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APRÓHIRDETÉS  � RÉGISÉG Pappné Szilvia műtárgy szakbecsüs DÍJTALAN
KISZÁLLÁSSAL, BECSLÉSSEL KÉSZPÉNZÉRT vásárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi pénzeket, kitüntetéseket, csillárt,
szőnyeget, bizsukat, ékszereket és mindenféle régiséget stb. és hagyatékot. 
Tel.: 06-1-293-1759, 06-70-942-0806, 06-20-465-1961

A Trans-Motors Kft. szadai telephellyel
GÉPKOCSIVEZETŐT keres

konténeres, billenős tehergépkocsira.
Elvárás: C, E kategóriás tehergépkocsi vezetői engedély, 

billencs vezetői gyakorlat.
Előny: nehézgépkezelői jogosítvány, szerelői gyakorlat.

Jelentkezés módja: fényképes szakmai önéletrajzzal 
az info@transmotors. hu e-mail címre.

Szakács álláshirdetés
A Szada Önkormányzat Gyermek- és Szociális Étkeztetési Kony-
hája szakácsot keres.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
Az ételek elkészítése és kiszolgálása megfelelő adagszámban, a hi-
giénés és egyéb előírások betartásával. Koordinálja a konyha mű-
ködését, a konyha rendjét, biztosítja az elkészített ételek megfelelő
minőségét. Diétás ételek elkészítése.
Pályázati feltételek: szakmunkásképző intézet, szakács, egészség-
ügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Egész-
ségügyi alkalmassági igazolás, szakmai végzettsége(ke)t igazoló bi-
zonyítvány, önéletrajz.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, cím Szada Ön-
kormányzat Gyermek- és Szociális Étkeztetési Konyhája (2111
Szada, Dózsa György út 61.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2015., valamint
a munkakör megnevezését: szakács.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.
Érdeklődni lehet napközben Hegedüs András élelmezésvezetőnél
a 08-28-503-585 számon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.szada.hu honlapon szerezhet.

Szada Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet
takarító munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2111 Szada, Dózsa György út 61–63., 76., 88.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: Szada Nagyközség Önkormányzatához tartozó intézmények min-
dennapi takarítási feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek: nyolc általános, büntetlen előélet, magyar állampol-
gárság, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettsé-
get igazoló bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt kérhet Jámbor Lajos
jegyzőtől, a +36-28/503-065-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szada
Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2111 Szada,
Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 1/2015., valamint a munkakör megne-
vezését: takarító. Személyesen: Jámbor Lajos jegyző, Pest megye, 2111
Szada, Dózsa György út 88. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szada.hu hon-
lapon szerezhet.

Meghívó
Szeretettel hívjuk 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 
tiszteletére megrendezendő 

nagyközségi megemlékezésre

2015. október 23. 15 órakor

a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
(Faluház) előtti térre

Ünnepi műsor címe:
„… s mindez egy szóért: 

szabadság …”

Beszédet mond:

Oroszi Sándor 
Szada Nagyközség polgármestere

Koszorúzás és gyertyagyújtás
az 1956-os szadai emléktáblánál 

Emlékezzünk 
és ünnepeljünk együtt!



H Í R E K  � 2 1 1 1  S Z A D A 3

2 0 1 5 .  S Z E P T E M B E R

Útlezárás 
és forgalomelterelés
Szadán
A tervezett útfelújítások miatt jelentős változások lesznek
szeptemberben Szadán. A Rákóczi utca és a Postaköz fel-
újítását, valamint a Szabadság utca, Konc köz és a
Borkő utca felújítását két lépcsőben végzi el a kivitele-
ző Penta Kft.

RÁKÓCZI UTCA ÉS A POSTAKÖZ FELÚJÍTÁSA
Első szakaszban a Rákóczi utca és a Postaköz felújítása
miatt 2015. 08. 31-től 2015. 10. 05-ig a Rákóczi utcát
teljes hosszában lezárják. Ebben az időszakban az új óvoda
parkolóját, a gyógyszertárat és az orvosi rendelőt a Postaköz
utcán keresztül lehet megközelíteni, amit erre az időre két-
irányúsítanak.
Második szakaszban 2015. 10. 05-től 2015. 10. 31-ig a
Postaköz utcát zárják le. Az új óvoda parkolóját, valamint
a gyógyszertárat és orvosi rendelőt a Dózsa György út (főút)
illetve a Rákóczi utca felől lehet majd megközelíteni, ami
részlegesen kétirányúsítva lesz.
Az építkezés teljes időtartama alatt 2015. 08. 31-től 2015.
10. 31-ig a Székely Bertalan út a Dózsa György út (főút)
irányába zsákutca lesz. Ezt az útszakaszt a Vasút utca felé
lehet elkerülni. 

SZABADSÁG UTCA–KONC KÖZ–BORKŐ UTCA
FELÚJÍTÁSA
Első szakaszban a Szabadság utca és Borkő utca felújítá-
si munkálatai alatt 2015. 08. 31-től 2015. 10. 12-ig idő-
szakosan lesz lezárva. Ezen időszakok alatt a terelőút a Koncz
köz–Dózsa György út (főút) útvonalon lehetséges.
Második szakaszban a Koncz köz 2015. 10. 12-től 2015.
10. 31-ig lesz lezárva, kerülni a Szabadság utca–Arany
János utca–Kisfaludy utca–Dózsa György út (főút) útvona-
lon lehet.
Az útfelújításokkal járó kellemetlenségekért elnézést
kérünk a lakosságtól. A türelemért cserébe két hónap
múlva szilárd burkolatú korszerű utcákat adunk vissza!
Megértésüket köszöni a kivitelező Penta Kft.

Szeptemberben ismét lehet 
a kerti hulladékot égetni

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, 

valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló
4/20I3. (04.05.) rendeletének 4 § (1) bekezdése alapján

a kerti hulladék égetése minden év

március 1. és április 30. között, valamint
szeptember 1. és október 31. között történhet

keddi és pénteki napokon 
(amennyiben ezek a napok nem ünnepnapok)

14.00–20.00 óra közötti időben.
Az égetésre vonatkozó további szabályokat a fenti rendelet 

4. §-a szabályozza.

Jámbor Lajos
jegyző

Rákóczi u. és a Postaköz felújítása 1. szakasz

Rákóczi u. és a Postaköz felújítása 2. szakasz

Szabadság u.–Konc köz–Borkő u. felújítása 1. szakasz

Szabadság u.–Konc köz–Borkő u. felújítása 2. szakasz
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Szada Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz tériumával
együttműködve ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második
és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.
Pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormány-
rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén
állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kor-
mányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcí-
mének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának felel-
tethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
„A” pályázat esetében:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. 
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmánya-

ik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogvi-

szonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső

ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói

jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az

ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a

beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” pályázat esetében:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanév-
ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója,
– doktori (PhD) képzésben vesz részt,
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!
A pályázat benyújtása: A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás-
ban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa
rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő be nyúj tásának
határideje: 2015. november 9.
A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában) a lakóhely szerint Szada
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalába (2111, Szada Dózsa Gy. út
88.) kell benyújtani.
A pályázati kiírás a település honlapján (www.szada.hu) is megtalálható!

06-30-522-125806-30-522-1258

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016

Épül, szépül Szada
Ebben az évben is jelentõs fejlesztések valósultak meg a faluban.
A legfontosabbakat kiemelve. Átadták a járdát a Dózsa György út és a
Mondi Kft. között. A 476 méter és két méter széles aszfaltozott járda kivi-
telezésével harminc nap alatt végeztek. Az építést nehezítette, hogy a
Mélyárkon átívelõ hidat kiszélesítették, egy támfalat is építettek és egy 60
méteres szakaszon védõkorlátot állítottak.
Három hónap alatt alakították át a Védõnõi Szolgálat épületét, jelen-
leg az udvar parkosítása és a kerítés építése van folyamatban. A Szabad-
ság u. 15. szám alatt lévõ épületben (Margita Idõsek Otthonának felsõ háza)
a védõnõi szolgálat kap helyet. A Magyar Állam tulajdonában lévõ épüle-
tet még 2015-ben kapta vissza térítésmenetesen a falu. A bõvítéssel kb.
100 m2-es alapterületet alakítottak ki, részlegesen átalakították a tetõt, új
cserepet raktak fel, új homlokzatot alakítottak ki, a belsõ átalakításnál
kicserélték a nyílászárókat, új WC-ét és mosdót építettek, kicserélték és
felújították a gépészetet. Használhatóvá tették a volt varroda épületét (itt
kapott tornaszobát az iskola). Az iskola zsúfoltsága miatt kényszerült az
önkormányzat erre az átalakításra. A varroda nagy termét tornateremnek,
a két másik kisebb helyiségbõl pedig öltözõt alakítottak ki. A Mélyárok
mederrendezésével közvetlen kapcsolatot létesítettek a Székely Bertalan út
5. szám alatt található tér és az új óvoda között. Az árok felújítás érintet-
te a Mélyárok és a Fõtér alatti szakaszt is.
Szeptember elsõ hetében a település útépítési programját folytatva meg-
kezdték a Rákóczi utca és a Postaköz átépítését, ezzel párhuzamosan fel-
újítják és átalakítják az orvosi rendelõt. Hozzáfogtak a Konc köz - Sza-
badság utca - Borkõ utca építéséhez is. Ezt a két beruházást várhatóan
október végéig befejezik. Elkészült a Berek utca a Kisfaludy utca és a Vár-
domb utca között.
Kiemelt beruházás volt a Jánosi János által tervezett Corvin utcai teme-
tőkerítés és urnafal megépítése is.
A 75 méter hosszú és 2 méter magas kerítésbe összesen 200 db urnafülkét
helyeztek el. A tömör téglakerítést 110 db kerámiával díszítették. Ezek a míves
kerámiák a Szadai Kályhacsempegyárban készültek Költõ András tulajdonos
felajánlásában. A kivitelezést a Zolan Plusz Kft. (Kerepes) végezte. 
(Fotók a hátsó borítón.)
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Ez a nyár is gyorsan elszaladt!
Fázni nem fáztunk, sőt! Szerencsére egy szülőtől kaptunk egy pára
kaput, ami alatt lehűthették magukat a gyerekek. Mivel már két óvo-
dánk van, három hét fedési idővel voltunk zárva. A központi oviból
néhányan igénybe is vették a lehetőséget, és volt olyan gyermek, aki
egy hétig az új oviba ment a nyáron.
Szeptemberben újult erővel, kipihenten ugrottunk neki a
2015/2016-os tanévnek. A központi oviban a régi szárnyat szinte
újjá varázsolták a tisztasági festéssel, és a folyosóra is új linóleum
került.
Néhány csoportban változott a felnőttek összetétele, ugyanis két kol-
léganőnk jött vissza GYES-ről. A gyermeklétszámra nem panasz-
kodhatunk – egyre csak nő és nő. Minden beiratkozót fel tudtunk
venni.
A csoportokban beindult az élet, a
gyerekek újra birtokba vették az óvo-
dát. A jó időt kihasználva igyekszünk
sokat lenni a szabadban, mozogni,
futkározni, sétálni.
Idén is lesznek és folytatódnak a
különfoglalkozások. Szeptember 8-án
már be is indult az ovifoci Norbi bácsi
vezetésével.
Szeptember 12-én a szokásos őszi
társadalmi munkára invitáltuk a szü-

lőket, hogy egy kicsit rendbe szedjük az
udvart (ásás, gyomlálás, gereblyézés,
sövény-nyírás). Ez a közös munka arra is
jó, hogy egy kicsit összekovácsolja a szü-
lőket és az óvó néniket, dadus néniket.
Mint mindig, most is garantált a jó han-
gulat.

A hir de tés fel mu ta tó ja 2000 Ft ked vez ményt kap hat au tó in dí tó 
ak ku mu lá tor vá sár lá sa kor! A pon tos rész le tek rôl, to váb bi ak ci ó król 

szak üz le tünk ben tá jé koz tat juk!
A ku pon más ak ciók kal nem von ha tó össze, we bá ru há zas vásárlás 

esetén nem használható fel!

ÓVODÁS hírek

Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszol-
gálati jogviszony.
A munkavégzés helye: Pest megye, Szada 2111, Dózsa György út 88.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A település üze-
meltetésével, fenntartásával kapcsolatos műszaki, építésügyi feladatok
adminisztrációja, nyilvántartások vezetése, műszaki vezető munkájának
segítése.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, középiskola/gimnázium, vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kivitelezésben szerzett tapasz-
talat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, hasonló munkakörben szer-
zett tapasztalat, helyismeret, technikusi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget,
szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, 30 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Lajos
jegyző nyújt, a 06-28/503-065/13 mellék telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szada
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő
megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015.,
valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. Személyesen:
Jámbor Lajos jegyző, Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szada.hu
honlapon szerezhet.

Dolgoznak a szülők a régi óvoda udvarán

Az új óvoda udvara is megszépült
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A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola hírei
Látogatás a Hungaroringen – Szíjártó Edit tanárnő beszámolója
„Július 24-e forró napnak ígérkezett. Piroska néni újra beadta és elnyer-
te a pályázatot, amelynek köszönhetően iskolánk több tanulója az előző
évekhez hasonlóan elmehetett a Forma-1 időmérő edzésére.
Én kísérő tanárként mentem velük, még nem jártam ott, izgatottan vár-
tam a napot. Piroska néni nem sürgetett, szépen, kényelmesen összegyűl-
tünk, elindultunk. Úgy tűnt, a gyerekek nálam is jobban várták a kirán-
dulást. Jó volt látni a szünidő alatt kipihent, lebarnult arcokat.
Mogyoródhoz közeledve cammogó kocsisor, buszok, rendőrök, tömeg. Úgy
döntöttünk, érdemes inkább gyalog folytatni az utat a kapukig. A nézők
nagy csoportokban haladtak, külföldiek kiabáltak, autósok dudáltak, már
itt érezhető volt az autóverseny hangulata.
Belépés előtt mindannyian „lepedőnyi” belépő kártyát kaptunk, amelyet a
nyakunkba akasztottunk. Több ellenőrző ponton áthaladva érkeztünk el
az Erzsébet-szektorhoz, ahol mindenütt különböző iskolákból érkező gye-
rekek foglaltak helyet.
Még csak 11 óra felé járt az idő, de már nagy volt a hőség. Szerencsére

felkészültünk rá: víz, sapka, naptej. Az előrelátóbbak törölközőt is hoztak
magukkal, amelyet vizesen nyakukra, vállukra terítettek.
Feltűntek a versenyzők, rótták a köröket a forró aszfalton, aki nem látta
a pálya nagy részét, hatalmas kivetítőn nézhette. Magyarul, angolul és
németül is hallhattuk az eredményeket.
Az igazi futam csak 2 órakor kezdődött, addig ebédet is kaptunk, nehéz
volt ülőhelyet találni a hatalmas sátorban a sok gyerek között.
Sajnos az edzésen 2 balesetet is láttunk, de szerencsére egyik sem volt
komoly. Egy autó kisodródott és felborult, egy másik kigyulladt, csak a füs-
töt láttuk a távolban, meg a mentéshez érkező darus kocsit. Négy órakor
lett vége a programnak, elindult a tömeg, figyelnünk kellett egymásra,
nehogy elsodródjunk.
Fáradtan, maszatosan, de élményekben gazdagodva értünk haza. Meny-
nyire más ez, mint a TV előtt követni a versenyt! A motorzúgás, a kia-
bálás, a forróság, a tömeg olyan hangulatot kelt, amelyet csak a helyszí-
nen lehet megélni igazán.”

Novaji kaland – Pollákné Tóth Judit igazgatóhelyettes és Király
Krisztina tanítónő beszámolója
„Ahogy vége lett a tanévnek, mi már indultunk is a táborba. 23 szadai
lurkóval szálltunk fel a vonatra és robogtunk Eger felé… A városban rövid
sétát tettünk, majd erőt gyűjtve nekivágtunk egy felsőtárkányi túrának.
Kellemesen elfáradva érkeztünk meg Novajra, és némi izgalommal, kíván-
csisággal foglaltuk el jurtában lévő szálláshelyünket. A gyerekek gyorsan
felderítették a terepet és a környezet adta lehetőségekkel élve birtokba vet-
ték a tábort.
Másnap különleges élményben volt részünk. Tamás bácsi bevezetett ben-
nünket a környező növény- és állatvilág rejtelmeibe. 

SZA DA, DÓ ZSA GYÖRGY ÚT 80.SZA DA, DÓ ZSA GYÖRGY ÚT 80.

AK CIÓINK RÓL ÉS HÍ REIN KRÔL EL SÔ KÉNT ÉR TE SÜL HET:
– A www.go dol lo coop. hu ol da lon, hír le ve lünk re, ak ció ér te -

sí tônk re va ló felirat ko zás sal
– Fa ce book ol da lun kon: Gö döl lô Coop Zrt.

A Jó szomszéd
ajánlata

09. 30. – 10. 06.
Gréta Szépségszalon
Bejelentkezés: 06-28-503-430 (Egész nap)

Gréta Szépségszalon
Bejelentkezés: 06-28-503-430 (Egész nap)

Üzlet: Szada, Dózsa Gy. út. 98. (Fô út, templomoknál)

Nyitva tartás: H–P: 8–20, Szo: 8–14
Kedvezô árakkal, alapos munkával várunk szépségszalonunkban!

Figyeljétek kiemelt akcióinkat!
www.gretaszalon.hu

Üzlet: Szada, Dózsa Gy. út. 98. (Fô út, templomoknál)

Nyitva tartás: H–P: 8–20, Szo: 8–14
Kedvezô árakkal, alapos munkával várunk szépségszalonunkban!

Figyeljétek kiemelt akcióinkat!
www.gretaszalon.hu

Csokicsô!
Nap su gár szau na: az el sô al ka lom 50%-os
ked vez ménnyel ve he tô igény be!
– Mé reg te le ní tésre
– Na rancs bôr ke ze lé sé re
– Test súly csök ken tésre (has,fe nék és comb
erô tel jes fo gyasz tá sá ra (te kercs e lés sel is!)
– Szel le mi és fi zi kai tel je sí tô ké pes ség fo -
ko zá sára
– Izom és ízü le ti fáj dal mak csök ken té sére
– Stressz csök ken té sé re
Fod rá szat, koz me ti ka, mû kö röm, pe di kûr, test masszázs

FLABéLOS

A Novai táborban
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Az egri strand vizétől felfrissültünk, csúszdáztunk és minden medencében
megmártóztunk.
A tábor negyedik napját sportversenyekkel és kézműves foglalkozásokkal
tarkítottuk. Ezen az estén tábortüzet gyújtottunk és minden kis csapat
saját műsorral színesítette a búcsúzást.
A hét minden napján, a programokon túl, kedvenc játékunkat (rabló-
pandúrt) játszottuk. A lányok a megérkezést követően már az utolsó esté-
re készülve táncukat gyakorolták.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy gyorsan elrepült ez a néhány nap. Kel-
lemes élményekkel, új baráti kapcsolatokkal, vidáman érkeztünk haza.”

Tanévnyitó – Simon Katalin tanárnő beszámolója
„Egyszerűen hihetetlen, de elmúlt a nyár, kezdődik az iskola.
2015. szeptember elsején kedden 8 óra előtt az iskolaudvart ellepték az
ünneplőbe öltözött tanulóink. Nyolc órakor megszólalt a csengő és kezdő-
dött a tanévnyitó ünnepély, ahol az igazgatónő Greffné Kállai Tünde a
hagyományokhoz híven köszöntötte az első osztályosokat, a szülőket, az isko-
la többi tanulóját, pedagógusát, dolgozóját. Ezután Szada Nagyközség

polgármestere Oroszi Sándor tanévnyitó beszéde következett. Iskolánk
diákjai és szülei érdeklődéssel hallgatták a színvonalas műsort, melyet a
második osztályos tanulóink adtak elő, Simonné Horváth Anikó, Pénzes-
né Darvasi Judit, Seresné Járvás Éva, Gubcsiné Orosz Katalin, Kontó
Zenta, és Király Krisztina felkészítő tanítóik közreműködésével.”

Papírgyűjtés
Iskolánk az óvodával együttműködve a hagyományoknak megfelelő-
en idén ősszel is papírgyűjtést szervez. Fontosnak tartjuk a gyerekek
környezettudatos nevelését, hogy felhívjuk őket mind a szűkebb,
mind a tágabb környezet védelmére, a szelektív hulladékgyűjtés szük-
ségességére.
A papírgyűjtés szeptember 28-án kezdődik, és előre láthatóan egy
hétig gyűjtjük a hulladékot. Az ebből származó pénz fele szokás sze-
rint az Életfa a gyermekekért alapítvány kasszáját gyarapítja, a másik
felét a gyűjtött papírral arányosan, az osztályok kapják meg szabad
felhasználásra. Nagy Mária

Tanévnyitó – Greffné Kállai Tünde köszönti az elsősöket

Augusztusban meghívást kaptunk a Margita
Idősek Otthonába, a dinnyefesztiválra. Lelkes
kis csapatunk örömmel tett eleget a meghí-
vásnak. Érkezésünk után Havay Ildikó az
intézmény vezetője köszöntötte az egybegyűl-
teket. Polgármester úr köszöntője után Dr.
Farkas Anikó előadását hallgathattuk meg. Az
előadást követően, kolléganőm Vadicsekné
Móni felkonferálta a programot majd meg-
kérte a vendégeket és a lakókat, hogy alakítsa-
nak 5 fős csapatokat. A csapatok megalakulá-
sa után kezdetét vette a versengés. Különbö-
ző ügyességi, logikai és labdajátékokkal mér-
hették össze tudásukat a versenyzők. A lelkes
csapatoknak népes szurkolótábora is akadt. A
versengés utolsó, mindent eldöntő feladata a
dinnyeevő verseny volt. Mindhárom csapat
kapott egy nagy szelet dinnyét. Az volt a fel-
adat, hogy ki tudja leggyorsabban elfogyaszta-
ni a dinnyét. A mi csapatunkat Fejes Antal és
Pócza József képviselte. A játékot az Idősek
Nappali Klubjának lelkes csapata nyerte meg
és vehette át az oklevelet. A vetélkedő után egy
finom ebéddel vendégeltek meg minket.
Ezúton is szeretném megköszönni Havay Ildi-
kó intézményvezetőnek a meghívást. Nagyon

jól éreztük magunkat, maradandó élményben
volt részünk.

OKTÓBERI PROGRAMTERVEZET:
10. 01. Bingózás.
10. 05. Pedikűr 8 órától.
10. 06. Ünnepség az idősek hónapja alkalmából.
10. 08. Tea délelőtt.
10. 12. Pedikűr 8 órától.
10. 13. Őszköszöntő. Közös főzés.
10. 15. Ünnepség a Faluházban. Idősek hónapja.
10. 19. Masszázs 10 órától.
10. 20. Kirándulás a gödi Huzella Arborétumba.
10. 22. Fürdőlátogatás.
10. 23. Nemzeti ünnep a Faluházban. 

Koszorúzás.
10. 27. Játékos vetélkedők.
10. 29. Olvasó délelőtt (Klubunkban találhatók
könyvek, képes magazinok).
10.30. Gyertyagyújtás. Mindenszentek.

A program csak tervezet, a változtatás jogát
fenntartjuk!

Á. Bicskeiné Őri Ildikó 
klubvezető

2 0 1 5 .  S Z E P T E M B E R

Dinnyefesztiválon jártunk! – Idősek Nappali Klubja

Fejes Antal és Pócza József
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Könyv tá ri prog ra mok
Ba goly vár Könyv tár
Te le fon 06-28-405-453 e-mail: szadakonyvtar@gmail.com
Facebook: Bagolyvár Könyvtár
Nyit va tar tás:
hét fô: 8–17, kedd: 12–19, szer da: 8–17, csü tör tök: 12–17, péntek: 8–16

Szé kely Ber ta lan 
Mû ve lô dé si Ház és Könyv tár
(Fa lu ház) prog ram jai

Útlezárás a Szadai Szüret idején � Értesítjük a Székely
Bertalan út és Jókai utca lakóit, hogy szeptember 26-án 14–18 óráig a Székely-
kert előtti parkolót a Szadai Szüret programjai miatt lezárják. A felvonulás útvona-
lán 14–16 óra között szakaszonként korlátozva lesz a felhajtás a Dózsa György
útra. Megértésüket köszönjük!

Felhívás 
a bográcsos ételek főzőversenyére

a Szadai Szüreten!

Várjuk baráti körök, közösségek, civil szervezetek jelentkezését
írásban vagy telefonon a Faluház elérhetőségein.

Amit biztosítunk: 
bográcshely, igény szerint tűzifa.

Kóstoltatáshoz szükséges eszközöket hozni kell!
Díjazás: 

arany, ezüst, bronz főzőkanál és további meglepetés díjak. 
A zsűri elnöke Szücs Sándor „fogadós”.

Kísérő programként meghirdetjük 
az otthon sütött szilvás sütemények versenyét!

Nevezés a Faluház elérhetőségein.
Fődíj: 2 személyes belépő a Budapesti Széchenyi Fürdőbe.

Várjuk a jelentkezéseket!

ELŐZETES
Október 15. 11 óra – Bognár Szilvia népi énekes Csintekerintő című kon-
certje 6–10 éves gyerekeknek. Jegyek ára: 400 Ft.

Október első hetében rendezik az Országos Könyvtári Napokat
Idén október 5-én, hétfőtől tartják az Országos Könyvtári Napok rendezvénysoro-
zatot, amelynek keretében az ország könyvtárai színes programokkal várják a láto-
gatókat, olvasókat.  A szadai könyvtárban az alábbi programokkal készülünk: 
Október 5-én nyugdíjas korú érdeklődők számára szervezünk Felolvasó délutánt 16
órától. Október 1-ig várjuk a kívánságokat, milyen irodalomból hallgatnának szívesen
részleteket. Verset, prózát egyaránt lehet kérni, a könyvtár elérhetőségein, és szemé-
lyesen is lehet jelezni. Október 6-án, 17 órától a krimi kedvelő fiatalok és felnőttek-
kel Detektív-Estet ”játszunk”, a könyvtár új krimi irodalmából nyújtunk ízelítőt. Ez a
műfaj Magyarországon ismét kedvelt és keresett lett, szeretnénk ha minél többen
kipróbálnák könyvtárunk gyűjteményét, amelyet hamarosan a magyar kortárs krimi
író, Kondor Vilmos Bűnös Budapest krimi-sorozatával bővítünk.  A Detektív-esten a
ciklus első kötetét, a megfilmesítésre váró Budapest Noir-t fogjuk megidézni.
Október 7-én Extra Dia-vetítési nap lesz. 16 órától 17-ig folyamatosan vetítünk
meséket, minden csatlakozó gyermeket szeretettel várunk!
Október 14-én, szerdán 15 órától a kisiskolások (3-4. évfolyam) számára rende-
zett Geronimo Stilton olvasóvetélkedővel zárul a programsorozat. A vetélkedőre
ajánlott irodalom: a könyvtárban található összes Geronimo kötet. A 2-4 fős csa-
patok október 12-ig jelentkezhetnek a könyvtárban. Jó felkészülést kívánunk!

Jakus-Nagy Mária
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Székely-kert
14.30–16.30: Szüreti hagyományok és népi játékok című 

(mustoló, szőlőtaposás, énekek-táncok) családi program 3 éves kortól 
a kert felső részén,

házigazda a Merende Egyesület

Kézműves-kert
Gyöngyfűzés, gyékényjátékok, bubakészítés

16 óra: Szabadtéri színpad
Szüreti koszorú fogadása

Bográcsos ételek és a szilvás sütemények versenyének eredményhirdetése
Takaros Porta címek kiosztása

16.45: Érik a szőlő című hagyományőrző műsor a szadai óvodásokkal, 
iskolásokkal és a Népi Együttessel

Legényes című műsorukkal vendégünk a Gödöllői Fricskafiú Táncegyüttes 
és még egy meglepetés!

17 órától Borkóstoló a szadai kézműves borokból Bíró Tamással
(kertbarát körök találkozója a Székely lakóházban!)

18 órától Aprók tánca és táncház – vezeti: Antal Édua és Horváth Viktor

19.30–22.30: Szüreti mulatság Horváth Viktorral (DJ Kolby)

A Székely-kertben 14 órától
lángos, palacsinta, erdélyi kürtőskalács, főzőverseny,

borutca, sajtkóstoló és finom borok várják a vendégeket!

Szeretettel várjuk a Szadai Szüreten!

Szüret Szadán
szeptember 26-án szombaton

14 órakor szüreti felvonulás indul 
a Dobogóból a Szadai Lovas Klub vezetésével 

és a népi együttes tagjaival

Hívogató megállók, 
ahol bort és kalácsot kínálunk:

Faluház előtti tér
Ady Endre-Dózsa György út sarok

Zsuzsa bolt előtti tér (Székely Bertalan út)
Székely-kert
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Dr. Dulai Sándorné Szada egyik legismertebb közszereplõje, aki
– most már nyugdíjas – pedagógusként sokat tett és tesz azért,
hogy a gyerekek megismerkedjenek a népi kultúrával. Hímzése-
ivel országos pályázatokon szép sikereket ér el. Tavaly arany díjat
kapott a XIV. Országos Textiles Konferencián, Nyugat-dunán-
túli gyapjú hímzéséért. Minden nyáron hímzõ-szövõ tábort szer-
vez a Tájházban. Egy évtizede alapította a Népi Mesterségek Pest
Megyei Egyesületét. Tagja a Szadai Népi Együttesnek. Az
asszonykórus oszlopos tagja. Öt évvel ezelõtt az õ lelkesedése
hozta ismét össze a táncosokat. A jubileumi program szervezé-
sét Antal Éduával közösen vállalta fel. 
A krónikák szerint az együttes 10 évvel ezelõtt is megünnepelte a 30
éves évfordulót. Azt a programot ki szervezte?
Természetesen Szító Marika, hiszen akkor még élt és nagyon aktív
volt. A jubileumi megemlékezést vagy ünneplést õ találta ki, a meg-
valósításban sokat segítettünk neki, személy szerint én is. 
Kinek jutott eszében ismét jubileumi ünnepséget szervezni? 
A 40 éves évforduló úgy jutott eszünkbe, hogy a fõként fiatalokból
álló tánccsoport ebben az évben ünnepli létrejöttének 5 éves évfor-
dulóját. Elkezdtek gondolkodni azon, hogy tartanak egy kis ünnep-
séget ebbõl az alkalomból. Ezen felbuzdulva a hagyományõrzõ cso-
port is úgy döntött, hogy megünnepeli a régi együttes megalakulá-
sát. Erre egyébként Szító Marikával kialakult szoros munka és bará-
ti kapcsolatom is inspirált. Érdekes körülmények között ismerked-
tünk meg. A 80-as évek elején Budapesten részt vettem egy nép-
táncoktatói tanfolyamon. Ott találkoztam Szító Marikával, aki szor-
galmazta, hogy jöjjek Szadára dolgozni, így kerületem 1982-ben az
iskolához és attól a pillanattól kezdve egészen a haláláig együtt dol-
goztunk. Azok a gyerekek akik az õ osztályába és az én osztályom-
ba jártak „népisek” lettek. Most már felnõttként adják az együttes
magját, de nagyon sok szadai gyerek került népzenei pályára.
Örömmel újságolta szeptember közepén, hogy minden összeállt. Ez azt
jelenti, hogy amit év elején megálmodtak, azt október 10-én meg tud-
ják valósítani?
Az a program, ami a plakátra került azt az idõsebbek javasolták. A
meghívottak névsora is az idõsebbek javaslatára állt össze. Itt olyan
neveket találhatunk, akik a szakma kiváló képviselõi. Nagyon nehéz
egyébként ennyi embert egy idõpontra meghívni, így sajnos egy-két
zenész és táncos nem tud eljönni. Nagyon sajnáljuk, hogy Bartók
Józsi Kossuth díjas bõgõs, akit szintén Szító Mari indított el a nép-
zenei pályán, fellépés miatt nem lesz itt. A délután négykor kezdõdõ
mûsor elsõ részében a Czibere Néptánccsoport lép fel, a második fel-
vonásban pedig jön a 40 éves létünk megünneplése. Itt a régi asszony-

kórus tagjai is beállnak énekelni, a régi muzsikusok is itt fognak sze-
repelni, de az egykori táncosok is fellépnek. A meghívott népzené-
szeket is itt láthatja majd a közönség. Végül egy lakodalmassal zárul
a mûsor, ahol mindenkit szeretnénk táncra perdíteni. Az már biztos,
hogy Oroszi Erzsike énekel, Benedek Kriszti, Széphalmi Zoltán tán-
col. A teljes mûsor kb. két órás lesz. A hagyományõrzõ rész összeál-
lításában sokat segített a fiam Dulai Zoltán népzenész és a felesége
Kovács Éva. Az elõkészületekben részt vett Édua, Galambos Kati,
Novák Lászlóné Gréti, Szakmáry Feri, Lõrinczy Orsi, remélem sen-
kit sem hagytam ki. A fiatalok programját Antal Édua vezetésével a
fiatalok szervezték. 
Az idõpont és a helyszín kiválasztását sok vita elõzte meg. Miért?
Az idõpontot a meghívott vendégek elfoglaltságai miatt volt nehéz
kiválasztani. Aminek nagyon örülünk, hogy pl. Unger Robi a ked-
vünkért lemondott egy koncertet. Az elsõdleges helyszín a szabad-
téri színpad lesz, de szóba került a Tájház is. Rossz idõ esetén a Falu-
ház fogadna be bennünket. 
Ki támogatta a program létrejöttét?
Az önkormányzat 362 ezer forinttal támogatja a rendezvényt, az
ünnepi kiadványunk elkészítését pedig 180 ezer forinttal. Meg kell
említeni, hogy nagyon sok önkéntes felajánlást is kaptunk. A sze-
replõk, zenekarok ingyen vállalták a fellépést.
Ünnepi köszöntõt mond Oroszi Sándor polgármester. A jubileumi
ünnepségünk fõvédnöke pedig Vécsey László országgyûlési képvi-
selõ lesz.
Nagyon szeretném, ha minél több szadai eljönne és megnézné, hogy
hová fejlõdött az együttesünk és tapsával buzdítana bennünket.

P. Gy.
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A jubileumi néptánc gálát október 10-én rendezik
Interjú Dr. Dulai Sándornéval

Asszonykórus. A kép bal szélén Dulai Éva és az unokája
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Meghívó Idősek Nappali Klubjába!
Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Nappali Klubba.
Klubunk a hét minden munkanapján kulturális foglalkozási és szórakozási lehetőségekkel várja
azokat a nyugdíjasokat, akik szabadidejüket kellemesen és hasznosan szeretnék eltölteni más
nyugdíjasok társaságban. Lehetőséget biztosítunk tagjainknak a napközbeni tartózkodásra,
könyvek, folyóiratok olvasására. Segítünk életvezetési problémáik megoldásában, hivatalos
ügyeik intézésében. Színes programokkal készülünk az aktuális ünnepekre. Tartalmas előadá-
sokat, kirándulásokat szervezünk. Az idősek örömmel vesznek részt a zenés, táncos mulatsá-
gokon, színházi előadásokon. Az ilyen összejövetelek jó hangulatban telnek és közösségformáló
erővel bírnak. A klub szolgáltatásai ingyenesek. A jövőben szeretettel várjuk klubunk prog-
ramjaira.

SZAK dolgozói
Á. Bicskeiné Őri Ildikó klubvezető

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2015. 08. 31.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: MBSZ (MESEKUCKÓ
BÖLCSŐDE SZADA CSALÁDSEGÍTŐ ÉS EGÉSZSÉG-
MEGŐRZŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
PROJEKT CÍME: MESEKUCKÓ BÖLCSŐDE LÉTRE-
HOZÁSA SZADA KÖZSÉGBEN
PROJEKT KÓDSZÁMA: KMOP-4.5.2-11-2012-0029
PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 163.103.982 Ft
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 149.493.584 Ft
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 90%

A Mesekuckó Bölcsőde Szada egyik legszebb részén, a
tiszta levegőjű Várdombon, csodálatos fás környezet-
ben épült, rendkívüli természeti adottságokkal rendelke-
zik. (Cím: 2111 Szada, Várdombi u. 17)
A kialakításra került épület ötvözi a természetes anya-
gokat és a korszerű technológiát, kielégítve a modern
kor igényeit. Célunk a környezetbarát, ugyanakkor taka-
rékos energiafelhasználás. Arra törekedtünk, hogy épí-
tett környezetük természetes és egészséges legyen,
ezért bioépítészeti technológiákat, öko-kompatibilis
anyagokat alkalmaztunk az épület létrehozásakor (bon-
tott tégla, kő, fa stb.).
A bölcsődei épület létrehozásával egy új, modern 24
férőhelyes intézmény alakult ki, amely maradéktalanul
megfelel napjaink szakmai és törvényi követelményei-
nek, képes kiemelkedő színvonalú bölcsődei ellátás biz-
tosítására.
A projekt keretében az új bölcsőde épület kialakításán
túl a külső udvar és játszótér fejlesztésére, valamint a
teljes felszerelésre is lehetőségünk nyílt.
A projekt keretében az építés során teljes körű, komp-
lex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítés
valósult meg.
Bölcsődénk a gyermekek életkorának megfelelően a rit-
musra, a szabad játékra, a mesére, a gyermeki fantázi-
ára és az érzékszervek útján történő tapasztalásra épít. 
Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, harmonikus
légkör a legszükségesebb a kisgyermekek számára az
egészséges testi-lelki fejlődéshez.
Az alaptevékenységen túl a Mesekuckó Bölcsőde idő-
szakos bölcsődei elhelyezést és játszócsoportot is
működtet.
Játék- és eszközkölcsönzéssel, tanácsadással, baba-
mama foglalkozásokkal, ringató-zenei foglalkozásokkal,
só-szoba biztosításával járulunk hozzá a családi-neve-
lés támogatásához. Vállaljuk fogyatékos és SNI gyer-
mekek gondozását, nevelését, valamint rugalmas nyit-
vatartási időt biztosítunk.
Gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsokkal, előadá-
sokkal és családi rendezvényekkel is segíteni kívánjuk
a kisgyermekes családokat. A beruházás eredménye-
ként 6 új munkahely is létrejön.
Szada település intézményhálózatában a létrejött böl-
csőde egy hiányzó szolgáltatást pótol, a község újabb
gyermekintézménnyel gazdagodott.
Mesekuckó Bölcsőde Nonprofit Közhasznú Kft.
2111 Szada, Földvár u. 5.
honlap:www.mesekuckobolcsode.hu
Tel.: 06 70 774 2386
e-mail.: mbsznonprpfitkft@gmail.com
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Diabétesz és utazás
A cukorbetegek, akárcsak más krónikus betegségben szenvedők számára
az utazás mindig gondosabb előkészítést, tervezést igényel, mint egészséges tár-
saiknak, akár belföldre, akár külföldre utaznak.
Bármilyen eszközzel utazik, fontos, hogy panaszmentes, kiegyensúlyozott anyagcsere
állapotban legyen a cukorbeteg. Autóval, busszal történő utazásnál gyakran meg kell
állni és megmozgatni a végtagokat. Fel kell készülni váratlan helyzetekre, késésre.
Vigyen magával több kis étkezésnek megfelelő ételcsomagot, cukormentes folyadé-
kot, 100%-os gyümölcslevet, szőlőcukrot az esetleges hipoglikémia, a kórosan ala-
csony vércukorszint kivédésére, vércukormérő készüléket megfelelő mennyiségű
tesztcsíkkal. Az inzulint érdemes hűtőtáskában szállítani, mivel a nagy meleg és hideg
egyaránt hatástalanná teheti. Repülőgépen kézipoggyászban szállítsuk az inzulint, mivel
a repülőgép csomagterében akár –50 °C fok is lehet. Ügyeljünk a megfelelő mennyi-
ségre, vigyünk magunkkal tartalék receptet is. Javasolt a személyi okmányaink mellé
diabétesz-kártyát csatolni, valamint orvosi igazolást a betegségekről, az alkalmazott
kezelésről (gyógyszer pontos neve és dózisa). Külföldi utazás során az inzulinról külön
igazolás szükséges, angolul, ideális esetben a célország nyelvén is, feltüntetve az inzu-
lin nevét, típusát, mennyiségét és beadás helyét – nehogy kábítószernek nézzék. Ezt
az igazolást a kezelőorvos állítja ki.
Ismert, hogy a diabéteszes betegek immunrendszere gyengébb, ugyanakkor a maga-
sabb vér és szöveti cukorszint jó táptalaj a kórokozók számára. Emiatt érdemes
utazás előtt tájékozódni a célország közegészségügyi viszonyairól. Szükséges-e
védőoltás, azt mennyi idővel az utazás előtt kell megkapni, és mennyi ideig hat-
nak? Milyen gyógyszereket ajánlott magunkkal vinni? A megelőzést segíti a sze-
mélyi higiénia fokozott betartása, csak palackozott víz fogyasztása (de nem a palack-
ból). A jégkocka is veszélyes lehet! Segíthet a 4F módszer: főzd meg, forrald fel,
fejtsd le a héját vagy felejtsd el!
Kiránduláskor, városnézéskor se feledkezzünk meg a vércukor-ellenőrzésről, folya-
dékpótlásról, a kényelmes cipőről, a hámsérülések megelőzéséről. Jó, ha utastár-
sunk is tud a betegségünkről, hogy szükség esetén segíthessen.

dr. Fodor Erika belgyógyász, Erzsébet Gondozóház

Szadai Ingatlaniroda

Üres ingatlana van?

Kiadná, de nem tudja felügyelni?

Bízza meg cégünket ingatlana kezelésével!

Kiadjuk, kezeljük, karbantartjuk!

Önnek csak a hasznát kell élveznie!

Részletekért érdeklõdni lehet 
a SZADAI Ingatlanirodában (a Coop ABC mellett) 

vagy telefonon: 06-20-503-2018

Bízza ingatlanát szadaiakra! Várjuk szeretettel!

Tóth János, a SZADAI ingatlanközvetítő
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Augusztus első hetében a Nemzeti Mű velődési Intézet Pest Megyei
Irodája együttműködve a Népi Mesterségek Pest Megyei
Egyesületével, immár tizenkettedik alkalommal szervezte meg a
tábort. Érdeklődők Pest megye minden szegletéből, de még a megyén
túlról is érkeztek a Szadai Tájházba. A 21 résztvevő Budapest, Kis-
tarcsa, Mosonmagyaróvár, Nagykőrös, Gyöngyös, Gomba, Szabad-
ka, Zalaegerszeg, Fót, Mogyoród, Erdőkertes, Kecskemét, Gödöllő
és Szada településről jelentkeztek. A szállást (csak a távolabbról érke-
zettek kérték) szadai családoknál oldották meg, az ebédet az iskola
konyháján igényelték.
A fő téma a vagdalásos hímzés volt, ezen belül is a dunántúli, felvi-
déki és erdélyi vagdalások összehasonlítása. Csapó Frigyesné, népi
iparművész a vagdalásos hímzés kiváló mestere vállalta a tanítást, aki
örömmel osztotta meg a részvevőkkel az apró praktikákat, hogy
könnyebb és szebb legyen a munka. Hagyományosan a Galgamente
fehérhímzése, a lyukhímzés is szerepelt a programban. Dr. Dulai Sán-
dorné, nem csak a tábor háziasszonyaként, hanem a fehér hímzés
nagymestereként is sokat segített a csoportnak. A tábor végén min-
denki valamilyen kész kis mintácskával búcsúzott.
A szövőtábort a tájházban lévő eszközök segítségével Lőrinczné
Pirók Irén szövő oktató vezette. Készült kártyaszövéssel öv és pánt
is. A kárpitszövés technikáját hárman művelték. A tájház parasztszé-
kén két darab szőnyeget sikerült leszőni. A vászonszövéssel ismerke-
dett az egyik jelentkező és készített egy kisterítőt. Mindenki a maga
kedvére választott témát, volt aki a régi hagyományos technikát hasz-
nálta, és volt aki mind színekben, mind használati tárgyban a moder-
nebb alkotások irányába ment el.

A tábor programjának összeállításakor Dr. Dulai Sándorné népi ipar-
művész, táborvezető a különböző tájakhoz kötődő alkotók, kézmű-
vesek, népművészek, pedagógusok és érdeklődő fiatalok gyakorlati
tanítására és az elmélyült alkotómunkára helyezte a fő hangsúlyt. A
sikeren felbuzdulva jövőre ismét Szadán rendezik meg a Hímző-
szövő tábort.

Nagy volt az érdeklődés 
a XII. hímző-szövő táborban Szadán

Lelkesen hímeztek a gombaiak
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Novák Richárd a Pető Sport Egyesület 22 éves adaptív evezős ver-
senyzője, aki 2015. április 8-án nagyon értékes oklevelet vehetett át
egy ergométeres verseny után. (Az ergométer egy szárazföldi evezőpad.
Az adaptív evezés pedig azt jelenti, hogy az evezős hajókat és lapátokat hoz-
záigazítják a mozgássérült, látássérült vagy szellemi fogyatékkal élő spor-
tolók igényeihez. Novák Richárd TA kategóriában versenyez, vagyis törzs-
ből és karból evez.) Az oklevél tanúsítja, hogy elsőként a világon telje-
sítette a kiírt 16.000 méteres távot. A világhírű eredményt elért ver-
senyző akaraterejének köszönhetően naponta edz, a család nem kis
áldozatot hozva segíti, hogy eljusson a Soroksári Duna-ágig edzeni.
Ricsi, aki központi-idegrendszer sérülése következtében mozgásában
korlátozott, születésekor oxigénhiányos állapotba került, és emiatt
spasztikus, (merev) több izma is. A fiatal mozgáskorlátozott ver-
senyző két bottal jár, egyensúlyérzéke és járása segítésére. Mivel egy
utcában lakunk, ezért otthonában kerestem fel a sportos fiatalembert,
ahol szüleivel együtt fogadott. Érmei sokaságát tette le elém, leg-
utóbbit – egy ezüstérmet idén júliusban az országos bajnokságon sze-
rezte. 
Hogy indult a sportkarriered?
Hatodikos koromban 2008-ban jöttek a Pető András Intézetbe ún. tehet-
ségkutató szakemberek az MTK-tól, hogy utánpótlást toborozzanak.
Engem is kiválasztottak, és el is mentem az edzésekre. Az egyen-
súlyi zavaraim miatt azonban dülöngéltem a hajóban, speciális
lekötésre volt szükségem. Ahogy ezt megoldottuk, megtanul-

tam a technikát is. A Pető Sportegyesületbe igazoltam le, azóta is ott spor-
tolok. Négy éve tartozom a felnőttek közé.
A technikai tudáson kívül kiemelkedő szorgalom is kell egy ilyen sport-
ágban a sikerekhez.
Igen, volt hogy órákig edzettem, itthon is az „ergo”-val, illetve édesapám,
szüleim is sokat segítettek, hogy a Soroksári Dunához el tudjak menni
edzésekre. Az eredmények nagyon inspirálnak, jól esik, amikor nyerek.
Sokan indultunk, de mára alig maradt kortársam ebben a sportágban. A
25. Nyílt Magyar Concept2 Ergométeres Országos Bajnokságon máso-
dik lettem idén februárban, Győrben és büszke vagyok arra is, hogy TA
kategóriában áprilisban a világon elsőként sikerült teljesítenem a 16000
méteres távot. 
Kikkel vagy egy csapatban?
Eleinte fiatalabb koromban több csapattársam és versenytársam akadt,
mára ez lecsökkent, mire elérik a tizennyolc éves kort, már sokan abba-
hagyják ezt a sportot. Én nem hagytam abba, további terveim vannak. Ins-
pirál, hogy egy parasportoló, Serényi Tibor milyen eredményeket ért el az
ún. adaptív egypárevezős sportágban, én is őt követem a sportéletemben. 
Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Kétszeres junior és egyszeres felnőtt országos bajnokság megnyerésére,
valamint arra, hogy idén júliusban Olaszországban elértem azt az ered-

Mozgáskorlátozottként is világhírnevet szerzett Novák R

Novák Richárd a Soroksári Dunán egy speciális hajóban
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ményt, ami a nemzetközi versenyzéshez szükséges, az ún. klasszifiká-
ciót. 
Iskola és sport, párhuzamos kihívások most az életedben. Mik a terveid? 
El kell, hogy mondjam, voltak konfliktusaim az iskolában, a sport, a ver-
senyek és más helyzetek miatt, ezért iskolaváltásra kényszerültem, de végül
megtaláltam a nekem való helyet.  Idén leérettségiztem, és jelenleg OKJ-
s képzést keresek, mert elsőre nem vettek fel a Testnevelési Egyetem edző
szakára. Addig is maradni szeretnék a sporttal kapcsolatos szakmák köze-
lében, és persze az evezést sem hagyom abba. Jövő májusban Euróba Baj-
nokság lesz, arra készülök. 
Sok sikert és kitartást és derűt kívánok, az egész családodnak is!

Fülöp Hajnalka

Novák Richárd szadai evezős

Ricsinek a szárazföldi evezőpad az erős száma

Négy forduló után még nyeretlen a Szada SE 
a Pest Megyei Labdarúgó Bajnokság III. Közép csoportjában

A bajnokság rögtön egy halasztással indult, ugyanis az első fordulót elrakták
november 28-ra és 29-re. Eddig nagyon gyenge teljesítményt nyújtott a sza-
dai csapat a 16 csapatos bajnokságban. Négy forduló után mindössze egy
pontot begyűjtve 12-ik az együttes. Marinov Zoltán edzőnek nem sikerült fel-
ráznia a fiúkat, gyakorlatilag ott folytatják, ahol abbahagyták.
A bajnokság első mérkőzéseit augusztus 23-án játszották le, a mieink ide-
genben 2 gólos vereséget szenvedtek a Mogyoródi KSK-tól. A szadaiak az
első félidőben még 1:0-ra vezettek, de a második félidőben fordítottak a haza-
iak és simán győztek. Aztán valahogy „beégett” a 4:2-es vereség a szadai-
ak emlékezetébe, ugyanis két mérkőzésen ilyen arányban kaptak ki. A negye-
dik fordulóban megszerezték az első bajnoki pontjukat a fiúk, döntetlenül ját-
szottak az Úri ellen.

Eddigi eredmények:
2015. 08. 23. Mogyoród KSK–Szada SE 4:2 (0:1)
2015. 08. 30. Szada SE–Mendei LSE 2:4
2015. 09. 05. Isaszeg SE II.–Szada SE 4:2
2015. 09. 13 Szada SE–Úri KSK 0:0
További mérkőzések:
6. ford. 2015. 09. 20. Szentmártonkátai SE–Szada SE 16.00
7. ford. 2015. 09. 27. Szada SE–Üllő II. SE 16.00
8. ford. 2015. 10. 04. Szada SE–Pestszentlőrinci SFA 15.00
9. ford. 2015. 10. 11. SK Tóalmás–Szada SE 15.00
10. ford. 2015. 10. 17. Szada SE–Kerepesi SBE 14.00
11. ford. 2015. 10. 25. Galgamácsa ÉESK–Szada SE 13.30 

Vezetik a bajnokságot a szadai old boys-ok a Pest Megyei Öregfiúk Gödöl-
lői Keleti csoportjában 
Az öregfiúk csapata három forduló után az első helyen állnak.
Az öregfiúk őszi mérkőzései (hétfői napokon)
1. ford. 2015. 09. 07. Szada–Hévízgyörki SC 5:2
2. ford. 2015. 09. 14. Mogyoródi KSK–Szada 0:3
3. ford. 2015. 09. 17. Szada–Vácszentlászló 4:3
További mérkőzések:
4. ford. 2015. 09. 21. Isaszegi SE–Szada 17.00
5. ford. 2015. 09. 28. Szada–Bag Swiss System 16.30
6. ford. 2015. 10. 05. Heréd LC–Szada 16.30
7. ford. 2015. 10. 12. Szada–Őrbottyán KSE 19.30
8. ford. 2015. 10. 19. Veresegyház VSK–Szada 16.00
9. ford. 2015. 10. 26. Szada–Kistarcsai VFC 19.30
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Az OVIFOCI program évek óta elérhető számos magyarországi óvo-
dában, így Weisz Magdolna óvodavezető és Kerecsényi Fodor Nor-
bert sportegyesületi elnök jóvoltából a Szadai Székely Bertalan
Óvoda ovisai számára is. Fiúk és lányok részére egyaránt lehetőség
nyílik a képességfejlesztő testmozgásra. Az edzések keretei közt a
gyermekek megismerkednek a labdajátékokkal, a labdarúgás, a judo
és a közeli Gödöllőn nagy hagyományokkal bíró vívás alapjaival. A
mozgáskoordinációs gyakorlatok segítségével megtanulják összehan-
golni mozgásukat, közben fejlődik koncentrációs képességük, és
végső soron megtapasztalják a mozgás örömét. Az ovisok intézmé-
nyi kereteken belül évi 4, egyesületi kereteken belül évi 8–10 alka-
lommal vesznek részt az MLSZ BOZSIK LABDARÚGÓ FESZTI-
VÁLJAIN a meghívásos körzeti tornák mellett. A rendezvényeken a
gyermekek érmekkel, oklevelekkel és motivációs ajándékokkal gaz-
dagodnak az ott szerzett élmények és tapasztalatok mellett.
... és a folytatás!”
Az ovifoci folytatására a Greffné Kállai Tünde vezette helyi Székely
Bertalan Iskola tanulói számára is lehetőség van. A korosztályos csa-
patok edzéseit Kerecsényi Fodor Norbert mellett Csató Sándor és

Keserű László tartja. Iskolásaink 3 fronton állnak helyt az idei évben
is. A BOZSIK INTÉZMÉNYI ÉS BOZSIK EGYESÜLETI PROG-
RAMBAN, ahol az elmúlt évadban Petz Ádám és Bottyán Bendegúz
kapott kimagasló teljesítményéért különdíjat. Valamint az MDSZ
DIÁKOLIMPIAI Kispályás Labdarúgó Tornákon, melyen I. kor-
csoportos (1–2. osztályosok) csapatunk a tavalyi évben a körzeti for-
dulót megnyerve a Pest-megyei elődöntőbe jutott, mellyel tovább
dicsőítették iskolájuk és egyesületük hírnevét egyaránt. (Csapattagok:
Tóth Sára, Szabó Levente, Bottyán Bendegúz, Tusor Ádám, Herczig
Balázs, Jánosa Gergő, Stella Levente, Deliagosz Sztamatisz, Németh
Dávid, Lázits Gergely, Babos Levente, Kulcsár Boldizsár, Égei Attila, Petz
Ádám, Farkas Máté, Ribárszki Roland, Móna Botond, Kovács Bence,
Taba Mátyás, Erős Dávid, Krén Dávid, Kovács Bende, Kovács Ábel, fel-
készítő edző: Kerecsényi Fodor Norbert). 
Itt szeretnék említést tenni arról az örömteli hírről, hogy a Szadai
Sportegyesület által pályázaton elnyert és a Szadai Önkormányzat
önerejével megfinanszírozott, az iskola területén épülő műfüves
sportpályát minden bizonnyal már az idei évben használatba vehetik
óvodásaink, iskolásaink és az egyesületi tagok.

„Örömfoci és jó közösség a felnőttek között”
Megfiatalodott felnőtt csapatunk a Pest-megyei III. osztály közép
csoportjában játssza mérkőzéseit hétről-hétre. Marinov László szak-
osztályvezető és testvére Marinov Zoltán vezetőedző jóvoltából egy
igazi baráti közösséget alkot a többnyire érettségiző fiatalokból álló
csapat, a pályán és a civil életben egyaránt.

„Fair-play díjasok az örök ifjak!”
Pattog és gurul a labda az öregfiúk között is. Szűcs Sándor csapat-
vezető és csapatkapitány jócskán felduzzasztotta az idei évre örök
ifjakból álló csapatát. Többek között soraiban tudhatja Sági Attila
volt Ferencvárosi labdarúgót, valamint a sportegyesület elnöki poszt-
ját is betöltő, aktív gödöllői labdarúgót, Kerecsényi Fodor Norbertet
is. Öregfiúk csapatunk a Pest-megyei Öregfiúk bajnokság 2014–15-
ös szezonjában Fair-Play díját nyert. A díjat ünnepélyes kereteke
között veheti át az elnök és a csapatvezető október elején a PMLSZ
Gólkirályi Gáláján. Gratulálunk sikereikhez!

Legyél Te is Sportegyesületünk ifjú vagy örök ifjú tagja!
Érdeklődés és jelentkezés:
Kerecsényi Fodor Norbert, tel.: 06-20-450-9838

Ovifocitól az öregfiúkig 
– Szadai Sportegyesület 
„Nem lehet elég korán kezdeni a sportolást!”

A Pest megyei elődöntőbe jutott csapat Óvoda focicsapata

Petz Ádám Bottyán Bendegúz
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Szada

A Római Katolikus Egyházközség hírei
Szeptembertől újra elindult a hitoktatás és elindultak az egyházközségi csoportok programjai is. Min-
denkit szeretettel várunk a csoportokba. A legkisebbektől az idősekig, mindenki találhat magának
közösséget a plébánián. Van ifi közösségünk, fiatal felnőttek csoportja, házaskör, bibliakör és Kalász
csoport is. 
Az óvodában is jelen vagyunk, a nagyobb ovis gyerekeknek játékos hittan foglalkozásokat tartunk.
(Az ovis foglalkozásokat Kiss Annamária tartja, nála lehet érdeklődni: 06-20-363-8139)
Az iskolában lassan minden évfolyamon van kötelezően választható módon hit- és erkölcstan okta-
tás. Nagyon örülünk, hogy sok szülő igényli ezt és minden évfolyamon komoly létszámmal működ-
nek a katolikus hit- és erkölcstan csoportok. Ezeken az órákon megismerkedhetnek a katolikus hit-
és erkölcstan alapjaival. A plébánia hittanokon nem annyira az ismeretek átadásán, hanem sokkal
inkább a hit megélésén, életté váltásán van a hangsúly. Ha a gyerekekben, fiatalokban döntés érlelő-
dik, itt a plébániai közösségben kötelezhetik el magukat egyre teljesebben Krisztus mellett az első-
áldozásban és a bérmálkozásban. Ez sem automatikusan történik és nem is kötelező, mindenkinek
tiszteletben tartjuk a saját ritmusát és megvárjuk a benne megérlelődő személyes döntést. Ezekben
a plébániai közösségekben otthonra találó gyerekek ebben a közösségben maradhatnak felnőtt koru-
kig, függetlenül attól, hová járnak iskolába. A plébániai hittan időpontjai: ovi-1. osztály: vasárnap
10.00–10.45, 2–3. osztály: hétfő 16.10–16.55, 4–5. és 6–9. osztály: hétfő 17–17.45, középiskolás
ifi: hétfő 18.45–20.00, helyszínek a plébánia és a közösségi ház. A felnőtt közösségekről és a plébá-
niai hittanokról érdeklődni lehet Borbáth Gábor akolitusnál: 06-30-463-0487.
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Megnyílt az ingatlaniroda Szadán

Szeptember 8-án Szada központjában a Coop ABC mellett megnyílt
a falu első ingatlanirodája. 
A megnyitón részt vett Oroszi Sándor polgármester, aki örömmel
vette, hogy végre a szadaiak az ingatlanuk eladását helyi irodára bíz-
hatják. Az ingatlaniroda vezetője Tóth János elmondta, hogy a sza-
dai óvoda támogatására minden ingatlan eladásából a bevétel egy
részét felajánlja.
Akinek eladó, vagy kiadó ingatlana van, keresse bátran az irodát vagy
érdeklődjön a 06-20-503-2018-as telefonszámon.

Szívpárna 
– szeretet ajándék a mellműtött nőknek

A Nemzetközi Szívpárna Program az Egyesült Államokban és Európa 16
országában működik a kétezres évek elejétől. Önkéntesek készítik és jut-
tatják el a párnákat a kórházakba - elsősorban a mellműtött nőknek. (A
szívpárna egyéb mellkasi műtétek esetén is alkalmazható nőknek, férfiak-
nak.) Ma már a nemzetközi hálózatban több tízezres nagyságrendű az
átadott párnák száma. A szív alakú párna, amely kényelmesen a hónalj alá
illeszkedik, csökkenti a sebészeti vágás okozta fájdalmat, véd a véletlen-
szerű ütésektől, csökkenti a váll feszülését, ily módon segíti a beteg gyó-
gyulását. (További információk: www.szivparna.hu)
Szadán is szeretnénk szívpárnákat készíteni, kezdetben akcióban, karácso-
nyi ajándékként. A munka nemcsak szabásból-varrásból áll. Oroszlánré-
szét teszi ki a tömőanyag megfelelő méretűre tépkedése. Ezért bárki részt
tud venni benne – még gyermekek is.  A szívpárnákat október-november
hónapban szeretnénk elkészíteni, hogy idejében eljusson valamelyik kór-
házba.
Bővebb információ és jelentkezés: 
Pálinkás Ibolya, telefon: 06-20-886-4851, 
e-mail:  psibolya@gmail.com.
Pálmai Zoltánné Edit, telefon: 06-20-886-4839, 
e-mail: editpalmai@gmail.com.

Kosárfonás – előzetes információ
Az immár több éve folyó téli kosárfonás tanulási programot november-
ben folytatjuk a faluházban, kezdőknek és haladóknak. 
Első alkalom: november 6. péntek 16 óra. Információ és jelentkezés Pálin-
kás Ibolyánál (telefon: 06 20 886-4851, e-mail: psibolya@gmail.com),
valamint a faluház elérhetőségein.

Oroszi Sándor polgármester nyitotta meg az irodát
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POL GÁR MES TE RI HI VA TAL
2111 Sza da, Dó zsa György út 88.
Köz pon ti te le fon szám (28) 405-181 Te le fax: (28) 503-066 
E- ma il: sza da@sza da. hu 
Ügy fél fo ga dá si idô: hét fôn és szer dán: 8–16 óra kö zött, 

pén te ken:  8–12 óra kö zött 
Oroszi Sándor pol gár mes ter Tel.: (28) 503-055
A pol gár mes ter ügy fél fo ga dá si ide je: a Pol gár mes te ri Hi va tal ban min den
csü tör tö kön 08.00–15.00 
Elô ze tes idô pont egyez te tés: pol gar me ster@sza da. hu, 
czig la ne@sza da. hu, 28/405-181/26mel lék elér he tô sé ge ken 
Czig lan Évá nál
Jám bor La jos jegy zô Tel.: (28) 503-065, Fax: (28) 503-066
A jegy zô elô ze tes egyez te tés alap ján fo ga dó órát tart
a Pol gár mes te ri Hi va tal ban (Dó zsa György út 88.).
Be je lent ke zés a Pol gár mes te ri Hi va tal tit kár sá gán a 28-503-065-ös te le-
 fon szá mon (26-os mel lék), va la mint a sza da@sza da. hu 
IN TÉZ MÉ NYEK
Szadai Szé kely Ber ta lan Ál ta lá nos Is ko la
2111 Sza da, Dó zsa György út 63.
Igaz ga tó: Greff né Kál lai Tün de, Tel.: 28-503-581
Tit kár ság: Tel.: 28-503-580, Fax: 28- 503-580
E- ma il cím: is ko la@sza da is ko la. hu, Hon lap: www.sza da is ko la. hu
Szé kely Ber ta lan Egységes Óvo da Bölcsöde
2011 Sza da, Dó zsa György u. 63., Tel.: 28-503-586
email: ovoda@szada. hu, óvo da ve ze tô: Weitz Mag dol na
Gyer mek élel me zé si és Szo ciá lis Ét kez te té si Kony ha
2011 Sza da, Dó zsa György u. 63., Tel.: (28) 503-585
Szé kely Ber ta lan Mû ve lô dé si Ház és Könyv tár
(Fa lu ház) 2011 Sza da, Dó zsa György út 63.
Tel: 28-405-453, 28-503-180
email: sza da@te le haz. hu, hon lap: www.sza da fa lu haz. hu
nyit va tar tás: hét köz nap 10–19 óráig

hét vé gén: ren dez vé nyek sze rint 
in téz mény ve ze tô: Ju hász né B. Zsó ka
Táj ház 2111 Sza da, Dó zsa György út 41.
Lá to ga tás te le fo nos be je lent ke zés alap ján
Tel.: 20-487-6808, 30-464-5807
Te le ház
2111 Sza da, Dó zsa György út 63., Tel: 503-180, Fax: 503-181
Szo ciá lis Alap szol gál ta tá si és Gyer mek jó lé ti Köz pont
2111 Sza da, Dó zsa György út 76., Tel.: 28/503-625
Sza dai Me se ház Wal dorf Óvo da
2111 Sza da, Ko riz mics ut ca 32., Tel.: 06-20-399-8110
Hon lap: www.sza da i me se ha zo vi- wal dorf. hu, 
e- ma il: wal dorf sza da@gma il. com
SZA DA NO VA Non pro fit Kft. 2111 Sza da, Dó zsa György u. 88. 
Tel: 06-28-503-510, 06-70-317-9128, Fax: 06-28-503-066; 
e- ma il: sza da no va@fre e ma il. hu
Sündörgô Családi Napközi
e-mail: info@sundorgo.hu, weblap: www.sundorgo.hu
Tel.: Szarka Katalin 70/631-7423
HI VA TA LOK
OK MÁNY IRO DA
2100 Gö döl lô Sza bad ság tér 7. 
Tel: (28) 529-100, (28) 529-200, fax: (28) 413-663.
E-mail: pmh@godollo.hu
Ügy fél fo ga dás: hét fô: 8.00–18.00; 

kedd-szer da-csü tör tök: 8.00–16.30;
POS TA HI VA TAL
Sza da, Dó zsa György út 78., Tel.: 28/503-060. 
Nyit va  tar tás: H.: 08.00–18.00; K-Sz-P.: 08.00–16.00;

Cs.: 08.00–14.00; ebéd idô: 12.00–12.30
KÖZ PON TI TE LE FON SZÁ MOK 
MEN TÔK 104
TÛZ OL TÓK 105
REN DÔR SÉG 107
Ál ta lá nos se gély hí vó 112
Köz pon ti tu da ko zó 198
KÖZ BIZ TON SÁG
REN DÔR SÉG
Sza dai kör ze ti meg bí zott: Ko vács Ágos ton Tel.: 06-70-286-5390
Rend ôr ôrs: 2112 Ve res egy ház, Pe tô fi Sán dor ut ca 3. 
Tel.: 28/385-011, e- ma il: po li ce@bm.gov. hu 
hon lap: www.po li ce. hu/pest/go dol lo
A Ve res egy há zi Rend ôr ôrs jár ôr ko csi  te le fon szá ma: 06-20-989-2607
Rend ôr ka pi tány ság 2100 Gö döl lô, Pe tô fi Sán dor ut ca 6–10.
Tel.: 28-524-600, 06-20-444-1274; E- ma il: po li ce@bm.gov. hu, 
hon lap: www.po li ce. hu/pest/go dol lo
Te le fon ta nú (ORFK) 06-80-555-111
Drog se gély (BRFK) 06-80-202-502
Or szá gos Köz pont (ORFK) zöld szám: 06-80-201-303
Köz te rü let felügye lô Nagy Lász ló Te l.: 06-20-802-8899
POL GÁ RÔR SÉG 24 órás ügye le te Tel.: 06-20-802-8899
TÛZ OL TÓ SÁG 
Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság, Gö döl lô Ka taszt ró fa vé del mi
Ki ren delt ség, Gödöllô Hivatásos Tûzoltóparancsnokság
2100 Gö döl lô, Sza bad ság út 28. 
Tel.: 105; 28-528-700, honlap: www.pest.mki.hu
E-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu

Ebrendész Sipos József, 06-20/203-2359, 
2115 Vácszentlászló, Erô utca 75.
e-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com, www.ebfarm.eoldal.hu
EGÉSZ SÉG ÜGY
Flór Fe renc Kór ház, Kis tar csa   Tel.: 06-28-507-600
OR VO SI REN DE LÔ Tel.: 405-188
I. szá mú kör zet dr. Ács Ta más
Ren de lé si idô: hét fô: 14.00–18.00

szer da–pén tek: 13.00–17.00
kedd–csü tör tök: 8.15–12.00

II. szá mú kör zet dr. Sze me ré dy Ist ván
Ren de lé si idô: hét fô–szer da–pén tek: 8.00–12.00

kedd–csü tör tök: 13.00–17.00
OR VO SI ÜGYE LET
Gö döl lô, Tel.: (28) 430-655. 
Mun ka na pon: 18.00–08.00, 
mun ka szü ne ti na pon/hét vé gén: megelô zô este 18.00- tól kö ve tô reg gel
08.00-ig
FO GOR VOS
Dr. Ta kács Lász ló. Ren de lô: Sza da, Dó zsa György út 76. 
Tel.: 405-440, Mo bil: 06-20-944-77-71
Ren de lé si idô: hét fô–szer da–pén tek: 8.00–12.00

kedd–csü tör tök: 13.30–18.00
e- ma il:ta kacs den tal@gma il. com, hon lap: www.ta kacs den tal. hu 
MEN TÔK
2100 Gö döl lô, Ady End re sé tány 56., Tel.:28- 420-844, 
hon lap: www.men tok. hu 
GYÓGY SZER TÁR
Ezüst ke hely Gyógy szer tár Sza da, Rá kó czi u. 2/a. 
Tel.: 28-404-299. 
Nyit va tartás: hét fô: 9.00–12.00, 15.00–18.00

kedd–pén tek: 9.00–12.00, 14.00–17.00
VÉ DÔ NÔI SZOL GÁ LAT
Sza da, Rá kó czi út 1/a Tel.: 06-28-404-092
I. körzet:Nyilas-Ká das Ju dit, II. körzet: Hódi Edit
Mar gi ta Idô sek Ott ho na
2111 Sza da, Kis fa lu dy u. 4. Tel.: 28-503-355
Ál lat or vos 
Dr. Vada Edina, Dó zsa Gy. út 70. 
Ren de lés: H–Sz–P: 09.00–12.00, K–Cs: 15.00–19.00, 
Szo: 12–14, V: 15–17
Te l.: 06-30-200-52-86, 06-30-568-0903
KÖZ MÛ SZOL GÁL TA TÓK
Áram szol gál ta tó 
EL MÛ Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Gö döl lôi Ki ren delt ség 
Tel.: 06-40-38-38-38., 20, 30, 70/978-5611 
Ügy fél szol gá lat: Gö döl lô, Dó zsa György út VÜ SZI Iro da ház, 

hét fô: 12.00–18.00, kedd: 8.00–14.00 
Köz vi lá gí tás hi ba be je len tés: Pol gár mes te ri Hi va tal Mû sza ki 
Osz tá lyán, ügy fél fo ga dá si idô ben.
Gáz szol gál ta tó
Ügy fél szol gá lat: hét fô/szer da 9.00–12.00
Te le fon szá ma: (28) 521-400, (28) 430-849
TI GÁZ RT. Gö döl lôi Ki ren delt ség, 2100 Gö döl lô, Ke nyér gyá ri út 1. 
Tel.: 430-488, Fax: 430-886, 410-725. 
Hi ba be je len tés: fo lya ma to san. 
IN TER NET  SZOL GÁL TA TÓ
In vi tel Táv köz lé si Zrt. Le vél cím: 2101 Gö döl lô, Pf.: 407.
Te le fo nos ügy fél szol gá lat elér he tô sé ge: 1443
Hi ba be je len tés, tech ni kai se gít ség: 1445
Fax: 28/530-540. Web: www.in vi tel. hu
Sze mé lyes ügy fél szol gá lat: Gö döl lô, Dó zsa Gy. út 1–3.
Nyit va tar tás: hét fô: 8.00–20.00, kedd: 8.30–16.00, 

szerda: 8.30–17.00, csü tör tök: 8.30–16.00, 
pén tek: 8.30–16.00, szom bat: 9.00–12.00 

VÍZ MÛ VEK
DMRV Gö döl lôi Üzem igaz ga tó ság 
2100 Gö döl lô, Sík Sándor ut ca 7. Tel.: 06-27-511-511, 06-40-881-188 
Ügy fél fo ga dás: hét fô: 8.00–20.00 

kedd–péntek: 7.00–13.00 
Hi ba be je len tés fo lya ma to san 0.00–24.00 
Pest Megyei Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Kft.
Kéményseprés kérése: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 06-27-307-499
E-mail: vac@pmkemenysepro.hu
Pest megyei kéményvizsgálat megrendelése, használatbavételi engedé-
lyek, gázbekötés, készülékcsere ügyintézés:
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. Tel.: 06-1-766-5850
EGY HÁ ZAK
Bap tis ta Egy ház 
2111 Sza da, Dó zsa György út 58., Tel.: 06-20-770-5435 
e- ma il: verescsaba@vidauto.hu
Re for má tus Egy ház
2111 Sza da, Dó zsa György út 79.
Tel.: 06-30/830-5071
e- ma il: sandorlevente@yahoo.com
Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség 
2111 Sza da, Dó zsa György út 92. 
Iro dai szol gá lat:  hét fôn  16.00–17.45-ig.
Tel.: 28-423-837, +36-30-463-0487
E-mail: borbath.gabor@szada.vaciegyhazmegye.hu

Ebzárlatot 
és legeltetési tilalmat 
rendeltek el
A járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilal-
mat rendelt el a vörös rókák veszettség elleni orá-
lis immunizálása miatt. A csalétek vakcinát (idő-
járás függvényében) október 3-a és október 8-a
között szórják ki. A zárlat a vakcinázás utolsó nap-
jától számított 21 napig lesz érvényben, vagyis a
teljes zárlat október 3-tól október 29-ig lesz ér-
vényben.
Az ebzárlat tartama alatt: 
– a tartási helyén minden kutyát és macskát el-
zárva, illetőleg a kutyákat megkötve, úgy kell tar-
tani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne
érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárá-
sát vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok
onnan nem szökhetnek ki.
– kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és
szájkosárra szabad kivinni.
– a település területéről kizárólag érvényes ve-
szettség elleni védőoltással rendelkező kutyát
vagy macskát a hatósági állatorvos kedvező ered-
ményű vizsgálata után és engedélyével szabad ki-
vinni.
– az érvényes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres
testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a se-
gítő- és terápiás ebek, valamint a látássérült em-
bereket vezető ebek rendeltetési céljuknak meg-
felelő használatuk idejére mentesek a fentiekben
foglalt korlátozás alól.
– az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket ha-
tósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára.
– az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével
járó rendezvény nem tartható.
A vörös rókák őszi immunizálási kampánya Pest
megye Dunától keletre eső részét érinti. Az eb-
zárlat alá vont települések: Aszód, Bag, Csömör,
Dány, Domony, Erdőkertes, Galgahévíz, Galga-
mácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kar-
tal, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa,
Pécel, Szada, Tura, Valkó, Vácegres, Vácszent-
lászló, Veresegyház, Verseg, Zsámbok.

Dr. Molnár Rita 
osztályvezető járási főállatorvos

Ideiglenes helyen a Védőnői
Szolgálat és a háziorvos
2015. szeptember 7-től a Védőnői Szolgálat átme-
netileg a Rákóczi u. lezárása miatt az új óvoda or-
vosi szobájába költözik. Itt várjuk a szülőket és vá-
randósokat előre egyeztetett időpontban. 
Tanácsadási idők: 
Hódi Edit:

hétfő: 13.00–15.00, szerda: 08.00–12.00
Tel.: 70/562-0452

Nyilas-Kádas Judit:
hétfő: 08.00–10.00, csütörtök: 08.00–12.00
Tel.: 30/418-2278

Az MSZSZ orvosi tanácsadások változatlan idő-
pontokban lesznek.
Szeptember 7-től változatlan rendelési idő mellett a
háziorvosi rendelő a Szociális Alapszolgáltató
épületébe költözött.



A Védőnői Szolgálat épülete

Így készült a temetőkerítés

Rákóczi utca, Konc köz – Szabadság utca – Borkõ utca 
és a Berek utca felújítása

2015. június

2015. július

2015. május

2015. július

A Rákóczi utcában építik a közműcsatornákat

Dolgoznak a gépek a Borkő utcában

Elkészült a Berek utca a Kisfaludy utca és a Várdomb között


