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Ünnepélyesen átadták

A SZADAI
KÖZSÉGI PIACOT
Mintegy ötszáz ember fogadta el Szada Nagyközség Önkormányzatának
meghívását, és gyűlt össze a Szadai Községi Piac megnyitóján július 11-én.
A közösségi térként is nagyszerűen használható épületben az ünnepélyes
nyitásra a csarnokban több alkalmi árus tartott kóstolót és kínálta a portékáját, kinyitott a „Ha kisült már pékárú és kávézó”, a Kazoo Art Pub, az
Arwenland állateledel kisbolt és a Múltidéző ajándékbolt is. Az épületben 8
üzlethelyiség és 34 árusítóhely áll a kereskedők és a vevők rendelkezésére.
több alkalmi árus tartott kóstolót és kínálta a portékáját, kinyitott a Ha kisült már pékárú
és kávézó, a Kazoo Art Pub, az
Arwenland állateledel kisbolt
és a Múltidéző ajándékbolt is. A
csarnokon kívül színvonalasan
felépített helyszíneken most is
volt édesség a gyerekeknek, sör,
bor, frissensültek a felnőtteknek.
Sátrat állított a Nyugdíjas Klub,
akik a tőlük megszokott módon
Az ünnepélyes nyitásra több
alkalmi árus kínálta portékáját lángost és palacsintát sütöttek.
A kínált ételeik iránt hatalmas
Több száz ember
volt az érdeklődés, ekkora fora megnyitón
galmuk az utóbbi években nem
Július 11-én délután a viharfel- volt. Kitelepült a Szőlészeti és
hők ellenére több száz érdeklődő Borászati Egyesület is, szadai
– egyes becslések szerint nagy- borral kínálva a vendégeiket. A
jából ötszáz ember – látogatott
ki a Napóra térre, ahol az új piac
ünnepélyes átadására és a kísérő programokra voltak kíváncsiak elsősorban. Szadán a koronavírus-járvány miatt lassan
már két éve nem volt közösségi
rendezvény, ami tovább fokozta a szadaiak aktivitását. Az ünnepélyes nyitásra a csarnokban
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gyerekeknek is volt bőven szórakozási lehetőség: Piros lábasos
vándorjátszóház, hangszerkészítés, ugrálóvár várta őket. Nagyon népszerű volt Sándor Andrea arcfestése, a rajzolósarok
és a meseolvasás a Bagolyvár
Könyvtár közreműködésével.
A vattacukor újra reneszánszát
éli – legalábbis Szadán, mert
nyitástól zárásig –, gyerekek és
felnőttek is hosszú sorban várakoztak erre a nem túl egészséges portékára.
Délután fél négykor Nagy
Bernadett moderátor felkérte Pintér Lajos polgármestert
a Szadai Községi Piac ünnepélyes megnyitására. Köszöntő

A Borászati Egyesület
borkóstolót tartott

Molnár Csaba piacfelügyelő
beszédében a polgármester elmondta, hogy „Hiszem és remélem, hogy az árusoknak és
a vevőknek egyaránt kényelmes és minden igényt kielégítő létesítményt hoztunk létre…
Köszönöm a munkáját az előző
önkormányzati ciklusban működő képviselő-testületnek, akik
benyújtották a sikeres pályázatot, köszönöm a jelenlegi képviselőtársaimnak, akik támogatták, és végigkísérték a piac
építését, és akik további anyagi forrás biztosításával lehetővé tették azt, hogy a piac épülete funkciójának megfelelően
használható legyen. Külön köszönöm Székely Beatrix és Boros Gábor képviselők munkáját, akik a koronavírus járvány
miatti nehéz hónapokban karolták fel a projektet, mindent
elkövettek, hogy minőségi bérlőkkel nyithasson meg a piac.”
A nemzeti színű szalagot Pintér Lajos polgármester és Ardai
Barnabás, a PMG Építőipari Kft.
munkatársa vágta át – szimbolizálva a piac tényleges átadását.
Az ünnepélyes átadáson
részt vett Simon Erika alpolgármester, Petrák Árpád alpolgármester és Boros Gábor képviselő. Ezt követően az ünnepi
műsorban fellépett a Palinta
Társulat, akik Zöldségcirkusz
címmel a gyerekeket szórakoztatták; a Kodachrome akusztikus duó, vagyis Jobbágy Bence
és Méhes Adrián; egy budapesti elektronikus zenei duó, az
Analóg Balaton és este hétkor a Whiskey Roll Akusztik
együttes zárta a sort.
Az egész nap rendjére Kovács Ágoston körzeti megbízott
és a polgárőrök vigyáztak. Külön köszönet jár a rendezvény
szervezőinek, a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár csapatának.
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ÖNKORMÁNYZAT
HIRDETÉS

A helyszínt a megfiatalított polgárőrség biztosította

APRÓHIRDETÉS

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

A Nyugdíjas Klub lángost és palacsintát sütött

Az építkezést a járványhelyzet hátráltatta
Három év telt el a beruházás
megpályázása óta. Az átlagosnál hosszabb kivitelezést részben a járványhelyzet is befolyásolta, ugyanis az építkezésen
dolgozó külföldi szakemberek
tavaly a második hullám idején
nem jöhettek vissza Magyarországra, ezért több hónapig állt
a munka.
Mint ismeretes, még az előző képviselő-testület 2018. augusztus 23-án nyújtotta be a
„Helyi piacok fejlesztése Pest
megye területén” című pályázatot a szadai piac építésére.
A 385 m2-es piaccsarnok építésére eredetileg bruttó 214
millió forintot költöttek volna,
amiből 150 millió forintot a pályázat biztosított. Némi kiegészítő módosítások miatt (elektromos hálózat bővítése 5 millió
Ft, nyílászárók 11 millió Ft, zárt
homlokzat kialakítása 11 millió
Ft) a beruházás az átadás pillanatában 241 millió forintnál tart,
de még nincs internet, kamerarendszer és hűtés/fűtés rendszer.
Az épületet Jánosi János vezette Kvadrum Építész Kft. tervezte, a piac kivitelezője a PMG
Építőipari Kft. volt. Az épületben 8 üzlethelyiség és 34 árusítóhely áll a kereskedők rendelkezésére. Az üzlethelyiségek
között söröző, pékség, ajándék2021. JÚLIUS | 2111 SZADA

és bútorbolt, állateledel bolt,
húsbolt, virág- és dísztárgyárus,
valamint pizzasütő vállalkozás
is van. Fontos kihangsúlyozni,
hogy az árusítóhelyek reggel
6-tól este 6-ig várják a piacozni
vágyókat, az üzlethelyiségek pedig egyedi nyitvatartással várják a vendégeket és a vevőket.
A csarnok piacfelügyelője és
gondnoka, Molnár Csaba elmondta, hogy Szada Nagyközség Önkormányzata már régóta
szeretett volna a helyi termelők
és egyéb árusok részére helyet
biztosítani a településen. Természetesen az komoly kihívás
lesz, hogy azokat a szadai őstermelőket is becsalogassák az
épületbe, akik a saját ingatlanjaik elé kiülve árusítják a zöldséget és a gyümölcsöt. Az önkormányzat az árusítóhelyek
bérleti díját minimalizálta, így
az első évben kedvezményesen
lehet árusítani. Az őstermelők
meggyőzése napi feladat lesz, de
a vevők biztonságos parkolása
és az őstermelők koncentrációja vonzerővel bírhat az árusoknak és vevőknek egyaránt. Mindenesetre az egyértelmű, hogy
az elkövetkező években minden
lehetőséget meg kell ragadni a
piac népszerűsítésére. Ennek
érdekében lesznek majd tematikus piacnapok, vásárok, valamint a piac alkalmazkodik a
szezonális termékekhez is – tette hozzá a piac felügyelője. P.Gy.
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HÍREK

Pedagógus nap

Székely Beatrix, Boros Gábor képviselők és Pintér Lajos
polgármester köszöntötték a pedagógusokat
AZ ISKOLÁNAK SAJÁT ÜNNEPSÉGE volt június 17-én a
Székely-kertben, ehhez csatlakozott az önkormányzat, ahol 49
pedagógust és iskolai dolgozót
ajándékoztak meg. Pedagógus
nap alkalmából a Szadán ké-

szült kézműves csokoládé mellé a hölgyek egy cserép virágot,
az urak egy üveg bort kaptak
Pintér Lajos polgármestertől,
Simon Erika alpolgármestertől, valamint Székely Beatrix
és Boros Gábor képviselőtől.

Szitó Máriára
Pintér Lajos
emlékezett meg

MEGEMLÉKEZÉS

Cziberéné Szító Máriáról

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET
lehetővé tette, hogy a Kulturális
Alapítvány Szadáért és a Szadai
Tájház idén is megszervezze a
megemlékezést Cziberéné Szító Máriáról, aki 12 éve hunyt el.
Június 12-én a temető ravatalozója előtt az Asszonykórus és
a Czibere Táncegyüttes közös
éneke és Pintér Lajos polgármester beszéde után a jelenlévők elhelyezték virágaikat Cziberéné Szító Mária kopjafájánál.
A megemlékezésen részt vett
Szító Mária családjából az unokahúga, Vécsey László országgyűlési képviselő, Pintér Lajos polgármester, Simon Erika
és Petrák Árpád alpolgármesés Simon Erika alpolgármes- terek, Gelle Róbert, Vrabély
ter köszöntötte a háziorvoso- Balázs és Oroszi Sándor képkat, a fogorvost, a gyermek- és viselők,.
iskolaorvost, az orvosi asszisztenseket, a védőnőket és a patikai dolgozókat. A kis ünnepségen Pintér Lajos polgármester
megköszönte az egészségügyi
SZADÁN IS MEGÜNNEPEL- dolgozók munkáját, akik a járTÉK – Idén június 28-án a pol- vány harmadik hullámnak idegármesteri hivatal dísztermé- jén saját testi épségüket is veszében Pintér Lajos polgármester lyeztetve álltak helyt.

SEMMELWEIS NAP

A megemlékezés
a Tájháznál folytatódott
Ezt követően a megemlékezés
a Tájháznál folytatódott, ahol
megkoszorúzták Cziberéné Szító Mária emléktábláját. A Tájház falán a koszorút az önkormányzat nevében Pintér Lajos
polgármester és Simon Erika alpolgármester, a Szadáért Kulturális Alapítvány nevében Simicz
Katalin és Eszes Róbert helyezték el. Polgár, fotó: Udvarnoki István

MEGÚJULT

A FENYVESLIGETI ÚT

NYÁRI SZÜNET AZ ÓVODÁBAN
A KÖZPONTI ÓVODA
(Dózsa Gy. út 63.)
2021. június 28-tól
július 23-ig tart zárva.
AZ ÚJ ÓVODA
(Postaköz utca 12.)
2021. július 5-től
július 30-ig tart zárva.

A MINI BÖLCSŐDE
(Ady E. 2.)
2021. augusztus 2-től
augusztus 27-ig tart zárva.
Ügyeletet az aktuálisan nyitva
levő óvodában és bölcsődében
biztosítják!

A LAKOSSÁGI IGÉNYEKNEK
MEGFELELŐEN, körülbelül 700800 méteres szakaszon június
23-án mérték fel a Fenyvesligeti
úton az elhasználódott útburkolatot. A kritikus pontokon rög4

tön elvégezték a kátyúk körbevágását és kitisztítását. Június
24-én és 25-én meleg aszfaltozással folytatódott a munka, így
két nap alatt megújult a sokak
által használt Fenyvesligeti út.
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MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT
Szadán a települési ügysegéd
A települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az
eljárásban is.
A települési ügysegéd a járási hivatal
hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, átveszi a beadványokat, ügyféli kérelmeket, és biztosítja a
szükséges nyomtatványokat.
A Szadai Polgármesteri Hivatalban
(2111 Szada, Dózsa György út 88.) 2021 jú-

liusától – havi egy alkalommal - megkezdi tevékenységét a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának szadai
ügysegédje, Kurilla Eszter. Elérhetősége:
70/683-0377, godollo@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás rendje: 8:00-9:00 óra
augusztus 2. hétfő,
szeptember 6. hétfő,
október 4. hétfő,
november 8. hétfő,
december 6. hétfő

FELHÍVÁS a helyi civil szervezetek,
önszerveződő közösségek vezetői részére
TISZTELT PARTNEREINK!
Szada Nagyközség Önkormányzata elkötelezett a civil kapcsolatok iránt.
A képviselő-testület a rendelkezésére álló
eszközökkel támogatja és együttműködik
a lakosság önszerveződő közösségeivel.
E szervezetek listája természetesen sosem lehet teljes körű, hiszen az önszerveződő közösségek maguk dönthetik el, hogy
kívánnak-e egyáltalán közvetlen kapcsolatot tartani a helyi Önkormányzattal, s hogy
élnek-e ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal által most felkínált regisztráció
lehetőségével.
Nyilvántartásunk felülvizsgálatához kérem tehát szíves segítségüket,
amelyhez a szada.hu oldalon található Adatlap szolgál.

Tisztelettel kérem, amennyiben élni kívánnak a regisztráció, avagy annak aktualizálási lehetőségével, úgy szíveskedjenek
az Adatlapot kitölteni, és az abban megjelölt mellékletekkel együtt 2021. augusztus 31-ig eljuttatni címemre (2111 Szada,
Dózsa György út 88.).
Felhívom tisztelt figyelmüket, hogy a kért
adatszolgáltatásra Önök nem kötelezhetőek!
Pusztán belátásuk és közösségi igényük függvénye, hogy indokoltnak tartják-e regisztrációjukat az önkormányzat jegyzőjénél.
Külön is megköszönöm, ha a későbbiekben környezetükben bármikor szerveződő
polgári egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványok tagjait is tájékoztatják az
általunk felkínált folyamatos „regisztrációs” lehetőségről!
Dr. Finta Béla jegyző

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2021

JÚLIUS-AUGUSZTUS
JÚLIUS
DÁTUM
HÉTFŐ
26. KOMMUNÁLIS
ZÖLD

AUGUSZTUS
DÁTUM
2.
5.
9.
16.
23.
31.

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft. megváltoztathatja a gyűjtési rendet, ezért kérjük a kedves ügyfeleket, hogy
a honlapon is tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról. www.dtkh.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak, akik Ványi János temetésén részt vettek, elkísérték
utolsó útjára, sírjára virágot helyeztek.
Felesége, gyermekei és a gyászoló család.

SZADA ÚJSZÜLÖTTJEI:

Dorka Hanna, Panka Dorottya,
Máté, Julianna, Zsófia
PINTÉR LAJOS, Szada Nagyközség polgármestere a május végén és a június
elején született gyermekek szüleinek július első hetében babacsomag formájában adta át az önkormányzat támogatását. Most öt gyermek szülei vehettek
át babacsomagot.
Egy tavaly októberi rendeletnek megfelelően minden szadai gyermek születésekor egyszeri természetbeni támogatást biztosít Szada Nagyközség
2021. JÚLIUS | 2111 SZADA

Önkormányzata a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő
részére. A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 10 000 forint, melyet a rendelkezés szerint babacsomag
formájában kapnak meg az érintettek. A
Pintér Lajos polgármester által átadott
babacsomagok az egyedi, Szada feliratú,
Galga-menti fehérhímzéses, az újszülöttek monogramjaival ellátott, Dr. Dulai
Sándorné és segítő társai keze munká-

ját dicsérő előkén túl pelenkacsomagot,
törölközőt, plüss szundikendőt, tusfürdőt, és a Haramia gyerekcipőbolt jóvoltából vásárlási utalványt tartalmaznak.
Köszöntjük Dorka Hannát, Panka
Dorottyát, Mátét, Juliannát és Zsófiát.
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ÓVODAI CSOPORTOK

MI TÖRTÉNT
a Székely
Bertalan Óvoda
-Bölcsődében?

Szadán a 2020/2021-es nevelési évben Weitz Magdolna nyugdíjba vonulása után Dr. Csikós Gellértné Editet nevezték ki az óvoda élére. Újabb tagintézménnyel bővült az óvoda. Tavaly novemberben adták át a Mini Bölcsődét, ahol
két csoportban 12 bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátását tudta megoldani az önkormányzat. Szadán – a két óvodában és a Mini Bölcsődében – öszszesen kilenc óvodai csoport és három bölcsődei csoport várta a gyerekeket.

A

júliusi lapszámunkban is köszönjük a családoknak a
a Katica, a Maci, a Süni, lehetőségeket.
Ezután nagyon vártuk a Mia Mókus és a Manócska
kulást és a karácsonyt. Sokbeszámolóit olvashatják.
sok verssel, dallal készültünk
KATICA CSOPORT rá. Mindenkinek hozott valaA katicák élete az idei nevelési mi meglepetést Mikulás bácsi
évben is bővelkedett élmények- a puttonyában, és a fa alá is sok
szép ajándék került, nagyon
ben, eseményekben.
Mivel nagyon szép és hosz- örültek a gyerekek.
Az idei farsangunk is a tánc
szú volt az ősz, így rengeteg
alkalmunk nyílt nagy séták- és mulatság jegyében telt. Minra, hátizsákos kirándulások- denki kedvenc jelmezébe bújra. Lehetőséget kaptunk, hogy hatott. Vetélkedőjátékokat és
családokhoz látogassunk és táncversenyt is szerveztünk,
háziállatokkal ismerkedjünk, amit nagyon élveztek a gyeilletve a természet változása- rekek.
Ezúton is köszönjük a szüit megfigyeljük, kincseit öszszegyűjtsük. Sok hasznos ta- lőknek, hogy elláttak minket
pasztalatot szereztünk, ezúton sok-sok finomsággal.

Katica csoport
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Márciusban újra ránk köszöntött a ,,rendkívüli helyzet”
és újból online oktatásra álltunk át. A rendkívüli ügyeletet a dajka nénik biztosították.
Az online oktatás során is
igyekeztünk változatos, élményszerű feladatokat biztosítani az otthonmaradt gyerekek számára. Mivel szép idő
volt március-áprilisban, így sok
kinti, szabadidős, mozgásos tevékenységet küldtünk a családoknak. Nagyon szép, változatos visszajelzéseket kaptunk,
kevesen végezték az otthoni
feladatokat. Köszönjük a szülők együttműködését ebben a
helyzetben is.
Tavasszal is lehetőségünk
nyílt nagy-nagy sétákat tenni, illetve családokat látogatni.
Sok-sok foglalkozást, tevékenységet a szabadba terveztünk, így
figyeltük meg az ébredő természetet, az élővilág változásait
napról-napra, illetve a madarak élőhelyeit tanulmányoztuk.
Mivel vegyes csoport vagyunk, így minden évben vannak kedves, ballagó óvodásaink.
Május havában erre készültünk. Ünnepélyes táncos-dalos

délutánnal zártuk az évet, ahol
a kisebbekkel együtt elbúcsúztattuk a ballagó gyerekeket.
Élményekkel teli, mozgalmas, tevékeny tanévet zártunk
és köszönjük a szülői támogatásokat, amelyeket az év során
folyamatosan kaptunk.
Nagy Ildikó,
óvodapedagógus,
Révész Krisztina,
óvodapedagógus,
Galambos Lászlóné,
dajka néni

MACI CSOPORT

A 2020/2021-es nevelési év óvó
néni váltással indult a csoportban. Kovácsné Lesták Szilvia
helyét Eszenyiné Koi Brigitta
vette át. A változás nem okozott gondot a gyerekeknek, Brigi nénit nagyon hamar elfogadták, megszerették.
Az óvodás gyerekek legfontosabb tevékenysége a játék. Ezt
szem előtt tartva érdeklődésükre, kíváncsiságukra, életkori
sajátosságaikra építve változatos tevékenységeket biztosítottunk melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhettek az
őket körülvevő világról. Játékba integrálva új ismeretekkel gazdagodhattak a gyerekeket, egyéni igényeiknek és
szükségleteiknek megfelelően igyekeztünk biztosítani az
időt az önmegvalósításra, tehetségek kibontakoztatására,
az egyéni, ill. kiscsoportos fejlesztésekre, az anyanyelvi kultúra fejlesztésére.
Fontos számunkra, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat
az óvodában töltött idő alatt,
sok- sok pozitív élményben legyen részük, ahol a közös tevékenységek által gazdagodik érzelmi életük, bővül ismeretük.
Ezáltal megtanulják elfogadni,
segíteni egymást. Kialakul az
együttműködés, mely a társas
kapcsolatok alapja.
Óvodai programunk fontos
része a hagyományok ápolása,
ill. a zöld jeles napokról való
megemlékezés, ezért közös élményszerzéseinket, tevékenységeinket igyekeztünk évszakonként ezek köré építeni.
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szalmában, piknikeztünk.
Délután a Székely-kertben
pihentünk, játszottunk. Estére nagy izgalommal vártuk a szülőket búcsúzó ünnepségünkre.
• Szeptemberben 15 kisgyermek kezdi meg iskolai tanulmányait.
• Kívánunk nekik nagyon boldog iskolás éveket. Reméljük, ugyan olyan jól érzik
majd magukat az iskolában
is, mint az oviban.

Maci csoport
ŐSSZEL
• Megismerkedhettek a szüret
hagyományával, a zöldségek,
gyümölcsök betakarításával.
Miklós bácsi segítségével kipróbálhatták a szőlődarálást, préselést, megkóstolhatták a mustot.
• Az állatok napja hetén sokféle állatos játékot játszottunk, verseket, dalokat tanultunk.
• Márton napjához közeledve kukoricáztunk- csutkáztunk, libás népi játékokat
játszottunk, libanézőbe indultunk, zsíros kenyeret készítettünk hagymával.
TÉLEN
• Az adventi lángot a Mókus
csoportos gyerekek vitték
hétről- hétre az óvoda csoportjaiba, melyet a gyerekek
énekszóval vártak.
• Az idén két alkalommal is
ellátogatott hozzánk a Mikulás. A Macis gyerekek abban a szerencsében részesülhettek, hogy személyesen
várhatták az udvaron, akit
kedves dalokkal, versekkel
köszöntöttek.
• A karácsonyt a szülők segítségével sikerült még szebbé varázsolni a gyerekek
számára, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni. A
szülők által beszerzett ajándékok nagy örömöt okoztak.
• A medve nap alkalmával
megismerkedhettek a gyerekek a naphoz fűződő időjárás jóslatokkal. Medvé2021. JÚLIUS | 2111 SZADA

ket készíthettek különböző
technikákkal, dalokat, verseket, mondókákat tanulgattunk, medvés meséket, történeteket mondtunk.
• A farsang a gyerekek egyik
kedvenc ünnepe. A jelmezes
bemutatkozás után buli asztal várta a gyerekeket, közös tánccal, vetélkedőkkel
folytatódott a vidám délelőtt.
• Farsang végén elégettük a
telet. Busó álarcokkal, kiszebábokkal, a gyerekek által készített csörgőkkel űztük el a hideget.
TAVASSZAL
• Nőnap alkalmából felköszöntöttük a lányokat, anyukákat. A fiúk titkos ajándékot készítettek a választott
kislánynak.
• Március 10-től sajnos újra
online formában működött az óvoda. Sok-sok ötlettel próbáltuk a szülőket
segíteni, hogy otthon is tartalmasan teljenek a napok.
Igyekeztünk a jeles napokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó verseket, meséket,
dalokat, fejlesztő játékokat
küldeni e- mail formájában
(Március 15., víz világnapja, húsvét).
• Áprilisban újra visszatérhettek a gyerekek az óvodába. A szülők óvatossága miatt kezdetben 10-12 gyerek
kezdte újra az ovit. A gyerekek nagyon élvezték a kis
létszámot.

• Április 22. a föld napja. Megismerkedtek a gyerekek a
szelektív hulladékgyűjtés
szabályaival, a természetvédelemmel, az újrahasznosítás fontosságával.
• Az anyukák-apukák köszöntése az idén rendhagyó módon, online formában történt. A saját készítésű
ajándékokat hazavitték és
otthon családi körben ünnepelhettek a gyerekek.
• Megemlékeztünk óvodánk
névadójáról, Székely Bertalanról. Ismerkedhettek a
festményeivel, meglátogattuk a síremlékét, lefesthették kedvenc virágát, a muskátlit.
• Madarak és fák napja alkalmából kirándultunk Szada
területén, megfigyeltük a fákat, ismerkedtünk a madarakkal.
• Gyermeknap alkalmából
apró ajándékkal kedveskedtünk a gyerekeknek,
fagyizni és játszóterezni
mentünk.
• Az összetartozás napján ellátogattunk a Trianoni Emlékparkba.
• Június 9-én elbúcsúztunk
az iskolába készülő gyerekektől. Ezen a napon ellátogattunk a szadai Happy
Horse póni és lovas klubba, ahol a gyerekek egy szuper délelőttöt tölthettek el
Kovács Laci bácsi jóvoltából. Ismerkedtek a lovakkal, a lovaglással, ugrálhattak, játszhattak a szénában,

Minden kedves családnak kellemes pihenést kívánunk. Az
iskolába készülő gyerekeknek
sok sikert, az óvodába maradó
gyerekeket pedig sok szeretettel
várjuk vissza szeptemberben a
Nyuszi csoportba.
Eszenyiné Koi Brigitta
óvodapedagógus,
Bátoriné Zsiga Kornélia
óvodapedagógus,
Gyökeriné Somogyi
Eszter dajka néni,
Czene Zsoltné Erzsike
néni pedagógiai
asszisztens

SÜNI CSOPORT

Huszonheten kezdtük meg az
idei nevelési évet, azután viszszajött egy kislányunk, így 28an lettünk. Évünket az iskolára való felkészítés határozta
meg, mivel tiszta nagycsoport
vagyunk. Folytattuk az eddig
megkezdett tudatos, de játékos
fejlesztő munkánkat, mindenben egyre ügyesebbek, önállóbbak lettek a gyerekek. Nagyon jó
kis közösség kovácsolódott öszsze belőlünk, szerettek együtt
játszani kisebb és nagyobb csoportokban is.
Most forgassuk vissza egy kicsit az idő kerekét:
Nem kell festék, nem kell
ecset, mégis megfest sok levelet. Ez az ŐSZ. Nyár után zökkenőmentesen visszaszoktak
az óvodába a gyerekek, sokat
játszottak együtt, örültek egymásnak. Készültünk a községi
szüreti felvonulásra és műsorra, de csak a saját örömünkre
jártuk el, mert újra közbeszólFolytatás a 8. oldalon
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Süni csoport
Folytatás a 9. oldalról
tak a korlátozások. Azért mi az
oviban préseltünk szőlőt, iszogattunk mustot, énekeltünk,
táncoltunk. A népmese világnapja alkalmából egész héten
Benedek Elek meséket meséltünk, dramatizáltunk, diavetítőztünk, Cd-ről hallgattunk.
Az állatok világnapját kutyás
bemutatóval tettük emlékezetessé. Az Országos Könyvtári Napok keretében oklevelet kapott csoportunk, mert
mi látogattunk el a legtöbbet a
könyvtárba és aszfaltrajzot is
készítettünk ekkor Dániel András tiszteletére. Ezután egyik
kedvenc projekthete következett a gyerekeknek, a Sakkjátszótér, amikor játékos formában a sakkal fejlesztjük őket.
Ilyenkor óriás sakkszőnyegen
lépegethetnek, sakkpalotában
kalandozhatnak a mesés feladatok által. Az őszi zöldségekgyümölcsök sem maradtak ki
őszi beszélgetéseinkből, ahogy
a Márton-napi szokások, libázás és tökfaragás sem.
Lombtalan fák, hideg szél,
múlik az ősz, itt a TÉL. A Mikulás bácsi a segédeivel hozta
el hozzánk a csomagokat, mert
jó gyerekek voltunk! Ezt az angyalok is bizonyíthatják, mert
ők is figyeltek minket advent
első napjától kezdve az utolsóig, és aki aznap a legjobb
volt, még az adventi zsákból
is kapott ajándékot. December minden egyes hetén vártuk, hogy meggyulladjon 1-1
szál gyertya az adventi koszorúnkon, közelebb hozva ezzel a karácsonyt. Közben készítettünk családtagjainknak
kis kézműves ajándékokat és
8

készültünk a Falukarácsonyra, amit a TV-n keresztül lehetett megnézni. Csoportunk
karácsonyfája alá rengeteg játék került, amiket alig bírtak el
a gyerekek. A téli szünet után
nagyon vártuk már, hogy essen a hó. Először csak pici hóembereket tudtunk készíteni, majd akkorákat, mint mi
magunk. Nagyon jó buli volt.
Ebben az időszakban nagy figyelmet szenteltünk az egészségünk megőrzésére, a táplálkozásra, vitaminokra, hogy ne
hiányozzunk az oviból. A telet
cirkuszi héttel, medvecsalogatóval és farsanggal búcsúztattuk. Csupa játék, móka, kacagás, színkavalkád, bolondozás
volt ez a két hét. Ezután komolyabb témába vágtuk a fejszénket. Részt vettünk egy országos
pályázaton, ami a sérült emberekkel, parasportolókkal foglalkozott. Sok új ismeretet szereztek a gyerekek ezen a héten.
Amikor a világ éled, kizöldülnek mezők-rétek. Vigyázz
rá, mert nagyon ravasz, s hamar becsap, ő a TAVASZ.
Ez a versike idén nagyon is
igaz volt, mert márciusban hóesés volt és egyik pillanatról a
másikra otthon találta magát
online az összes ovis. Szorgalmasan küldtük nekik naponta
a meséket, verseket, énekeket
hangfájlban és videóra véve, a
matekos, környezetes feladatokat, az anyanyelvi játékokat, a
mókás tornákat. Ki-ki lehetőségéhez mérten vett részt ebben,
de ovi szinten a mi csoportunk
volt a legaktívabb, mert naponta
küldték vissza az elkészült feladatlapokat, rajzokat, alkotásokat a szülők. Megemlékeztünk

március 15-ről, a víz világnapjáról, húsvéti szokásainkról, a
föld napjáról, anyák napjáról,
Székely Bertalanról. Év végéhez közeledve készültünk az évzáró és a ballagási műsorunkra,
amit a szülők nagy szeretettel
fogadtak. Megköszöntük nekik
a négy éves segítséget, együttműködést, amit az óvodáért tettek és kívántunk a gyerekeknek
jó iskolakezdést!
Végezetül a Sünis gyerekek gondolatait idézzük: „Az
volt jó az óvodában, hogy
sokféle játék volt, sokat
kézműveskedtünk, énekeltünk, játszottunk, diavetítőztünk, barátokat találtunk, szerettek az óvó nénik, dadus néni
és mi is szerettük őket.” „Az
lesz jó az iskolában, hogy betűket-számokat tanulunk, új
barátokat szerzünk, sok házit kapunk, lehet majd kosarazni, edzeni a csimpaszkodón, jó tanítóim lesznek.”
Záró gondolat tőlünk: „Az
volt jó az oviban, hogy veletek lehettünk !”
Fődi Szilvia
(óvodapedagógus),
Simonné Horváth Anikó
(óvodapedagógus),
Síposné Bede Mária
(dajka)

MÓKUS CSOPORT

Szeptemberben 27 gyermekkel
indult a csoportunk.
Új csoportként kezdtük az
évet, mivel három csoportból
érkeztek gyermekek és Gabi
néni is ebben az évben kezdett
óvodánkban dolgozni.

Az első hetek a befogadás, elfogadás, ismerkedés jegyében
teltek.
Az első szülő értekezleten
elmondtuk milyen tennivalók,
szervezési folyamatok várhatóak ebben az évben.
Sajnos a járvány miatt óvodán kívüli programokat nem
szervezhettünk.
Az első programunk az oviszüret volt. Udvarunkon, minden csoport külön rendezte
meg. Énekeltünk, szőlőt préselt Miklós és Andi.
Októberben kutyás bemutató volt kint az udvaron, ami a
gyerekeknek nagyon tetszett!
Novemberben felelevenítettük
a Márton-napi népszokásokat,
néphagyományokat, lámpásokat készítettünk, amit mindenki hazavihetett.
Adventkor mi vittük a lángokat minden csoportba. Az „Adventi hírnök” című dalt énekelve minden héten eggyel több
gyertyát gyújtottunk meg a
csoportok koszorúján.
A termünket hangulatosan
feldíszítettük, a papírdobozokból készült kandallónk köré
ülve, ott váruk a Mikulást is.
Szerencsére jött is a csoportba,
és mivel jók voltak a Mókuskák,
mindenki kapott ajándékot!
A karácsony is hangulatos
volt, nagyon szép, rövid műsor után – ami a közös karácsonyfánál volt – a csoport által készített díszt feltettük a
fára, majd a saját csoportunkban várt a meglepetés, sok szép
ajándék a karácsonyfa alatt!
Mivel a szülők nem jöhettek
be, ezért igyekeztünk sok fény-

Mókus csoport
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képet és videót készíteni, hogy
lássák a gyermekek örömét.
Sok szülő segített idén adományával, hogy tudjunk meglepetést szerezni óvodásainknak! Ferrero csokiból készült
angyalkával köszöntük meg.
Februárban nagy izgalommal készültünk a farsangi jelmezbálra, ami két napig tartott
tánccal, mókázással, a télbúcsúztató kiszebáb készítéssel
próbáltuk a telet elűzni.
Márciusban a járvány miatt rendkívüli szünet következett. Óvodánk ügyeletet
tartott azoknak, akiknek a
szülei dolgoztak, és nem otthonról végezhető online munkát végeztek. Online formában, Facebookon keresztül
tartottuk a kapcsolatot. Igyekeztünk játékos, rövid feladatokat bemutatni, kreatív ötleteket otthon elkészíthető
játékokat küldeni.
A Március 15-ei ünnepet, a
víz világnapját, a húsvéti ünnepeket online formában tartottuk meg.
Kaptunk visszajelzéseket is.
Sokan fényképet, rövid videót
készítettek, hogy mit sikerült
otthon megvalósítani.
Április 7-étől újra kinyithattunk, de a szülők nem jöhettek be az épületbe. A gyermekek többsége rugalmasan
fogadta el ezt az új helyzetet,
önállóan, nyugodtan öltöztek.
A „Föld napja „alkalmából a
magaságyásba ültettünk zöldségeket, a teraszunkra pedig
virágot, (amit Kocsi Ibolya hozott), illetve paradicsom palántákat ültettünk, amelyeket Tóth Anettől kaptunk.
A nyák napjára eg y v ideóval készültünk, v irágot ültettek az anyukáknak
és képeslapot készítettek a
nagymamáknak. Rövid műsor után még egyéni videóval is köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat.
„Maradak és fák napja” alkalmából sétálni voltunk.
Gorelov Orsi anyukája kiscsibéket és kiskacsákat hozott be
a gyerekeknek. Egy fél napot
töltöttek nálunk, ami fantasztikus élmény volt. Mindenki,
2021. JÚLIUS | 2111 SZADA

aki szerette volna, megsimogathatta őket.
Az év végi kirándulásunkat
a Süni csoporttal közösen terveztük. Nőtincsre mentünk a
Seholsziget élményparkba. Itt
felültünk a Tincsi nevű kisvonatra is, és bejártuk a parkot,
ahol állatokat láthattunk. Két
játszótéren is játszhattunk. Nagy
élmény volt számunkra, hiszen
ez volt az egyetlen kirándulás,
óvodán kívüli program.
Június 4-én a nemzeti öszszetartozás napján népmesét
hallgattunk, gyermektánc volt,
és készítettünk nemzeti színű
zászlót.
Kocsis Ibolya (Szonja édesanyja) meghívta a csoportot az
Öreghegyi Csemetekert Tanodába, ahol egy kellemes és tevékenyközpontú délelőtt alkalmával a hagymák fajtáival
ismerkedtek meg a Mókus csoport gyermekei. Kóstolhattak,
majd ültethettek is, amit mindenki hazavitt.
A gyermeknap vidám játékkal,
tánccal és fagyizással telt el.
Az évzáró ünnepségünket az
udvaron tartottuk, és csak a
szűk családok vettek részt rajta. Elbúcsúztattuk a 8 nagycsoportosunkat, akik ősztől már
iskolások lesznek. Kis ajándékkal leptük meg őket útravalóként.
Év végén elbúcsúztunk kolléganőnktől is, mert Koleszáné
Tarnai Judit nyugdíjba ment.
Koleszáné Tarnai Judit,
Kovácsné Beregi Gabriella óvodapedagógus,
Fejesné Rácz Andrea
dajka néni

MANÓCSKA
CSOPORT

Ez az év más, mint a többi, ezt
te is jól tudod…
Furcsa évet élt meg kis
csapatunk. A járvány különös terhet jelent az óvodás
gyerekek számára, kik a sok
új élethelyzet és információ
mellet épp a szülőtől való elválás nehézségeit élik meg.
Ebben a helyzetben meg inkább szükségünk van az opt imizmusunk ra, empát i-

Manócska csoport
ánkra, humorunkra. Ezért
is kapaszkodunk még inkább
hagyományainkba, nyúlunk
a népzenéhez, népi játékokhoz minél többet a mindennapjainkban, mert a lelkünk
ösztönösen érzi mi a jó, megnyugtató, boldogító ezekben
a feszült, számunkra idegen,
sok alkalmazkodást, toleranciát kívánó hónapokban.
Mindent zenével, tánccal, vidám kacagással ünnepeltünk a
születésnapoktól a hagyományos magyar ünnepekig.
Születésnapokra kézzel készített ajándékokkal kedveskedtünk a gyerekeknek, mert
fontosnak tartjuk ebben a materialista világban a gyerekek
szívét megnyitni a valódi értékek felé.
Sajnos elmaradtak az óvodás és falusi közös nagy ünneplések, de k is csoport unkban anná l nag yobb
lelkesedéssel igyekeztünk
megélni.
Gyermekeink szeretik a
népi hagyományokra, zenére,
dalokra, népi játékokra épülő
feladatokat, ezért könnyedén
váltak csoportunk életformájává. A mindennapjainkról
videófelvételekkel igyekeztünk a családokat is erre érzékenyíteni, és megértetni
velük, hogy a hagyományaink csak úgy maradhatnak
fenn, ha éljük a mindennapjainkban.
Bár nem volt Faluszüret, de
volt ovis szüret, mulatozás,
préselés, mustkóstolás.
Jók voltunk, így jött hozzánk a Mikulás bácsi sok-sok
ajándékkal.

A karácsonyra való ráhangolódást az adventi láng körbehordása színesítette hétről
hétre, mely ünneplőbe öltöztette szívünket karácsony
napjára.
A kedves szülőktől sok támogatást kaptunk csodálatos
adventi koszorú formájában,
segítettek a dekorálásban, süteményekkel kedveskedtek és
ajándékokkal tették még színvonalasabbá, örömtelibbé karácsonyunkat.
A szokásos januári betegséghullám után összeszedtük
magunkat és elűztük a telet
maskarákkal, zenebonával,
tánccal, kiszebáb égetéssel.
A szülők lelkesedése a kreatív
farsangi jelmezekben is tükröződött. Zsomborunk még a
jelmezversenyt is megnyerte.
Farsang után másfajta élet
köszöntött be. Számunkra is
eljött az online oktatás. Igyekeztünk olyan lehetőségekkel
támogatni a szülőket, mikkel
mindkettőjük számára szórakozás, jó móka lehetett a fejlesztés.
Mesékkel, dalokkal igyekeztünk pótolni a személyes
találkozásaink meghittségét.
A nyári zárás előtti utolsó
hónapra még újra megnyíltak az óvoda kapui. A gyerekek szívesen, örömmel jöttek
vissza a már kis családdá kovácsolódott Manócska csoportba.
Nagyné Pintér Erzsébet
óvodapedagógus,
Erdélyi Erika
óvodapedagógus,
Magyar Zoltánné
dajka néni
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Faluház HÍREI
Kedves Látogatók!
Idei évben is megtartottuk gyerektáborainkat a Faluházban,
amelyen közel 60 gyermek vett
részt. A táboraink most is nagy
népszerűségnek örvendtek,
ami nekünk nagyon jó visszajelzés, hogy már többen jelezték, jövőre is jönnének, így terveink szerint 2022-ben három
táborral indulunk. Köszönjük
mindenkinek, hogy velünk tartottatok ebben a két hétben,

5 nap alatt a Föld körül
– tánc Horváth Viktor vezetésével a Székely-kertben

fogadjátok szeretettel vidám,
képes összefoglalónkat!

Vakációvár tábor – kézműves nap
a Székely-kertben

Vakációvár tábor
– kirándulás Visegrádon

TEMATIKUS HÉTFŐINKRE,
továbbra is várjuk az
érdeklődőket, a meghirdetett időpontokban:
2021. 07. 19. 10-12
Kézműves foglalkozás-utazás
az ókori Egyiptomba Anikóval
8-12 éves korig.
NYÁRI SZÜNET
Július 12-től július 30-ig.
Nyitás augusztus 2-án.
A nyári szünet alatt ügyeleti nyitvatartás lesz, kérjük felmerülő kérdéseikkel keressenek elérhetőségünk egyikén.
További rendezvényeinkről,
aktuális nyitvatartásunkról
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érdeklődjenek a Facebook oldalunkon, vagy a hirdető tábláinkon a Faluházban. Köszönjük!
Kellemes nyarat, jó szünidőt kívánunk a gyerekeknek!
Faluház dolgozói
06-28-503-180,
info@szadafaluhaz.hu
TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉG A FALUHÁZBAN!
Rendezvénytermünk és színháztermünk is bérelhető,
akár folyamatos szakkörök,
családi rendezvények, esküvők megtartásához. Érdeklődés a Faluház elérhetőségein!
2111 SZADA | 2021. JÚLIUS

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁRI HÍREK
NYÁRI
NYITVATARTÁS:

Nyári pihenésükhöz kellemes
időtöltést, jó olvasmányokat kívánok!

JÚLIUS 12-TŐL 30-IG
ZÁRVA.
Nyitás augusztus 2-án.
Augusztus 2-től 27-ig:
hétfő, szerda: 10-16 óra
kedd, csütörtök: 9-12 óra

KERTI

könyvjelző

ELÉRHETŐSÉGEINK
www.szadafaluhaz.hu
szadakonyvtár@gmail.com
Bagolyvár Könyvtár
Facebook oldal
+36 28-503-180
+36 70-19-99-571

KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasóink!
Korlátozások oldásával egyre
könnyebb a kölcsönzési lehetőség, de igény szerint továbbra is előkészítjük kölcsönzésre
a könyveiket intézménybe lépés nélküli kölcsönzési móddal. Ezt jelezzék megszokott
elérhetőségeinken.
Könyvtárunk nyitvatartását
kísérjék figyelemmel, pár hétig
nyári szabadságon leszünk, augusztus végén térünk vissza a
teljes nyitvatartási rendhez.
Az épület előtti ingyen elvihető könyvek polcát kibővítjük,
hogy senki ne maradjon olvasnivaló nélkül. Jöjjenek, válogassanak bátran!

NÖVÉNYVÉDELEM 2.
Nincs kiskert tulajdonos, akit a sok öröm mellett ne ért volna némi bosszúság a nem kívánt látogatók miatt. Két igen komoly kártevő elleni védekezésről beszéljünk most, melyek az elmúlt években lepték el kertjeinket. Invazív és karantén károsítók,
árosítók,
nehéz ellenük a védekezés, de kitartással megfékezhetők.

KÖNYVAJÁNLÓ

Grecsó Krisztián:
Magamról többet
(Magvető, 2020.)
Az elmúlt időszakban mindanynyian számot vethettünk életünk
alakulásával, sorsunk kerekének
eddigi forgását vizsgálhattuk,
eredményeinket összegezhettük. Ahogy ezt a méltán népszerű kortárs írónk, Grecsó Krisztián is megtette, versbe öntve
tárja elénk életének történeteit.
Test és lélek fájdalmai, örömei jelennek meg verseiben, melyet kis
adagokban mindenkinek ajánlok, hiszen igen mélyről jönnek,
lélekbe hatolnak.
Németh Anikó könyvtáros
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ZÖLD VÁNDORPOLOSKA

Szabadföldi növényeinket szívogatásukkal a lárvák és a kifejlett állatok tönkreteszik (pl. paradicsom). Levélfonákra rakott petéiket kézzel könynyen megsemmisíthetjük, de a kikelt egyedek
ellen már komolyabb védekezésre van szükség.
Rovarölő szerek mellett biológiai védekezésként használhatunk sárga színcsapdát, Nem olajos, káliszappanos permetezést, illetve használjuk ki, hogy van néhány növény, melyet nem szeretnek (fokhagyma, gilisztaűző varádics, menta,
macskamenta). Ezeket, mint védőnövényeket az ültetési tervbe illesszük be.

„GYERE KI A KERTBE!”
Új kalandra invitálunk,
MINDEN SZERDÁN 17-TŐL
21-IG A SZÉKELY-KERTBE.
Jó hangulat, társaság,
zene, csocsóparti, büfé,
könyvkuckó,
TikTok-fal, mozi, minden
héten más program.
Szeretettel várunk minden (korban, lélekben) fiatal
érdeklődőt 13 éves kortól.

NYUGATI DIÓBUROK-FÚRÓLÉGY

Mára sajnos minden diófa tulajdonos találkozhatott idejekorán lehullott nyálkás fekete diókkal, benne hemzsegő légylárvákkal. Ez az Amerikából érkező cseresznyelégy
rokonának a kártétele, ami lassan 90%-os terméskiesést
okoz országosan, illetve Európa szerte. Megérdemli hát,
át,
hogy felvegyük ellene a harcot.
A nagyméretű diófákat nehézkes permetezni, de a legyek rajzásától többszöri permetezéssel és egy újonnan engedélyezett permetezés hatásfokát
növelő szerrel (CombiProtect) az alsó levelekre juttatva is nagyban gyéríthető a kikelt legyek száma, mielőtt még “beköpik” a zsendülő diókat.
A rajzást előjelzésére, 1-1 fára több ragacsos sárgalapot, illetve
feromoncsapdát is kihelyezhetünk. Fontos még a lehullott termés mihamarabbi felszedése, és eltávolítása, megsemmisítése a területről, mert a
növekvő lárvák bábozódáshoz elhagyják a dió termést és a talajba bújnak,
onnan kelnek ki áttelelés után az újabb károsításhoz.

ELSŐ KALANDOZÁS:

2021. július 21.
Mi ott leszünk…és Te?
További infókért kövesd a
Facebook-os szadai csoportokat, valamint ötleteidet,
kérést, kérdést az
ifjusag.szada@gmail.com-on
várjuk
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Ajánlott irodalom:
Nagykutasi Viktor: Gyümölcsöző kert (Lapcom, 2016.)
Wolfgang Seitz: Biokert (Cser, 2001.)
Natalie Faßmann: Konyhakert az erkélyen (Cser, 2010.)
Karl Ploberger: 12 hónap a kertben (Cser, 2009.)
Bálint György: Minden héten szüret (Kossuth, 2017.)
Jean Henri Fabre: A rovarok környezete és viselkedése (Kriterion, 1979.)
Jó kertészkedést, burjánzó növényeket kívánok
Németh Anikó okleveles kertészmérnök
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Kézműves foglalkozás Dulai Sándornéval

Görhönyt is sütöttek az asszonyok

Nehézségek, örömök
TÁJHÁZAK NAPJA 2021
A járvány miatt 2020-ban nem tarthattuk meg ezt a hagyonányos
rendezvényünket. A Tájházszövetség úgy döntött, hogy idén
két hónappal később, június végén jelöli ki az időpontot, amikor a hosszú zárvatartások után mégis fogadjuk vendégeinket.

T

fogadtuk egymást: lehet, hogy
magunknak sütünk-főzünk,
mert nem lesz látogató. A kézműves foglalkozásokra felkészült fiataloknak, akik úgy hozták magukkal az előkészített
alapanyagokat, hogy lehetséges, egymást tanítgatják, ha
nem lesz látogató. A két kovácsnak, akik úgy fűtötték fel a tűzhelyt, hogy vagy lesz érdeklődő, vagy nem.
Aztán csak jöttek a látogatók.
Igaz, kevesebben, mint máskor.
Ám így valahogy jobban tudtunk rájuk egyenként, személyesen figyelni. Arra a férfire,
aki sok kilométerről azért hozatta magát Szadára, mert a
tv-ben látta a Czibere Együttest, és nem tudta megjegyezni az egyik általuk énekelt népdal szövegét. Örömmel találta
meg a „Sej, Szada
Vécsey László falu” könyvben, s
és Novák Lászlóné ugyanolyan alapos
érdeklődéssel nézte végig a tájházat,
mint például az a
házaspár, akik 2 éve
költöztek ide, s most
szakítottak időt lakóhelyük múltjának
megismerésére. Egy
órára tervezte a lá-

öbb okból nem tűnt jó
időpontnak. A gyerekek a többször megszakított tanév végén megkezdték a vakációt, a családok egy
része már valamilyen nyaralást, tábort tervezett. Több család, a bezártságtól szabadulva,
korábbi összejöveteleket szervezett erre az időpontra. Voltak, akik még mindig nehezen
mozdultak ki otthonról a járványveszély folytán. Ráadásul a nagy meleget az emberek
inkább vízparton vagy a hűvös
lakásban töltötték.
Ilyen előzetes kétségekkel
kezdtük el szervezni a Tájházak Napját. És mégis az örömök napja lett ez a nap. Ez főként a segítőknek köszönhető.
A főző-sütő-kínálgató asszonyoknak, akikkel reggel úgy

togatást, de csaknem egész napra „ragadt itt” az a család, melynek két kislánya végig próbálta
a kézműves foglalkozásokat,
majd nagy büszkeséggel mutatták az általuk kovácsolt két
óriási szöget. És sorolhatnám a
többieket, akiket a látnivalók, a
tevékenységek, a finom szadai
falatok – de talán leginkább a
fogadók kedvessége fogtak meg
Akiknek mindez köszönhető
– engedtessék meg, hogy csupa
nagybetűvel jelenjék meg a nevük. A két kovács: DEZSŐ GERGELY évek óta jön el hozzánk
Ikladról (megint nem fogadott
el tiszteletdíjat) és szadai PETZ
ÁRMIN, aki biológia szakon tanul az egyetemen, de aki még
általános iskolás korában éppen ebben e műhelyben, éppen
ennél a mesternél kóstolt bele
a kovácsolásba, és már ő segíti az érdeklődőket.
És a többi szervező, közreműködő: Galambos Gáborné,
Berze Jánosné, Burda Lászlóné, Dulai Sándorné, Guba Ferenc, Kiss Istvánné, Nell Istvánné, Simicz Józsefné, Véghné
Osztolykán Judit, Bajkai Laura,
Bajkai Rubinka, Kiss Veronika,
Simicz Katalin, Sipos Erzsébet,
Nagy Bernadett, Végh Janka.
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Galambos Gáborné
és a Cziberés lányok

A két kovácsmester:
Dezső Gergely és Petz Ármin
A hőséget fokozta a kovácsműhely, a sütés-főzés – és a
sokszoknyás népviselet is, de
enyhítette a levendula illata, a
jókedv, az egymásra való odafigyelés. A rendezvény zárása
előtt váratlanul érkezett meg
Hegedűsné Majnár Márta, a
Tájházszövetség ügyvezető igazgatója. Én már nem voltam ott.
Utólag írott levelében köszönte
meg a látottakat, kiemelve Galambos Gáborné kedvességét
és szakszerű „idegenvezetését”.
Novák Lászlóné, fotó: Udvarnoki István
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HITÉLET

Segítsen
ÖN IS
másokon!
A veresegyházi Új Esély
Központba eddig is nagyon sok adomány érkezett, amiért nagyon
hálásak vagyunk! A megkezdett úton haladva továbbra is várjuk a felajánlásokat!
• Kiket várunk? – Várjuk azokat az embertársainkat, akik szeretnének segíteni
másokon.
• Miben várjuk a segítséget? – A tartós
élelmiszer, sporteszközök, társasjátékok,
higiéniai szerek, gyermekek részére fejlesztő játékok nagy segítséget jelentenének.
Termékeny gondolatokkal, ötletekkel,
kétkezi munkával egy
nyitott közösség fejlődésében tudnának
aktívan részt venni.
• Miért fontos mások
megsegítése? – Aki
ebben a szolgálatban részt vesz, maga
is több lesz ettől.
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VÁLTOZÁSOK a katolikus
közösség vezetésében
KATOLIKUS EGYHÁZ Augusztus elsejétől Marton Zsolt püspök atya
Zsolt atyát Zsámbok, Dány és Kóka plébánosává, Janó atyát Mogyoród plébánosává nevezte ki. Gödöllő és Szada plébánosa Kovács András atya lesz, munkáját Kovács Lajos atya káplánként segíti majd. Janó
atyától június 4-én, Zsolt atyától július 25-én búcsúzunk-búcsúztunk.

S

okakban felmerül a kérdés ilyenkor, hogy miért? Miért kell elvinni
egy papot, akit annyira megszerettünk? Mi értelme van a
2-3 évenkénti cserének, miért
nincs Szadának saját papja?
A fájdalmunk természetes ilyenkor, hiszen nehéz a váltás, nehéz az elengedés, ugyanakkor
fontos, hogy lássuk azt is, miért történik mindez.
Az első, amit érdemes megjegyeznünk és megtanulnunk az,
hogy a katolikus egyházban nem
a közösség választ papot és nem
a pap választ közösséget, hanem
a papot a püspöktől kapjuk. Ez
azt fejezi ki, hogy a pap Istentől
jött ajándék a közösség számára.
Nem jár nekünk, nem tudjuk sem
kiérdemelni, sem megvásárolni.
A másik – talán nem mindenki számára ismert tény – hogy a
katolikus egyházban nincs elegendő papi hivatás. Ahogyan
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Kozsuch Zsolt plébános
mindenféle végleges elköteleződéstől, így a papságtól is félnek
az emberek, ezért a püspöknek
egyre nehezebb minden település papi szolgálatát biztosítani. Szadán Halász Endre atya
– sokunk számára Bandi bácsi –
volt az utolsó helyben lakó pap,
és ő is már lassan húsz éve, hogy
meghalt. Azóta Gödöllőről járnak ki hozzánk az atyák, hogy
közösségünket vezessék, és a
papi szolgálatot közöttünk ellássák. A paphiányt nem tudjuk helyi szinten orvosolni, csak
azt tehetjük, hogy egyre hite-

Hugyecz János
lesebb és élőbb közösséggé válunk, ahol Isten megszólíthat
fiatal férfiakat erre a szolgálatra és imádkozunk a meglévő és
leendő papjainkért egyaránt.
Mit tehetünk egy-egy váltás
idején? Hálát adunk. Most Zsolti és Janó atyákért az ő jelenlétükért, szeretetükért. Nem sajátíthatjuk ki őket, hanem el kell
engednünk, hogy mások javára is munkálkodhassanak. És
megnyitjuk, kitágítjuk szívünket, hogy legyen hely benne az
érkező új papok számára.
Borbáth Gábor
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HÍREK

Ne félj, mert NYÁRINDÍTÓ
veled vagyok ZENÉS KERTMOZI
BAPTISTA EGYHÁZ

A Ben Hur
a mozitörténelemben csúcstartó
az Oscar-díjak számát tekintve.
A film egyik leghíresebb része a
kocsihajtó verseny. A főhőst alakító Charlton Hestonnak azonban gondjai voltak a harci szekérrel. A forgatókönyv szerint
meg kellett volna nyernie a versenyt, de képtelen volt megtanulni a fogathajtást. Odament a
rendezőhöz, William Wylerhez,
és azt mondta: „Mr. Wyler, alig
tudok fennmaradni a szekéren,
nemhogy megnyerni ezt a versenyt.” Wyler Hestonra nézve így
szólt: „Fiam, a te dolgod, hogy
rajta maradj a szekéren; az én
dolgom elintézni, hogy győzz.”

K

i az élet „Nagy Rendezője”? Hitünk szerint Isten. A Biblia ezt
mondja: „Ne félj, mert én veled
vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek…”
(Ézs.41.10). Mi is számtalan dologgal küzdünk a mindennapokban. A sokféle küzdelem közben olykor megfogalmazódik:
“Mi értelme ennek?” „Hogyan tudok talpon maradni?” „Egyáltalán miért maradnék talpon?”. Többről kell szólni az életnek,
mint a „mókuskerék” folyamatos taposása.
Ilyenkor hirtelen feltámad az emberben
valami megmagyarázhatatlan vágy. Erre
a híres ateistából lett hitvédő, C.S.Lewis a
következőt mondta: „Ha olyan vágyat találok önmagamban, amelyet semmilyen
e világi tapasztalat nem tud kielégíteni,
akkor az a legvalószínűbb magyarázat,
hogy egy másik világ számára vagyok
teremtve.” Az élet több, mint amit pusztán itt magunk körül látunk. Egyesek úgy
nevezik ezt a „vágyat”, hogy „Isten alakú
űr”, mások valami megmagyarázhatatlan hiányról beszélnek. Ebben az egyre
inkább töredezett, tagolt, háborgó világban jó tudni, hogy erre az emberi vágyra
van válasz. A fentebb idézet szakaszban ezt
olvassuk: „Ne félj, mert veled vagyok”. A
hívő ember ebben a bizalomban céltudatosan élheti az életét és maradhat talpon.
Bacsó Benjamin baptista lelkész
2021. JÚLIUS | 2111 SZADA

Ebben az évben először várták az érdeklődőket
SZADAFESZT Közösségszépítő Egyesület
(Szada Fényei) és a Változás Útján Egyesület (VUE) szervezésében ismét sikerült egy
kis derűt varázsolni Szadára, ugyanis július
3-án nyárindító programot szerveztek a Székely-kertbe. Este hat órától gyülekeztek az
érdeklődők, így volt idő a büfében beszélgetésre, sőt meglepetés programként a Szabó
Gergő Jazz Trio játszott a film kezdéséig.
A gyerekek is kiemelt figyelmet kaptak,
ugyanis nekik kültéri játékokkal kedveskedtek, a filmvetítés kezdési időpontjától
pedig, hogy a szülők nyugodtan beülhessenek a kertmoziba, a Székely házban beltéri társas foglalkozást biztosítottak felnőtt
felügyelete mellet. A környezettudatosságot
szem előtt tartva nem nyomtattak jegyeket,

Szabó Gergő Jazz Trio
játszott a film
kezdéséig

és szelektíven gyűjtötték a keletkező hulladékot. A felhívásnak eleget téve, mindenki
saját poharat, bögrét hozott magával. A film
is kuriózumnak számított, ugyanis a levetített T. S. Spivet különös utazása egy 2013ban bemutatott francia-kanadai-ausztrál
filmdráma, most is osztatlan sikert aratott.
Legközelebb augusztus 7-én lesz
kertmozi Szadán, akkor A Boldogság sosem jár egyedül című francia
vígjátékot láthatják a nézők. Regisztrálni a
www.facebook.com/szadafenyei és a www.
facebook.com/vue.szada Facebook oldalakon lehet. Szeretettel várnak mindenkit a
szervezők!
P.Gy.

KERESSÜK AUGUSZTUS HÓNAP FÉNYKÉPÉT

A pályázatot minden hónapban
meghirdetjük. Célunk, hogy hónapról hónapra a szadaiak „szemével”
mutassuk be, hogy miért szeretünk
itt élni, és milyen szemet gyönyörködtető kincseket rejt ez a település.
Ebben a hónapban a beküldési
határidő: 2021. július 28.
A pályázatra beküldött anyagokat
JPG formátumban, a fénykép címével és telefonos elérhetőséggel a
szada@szada.hu e-mail címre kell elküldeni. A hónap fotója címet egy hónapban csak egy kép kaphatja meg.
A győztest 5000 Ft készpénzzel és
egy Szada kincsei kiadvánnyal jutalmazzuk. A nyertes fénykép 2021. augusztus 9-től látható lesz weboldalunkon, a Facebook-oldalunkon, illetve
bemutatjuk a Szada 2111 önkormányzati újságban is. Bárki, bármennyi pá-

JÚLIUS HÓNAP FÉNYKÉPE
A kép címe: Naplemente
Gratulálunk Dezső Norbert 6 éves
szadai kisfiúnak, aki július hónap
győztes képét készítette.
lyaművel pályázhat, de csak egy fényképet díjazunk.
A pályázat szabályzata a szada.hu
oldalon olvasható.
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI

Elballagtak a végzős diákjaink

A 2020/2021-es
tanév zárása
Greffné Kállai Tünde, intézményvezető
Ebben a tanévben 451 tanulónk vehette
át bizonyítványát iskolánkban.
53 végzős diákunkat június 11-én meghitt ünnepség keretében búcsúztattuk.
Kívánom, hogy találják meg számításaikat az életben, vigyék tovább és öregbítsék iskolánk, valamint Szada jó hírnevét! Közülük 30-an gimnáziumban,
18-an szakközépiskolában, 5-en pedig
szakiskolában folytatják szeptembertől
a tanulmányaikat.
Néhány fontosabb adat
a mindennapi munkánkról:
Leendő elsőseink száma 77 fő
Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,53
Alsó tagozat: 4,71 (tavaly év végén 4,67)
Felső tagozat: 4,39 (tavaly év végén 4,41)
Kitűnő tanulóik száma: 64 fő (tavaly: 42)
A magatartásjegyek iskolai átlaga: 4,57
A szorgalomjegyek iskolai átlaga: 4,49
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A nehézségek ellenére idén is
számos sikert értünk el. Részt
vettünk a területi, megyei Bolyai matematika, anyanyelvi
és természettudományi csapatversenyeken, a Justus von
Liebig kémiaversenyen, a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen,
a Területi Székely Bertalan
Rajzversenyen. Számos helyi
versenyt szerveztünk, pl.: Ki,
miben tudós, népdaléneklési
verseny, karácsonyi vers- és
prózamondó verseny, a cseles
csütörtökök keretében.
Az eredményekről és a helyezésekről folyamatosan tájékoztatást
adtunk iskolánk honlapján.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként két szakmai napot szerveztünk, melyeken 32 vendégpedagógus vett részt a
pest megyei régióból.
Bízom benne, hogy ezeket a szép eredményeket tanulóközösségünk a következő tanévekben is megtartja, és hogy
a jövőben újabb és újabb sikerekre lehetünk még büszkék.

Gyereknap
2021. június 14.
Jancsóné Szalai Szidónia DÖK munkáját
segítő pedagógus beszámolója
Iskolánk a gyermeknapot a tanév utolsó napjára szervezte. Arra gondoltunk,
hogy ekkor már felhőtlenül ünnepelhetünk, hiszen minden dolgozatot, beszámolót, vizsgát magunk mögött tudhatunk.

A gyereknap
egyik pillanata

A 8. osztályosok „bolondballagásával”
kezdtük a napot, majd birtokba vették
a gyerekek a különböző helyszíneket. A
sok érdekes programmal gyorsan telt
az idő. Nagy sikere volt a légváras játékoknak, a furmányos ugrálóiskolának,
a kézműves foglalkozásoknak, az aszfaltrajzversenynek, a QR kódos játéknak – végre engedéllyel használhatták
a gyerekek a telefonjaikat. A sportprogramok is alaposan megmozgatták őket.
Délben mindenki kapott egy jégkrémet, aztán a Jerusalema tánc következett. Búcsúzóul a 8. osztályosok élő
szoborban megjelenítették a VAKÁCIÓ
feliratot, majd vidám zenével zártuk a
rendezvényt.

Ballagás az iskolában
Csajkovszki Marianna
pedagógus beszámolója
2021. június 11-én 17 órakor rendeztük meg a 8. évfolyamos tanulók ballagását a Szadai Székely Bertalan Általános Iskolában. Az iskolát délelőtt
csodás virágokkal és nagy szeretettel
díszítették az alsóbb éves tanulók és
tanáraik. Az 53 ballagó diákot a hetedik évfolyamos tanulók, Greffné Kállai
Tünde intézményvezető, Vécsey László országgyűlési képviselő, Pintér Lajos polgármester és Galambos Gáborné, a Közhasznú Kulturális Alapítvány
képviselője köszöntötték.
Több 8. évfolyamos tanuló is könyvjutalomban részesült tanulmányi munkájáért, szorgalmáért.
A ballagást a 8. évfolyamos diákok
vidám búcsúműsora, megható éneke
zárta.
2111 SZADA | 2021. JÚLIUS

PIZZA

MAX ÉTTEREM

és SUSHI

BÁR

Kedves Vendégeink!
Teraszunkat megnyitottuk!

Klimatizált belső étteremmel és megújult
étlappal várjuk vendégeinket!
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!
2021. JÚLIUS | 2111 SZADA
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SZADAI

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA

KISÁLLATRENDELŐ

HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

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

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258
Akciós ajánlatunk:

JÚLIUS 21-27-IG

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

NYITVATARTÁS:
H-P: 15-19 • Szo.: 12-14

KISÁLLATELEDEL
KIS

SZADA

BOLT

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.0.

Nyitva: H
H-P: 8-12 és 15-19,

Szo,: 9-12

2111 SZADA, Dózsa György út 68.
Romans jégkrém
Mirinda
Narancs,
Pepsi

vanília-csokoládé,
vanília-eper, 1l, 699 Ft

Trappista
sajt
A kép illusztráció

szénsavass
üdítőital
több ízben,,
2,25l,
151 Ft/l

Zwack Unicum
Barista
34,5 %, 0,2 l,
8495 Ft/l

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop
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FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel,
az aktuális nyitvatartási és ügyfélfogadási időkről előzetesen tájékozódjanak!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szada, Dózsa György út 88.
Központi telefonszám: (28) 405-181, (28) 503-065
E-mail: szada@szada.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8.00-16.00
óra között,pénteken: 8.00-12.00 óra között
Pintér Lajos polgármester
email: polgarmester@szada.hu
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
minden csütörtökön 08.00-15.00 között.
Előzetes időpont-egyeztetés: (28) 405-181
Dr. Finta Béla jegyző
E-mail: jegyzo@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje a Polgármesteri Hivatali
ügyfélfogadási rendjében.

INTÉZMÉNYEK

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Igazgató: Greffné Kállai Tünde, +36/30 782-8385,
Iskolatitkár: Karácsony Tibor, +36/30 782-8369,
Titkárság: (28) 503-580, Fax: (28) 503-580
E- mail cím: iskola@szadaiskola.sulinet.hu,
honlap: www.szadaiskola.sulinet.hu
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
Intézményvezető: Dr. Csikós Gellértné
KÖZPONTI ÓVODA: 2111 Szada, Dózsa György út 63.
06-28-503-586, 06-70-396-3902
Email: ovoda@szada.hu,
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi
ÚJ ÓVODA: 2111 Szada, Posta köz 12.
06-70-396-3903, 06-28-405-197
MINI BÖLCSŐDE:
2111 Szada, Ady Endre utca 2., 06-28-753-916
Gyermekélelmezési
és Szociális Étkeztetési Konyha
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-585
Élelmezésvezető: Hegedűs András Tel: (28) 503 585
Email: konyha@szada.hu. Ügyintézés ideje:
személyesen a konyhán, hétköznapokon 9.00-12.00
vagy előre egyeztetett időpontban.
Székely Bertalan Művelődési Ház
és Könyvtár (Faluház)
Szada, Dózsa György út 63.,
Telefon: (28) 405-453, (28) 503-180,
+36/70 199-9571, Fax: (28) 503-181
E-mail: faluhaz.info@gmail.com,
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitva tartás: hétköznap 10.00–18.00 óráig,
hétvégén: rendezvények szerint
Könyvtár nyitva tartás: H, SZe, CS 10.00-17.00;
K, P: 12.00-17.00; Szo 9.00-12.00
Intézményvezető:
Pusztai-Krepsz Mónika
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807
Vezető: Novák Lászlóné
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető: Kerékgyártó Tamás
2111 Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 503-625, +36/70 199-9570, Fax: (28) 503-627
E-mail: szak@szada.hu
Szadai Meseház Waldorf Óvoda
Szada, Korizmics utca 32., Tel.: +36/20 399-8115
Honlap: waldorf-szada.hu,
E-mail: mwosz@outlook.hu
Felhőcske Bölcsőde
Szada, Dózsa György út 62.
Nyitva tartás: H – P 7.30 -16.00,
Mobil: +36/20 886-2505,
Honlap: felhocskebolcsi.hu
E-mail: info@felhocskebolcsi.hu
SZADA NOVA Nonprofit Kft.
Szada, Dózsa György u. 88.
E-mail: szadanova@szada.hu
Ügyvezető: Illés Szabolcs

HIVATALOK

Kormányablak (Gödöllő)
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1-3.
Tel.: (28) 520-860
E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu
Kormányablak (Veresegyház)
2021.
JÚLIUS
| 2111 SZADA
Cím:
2112 Veresegyház
Fő út 45-47.

POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: 28/503-060
H: 08.00-12.00 és 12.30-18.00,
K, Cs, P.: 08.00-12.00 és 12.30-16.00,
Sze: 08.00-12.00 12.30-14.00,
Szombat, vasárnap: zárva

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

MENTŐK: 104 • TŰZOLTÓK: 105 • RENDŐRSÉG: 107
Általános segélyhívó: 112
Központi tudakozó: 198

KÖZBIZTONSÁG

RENDŐRSÉG
Szadai körzeti megbízott: Kovács Ágoston
+36/70 492-0760
Rendőrőrs: 2112 Veresegyház, Petőfi Sándor utca 3.
Tel.: (27) 518-971, e-mail: police@bm.gov. hu
Honlap: www.police. hu/pest/godollo
Gödöllői Rendőrkapitányság
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6–10.
Tel.: (28) 524-600, +36/20 444-1274;
E-mail: police@bm.gov. hu,
Telefontanú (ORFK) 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK) 06-80-202-502
Szadai Polgárőr Egyesület 24 órás ügyelete
+36/20 802-8899
Közterület-felügyelet: kozterulet@szada.hu
+36/28 503-065/5. mellék
Tel.: 06-70/396-28-02, 06-30/208-18-55
TŰZOLTÓSÁG
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
105; Tel.: (28) 528-700, honlap: www.pest.mki.hu,
e-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu
Ebrendész: Sipos József,
Tel.: (28) 700-293, +36/20 203-2359,
2115 Vácszentlászló, Erő utca 75.
E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

EGÉSZSÉGÜGY

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Tel.: (28) 507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. számú körzet
dr. Ács Tamás Mobil: +36/20 446-7943,
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00,
kedd-csütörtök: 8.15–12.00
II. számú körzet
dr. Dobos Vadim Tel.: (28) 405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda: 9.00–13.00
kedd-csütörtök: 14.00–18.00, péntek: 9.00-12.00
GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina,
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
Változott a gyermekorvosok rendelési ideje
Hétfő: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Kedd: 10:00-12:00 Dr. Gál Katalin
Szerda: 12:30-15:30 Dr. Simon Attila
Csütörtök: 13:00-15:00 Dr. Somlai Ágnes
Péntek: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Tanácsadás: Hétfő 09:00-10:00, Péntek 09:00-10:00
Dr. Somlai Ágnes
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36/70 3703-104 • Mentőszolgálat: 104
FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30-18.00
Telefonos előjegyzés szükséges!
E-mail: takacsdental@gmail.com,
Honlap: www.takacsdental.hu
MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56., (28) 420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár
Szada, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 28-404-299.
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00,
14.00-17.0,0kedd, csütörtök:8.00-12.00

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Szada, Szabadság u. 15. Tel.: (28) 404-092
I. körzet: Nyilas-Kádas Judit. II. körzet: Hódi Edit
Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális
Intézmény Szadai Otthona
Telephelyvezető: Vazicsekné Mónika
2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Tel.: (28) 503-355
E-mail: telephelyvezeto.szada@pmveszi.hu
Állatorvos
Dr. Vada Edina, Dózsa Gy. út 70.
Rendelés: hétfő-szerda-péntek: 09.00–12.00, 15.0019.00, kedd-csütörtök: 15.00–19.00,
Szombat: 12.00–14.00, vasárnap: 15.00–17.00
Mobil: +36/30 200-5286, +36/30 568-0903

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

Áramszolgáltató
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek
Gödöllői Kirendeltség
Tel.: 06 (40) 38-3940., +36 20, 30, 70/978-5611
Ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa György út VÜSZI
Irodaház, Hétfő: 12:00–18.00, kedd: 8:00–14:00
Közvilágítási hibabejelentés:
Tel.: (28) 520-873 (0-24-ig) ez egy üzenetrögzítő
Gázszolgáltató
MAGÁZ Kft. Gödöllői Kirendeltség
2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
Tel.: (28) 545-515, +36-93-500-500
(0-24 hibabejelentő elérhetőség)
Honlap: www.magaz.hu
e-mail: magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
INTERNET, TV ÉS TELEFON SZOLGÁLTATÁS
Invitel Távközlési Zrt. (Digi értékesítési pont)
Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf.: 407.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1443
Hibabejelentés, technikai segítség: 1445
Fax: (28) 530-540. Web: www.invitel.hu
Személyes ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3.
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.30 - 18.00
kedd, csütörtök, péntek: 8.30 - 16.00, Szombat: Zárva
UPC szolgáltatás 2020. ápr. 1-vel megszűnt. Jogutódja a Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone Partner – Balaton Nautik Kft. – Gödöllő
esco, telefon Vodafone hálózatából,
belföldről díjmentesen: 1270
Weboldal: https://www.vodafone.hu/magyar
VÍZMŰVEK
DMRV Gödöllői Üzemigazgatóság
2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
Tel.: (27) 511-511, 06-40-881-188
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 7.00-13.00
Hibabejelentés folyamatosan 0.00-24.00
Pest Megyei Kéményseprő
és Tüzeléstechnikai Kft.
Kéményseprés kérése:
2600 Vác, Zrínyi u. 9., (27) 307-499
E-mail: vac@pmkemenysepro.hu
Pest megyei kéményvizsgálat megrendelése, használatbavételi engedélyek,gázbekötés, készülékcsere
ügyintézés: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b.
Tel.: 06 (1) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Telefon: (28) 561-200, melyen hétköznaponként
8.00 és 16.30 között fogadjuk ügyfeleink hívását

EGYHÁZAK

Baptista Egyház
Szada, Dózsa György út 58., +36/20 775-9855
E-mail: benjaminbacso@gmail.com.
Honlap: www.szadaibaptista.com
Református Egyház
Szada, Dózsa György út 79.
Tel.: (28) 360-713, +36/30 830-5071
E-mail: sandorlevente@yahoo.com,
Honlap: www.szadaireformatus.hu
Római Katolikus Egyházközség
Szada, Dózsa György út 92.
Irodai szolgálat: hétfőn 16.00–17.45-ig
Tel.: (28) 423-837, +36/30 463-0487
borbath.gabor@szada.vaciegyhazmegye.hu
Köztemető
Szada, Corvin u. 21., temetőgondnok: Delea Ferenc
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Mobil: +36/70 220-4399

