljön. Ettől tudta pontosan 
minden gyakorlott, közelben lakó honpol-
gár, hányat is mutathat az óra.
 Nem zakatol a kis személy. Az utasok 
több-kevesebb bizalommal barátkoznak 
a gumikerekű helyettesekkel. Bizonyos, 
hogy még sokszor pillantgatnak a vágá-
nyok felé, de ott csönd lesz. Muki nem jár 
többé! 

T. Gy. (Pest Megyei Hírlap, 1970. július 1., szerda)

NAGY NAP VOLT EZ ÉV június 30-a a 
Gödöllő-Veresegyház között vonattal uta-
zók számára. A közlekedési koncepció je-
gyében ezen az éjszakán szűnt meg a vas-
úti forgalom ezen a vonalon. Az utolsó 
MUKI-nak nevezett szerelvény hatalmas 
viharban elindult 22.35 h-kor Gödöllőről. 
Ahogyan a nóta mondja - az eleje fel volt 
virágozva - s a tízkilométeres utat végig 
sípolva tette meg. Utolsó útjára elkísérte 

Viszik  
a vasutat

a MÁV Bp. Igazgatóság részéről Bezsényi 
József felügyelő is. Éjfél után indult az első 
vonatpótló busz Veresegyházról Gödöl-
lőre. Ez már az úgynevezett szellemvas-
utat helyettesítette. E járatnak is megvolt 
az illusztris vendége, Bársony Endre. a 
MÁVAUT gödöllői főnökségének vezetője.
 Nagy újság volt ez azon az éjszakán. 
Azóta 200 járat fordul meg Gödöllő-Má-
tyás király utca, Gödöllő-Blaháné út, Gö-
döllő-Veresegyház között. Egy hónap telt 
el. Nem nagy idő, mégis érdemes vissza-
tekinteni. A kis füstös helyébe forgalom-
ba kerülő buszokat az emberek nagy ré-
sze megszokta és elismeréssel nyilatkozik. 
A busz gyors, tiszta, sűrűbben közlekedik 
és az Autóközlekedési Vállalat dolgozói ud-
variasak, segítik az utasokat.
 Mindezen jó tulajdonsága és a sok di-
cséret mellett a busz nem tudja feladatát 
100 százalékig ellátni, amíg meg nem épül 
a tervezett és beígért útvonal, az autópá-
lya, a Gödöllő 3-as úttól a Rét utcáig. A 
munka előjeleit már látni, hiszen megje-
lentek a sínfelszedő daruk, amelyek végzik 
a vágányfelszedést, elhaladtak Blaha-für-
dő megállóhelynél. A bontott anyagot ko-
csira veszik és viszik magukkal. Igy már 
több kilométeres szakaszon csak töltés 
van, sín nélkül, talpfa nélkül. Bontói elvit-
ték és az elkövetkező napokban a többit is 
elszállítják, hogy aztán az autópálya-épí-
tők birtokba vehessék munkaterületüket. 
Jó munkát és határidős befejezést, hogy a 
forgalom tovább javuljon.
Csiba József (Pest Megyei Hírlap 1970. július 31., péntek)

Utolsó útjára indul a Kismuki Veresegy-
házról (A kép a veresegyházi fotógyűjte-
mény része)

Szada megállóhely 
(Forrás: Gödöllő anno… FB csoport)
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AJÁNLÓ

S ok évtizede kezdted 
a szakmát. 53 évesen 
meghatározó alakja 

vagy a környékbeli ven-
déglátásnak. Hogy kerül-
tél a szakmába?
 – Mindig erre a szakmára ké-
szültem. Ám szüleim nem támo-
gattak ebben, így máshol kezd-
tem a középiskolát. Már korán 
besegítettem barátom gödöllői 
üzletében.  Közben végeztem 
az akkori munkámat is. Majd 
24 éves koromban váltottam 
és 1991-ben kezdtem Szadán az 
önálló vendéglátózást a gödöl-
lői ÁFÉSZ 73.számú vendéglő-
jében. 1993-ban bérbe vettem 
az Aranybikát. 1996-ban a Ta-
virózsát vittem. 1998-ban jöt-
tem vissza Szadára, az akkori 
Borostyánba, ami az átépítés 
előtt egy büfé jellegű kis üzlet 
volt. 2001-ben mentem Gödöl-
lőre, a Köztársasági úti Betyár 
Csárdába. Terjedt a jó hírünk. 
Isaszegen átvettem a Káposz-
tás vendéglőt, Vén Akác néven 
vittük. Innen a gödöllői Szélka-
kasba vezetett az út. Nem vol-
tam vándormadár. Bérlő voltam, 
és ahogy a nem igazán műkö-
dő vendéglők sorra beindultak, 
és ismertek lettek, a tulajdono-
sok emelni akarták a díjat. Meg-
erősödött bennünk a terv a fele-
ségemmel, hogy saját üzlet kell. 
Szadán építkeztünk, kész terve-
ink voltak itt egy étterem felépí-
tésére is.

– Ez az első saját tulajdo-
nú éttermed?
 – Igen. 2010-ben megkere-
sett a tulajdonos, akitől béreltem 
1998-ban, hogy eladó a Boros-

tyán. Összefogtunk, belevág-
tunk. Életünk álma valósult itt 
meg. Ebben főszerepet játszott 
a feleségem, aki 1998 óta a tár-
sam és a rengeteg háttérmun-
ka állandó főszereplője, a me-
sés éttermi tészták igazi tudója, 
és anyósom, aki szintén a sta-
bil háttér egyik pillére. A belső 
teret magunk terveztük, ala-
kítottuk ki. Azt akartuk, hogy 
vendégeink pár órára otthon 
érezzék magukat. Sok dicsére-
tet kapunk ezért.

– Igényes vagy a munkád-
ra. Nagyon odafigyelsz a 
személyzetre. Sokat vagy 
az üzletben és a placcon is. 
Az elmúlt hónapok viszont 
mindenkit megtépáztak ki-
csit. Hogy vészeltétek át?
 – Mindig az elvégzett mun-
kában hittem. Akkor is ami-
kor fiatalemberként, este a mos-
lékkal felpakolva mentem haza 
az Aranybikából, mások éppen 
diszkóba mentek, és akkor is, 
amikor hónapokon át két üzle-
tet vittünk, nagy nyomás alatt. 
A befektetett energia és tudás 
ebben a szakmában is megté-
rül, de nem szabad rövidtávon 
gondolkodni. 
 A személyzetünk? Az empátia 
ebben a szakmában fontos.   Ki-
váló munkatársak vesznek körül, 
akikre számíthatok. Igyekszem 

tisztességesen 
megbecsülni 
őket. Anyagilag 
is, erkölcsileg is. A 
koronavírus okozta 
válságból mi sem ma-
radtunk ki, de sikerült átélni. 
Márciusban előrehozott mini 
karácsonnyal búcsúztunk el, 
májusban pedig együtt örül-
tünk az újrakezdésnek. Kollé-
gáim többsége megmaradt, akik 
nem, őket sem mi küldtük el, ha-
nem pályát módosítottak.  

– Minden étteremnek van 
filozófiája. Nektek is.  Ka-
rácsonyi ételeid legen-
dásak, a világ végéről is 
jönnek a halászlére, a töl-
tött káposztára! Minőségi 
alapanyagokkal dolgoz-
tok, egy-egy fogás, étel-
költemény. Nem spórolsz 
a nyersanyagokkal, sem 
minőségben, sem árban!
 – Hagyományos konyhát vi-
szünk, de minden újra vevők va-
gyunk, nagyon odafigyelünk az 
ízekre, a tálalásra. A minőség-
ben hiszünk. Erősek vagyunk 
jól képzett pincérekben, sza-
kácsokban. Ezen a pályán fon-
tos a stabilitás, az állandóság, 
hogy az üzlet jellege ne változ-
zon. A vendégeink tudják, mire 
számíthatnak. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a levesekre, az étter-

mi meleg tésztákra. 
Azt tartja a szakma, 
„ha a leves, a desz-
szert jó, minden jó”. 
A lekvárokat, sava-
nyúságokat a felesé-
gem készíti. Magam 
járok beszerezni, le-

BESZÉLGETÉS SZŰCS SÁNDOR FOGADÓSSAL
Szűcs Sándor vendéglős Szada vállalkozóinak egyik meghatározó alakja.
Múltja és jelene ezer szállal kötődik a településhez. Több településen
is dolgozott, és mindenütt sok tapasztalatot szerzett. Eltökélt,
következetes, a szakmáért élő szakembert ismerhettem
meg személyében. Ő „A Szűcs Fogadója” tulajdonosa.

A neve a „védjegye” hetőség szerint helyi ősterme-
lőktől is vásárolok, a húsárut 
Gödöllőről hozom, de a nagy-
kereskedő cégek is a partnere-
ink. Ma árubőség van, a minő-
ség nagyon fontos. Áldozunk a 
minőségi termékekre.

– A munka után vár a csa-
ládod. Itt telepedtél le. Me-
sélj a magánéletedről!

 – Lányom érettségi 
előtt áll, más terü-

letre készül, a fiam 
idén végzett. Ő 
most kacérkodik 
a vendéglátással. 
Lehet, hogy még-

is itt köt ki. Fele-
ségemmel 22 éve 

vagyunk együtt, a mi 
életünkben a közös mun-

ka csak erősítette, mélyítette 
kapcsolatunkat. Büszke vagyok 
rá, az életem igazi párja! Min-
dig támogatta vállalkozásainkat, 
pedig sokszor lemondásokkal, 
komoly terhekkel járt a meg-
valósítás.

– Ma is beállsz a konyhá-
ra, besegítesz az alkalma-
zottaknak, haladsz a kor-
ral, fejleszted az üzletedet. 
Bírod fizikailag, egészsé-
gileg?
 – Rendszeresen járok szű-
résekre, odafigyelek magamra. 
Futballozom a szadai öregfiúk 
csapatában. Szívesen motoro-
zom, biciklizek, ha időm engedi. 
Titkos, régi hobbim a lovaglás, 
de erre sajnos már kevés időm 
jut. Az utóbbi években új szere-
lem jött. Kékszalagot nem fogok 
nyerni, de nagyon jó kikapcso-
lódás a balatoni vitorlázás.
 A fejlődés már nem mennyi-
ségi, hanem minőségi lesz. Las-
san fel kell építeni az utódlást is. 
A vendéglátás az életem. Szeren-
csés vagyok, mert a munkám a 
hobbim is. Vigyázok, hogy ne 
legyek rabja az üzletnek, de ez 
nem mindig sikerül.
 Jó viszonyban vagyok a kör-
nyezetemmel, igyekszem kor-
rekt üzleti kapcsolatokat kiépí-
teni, nem értek nagy kudarcok. 
A helyünkön vagyunk, itt a Fo-
gadóban, és itt Szadán is.

Rába György
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CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

HIRDETÉS

Fura szó, jellegzetesen vallá-
sos íze van, kicsit idegenke-
dünk tőle. Pedig felszabadító 
örömhírt hordoz: itt a föl-
dön örökké tanítványok ma-
radunk, maradhatunk. Sosem 
leszünk készen, mindig lesz 
mit tanulni, van hová fejlődni.

KATOLIKUS EGYHÁZ

Tanítványság

HITÉLET

E z persze nyugtalaníthat is minket, 
inkább szeretnénk mesterekké válni, 
mint örökké tanítványok maradni. 

A hiúságunkat piszkálja ez a „tanítványság” 
szó. Sosem leszek készen?  
 Ha elengedjük ennek az illúzióját, akkor 
örömmel állapíthatjuk meg, nagyon jó do-
log a tanítványság. A szó megerősítő olda-
lán vannak a fejlődés, erősödés, kiteljese-
dés szavak. A tanítvány az, aki tanul. Tanul 
a múltból, tanul a napi tapasztalatokból, 
tanul a saját hibáiból és saját erényeiből is. 
Ha pedig keresztény tanítványságról be-
szélünk, akkor tanul Krisztustól. Hogyan? 
Nem csak egy szép szólam ez? Hogyan ta-
nulhatok tőle? Sok módja van ennek, most 
két utat szeretnék a nyárra ajánlani. 
 Az első, a megismerésé: szabad idődben 
olvasd el az evangéliumokat, ismerd meg 
belőlük Jézus szavait és életét. Ha nem ér-
ted, kérdezz, kutass! 
 A második a saját 
életünk szemlélése, 
ahogy abban Isten 
dolgozik. Ezt Loyo-
lai Szent Ignác javas-
latára érdemes egy 
csendes negyedórá-
ban végezni naponta 

a követezőképpen: Elcsendesedve leülök, tu-
datosítva magamban testi-lelki állapotomat. 
Isten szerető jelenlétében arra figyelek, hogy 
az engem szerető Isten mit mond, vagy mu-
tat nekem. Mire irányítja figyelmemet. Hálát 
adok az elmúlt napért. (Ha segítség valakinek, 
akkor ezeken a lépéseken vezet keresztül az 
Ignáci Imák applikáció is okostelefonon.)
 1.  Kérem Istent, hogy meglássam, hogy 

mit köszönjek meg neki, miért adjak 
hálát… Szemlélem Isten ajándékait.

 2.  Kérem a Lelket, hogy láthassam, hogy 
hogyan működtem vele együtt. Ezért 
az eseményekkel, tevékenységekkel 
kapcsolatos belső megmozdulásaimat 
tudatosítom. Figyelem, hogy hol mű-
ködtem együtt a Lélekkel és hol nem, 
hol csúsztam el.  Amiben együttmű-
ködtem, azt örömmel megköszönöm. 

 3.  Kérem Istent, hogy lássam, hogy ho-
gyan csúszok el. Mi történik ekkor 
bennem – hogyan működnek ezek a 
csapdák. Figyelek befelé… Bocsána-
tot kérek Tőle.

 4.  Kiengesztelődés másokkal: Figyelek 
arra, hogy a Lélek indít-e arra, hogy 
megbocsássak vagy bocsánatot kérjek.

 5.  Kérem segítségét, hogy jobban együtt-
működjek vele azért, hogy jobban sze-
rethessek. Kérem, amire szükségem 
van mindehhez.

Ha nekikezdünk ennek a kalandnak, ak-
kor igazán izgal-
mas nyarunk, éle-
tünk lesz, akkor 
megtapasztalhat-
juk, mekkora aján-
dék is a tanítvány-
ság. Induljunk el 
ma is!  

Borbáth Gábor

„Az emberek zöme 
több időt tölt a nyaralással, mint egész élete megter-
vezésével.” John Maxwell-nél olvastam ezt a gondo-
latot és kifejezetten találónak gondolom. Tisztában 
vagyok vele, hogy sokan másképpen gondolkod-
nak az életről és a célokról, mint én. Mégis fontos-
nak tartom megosztani, hogy kifejezetten hiszek 
a Biblia tanításának, amikor arról beszél, hogy az 
élet több, mint amit itt és most látunk. Vagyis van 
értelme és célja az életünknek: „Ez a bizonyságté-
tel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, 
és ez az élet az ő Fiában van.” (1Jn.5,11) 
 Brian Dyson, a Coca-Cola volt alelnöke és üze-
meltetési igazgatója nagyon találóan fogalmazza 
meg, hogy az élet zsonglőrködésében elveszítjük 
a hosszú távú gondolkodás lehetőségét. Ráadá-
sul, olykor rossz dolgokat hagyunk leesni: „Kép-
zeld el úgy az életet, mint egy olyan játékot, ahol 
egyszerre öt labdával zsonglőrködsz. A labdák ne-
vei: munka, család, egészség, barátok és lélek - és 
te próbálod mindegyiket a levegőben tartani. Ha-
mar észreveszed, hogy a munka egy gumilabda. 
Ha elejted, visszapattan. De a másik négy labda- 
a család, az egészség, a barátok és a lélek - mind-
mind üvegből készültek. Ha elejted valamelyiket, 
visszavonhatatlanul lehorzsolódik, összekarcoló-
dik, kicsorbul, megsérül vagy éppen darabokra 
törik és már sohasem lesz ugyanaz! Ezt kell meg-
értenetek és küzdenetek kell a kiegyensúlyozott 
életért.” Ez az egyensúly elérhetetlen, ha nincsen 
spirituális célunk is. Bacsó Benjamin baptista lelkész

Neked hogy megy  
a zsonglőrködés?
BABTISTA EGYHÁZ

Loyolai Szent Ignác
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HÍREK

BOLHAPIAC  
ÖTÖDSZÖRRE

HIRDETÉS

+36 20 928 9263

DR. DULAI SÁNDORNÉ Betle-
hemes Szadán címmel készített 
pályaműve kiváló minő-
sítést kapott a VIII. 
Tradíció Pályázat 
szakmai zsűrijé-
nek értékelésén. A 
pályamű eredeti 
dokumentációjá-
val és mellékleté-
vel együtt mostantól 

A VÁLTOZÁS ÚTJÁN EGYESÜ-
LET július 5-én vasárnap délelőtt 
már ötödik alkalommal rendezte 
meg használtcikk-vásárát. 

Idén július 13-31. között, három héten 
át tartjuk a napközis tábort.  
A tábor utolsó, harmadik hetére még tudunk fogadni je-
lentkezőket. Az előző heteken csak lemorzsolódás esetén, 
valamint a nemzedékek találkozóján, az ÖRÖMHÍR délelőt-
tökön és a tini délutánokon korlátozás nélkül is. (Ezeket a 
programokat július 20-24. között rendezzük.)

3. hét: július 27-31.: 
Ált. iskolások egész napos tábora, meleg ebéddel 
    Vessző-és kosárfonás tanulási lehetőség felső tagozato-
soknak  (kedd, szerda késő délután, 16-19 óra között)
 A kosárfonásra középiskolások és felnőttek is jöhetnek.
 A hét vezetői: Sándor Levente és Andrea  
Hozzájárulási díj: A nemzedékek találkozóján, az 
ÖRÖMHÍR délelőttökön, a tini délutánokon és a kosár-
fonó programon nincs hozzájárulási díj a szadai részt-
vevőknek.  (Az egész napos táborokban (1-3. hét) a ha-
táridőig jelentkező szadaiaknak 6 000 Ft/hét, vidékieknek 
8 000 Ft/hét. (1 200/1 600 Ft/nap).  
 A jelentkezési határidő: június 26 volt. 
 A határidőn túl jelentkezőknek emelkedik a hozzá-
járulás összege. 
 A Szadán életvitelszerűen tartózkodó, rászoruló csalá-
dok gyermekei részére az önkormányzat étkezési támoga-
tást nyújt, amit a szülők a Tábor Alapítványtól igényelhet-
nek – a jelentkezéskor – a korábbi évekhez hasonlóan.  
 Ha a táborozó nem tud az egész héten részt venni, jö-
het rövidebb időre is és a hozzájárulási díjat annak arányá-
ban fizeti a szülő. Ez akkor célszerű választás, ha pl. elutazik 
vagy bizonytalankodik a gyermek. Egyébként hasznos és 
kérjük a teljes héten történő részvételt. 
INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:    
 •  Pálinkás Ibolya telefon: 06-20-886-4851,  

e-mail: psibolya@gmail.com
 •  Pálmai Zoltánné védőnő telefon: 06-20-886-4839, 
 •  Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ,  

telefon: 28-503-625

A Tábor Alapítvány  
és az ÖRÖMHÍR napközis 
tábor INFORMÁCIÓI

a Néprajzi Múzeum Etnológi-
ai Archívumát gazdagítja, ku-
tathatóvá válik, és a Néprajzi 
Múzeum könyvtárában is ol-
vasható lesz.
 Gratulálunk az elismeréshez 

és köszönjük Dr. Dulai 
Sándornénak, hogy 

helyi értékeket őrző, 
gyűjtő és közvetí-
tő tevékenységével 
gazdagítja érték-
tárunkat és öreg-

bíti ezáltal Szada 
hírnevét!

Keressük augusztus  
hónap fényképét
A pályázatot minden hó-
napban meghirdetjük, eb-

ben a hónapban a beküldé-
si határidő: 2020. július 30. 

A pályázatra bekül-
dött anyagokat JPG 
formátumban, a 
fénykép címével és 
telefonos elérhető-
séggel kell a szada@
szada.hu email címre 
elküldeni.
 A pályázat részle-
tei a szada.hu webol-
dalon olvashatók.

ELISMERÉST KAPOTT 
Dr. Dulai Sándorné 

 Napjainkban Magyarorszá-
gon is egyre népszerűbb a bol-
hapiac. Szadán is pozitív a fogad-
tatása, a Főtéren bárki eladásra 
kínálhatja régi tárgyait. A meg-

unt, kinőtt, de még használható 
dolgokat, eszközöket, ru-

haneműt, könyveket, a 
gyerekeket vonzó játé-
kokat, sőt Faludi And-
reának köszönhetően 

virágpalántákat is lehe-
tett kedvező áron vásárol-

ni Szadán – mondta Molnár 
Csaba a VUE elnöke, aki most 
is megköszönte Kerékgyáró Ta-
másnak, a SZAK vezetőjének a 
segítségét és a Kriszta Szikvíz-
nek, hogy szódával, szörppel tá-
mogatta a rendezvényt. 

Fotó: Udvarnoki István

Július hónap fotója 
dr. Molnár Csaba – Szadai tájkép
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ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSE, 
ENGEDÉLYEZTETÉSE 
ÉTDR ENGEDÉLYEZTETÉSI 
RENDSZERBE 
FELTÖLTÉSSEL

Sok szeretettel várjuk ismét Önöket a megszokott 
finom ételekkel teraszunkon és éttermünkben!

Érdemes követni a FACEBOOK oldalunkat!

GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36. 
ASZTALFOGLALÁS/ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022

Július 24-én pénteken
ÉLŐZENÉS EST menüsorral!

 (csak asztalfoglalással!) 

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

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Akciós ajánlatunk:
JÚLIUS 15-21.

Ice Cookie
jégkrém
Eper eper öntettel,
Tejszínes browniedarabokkal,
Tejszínes csokoládédarabokkal 950 ml, 1367 Ft/l

Pöttyös Óriás Túró Rudi
natúr, 4 db + 1 ajándék 255 g, 2725 Ft/kg

Dreher Gold sör
5 %, dobozos, 0,5 l, 518 Ft/l 259 Ft

Nádudvari tejföl
20 %, 700 g, 856 Ft/kg

Tallér
Tavaszi 
rolád

Csirkecomb farrésszel
Előhűtött. A kép illusztráció!

 1299Ft

 399Ft/kg

 999Ft/kg

695Ft

599Ft

MEGNYITOTTUNK!
Legyen ügyfelünk!
Allianz tanácsadó: Vukman Zsuzsanna 
Telefon: +36 70 670 8349
E-mail:  zsuzsanna.vukman@allianztanacsado.hu
Cím:  2112 Veresegyház, Fő út, MOL kút mellett
Nyitvatartás:    H: 9.00 – 18.00, K: 9.00 – 16.00, Sz: 8.00 – 16.00, 

Cs: 9.00 – 16.00, P: 9.00 – 13.00, Sz: 8.00 – 12.00

Ingyenes helyszíni tanácsadás
– Lakásbiztosítás
– Életbiztosítás
– Megtakarítási lehetőségek
– Nyugdíjcélú megtakarítások
–  Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
– Casco biztosítás
– Utasbiztosítás

allianz.hu
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KISÁLLATELEDEL 
BOLT

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

SZADAI 
KISÁLLATRENDELŐ

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

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

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

2111 SZADA, Dózsa György út 68.

KEDVES SZADAI LAKOSOK!

A kedvezmény igénybevételéhez  
tisztelettel kérjük a lakhelyét  

igazoló kártyát felmutatni! 
Szeretettel várjuk Önt is  

töltőállomásunkon!

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

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.

ELADÓ/KIADÓ
INGATLANOKAT

KERESÜNK SZADÁN

A kupon felmutatásával  
sikerdíjunk 2 % + ÁFA!

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







Szent István Napi 
MULATSÁG
2020. augusztus 20.
Szadai Sportpálya

14 órától:
CSUPA-CSODA Vándor Játszótér, 
kezes-lábas öko élményprogram, ugrálóvárak,
Szadai Nyugdíjas Klub lángosdája  
és palacsintázója, kürtöskalács

PROGRAM:
 9:00 Szent István Napi focibajnokság
 16:30 Mesekocsi Színház mesejátéka
 17:30 Polgármesteri köszöntő
 17:40 JimBeam Akusztik
 19:00 SunCity BrassBand
 20:10 Tűzzsonglőr produkció
 20:30 Tancevaty Partyzans zenekar
 22:30 Whiskey Roll Band

Civil szervezeteknek, baráti társaságoknak  
főzéshez helyet biztosítunk!
A focibajnokságra augusztus 17-ig Molnár Attilánál  
lehet jelentkezni a 06-70-338-5652 telefonszámon.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Sötétedéstől FÉNYFESTÉS 


