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Nyilvántartott betegről
NINCS TUDOMÁSUNK
INTERJÚ PINTÉR LAJOS POLGÁRMESTERREL
Ujjászerveztük a polgári védelmet, amely

A polgármester irányításá75 főre bővült az 5000 főt meghaladó laval minden egyes települékosságszámunk miatt. A szervezet tagjai
már
megkapták határozataikat, amennyisen létrehozták az Operatív Biben
a
Katasztrófavédelem úgy rendelkezik,
zottságot, melynek Szadán a
bevetésre készen állnak.
polgármester mellett Petrák
A polgárőrséget megerősítettük, ezért a
Árpád és Simon Erika alpoltámogatási keretüket megemeltük.
gármesterek, az intézményve– Várnak-e önkénteseket bármizetők és az orvosok a tagjai.

lyen feladatra?
– Önkénteseket szeretnénk bevonni elsősorban a SZAK-ban ellátandó feladatokkormány intézkedéseit, va- ra és az idősek segítésére, támogatására.
lamint, a helyi Operatív Bizottság hatáskörében meg- – A polgármesteri hivatalban korláhozott döntéseket hogyan sikerült tozták az ügyfélforgalmat. Hogyan
eddig megvalósítani Szadán?
lehet hivatalos ügyeket intézni?
– A helyi bizottság döntése alapján a
– A polgármesteri hivatalban a veszéSzékely Bertalan Egységes Óvoda-Bölcsőde lyeztetett körbe tartozó kollégák már ottmárcius 17. óta csak ügyeletet biztosít azok- honról dolgoznak. Személyes ügyintézésre
nak a gyerekeknek, ahol a szülő munkája csak nagyon indokolt esetben biztosítunk
a járványügyi helyzet kezelésében nélkü- lehetőséget. Kérjük a lakosokat, hogy amit
lözhetetlen, és nem tudja megoldani gyer- csak lehet, telefonon és az e-önkormányzat
mekének felügyeletét.
portálon intézzenek. Itt szeretném megemEddig ezeknek az igényeknek a száma líteni, hogy néhány napja az adók befizenem haladta meg az 5 főt, ami szeren- tésére a portálon keresztül már bankkárcsésnek mondható, abból a szempontból tyával is lehetőség van.
is, mert az intézmény dolgozói létszámáMivel a járványhelyzet miatt nem lehet
nak kb. fele nem foglalkoztatható jelenleg, testületi üléseket a megszokott formában
a korából vagy betegségéből adódóan.
tartani, a képviselőtestület online felüleA kormány rendezvényekre vonatkozó ten fog egyeztetni és döntéseket hozni.
szigorító intézkedéseinek betartása érdekében a szadai Faluházat a benne találha- – Van-e elég felszerelése a telepütó könyvtárat, valamint a tájházat is hatá- lésnek?
rozatlan időre bezártuk. Ezzel egy időben
– Még a vészhelyzet kihirdetése előtt
a rendezvényeink egy részét elhalasztot- – meglehetősen előrelátó módon – 100 lituk, de vannak olyanok is, amelyeket va- ter fertőtlenítőszert rendeltem az intézlószínűleg idén már nem rendezünk meg. ményeknek (az iskolának is), ezenkívül
A Szociális Alapszolgáltatási Központ- szemüveget, védőruházatot és maszkot az
ban a bevásárlás, gyógyszerkiváltás terén orvosainknak és asszisztenseiknek. Azóta
napról-napról nő a segítségre szorulók szá- egyébként többféle maszkkal is elláttuk
ma. Jelenleg több, mint 30-an élnek ezzel őket. Ezer db textilmaszkot rendeltünk
a lehetőséggel. Továbbá gondoskodnak a egy szadai vállalkozótól, és még 1000-et
12 házi ellátottjukról is. Az idősek napkö- a református gyülekezet asszonyai varrzijét jelenleg szüneteltetik, személyes ügy- nak nekünk anyagárban, azaz önkéntesen.
félfogadást csak krízis helyzetben lévők- Ötszáz db sebészi maszkot és 500 db 1 dlnek biztosítanak.
es kiszerelésű kézfertőtlenítő gélt is besze-

A

reztünk a dolgozók részére. Ezek alapján
elmondhatom, hogy a SZAK munkatársainak, a polgárőröknek és a hivatali dolgozóknak biztosítottuk a védőfelszerelést.
A járvány elleni védekezésre eddig 2 616
492 forintot költöttünk.
– Szadán is bezárták az iskolát és
óvodát. Hogyan tudják foglalkoztatni az óvodai dolgozókat ebben
a helyzetben?
– A foglalkoztatható dolgozók biztosítják az ügyeletet a gyerekeknek, emellett a
dajkák és a pedagógiai asszisztensek szervezetten végzik mindkét épületben a tavaszi nagytakarításokat, és az óvoda környezetét teszik rendbe.
Az óvónők az ügyeleti napokon túl, otthonról nyújtanak segítséget a szülőknek az
óvodai csoportok zárt facebookos oldalán
keresztül. Meséket, verseket, feladatokat
gyűjtenek és küldenek a szülőknek.
Ezen felül az óvónők a Szadai Szociális
Alapszolgáltatási Központ munkatársainak is folyamatosan besegítenek, néhány
hete több mint 500 idős embert látogattak
meg a faluban és mérték fel igényeiket az
ellátásra vonatkozóan.
– Van-e olyan család Szadán, ahol
nem tudták megoldani az iskoláskorú gyermek felügyeletét?
– Az általános iskolás gyerekek felügyeletét a Dunakeszi Tankerület irányításával
az iskola vezetése szervezte meg. Itt, helyben, az általános iskolában gyermek egyáltalán nem tartózkodik, ugyanis a tankerület
által kijelölt, rendkívüli gyerekfelügyeletet ellátó intézmény a szadai gyermekeknek is a Veresegyházi Fabriczius József
Általános Iskola, de ezzel a lehetőséggel a
szadaiak nem élnek.
– A közétkeztetést ellátó központi konyha hogyan működik most?
– A konyha alapesetben 700-750 adag
étellel látta el a közintézményeket, jelen
esetben kb. 100 adagot főznek naponta,

INTERJÚ
de ez növekvő tendenciát mutat. Ugyanis
az időseknek egyre nagyobb kihívást jelent napi szinten gondoskodniuk főtt ételről, ezért azt tapasztaljuk, hogy igénylik a
meleg ételt és az önkormányzati segítséget.
Szerencsére a gyermekes családok megértették, hogy a közétkeztetés igénybevétele csak plusz kockázatot jelentene a fertőződést illetően, ezért ezzel a lehetőséggel
nem sokan élnek.
A szociális és munkahelyi étkeztetés zavartalanul működik tovább. Minden esetben csak elviteli lehetőség van.
– Van-e nyilvántartott beteg Szadán, hányan kerültek karanténba?
– Az április 11-i adatok szerint 5-en
vannak hatósági karanténban, ők mindannyian külföldről érkeztek haza, a velük kapcsolatos ügyintézés az előírásnak
megfelelően a SZAK feladata. Nyilvántartott betegről nincs tudomásunk.
– Van-e forgatókönyve a településnek arra az esetre, ha tömeges szintre jutna a járvány?
– Igen, önkéntesekkel fogjuk bővíteni
a SZAK kapacitását ahhoz, hogy mindenkit, akit hatósági járványügyi megfigyelés
(karantén) alá vonnak, azok ellátását maradéktalanul biztosítani tudjuk.
– A járvány ellenére azt lehet látni,
hogy a beruházásokkal nem álltak

le. Nyilván ez a helyzet lassítani fogja az építések tempóját!
– Remélem, hogy nem kerülnek veszélybe az átadási határidők. A mini bölcsődénél a bontásokkal végeztek, az új válaszfalak már állnak, a tetőt már új cserepek
fedik, az elektromos és a víz-fűtés alapszerelési munkák is befejeződtek, a pince kialakítása megtörtént, az aljzat hő- és vízszigetelés készen van, és az aljzatbeton is
elkészült. Most vakolási munkák folynak,
illetve beépítésre várnak már az új nyílászárók is. A bölcsődét várhatóan ez év július végén fogjuk átadni.
A piac építése a Napóra téren pályázati pénzből, illetve önerőből valósul meg.
Az épülethez kapcsolódó földmunkák és
szerkezet építések elkészültek, a főfalak
és a válaszfalak is állnak. A födém- és válaszfalakban az elektromos védőcsöveket
elhelyezték, a padlóban a lefolyó vezetékek kiépítésre kerültek. A tetőszerkezet faanyagát várjuk, hogy mikor tudják szállítani, az sajnos bizonytalan, ezért a munkák
április közepéig szünetelnek. Bízunk benne, hogy utána a szükséges anyagszállítás
biztosítva lesz, és a kivitelező folytathatja
az építkezést. Az építési munkálatok várhatóan itt is július végén fejeződnek be.
A patika építése egy magánberuházás, a
fejlesztést a jelenlegi tulajdonos végzi. Az
engedélyezési eljárás a kormányhivatalnál
folyamatban van. Az épület szervesen fog
illeszkedni a faluképbe, ugyanis a tervezé-

si munkákkal Jánosi János főépítészt bízták meg. Ezzel a fiókpatikából önálló patika lesz saját laborral, szolgálati lakással. Ez
a szadaiak számára hosszabb nyitvatartási időt és szélesebb körű szolgáltatást fog
jelenteni egy tágas, szép épületben.
– Április 4-én a kormány bejelentette koronavírus-járvány elleni védekezési alap létrehozását. A pénz egy
részét a kormány az önkormányzatoktól vonja el. Szadán ez men�nyiben változtatja meg a helyzetet?
– A 2020-ban beszedett gépjárműadót
az állam elvonja az önkormányzatoktól.
Az első negyedévi befizetések alapján
25 millió 495 ezer 764 forintot április 16-ig
kell átutalnunk a központi költségvetésnek.
A járványügyi helyzet az önkormányzatok gazdasági helyzetét a vállalkozásokon keresztül is sújtja, ugyanis nem számíthatunk a betervezett iparűzési adóra
sem. Ennek fényében a költségvetésünket is újra kell tervezni.
– Akadozik a szemétszállítás Szadán. Ennek van valami köze a járványhoz?
– Igen, a szemétszállításban történt változás pont egybe esett ezzel a rendkívüli helyzettel. Az otthonmaradó lakosság az átlagosnál jóval több hulladékot termel. Tetézi a
bajt, hogy sokan most fognak lomtalanításba is. Számítottunk rá, hogy az április eleji
hulladék elszállítás a begyűjtési rend változása miatt (két alkalommal elmaradt) több
erőforrást fog igényelni, de az még a szolgáltatót, a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.-t is meglepte, hogy közel dupla akkora mennyiséget
kellett Szadáról elszállítania az előző évek
heti átlagához képest. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a korábbi havi egy alkalomtól eltérően, havi két szelektív hulladék elszállítással szeretnénk ösztönözni a
lakosságot, hogy a háztartásban képződő
hulladékokat jobban szelektálják.
– Milyen kommunikációs csatornákon tudják aktuálisan tájékoztatni a lakosságot?
– A legaktuálisabb információkat weboldalunkon, a szada.hu-n és a Szada Nagyközség Önkormányzat Facebook oldalon olvashatják az internet felhasználók.
A Régió Plusz Tv folyamatosan közvetíti a
szadai eseményeket és a képújságot is folyamatosan frissítjük, így érdemes azt is
követniük. Utóbbira főleg az idősek figyelmét szeretném felhívni, ugyanis a szemétszállításra vonatkozó időpontokról is onnan kaphatják a legfrissebb tájékoztatást.
Polgár
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A 70 év felettiek élelmiszert
és maszkokat kaptak AJÁNDÉKBA
A BioTech USA ajándékát
április 8-án Dr. Ács Tamás vette át

BioTechUSA ajándékkal
köszönte meg az egészségügyi dolgozók MUNKÁJÁT
LÉVAI FERENC a BioTechUSA tulajdonosa szájmaszkot, kétféle vitamint és két darab protein csokoládét ajándékozott a Szadán aktív egészségügyi dolgozóknak. Ezzel
az ajándékkal szerette volna megköszönni
a szadai cég vezetője az orvosok, asszisztensek, védőnők, gondozók és ápolók áldozatos munkáját, amit a település lakóiért tettek. A gesztusértékű ajándékot 31-en
kapták meg. Az ajándékcsomagot Pintér
Lajos polgármester személyesen adta át az
egészségügyi dolgozóknak, tolmácsolva az
önkormányzat köszönetét is.

BIZTONSÁGOS
online ügyintézés
már a szadai önkormányzatnál is!
Az E-önkormányzat portál (Portál) az
ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.
Személyes megjelenés, postai sorban
állás nélkül küldhetik be kérelmeiket,
bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla
kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat
megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. A
Portál használata külön regisztrációt
nem igényel. Első bejelentkezéskor a
KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos
azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után
használható. Az egyes funkciók használatáról a "Tájékoztatás a portálról"
menüben részletes leírás olvasható.
Belépés a portálra: https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap
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A HÚSVÉT közeledtével ajándékcsomagot
kaptak Szada szépkorú lakói. A mintegy
500 darab csomagot a SZAK munkatársai és a képviselő-testület tagjai állították össze. A tartós élelmiszereket, textil
szájmaszkot, szappant és a Sokkoládé Kft.
csoki nyusziját is tartalmazó húsvéti csomagot Pintér Lajos polgármester, a képviselő-testület tagjai, a polgárőrök és az
óvoda dolgozói április 7-től személyesen
vitték el a település 70 év feletti lakóinak.
Az ajándékcsomagot még 50 szociálisan
rászoruló szadai is megkapta.
A húsvéti ajándékozáson túl, a település
vezetése ezzel az akcióval azt szerette volna
elsősorban kifejezni, hogy a jelen helyzetben
készek minden segítséget megadni a fertőzésnek leginkább kiszolgáltatott korosztálynak. Továbbá ezzel az akcióval szerette volna a fiatalabb korosztály figyelmét felhívni
arra, hogy az idősek a járvány miatt magukra maradnak és ezért a rájuk törő magányt
egy kis odafigyeléssel lehetne csökkenteni.
Ezért buzdítják a rokonokat, szomszédokat,
az ismerősöket, hogy a szokásosnál gyakrabban keressék fel az egyedül élő idősebbeket és érdeklődjenek hogylétük felől. Az
önkormányzat igyekszik az otthonmaradáshoz minden segítséget megadni, ezért a polgármester arra biztatja az idősebbeket, hogy
bátran kérjenek segítséget az önkormányzattól és a SZAK munkatársaitól.
Külön köszönet jár Molnár Illés szadai
tésztaüzem tulajdonosnak, aki tekintélyes
mennyiségű lisztet és tésztát ajánlott fel, és

Székely Beatrix képviselő és Pintér Lajos
bepakolják az ajándékcsomagokat
Forgács Fanni textilművesnek, aki mosható egészségügyi maszkokat készített.
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szappannal és egy tájékoztató kiadvánnyal járult hozzá a csomag tartalmához. Ez a brossura a koronavírussal,
a maszk viselésével és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információkat, jó tanácsokat, bűnmegelőzési felhívást, illetve a
legfontosabb elérhetőségeket (polgárőrök,
háziorvos, körzeti megbízott) tartalmazza,
valamint arról is informál, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ hogyan támogatja a segítségre szorulókat.
A helyi vállalkozói kezdeményezéshez
csatlakozott a szintén szadán működő
BiotechUSA is, amely a Szadán szolgálatot teljesítő aktív egészségügyi dolgozóknak állított össze csomagot.

Elmaradt az ünnepség
MÁRCIUS 15-ÉN

SZADA Nagyközség Önkormányzata a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a településen élő polgárok egészségét
védve, úgy döntött, hogy nem tartja meg,

Az önkormányzat
nevében Petrák
Árpád és Pintér
Lajos koszorúzott

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére meghirdetett ünnepséget
a Faluházban. Szadát nemzeti színű zászlókkal lobogózták fel és Pintér Lajos polgármester és Petrák Árpád alpolgármester
szerény, de méltóságteljes ünneplés keretében március 13-án koszorút helyezett el
a Faluház homlokzatán lévő emléktáblánál és a régi katolikus temetőben található id. Kollerffy Koller Mihály 48-as honvéd sírjánál. Az ünnepségen koszorúztak
a Székely Bertalan Általános Iskola vezetői, az iskola 7.a osztálya, valamint a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói.
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KORONAVÍRUS

Hasznos információk

A KORONAVÍRUSRÓL
A KORONAVÍRUSRÓL
A mostani járványt okozó új koronavírust
2019 végén azonosították Kínában. A koronavírus fertőzések okozta megbetegedések
változó súlyosságúak lehetnek, a hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig. Az új koronavírus által okozott
betegség neve a COVID-19 (coronavirus
disease – koronavírus okozta megbetegedés 2019). Ez a vírustörzs a kínai Vuhanban
a 2019 decemberében kitört járvány előtt
ismeretlen volt.

HOGYAN TERJED AZ ÚJ KORONAVÍRUS?
A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed:
köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül
a környezetbe, majd a közelben tartózkodó másik emberre. Fertőzött felületek és
tárgyak megérintésével a vírus a kézre ke- ta. Különösen javasolt mosdó használatát
rülhet, az arc, a száj, az orr érintésével be- követően és étkezés előtt! Ha köhög vagy
juthat a szervezetbe.
tüsszent, használjon papírzsebkendőt,
azt használat után azonnal dobja ki a
A KORONAVÍRUS TÜNETEI
szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítA koronavírus lappangási ideje a jelenlegi sen kezet!
tudásunk alapján 2-14 nap. A tünetek súAmennyiben valamilyen alapbetegsélyossága egyénenként nagyon eltérő lehet, ge van, saját védelme érdekében viseljen
vannak, akik kb. teljesen tünetmentesek, maszkot! A maszk önmagában nem elemíg mások csak enyhe tüneteket tapasz- gendő a fertőzés megállításához, ám vitalnak. Ez is hozzájárul a COVID-19 gyors selése mások védelme érdekében javasolt,
terjedéséhez. A koronavírus a légutakat tá- ha valaki légúti tünetektől szenved.
madja meg. A fertőzés tünetei kezdetben
hasonlítanak az influenza vagy egyéb lég- MILYEN FERTŐTLENÍTŐ SZEREK HATÁSOSAK AZ ÚJ KORONAVÍRUSSAL SZEMBEN?
úti fertőzés tüneteihez:
• száraz köhögés, torokfájás (ritkábban) A koronavírusok hatástalanításához virucid
• izomfájdalom, láz
(vírusölő) hatású fertőtlenítőszerek alkal• gyengeség, fáradékonyság
mazhatók. Megfelelő az alapos, legalább 20
• légzési nehézségek, légszomj
másodpercig tartó, szappanos kézmosás,
• hasmenés
illetve alkoholos kézfertőtlenítők haszná• orrdugulás, orrfolyás (ritkábban)
lata is. Felmosáshoz, takarításhoz is haszAz elsődleges, influenzaszerű tünetek náljon fertőtlenítő tisztítószert! Szellőztesután a betegség továbbterjedhet a tüdő- sen gyakran!
re, súlyos légzési nehézségeket okozva. A koronavírus szövődménye tüdő- MIÉRT NEM TESZTELNEK
gyulladás, akut légzőszervi distressz TÜNETMENTES EMBEREKET?
szindróma (ARDS), szeptikus sokk, ve- Azért, mert a teszt nem magát a vírust,
seelégtelenség, végső esetben pedig ha- hanem a szervezet által termelt antitestet
lál is lehet.
tudja kimutatni, ami csak a tünetek után
jelenik meg.

tehát aki azért mégiscsak leugrana a kisboltba vagy a gyógyszertárba, az gondolja
ezt újra, és ne tegye. Hogy miért? Nemcsak
azért, mert természetesen a rendőrség bármikor ellenőrizheti, hogy otthon vagyunk-e,
hanem leginkább azért, mert megfertőzhetünk másokat, például a leginkább veszélyeztetett idősebb korosztályt.

MI A TEENDŐ, HA AZT GONDOLJA, HOGY
AZ ÚJ KORONAVÍRUSSAL FERTŐZŐDÖTT?

Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja és találkozott
olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, akkor haladéktalanul hívja fel háziorvosát, vagy a Nemzeti Népegészségügyi
Központ ingyenesen hívható zöldszámai
(06-80/277-455 vagy 06-80/277-456) valamelyikét! A háziorvos, az ügyeletes orvos
vagy a mentőszolgálat szakembere feltett
kérdései megerősíthetik vagy kizárhatják
a fertőzés gyanúját.
Ha nem feltétlenül szükséges, emberek
közé, orvosi váróba ne menjen, tömegközlekedést ne használjon, maradjon otthon!
Járvány esetén az egészségügyi ellátórendszer többé-kevésbé mindenképpen
túlterhelődik, ezért nagyon fontos, hogy
ilyen helyzetben kövessük a hivatalos hatósági utasításokat és azokat igyekezzünk
MIT TEHETÜNK A MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN?
betartani.
A legfontosabb a gyakori és alapos szap- MIT JELENT A HÁZI KARANTÉN?
Friss hivatalos tájékoztatókat itt olvaspanos kézmosás, vagy legalább 60% al- A házi karantén egyébként ténylegesen azt hatnak: https://koronavirus.gov.hu/
koholtartalmú kézfertőtlenítő használa- jelenti, hogy nem szabad elhagyni lakást,
forrás:koronavirus.gov.hu
2020. ÁPRILIS | 2111 SZADA
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JEGYZŐI
FELHÍVÁS
Bizonyára Önök is követik a híreket a
koronavírus járvánnyal kapcsolatban.
Valamennyiünkben él az aggodalom
a vírus terjedése és következményei
kapcsán. Nem tudjuk, mennyire lesz
súlyos a helyzet Magyarországon, de
fel kell készülnünk minden eshetőségre. A járvány terjedésének megelőzésében vagy megfékezésében az egyéneknek komoly szerepük van.
Tisztelettel kérjük ezért ügyfeleinket, hogy az elkövetkező időszakban
a polgármesteri hivatal szakirodáival
kapcsolatos ügyeiket lehetőség szerint
elsősorban az interneten vagy telefonon intézzék. Amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, munkatársaink természetesen készséggel
állnak rendelkezésükre, elérhetőségeinkről http://www.szada.hu/ weboldalunkon tájékozódhat.
Amennyiben elektronikus levelet
szeretne munkatársainknak küldeni,
és nem ismeri az illetékes kolléga elérhetőségét, kérjük, az szada@szada.hu
e-mail címre küldje el kérdését.
Köszönjük együttműködését!
Garai Tamás mb. jegyző

SZADA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

KÉRJÜK,
MARADJON
OTTHON!

HÍREK

Újra fogad betegeket
A FOGORVOSI SZOLGÁLAT
A SZADAI FOGORVOSI
SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÁSA
A KÉNYSZERŰ SZÜNET ideje alatt a rendelő eddig is biztonságos kezelést nyújtó
higienés feltételein, a megváltozott, extrém
körülményekhez alkalmazkodva a megfelelő beruházásokat elvégezték, ezért is- Az alábbi telefonszámok pedig minden
mét fogad betegeket a fogorvosi szolgálat. probléma esetén hívhatók:
Dr. Takács László minden csütörtöVonalas telefonszám: (28) 405-440
kön 13.30-17.00-ig ügyeletet tart a rendeDr. Takács László: 06 (20) 944-7771
lőben.
Petz Marian 06 (20) 234-7105

EGYSZERŰSÖDÖTT
a gyógyszerek kiváltása
A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel egyszerűsödött a gyógyszerek kiváltása is, így „a patikák a gyógyszer
kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját
személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és
kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket” – olvasható az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltató Tér weboldalán, ahol az orvosi leletek, eredmények
és vények továbbra is elérhetők.

Az EZÜSTKEHELY GYÓGYSZERTÁR
nyitvatartása az alábbiak
szerint módosult:
Hétfő, szerda, péntek 8.00-12.00-ig
du. 14.00-17.00-ig
Kedden és csütörtökön csak
délelőtt 8.00-12.00-ig tart nyitva!

A Szadai Gyermekorvosi
Rendelő TÁJÉKOZTATÁSA

HA SEGÍTSÉGRE van szüksége a bevásárlásban vagy a gyógyszerkiváltásban, hívja a
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
telefonszámát hétköznapokon 8 és 14 óra
között! 06-70/199-9570.
A KIALAKULT rendkívüli helyzetre teVigyázzon magára, mi is vigyázunk Önre! kintettel változott a Szadai Gyermekorvosi Rendelő betegellátási rendje. A tanácsadást helyileg a védőnői oldalra tesszük át.
A kötelező védőoltásokat nem halasztjuk. A
választható oltások közül az alapimmunizálást célzók (első adagok) szintén beadásra kerülnek (különösen csecsemőkorban
a meningococcus elleniek).
2020. 03. 17-től személyes orvosA gyógyszerfelírási rend központilag válbeteg találkozást igénylő eseteket
tozott, a gyermekek számára felírt vényDr. Ács Tamás lát el saját rendelési
köteles szerek kiváltásához ezentúl nincs
idejében.
szükség a felírási igazolásra (recept). A
Dr. Szemerédy István rendelési
gyermek TAJ számának bemondásával és
idejében kizárólag telefonos orvosa kiváltó személyazonosságának igazolábeteg kapcsolatra van lehetőség.
Megértésüket köszönjük!
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A SZADAI HÁZIORVOSI
RENDELŐ TÁJÉKOZTATÁSA

TAJ-szám és ügyfélkapus regisztráció szükséges a használatához.
Amennyiben ismerős vagy hozzátartozó váltja ki a gyógyszereket nagy segítséget jelent mindenkinek, ha a kiváltandó termékek listáját előzőleg összeírják.

sával kiválthatóak lesznek a gyógyszerek
és a tápszerek. Mindezek alapján csecsemőtápszerek, rendszeresen szedett gyógyszerek stb. felírásához nem szükséges személyes találkozó, ezek e-mailen keresztül
(szadagyermek@gmail.com) igényelhetők!
Lehetőség szerint, amit csak lehet, távsegítséggel kell közösen megoldanunk.
Kérem, hogy kövessék figyelemmel a zárt
Facebook csoportunkban (Szadai Gyermekorvosi Rendelő) megosztottakat. Kérem, hogy minden ismerősüket, akinek
gyermeke a Szadai Gyermekorvosi Rendelő praxisába tartozik, értesítsék a változásokról.
Dr. Balázs Regina gyermekorvos
2111 SZADA | 2020. ÁPRILIS

RENDŐRSÉGI HÍREK

A CSALÓK

NINCSENEK KARANTÉNBAN!

A lakosságot világszerte – a széleskörű és
tényszerű tájékoztatás ellenére – pánikszerű
vásárlás és félelem kerítette hatalmába.

S

okszor felhívtuk már a
figyelmet arra, hogy „a
csalók tárháza kifogyhatatlan”, mi sem mutatja ezt
jobban, mint a jelenleg kialakult helyzet, ahol az átverésekre
szakosodott bűnözők a lakosság
figyelmetlenségét kihasználva jutnak hozzá személyes és
banki adatokhoz, fertőzik meg
különböző módszerekkel a számítógépeket és terjesztenek félelmeket tovább növelő álhíreket. Annak érdekében, hogy ne
váljanak a csalók áldozatává, fogadják meg tanácsainkat.

ÁLHÍREK
Ne higgyen el mindent, amit a
közösségi és a „likevadász” oldalakon írnak!
„Budapest lezárása. Fantasztikus kórokozó elleni csodaszerek. A teljes testfelületre
permetezett alkohol, vagy klór
hatékonyan pusztítja a koronavírust. Tartsa vissza a levegőt
10 másodpercre, hogy megtudja, elkapta-e a vírust.” Csak néhány az elmúlt hetek álhíreiből.
Egyik sem bizonyult igaznak.
Ezek között a hírek között rendszeresen megjelennek olyan tanácsok és reklámok is, melyek
már az egészségre is veszélyesek. Az ilyen hírek terjesztése,
megosztása bűncselekményt
is megvalósíthat.
• C sak megbízható oldalakról (www.koronavirus.gov.
hu) tájékozódjon!
• Ne higgyen el mindent, amit
a közösségi oldalak „jól informált szakértői” írnak!
• Mindig vizsgálja a hírek forrását, hivatkozásait, annak
keletkezési idejét, a szerző
hitelességét!
2020. ÁPRILIS | 2111 SZADA

• Mindig legyen gyanús az a
hír, mely szándékosan pánikot kelt, gyors cselekvésre hív fel, vagy a hivatalos
szervek titkolózásáról szól.

NYERÉSZKEDŐ HIRDETÉSEK
Ne vásároljon többszörös áron
bizonytalan eredetű és hatásfokú terméket! Az elmúlt hetekben a különböző aukciós
oldalakon, webshopokban és
boltokban megszaporodtak a
kézfertőtlenítő és szájmaszk
hirdetések. Ezeken az oldalakon jellemző módon sokszoros
áron kínálják a keresett termékeket, arra hivatkozva, hogy a
beszerzési ár is megnövekedett.
Az aukciós oldalak folyamatosan szűrik az ilyen típusú hirdetéseket és a fogyasztóvédelem is ellenőrzi a kereskedőket.
• Ne fizessen túlzottan magas
árat ezekért a termékekért!
• A szájmaszkot a fertőző, köhögő betegeknek célszerű
csak viselnie mások védelmében!
• A z alkoholos kézfertőtlenítésre akkor van szükség, ha
nem tud folyó vízzel és szappannal kezet mosni!
• Ha elengedhetetlenül fontos,
akkor válasszon megbízható
webáruházat a vásárláshoz!

ADATHALÁSZOK
ÉS „ADOMÁNYGYŰJTŐK”
Ne nyisson meg olyan elektronikus levelet, melynek küldőjét
nem ismeri!
A világjárvány okozta félelmekre és együttérzésre alapoznak a különböző szervezetek
nevében küldött úgynevezett
adathalász levelek. Az üzeneteket nagyon sok ember e-mail

A kijárási korlátozást határozatlan
időre MEGHOSSZABBÍTOTTÁK
Az új koronavírus-járvány
miatt 2020. március 28-tól
Magyarország egész területén kijárási korlátozás léptettek életbe, amit április
9-én meghatározatlan időre meghosszabbítottak. Orbán Viktor bejelentette,
hogy hetente mérlegelnek
és döntenek majd az esetleges további hosszabbításokról. A kormány külön
jogosítványt adott a polgármestereknek, akik húsvét hétfő 24 óráig, a saját
településükre nézve további szigorító szabályokat vezethettek be.
Pintér Lajos polgármester egy közleményben tudatta, hogy Szadán sem
húsvétkor, sem az azt követő napokban nem tervez további szigorító szabályokat
bevezetni.
Az érvényben lévő korlátozó szabályok betarcímére elküldik. Ezek a levelek
arra buzdítják az olvasót, hogy a
linkre kattintva adják meg személyes és banki adataikat, illetve adakozzanak különböző jótékonysági célra. Tipikus példa
erre a WHO nevében küldött,
fontosnak tűnő információkat
tartalmazó levél, mely rosszindulatú programokat kísérel meg
telepíteni a számítógépekre.
Egyelőre ezek a levelek angol nyelvűek, de nem zárható ki,
hogy a jövőben a magyar nyelvű (fordító programmal létrehozott és helytelen szövegezésű) változatai is megjelennek
majd.
Ezeknek a leveleknek a közös
jellemzője, hogy a küldő e-mail
címe megtévesztésig hasonlít az
eredeti szervezet címére (pl.: a
WHO eredeti címe person@who.
int, azonban a csaló a person@
who.com, vagy person@whosafety.org címet használja).
Szintén közös ezekben a levelekben, hogy a szervezet logóját
is felhasználják, az olvasó meg-

tását a rendőrök – több
helyen a honvédség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet munkatársaival
közösen – folyamatosan ellenőrzik. A cél nem a büntetés, hanem a járvány terjedésének lassítása. Az
eddigi tapasztalatok alapján a lakosság nagy része
együttműködő. A kijárási
korlátozás részleteit is tartalmazó kormányrendelet
www.koronavirus.gov.hu
oldalon érhető el.
szólítása általános (pl.: Kedves
állampolgár!), a magyar nyelvű
szöveg helyesírási hibákat tartalmaz, fogalmazása hibás.
• Mindig ellenőrizze, hogy a
feladó az, akinek kiadja magát!
• A különböző járványügyi,
egészségügyi szervezetek
nem kérnek személyes és
banki adatokat e-mailben!
• Ne kattintson soha az ilyen
levelekben található linkekre és ne nyisson meg csatolt
mellékletet! Amennyiben ismeri a szervezet elérhetőségét, úgy azt a címsorba gépelje be (pl.: www.who.int)!
• Felhasználói nevet és jelszót
csak megbízható, ismert és
tanúsítvánnyal rendelkező
(https-előtagú) oldalon adjon meg!
• Adományt csak hiteles, ellenőrzött, a médiában (televízió,
rádió) hirdetett szervezet részére adjon vagy utaljon!
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési
Információs Rendszer
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Javaslattétel „Szadáért”
kitüntető díjakra

zösségi kategóriában a kitüntetett közösség 100 000 forintot, egy emlékplakettet,
a közösség minden tagja egy-egy ezüst kitűzőt és egy oklevelet kap.

Az önkormányzat ebben az évben is várja a lakosság, a helyi intézmények, az alapítványok, és az egyesületek javaslatait arról,
hogy kit tartanak érdemesnek 2020-ban a „Szadáért” díjakra.

A „Szada Nagyközség
Díszpolgára” cím

zösség, amely több éves tevékenységével,
5-10 éven keresztül növelte a település
Annak a köztiszteletben álló magyar vagy hírnevét, ill. amely a településért, a telekülföldi állampolgárnak adományozható, pülés közösségéért kiemelkedő munkát
aki kiemelkedően jelentős munkájával végzett.
vagy egész életművével, mind a település,
mind pedig országosan vagy nemzetközi „Szadáért” Székely
viszonylatban olyan általános elismerést Bertalan emlékérem
szerzett, ami hozzájárul a település tekin- Egyéni kategória – az kaphatja, aki az
télyének gyarapításához.
elmúlt évek, évtizedek során Szada kultúA díszpolgári címmel külön erre a célra rájáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti
készített díszoklevél és Szada Nagyközség festőnk kultuszáért sokat tett és dolgozott,
címerével ékesített aranygyűrű jár.
hagyományainak ápolásáért maradandót alkotott.
„Szadáért” kitüntető
Közösségi kategória díját kaphatemlékplakett
ja az a közösség, amely az elmúlt évek,
A kitüntető emlékplakett egyéni ka- évtizedek során Szada kultúrájáért, totegória díját kaphatja az a személy, aki vábbá Székely Bertalan nemzeti festőnk
hosszabb időtartamú (5-10 év) tevékeny- kultuszáért sokat tett és dolgozott, haségével növelte a település hírnevét, ill. aki gyományainak ápolásáért maradandót
a településért, a település közösségéért ki- alkotott.
emelkedő munkát végzett.
Egyéni kategóriában a kitüntetett szeA kitüntető emlékplakett közös- mély 50 000 forintot, egy emlékplakettet,
ségi kategória díját kaphatja az a kö- egy ezüst kitűzőt és egy oklevelet kap. Kö-

TÁJÉKOZTATÁS
a hulladékgyűjtés
új rendjéről
SAJNOS a koronavírus járvány hatásai
a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.-t sem kímélik,
ezért a kiadottól eltérően csak részben
tudják teljesíteni a zöldhulladék begyűjtését. A házhoz menő rendszer egyelőre
fennmaradt, de a zöldhulladék begyűjtésének kétheti gyakoriságát nem tudják garantálni. A kommunális többlethulladék
elszállítása zsákban lehetséges (450 Ft/db).
Ezért a következőkre kell számítani:
• A zöldhulladék elszállítása Szadán, a
tervek szerint, kéthetente fog történ8

ni, de az időpontját mindig előre meghirdetjük!
• A tájékoztatást keressék a Zöld Híd
Nonprofit Kft. honlapján, a szada.hu
weboldalon, Facebook oldalunkon és
Régió Plusz TV képújságján.
• A zöldhulladékot csak biológiailag lebomló zsákokban szabad kihelyezni,
melyek megvásárolhatók a Szada Nova
NKft. irodájában vagy a Stihl márkakereskedésben (180 Ft/db, ami a szállítási költséget is tartalmazza).
• Pintér Lajos polgármester úr és Illés
Szabolcs a Szada Nkft. ügyvezetője abban egyeztek meg, hogy a Bem utcával
szemben található hulladékgyűjtő sziget szadai lakosoktól továbbra is fogadja a zöldhulladékot. (Nyitvatartás hétköznap 7-14 óráig)
		
Megértésüket köszönjük!
Szada Nagyközség Önkormányzat

„Szadáért” elismerő oklevél
kitűzővel kitüntetés

Egyéni díjat kaphat az a személy, aki a
település közösségéért kiemelkedő munkát végzett több (2-3) éven át oly módon,
hogy a község fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért maradandót alkotott.
Közösségi kategória díját kaphatja
az a közösség, amely több éves (2-3 éves)
tevékenységével éveken át a falu közösségéért, környezetének megóvásáért, szépítéséért kiemelkedő eredményességgel
önzetlen munkát fejtettek ki és ezzel a
község polgárai előtt követendő példával szolgáltak.
Az elismerések odaítéléséről a képviselőtestület dönt a beérkezett javaslatok alapján. Kitüntetési javaslatot tehet magánszemély, vagy szervezet. Az írásbeli javaslatot rövid indokolással, a kitüntetésre,
elismerésre javasolt személy vagy csoport tevékenységének ismertetésével lehet
benyújtani a polgármesternél legkésőbb
2020. április 24-én 14 óráig.
A díjakat a járványügyi helyzet
miatt 2020. május 10-én (az elmaradó Székely Bertalan Napon) virtuálisan, a település közösségi oldalán adja át a polgármester.
Szada Nagyközség Önkormányzata

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2020
ÁPRILIS – MÁJUS
ÁPRILIS
DÁTUM
20.
27.

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS

MÁJUS
DÁTUM
4.
11.
18.
25.

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
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HÍREK

A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
központi szerepet kapott a védekezésben

A SZAK a helyi Operatív Törzs márciusi
ülését követően központi szerepet kapott
a koronavírus okozta járványügyi helyzetben. Szorosan együttműködve a Szadai Önkormányzattal igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani ebben a nehéz
időszakban. Az intézményünk életében az
alábbi változtatásokat kellett bevezetnünk.
A nappali ellátás tervezett programjait
határozatlan ideig szüneteltetjük, a csa-

ládsegítő szolgálat a családlátogatásokat csak rendkívül
indokolt esetben végzi. Megkereséseiket kizárólag telefonon, vagy e-mailben tudjuk
fogadni. A házi segítségnyújtás, illetve a szociális étkeztetés biztosítása továbbra is zavartalanul működik. Kérjük,
hogy az ételhordók tisztaságára, fertőtlenítésére fokozottan
figyeljenek! Továbbiakban kérjük, hogy az idősebb lakosokról
lehetőség szerint az itt élő fiatalabb hozzátartozók gondoskodjanak (bevásárlás,
gyógyszeríratás, csekkek befizetése, ügyintézés, stb.). Ha erre nincs lehetősége,
kérem hívja a SZAK telefonszámát:
06-70/199-95-70
Ezúton is szeretném megköszönni munkatársaim és mindazok munkáját, akik ebben a rendkívüli időszakban is helytállnak.
Kerékgyártó Tamás, intézményvezető

ÓVODAI HÍREK
MÁRCIUS ELEJÉN még úgy gondoltuk: Hurrá! Itt a tavasz! Már csak néhány hónap és belépünk a felhőtlen nyárba.
Kezdtük is, vagyis folytattuk a munkát. A Süni csoport ellátogatott Gödöllőre a kastélyba, közben készültünk március 15-re. Zászlók, kokárdák kerültek a
faliújságokra, polcokra, dalok hangoztak el
Kossuthról, meséltünk Petőfiről. Aztán egyik
napról a másikra beütött a krakk. Csoportos ünneplésről szó se lehetett. A nagyobbak
még azért elmentek id. Kollerffy Koller Mihály 48-as honvéd sírjához, illetve a Damjanich emlékműhöz.
A következő héttől megszűnt az óvodai
élet. A gyerekek szinte mind otthon maradtak, mi pedig információ hiányában
tétlenül álltunk. Hogyan tovább? Össze-

A nagycsoportosok id. Kollerffy Koller
Mihály 48-as honvéd sírjánál tisztelegtek
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A családsegítőt segítve
meglátogattuk az időseket
fogtunk és neki álltunk a takarításnak, fertőtlenítésnek. Aztán jött a felkérés. Segítsünk a családsegítőnek felmérni, hogy az
idős emberek közül igényel-e valaki bevásárlást, gyógyszerkiváltást. Kolléganőimmel két napig jártuk Szada utcáit, és csengettünk be a megadott címekre. A nénik,
bácsik nagyon hálásak voltak, de szerencsére sokaknak segít a szomszédja, gyereke. Közben az óvodában ügyeletet tartottunk, facebookon tartjuk a kapcsolatot a
gyerekekkel, szülőkkel, foglalkozás anyagokat töltünk fel nekik.
Szörnyű ez a bizonytalanság, de reméljük mihamarabb újra együtt lehetünk. Kitartás! Vigyázzatok magatokra! Óvó nénik

Berkenyére
kirándult
az Idősek
Nappali Klubja

Márciusban köszöntöttük a hölgyeket. Két klubtagunk verset olvasott
fel az ünnepelteknek, majd az intézmény vezetője, Kerékgyártó Tamás
üdvözlő szavai után átnyújtották a
virágokat. A hölgyek örömmel fogadták a meglepetést. A virágok átadása után süteménnyel és üdítővel
vendégeltük meg az időseket. A délelőtt jó hangulatban telt. A hónap második hetében a Rád érünk 60+ társklubunk szervezésében, kirándultunk
Berkenyére. Az időjárás is kegyes volt
hozzánk. Lelkes kis csapatunkkal elindulunk a kitűzött cél felé, majd Vácon csatlakoztunk klubtársainkhoz és
együtt mentünk Berkenyére. Megérkezésünkkor egy idegenvezető várt
bennünket, aki megmutatta nekünk a
település nevezetességeit. Első utunk
a templomba, majd a Tájházba vezetett. A templomot 1777-ben Migazzi
Kristóf váci püspök rendeletére építették. A Tájház az 1850-es években
készült. A Tájház megtekintése után
éhes csapatunkkal betértünk a Szent
Anna Fogadóba, ahol elfogyasztottuk
a finom ebédet, majd rövid pihenő
után ellátogattunk a közeli horgásztóhoz. A tavat egy közelben eredő
patak, valamint a felszín alól feltörő
források táplálják, így biztosítva az
állandó vízhozamot. Kis csapatunk,
rövid séta után haza indult. A vonaton számba vettük a látottakat, így az
utazás jó hangulatban telt. Ismét egy
tartalmas, élményekkel teli napot töltöttünk együtt.
Őri Ildikó klubvezető
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
HIRDETMÉNY

a 2020/2021-es tanévre történő
általános iskolai beíratásról
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer
e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.
hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY
• amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a beíratkozás megerősítése szükséges.
• amennyiben másik intézményt választanak, akkor be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola TÁJÉKOZTATÁSA
AZ EMMI határozata alapján
március 16-tól a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények
oktatási célból történő látogatása, így iskolánk is áttért a digitális oktatásra. A Dunakeszi Tankerület által a szadai gyermekek
számára is kijelölt, rendkívüli
gyerekfelügyeletet ellátó intézmény a Veresegyházi Fabriczius
József Általános Iskola. A technikai eszközökkel nem rendelkező diákoknak az iskola biztosította a számítógépeket.
2020. március 19-től a honlapon található órarend szerint dolgozunk. Március 23-án „A” héttel
kezdtünk. Intézményünkben az

órák kb. felét élő online kapcsolatban, a másik felét önálló munka
kiadásával látjuk el. Ezt a megoldást tartjuk a legoptimálisabbnak ahhoz, hogy a gyerekeknek
ne kelljen az egész napot a képernyő előtt tölteniük, és hogy ne
maradjanak magukra a kiadott
feladatokkal. 2020. március 24től a kiadott önálló feladatok a
KRÉTA házi feladat felületén találhatóak meg. Jobbító szándékú
észrevételeiket továbbra is szívesen vesszük, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy segítsük a gyerekeket. Köszönöm a türelmüket,
a megértésüket és a kitartásukat!
Greffné Kállai Tünde intézményvezető

A BEIRATKOZÁS KÉT SZAKASZBAN TÖRTÉNIK:
1. 2020. április 6. 0:00 - 2020. április 24. 24:00
Azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
• nem állami fenntartású általános iskolába,
• állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
2. 2020. április 28. 0:00 - 2020. május 15. 24:00
Azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely
nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Felhívjuk figyelmét, hogy iskolánk esetében a második szakaszban
van lehetőség a beiratkozás ügyintézésére.
Minden olyan tanulót, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába, 2020. április 28-án
automatikusan felvesznek a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára
nem megoldható, úgy iskolánk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy a személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott
óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására előzetes telefonos
bejelentkezés alapján az alábbi időpontokban van lehetőség:
2020. május 4., hétfő, 8.00-16.00
2020. május 11., hétfő, 8.00-16.00
(További részletek az iskola (www.szadaiskola.sulinet.hu) és a település
(www.szada.hu) honlapján olvasható.)
Greffné Kállai Tünde intézményvezető

DIÁKOLIMPIA

Horváth Kristóf edző beszámolója

Ezüstérmes röplabdások!
MÁRCIUS 11-ÉN a gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolában jártak röplabdázóink, akik
a III. korcsoportos körzeti diákolimpián vettek részt. Horváth Kristóf edző – a versenysorozatban ezúttal debütáló
– tanítványai egy győzelemmel és két vereséggel zártak
ugyan, de körbeveréseknek köszönhetően a második helyen
zártak és kvalifikálták magukat a Pest megyei elődöntőbe.
Sajnos azonban a vírushelyzet
miatt a jövő héttől szünetelnek
a diákolimpiai versenyek, így
egyelőre kérdéses a folytatás.

EREDMÉNYEK:

Székely–Szent Imre 2:1,
Székely–Premontrei 1:2,
Székely–Petőfi 1:2.

VÉGEREDMÉNY:

	1. Petőfi Sándor Általános
Iskola, Gödöllő
	2. Székely Bertalan
Általános Iskola, Szada
	3. Szent Imre Általános
Iskola, Gödöllő
	4. Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő

Székely Bertalan Általános
Iskola: Baráth Réka, Benedek
Petra, Dányi Anna Zsófia, Dima
Gabriella, Gál Henriett, Kolozs
Kíra, Papp Jázmin, Szabó Miriam, Szeder Míra. Betegség és
sérülés miatt hiányzott: Lepsényi-Simon Maja, Lipák Vivien
és Pál Viktória.
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KULTÚRA

25 ÉVES ÉVFORDULÓJÁT

ünnepelte a Zeneiskola

A műsorban fellépett növendékek
A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola Szadai Tagozata egykori
és jelenlegi tanulói és
tanárai február 29én koncerttel ünnepelték a negyedszázados jubileumot.
akkori polgármestere is támo- git szolfézs tanárt, aki nyugdíjas-

A

Faluházban megrendezett születésnapi gálán a tagiskola vezetője,
Udvard Gizella külön köszöntötte Vécsey László országgyűlési képviselőt, Pásztor Béla Veresegyház polgármesterét, dr.
Csécsiné dr. Drótos Edina Veresegyház alpolgármesterét és a városból érkezett vendégeket, Pintér Lajos Szada polgármesterét,
Szada volt és jelenlegi képviselőit, a veresi és a szadai intézmények vezetőit. Külön bemutatta
a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola új igazgatóját Ruszinkóné
Czermann Ceciliát. A Veresegyházon egy éve kinevezett igazgató emlékeztetett arra, hogy
a szadai tagozat megálmodója az első zeneiskola igazgatója, Spera Ágnes volt, akinek az
ötletét 25 évvel ezelőtt Pásztor
Béla Veresegyház polgármestere, és Nádaski László Szada

gatta és az ügy mellé állt Nagy
István a szadai iskola igazgatója is. A két település összefogásán kívül szükség volt egy lelkes
szakemberre is, aki összefogta, szervezte Szadán a zenei oktatást. Ez pedig nem volt más,
mint Udvard Gizella – neki külön megköszönte a negyed százados intézményteremtő munkát.
Ezt követően Udvard Gizella felidézte a tagiskola 25 évének legfontosabb történéseit, majd dr.
Csécsiné dr. Drótos Edina, aki
Spera Ágnes után 12 évig állt a
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
élén, arról beszélt, hogy az ő időszakában is rengeteg gyerek jelentkezett Szadáról a zeneiskolába. Külön megköszönte Udvard
Gizella munkásságát, aki a legtöbb gyereket készítette fel a zenei pályára és kiemelte Fritschéné
Ambrus Gabriella zenetanárt, aki
pár évvel ezelőtt létrehozta a növendékekből és a tanárokból álló
fuvós zenekart, Farkas Tajti Mar-

ként tanít Szadán és Miklós Ágnes hegedű tanárt.
A 2017-ben elhunyt Spera Ágnesre egy perces néma felállással emlékeztek meg.
Udvard Gizella elmondta még,
hogy az elmúlt 25 évben a zeneiskola sokat köszönhet az általános iskolának és az iskola vezetőinek (Varga Józsefné Ági néninek,
Ágotai Ferencnek, Greffné Kállai
Tündének) akik engedték dolgozni őket és hangszerek vásárlásával segítették a működésüket.
Az általános iskola és a zeneiskola együttműködéséről Pollákné Tóth Judit igazgató-helyettes
beszélt.
Vécsey László országgyűlési képviselő köszöntőjében kitért arra, hogy az önkormányzat
polgármestersége alatt is folyamatosan támogatta hangszerekkel és terem lehetőségekkel
a zeneiskola színvonalasabb működését. A zene egyesek szerint
fontosabb, mint a beszélt anya-

nyelvünk, mert a zenei nyelvünk
nagyon erős kultúraközvetítő, alkalmas arra, hogy továbbadjuk
– emelte ki ünnepi hozzászólásában Vécsey László és sok sikert kívánt a zeneiskola további működéséhez.
A lélekemelő, ünnepi gálahangversenyen a régi tanítványok közül – Hamilton-Owen
Lukács Brett zongorán (felvették a váci Zeneművészeti Szakgimnáziumba), – Lévai Nikolett
zongorán (a Váci Bartók-Pikéthy
Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola növendéke),
Krámer Fanni zongorán (Szegedi Tudományegyetem Bartók
Béla Művészeti Karán a mesterképzésnél tart) mutatta be tehetségét. A zeneiskola növendékei
közül fellépett Kettab Hanna
(zongora), Édl Emma (fuvola),
Vécsey Zsófi betegség miatt nem
állhatott színpadra, Roth Emese (zongora), Hamilton-Owen
Rubinka (zongora, idén felvételt nyert zeneművészeti gimnáziumba), Láng Dórka (furulya),
Kontra Judit és Nyáry Bertalan (négykezes, zongora), Zentai Noémi (zongora), Zentai Napsugár (fuvola), Klacskó Kincső
(fuvola) és Vécsey Liliána (népi
ének, ütőgardonon kísérte Antal Édua). Tanári fellépők voltak
Udvard Gizella, Fritschéné Ambrus Gabriella és Miklós Ágnes.
Udvard Gizella az ünnepi
koncert végén a régi és új vezetőknek, valamint a támogatóknak és a segítőknek egy apró
ajándékkal és egy emléklappal köszönte meg az áldozatos
munkát.

HIRDETÉS

KRISZTA
SZIKVÍZ

NYITVATARTÁS:

hétköznap: 15-18 és szombat: 8-13
2111 Szada, Dózsa György út 9/B

Telefon: +36 20 462 9060
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KÖNYVELÉS
Őstermelők
Mezőgazdasággal foglalkozó egyéni vállalkozók
Családi gazdálkodók részére
KÖNYVELÉST • BÉRSZÁMFEJTÉST • ADÓTANÁCSADÁST • SZJA BEVALLÁS
ELKÉSZÍTÉST • GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓ VISSZAIGÉNYLÉST vállalok.

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

KERTI

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

könyvjelző

VISSZANÉZŐ

A SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVÁR a zárt ajtókat „kinyitva”
Visszanéző címmel, a Régió
Plusz Televízió felvételeit felhasználva, válogatást készít
és oszt meg az elmúlt 5 év sikeres programjaiból netes felületein. Így újra örülhetünk

az Almárium, Történelmi Kávézó sorozatunk legjobb találkozásainak vagy
Szada közösségi ünnepi pillanatainak,
a Székely Bertalan
Nap, Szüret Szadán,
Advent Szadán eseményeinek.
Most látjuk mi is,
mi mindent éltünk
meg együtt az elmúlt
években Szadán, jó lesz „vis�szapillantani” aztán bizakodva és derűvel várni a folytatást.
Május 10-én jelentkezünk először a Székely Bertalan Napon,
addig is kövessetek minket, olvassatok, játszatok velünk!
Napi híreink a Facebookon
és a honlapunkon elérhetők!

INTÉZMÉNYÜNK
HATÁROZATLAN IDEIG
ZÁRVA TART!
KORÁBBAN KÖZÖLT HÍREINK
ÉRVÉNYÜKET VESZTETTÉK!
Megértésüket köszönjük!
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Elő a fűnyírókat,
gyepszellőztetőket!
Bármilyen szerény
kis növény a fűcsomó, mivel nagy felületen van jelen, jelentős oxigén előállító.

M

ár ezért is megéri legalább évente ápolni a
fűtakarót. Ez az első
fűnyírás után néhány nappal
esedékes, mivel a nyírás serkenti a gyökér növekedést, tehát
akkor a leghatékonyabb. Nehéz
a gyepszellőztetés gereblyével,
aki nem bírja, annak létezik
gépi segítség is. Ijesztően sok
fű és moha kijön ilyenkor szeretett gyepünkből, de ezek csak
az elhalt szálak, amik árnyékolják, öregítik. Ki kell jönniük.
Tegyük a kiszedett részeket
a komposztra, vagy a virágágyást, veteményest is takarhatja, így hasznos lesz. Ha valahol nagyon elszaporodtak a
nem kívánatos gyomok, most
azt a területet is körüláshatjuk,
kiemelhetjük.
Ezután jön a tápanyag utánpótlás. Virágföld, apró morzsás komposzt, marhatrágya,
és homok keverékéből a teljes
területre számoljunk 1 cm borítást, terítsük el egyenletesen,
egész évre megerősödik tőle a
gyepünk. Végül jöhet a felülvetés: szórjunk a teljes területre
új fűmagot, és öntözzük többször, kis adagban.
A fűmagból kevesebb kell
most, mintha első vetés lenne,
ezért ha van olyan hely, ahol eltér a területünk, árnyékosabb

a kert, vagy kevesebbet járunk,
oda tehetünk most árnyéktűrő,
vagy golf fűmagot is. Ha kellő
átfedéssel szórjuk, akkor összhatásban előnyös képet fog mutatni a pázsit, hiszen egészségtől kicsattanó lesz.
A marhatrágya a nitrogénpótlást megoldja, ami a növekedést serkenti, de nyár közepevége felé majd újra figyelmünket
igényli a gyep. Ekkor kálium
túlsúlyos trágyát használjunk,
mert az segíti a fű felkészülését a téli hidegek ellen.

Ajánlott irodalom:
David Böswirth-Alice
Thinschmidt: A pázsit
gondozása (Cser,2009)
Karl Ploberger: 12 hónap
a kertben (Cser,2009)
Dr. D. G. Hessayon: Pázsit
és gyepszőnyeg (Kertszakértő)
Jane Courtier: Gyönyörű pázsitok (Holló Kézikönyvek, 2002)
Oláh Sándor: A kerti gyep
(Mezőgazdasági Kiadó, 1990)
Jó kertészkedést, burjánzó
növényeket kívánok!
Németh Anikó
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁRI
HÍREK
Kedves Olvasóink!
Most egy kicsit más időszakot kell megélnünk, mint eddig, így mi is alkalmazkodunk az új lehetőségekhez és elsősorban online térben tartjuk a kapcsolatot
olvasóinkkal. Facebookon a Bagolyvár
Könyvár, illetve intézményi honlapon a
szadafaluhaz.hu oldalon lehet követni
a jelentkezéseinket. Célunk a megszokott
családias hangulatot megteremteni a virtuális térben is.
Március közepe óta sokan találkozhattak netes programjainkkal, hiszen nekünk
sem jó olvasóink nélkül. A legkisebbeknek
kedveskedtünk először.
A havonta megtartott Családi diafilm
vetítés és papírszínház programunk
videó formájában tartottuk meg, és heti
rendszerességgel töltünk fel egy-egy mesét
ovis barátainknak. Nekik rajzpályázatot
és Családi kvízt is hirdetünk, jelentkezzen bátran mindenki, aki kedvet kap.
Felnőtt olvasóinkat új olvasmányaik kiválasztásában úgy segítjük, hogy rendszeresen jelentkező online videós bejelentkezést indítottunk számukra.
Kerti Könyvjelző rovat kertbarát
klubja sem tudott elindulni a könyvtár falai között, de havonta egy-egy bejegyzéssel igyekszünk segíteni a lelkes kertbarátoknak.
Kialakítottuk a kölcsönzésre előkészítés szolgáltatásunkat, várjuk e-mailen a
kölcsönözni kívánt könyv igényeket a
szadakonyvtar@gmai.hu címre. Csütörtök
14 óráig leadott rendeléseket, csütörtöki napon 14-16 óra között megbeszélt időpontra
előkészítjük, így csak oda kell jönni hozzánk,
ott fog várni a csomag a bejáratnál.
A Könyvmoly börze részlegünk kikerült a Faluház elé. Az ingyen elvihető
könyvek polcáról továbbra is válogathat
bárki kedvére, mi folyamatosan feltöltjük
új könyvekkel. Zökkenj ki, olvass magadnak, olvass a gyerekeidnek, meglátod, elröppen az idő!
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Tájékoztatunk továbbá minden kedves
látogatónkat, hogy az előre meghirdetett
összes közösségi programunk határozatlan ideig elmarad, így idén nem nyílik ki a
kedves HÓVIRÁG sem, amit a nyugdíjas
korosztállyal versmondó versenyen együtt
szoktunk ünnepelni.
Minden kedves olvasónknak jó egészséget
kívánunk és várunk mindenkit online programjainkra. Reméljük, mihamarabb újra találkozunk személyesen. Addig is maradjon
mindenki otthon, mi hozzuk továbbra is a jobbnál jobb könyveket.

KÖNYVTÁRI
PROGRAMOK:
AMIT MINDEN HÉTEN VÁRJ A NETEN:
HÉTFŐ

Családi okoskodó kvíz
játék 6 héten át

KEDD

Családi Papírszínház

Olvass nekem, olvasok
neked baráti olvasókör
kis könyvajánló
CSÜTÖRTÖK Egy
mindenkinek
SZERDA

RAJZPÁLYÁZAT: Az én könyvtáram
címmel várunk szabadon választott technikával készített rajzokat a cím szerinti témában, fotózott vagy szkennelt formában
e-mail címünkre (szadakonyvtar@gmail.
com) elküldve. A beérkezett pályaművek
közül a legszebbeket értékes könyvjutalmakkal díjazzuk. Újra nyitás után minden beérkezett rajzot egy kiállítás keretében bemutatjuk.

KÖNYVMOLY
BÖRZE SZABAD POLC:

Faluház bejárata előtt vár mindenkit folyamatosan a szabad levegőn.

KÖLTÉSZET NAPJA
MEGEMLÉKEZÉS

ÁPRILIS 11.
Az iskolával tervezett közös szavalásunk
idén elmarad, de akinek kedve van a honlapunkon, és a facebookon is követheti zenés megemlékező bejegyzésünket. Maradandó emlék az együtt szavalás, reméljük,
jövőre ismét megélhetjük.

KÖNYVAJÁNLÓ

Ismerd meg a kerti madarak
hangját! (HVG Könyvek, 2018.)
Rendkívüli alkalom, hogy itt
a könyvajánlóban egy gyerekeknek szánt
könyvet ajánljunk az újság
hasábjain, de
ha valaki kezébe veszi ezt a bizonyos könyvet, biztosan megérti majd miért tettük.
Ez a könyv elvarázsol, kiragad a hétköznapból. Melegség önti el, aki csak kézbe veszi. Ismerhetjük már a gombnyomásra rémes dallamokat hallató lapozó könyveket,
de most nem várt csodát kapunk a fals hangok helyett. A tenyerünkből füttyent a poszáta, az ökörszem, a tengelice, a zöldike és
még megannyi kedves kerti barátunk. Végre közelről is láthatjuk a gyönyörűen szerkesztett könyvben az ágak között magasan
megbújó apróságokat, és tudhatunk meg
róluk sok hasznos információt is.
Bagolyvár Könyvtár Facebook oldalán
hangos könyvajánlóban is találkozhat vele,
akinek felkeltettük az érdeklődését.

SZÓMAGYARÁZÓ ROVAT:

RETORIKA: Görög-latin eredetű szó,
szónoklattudomány, ékesszólás, a meggyőző frappáns és hatásos érvelés tudománya vagy művészete. Maga a szónok, rétor
KERTI KÖNYVJELZŐ
ereje az élő szavas helyzetfelismerő találéKERTBARÁT KLUB:
konyságon és rögtönzésen alapszik, melyÁPRILIS 25. SZOMBAT, facebook be- ben közönségét megnyeri. Cicero, Széchéjelentkezéssel.
nyi és Kossuth, vagy éppen Churchill mind
jeles rétorok voltak.

KÖLCSÖNZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE:

CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN 2 ÉS 4 ÓRA
között lehetőség van a szadakonyvtar@
gmail.com-ra megküldött igények személyes átvételére.

(NYITVA TARTÁS) Kölcsönzés
átvételi idő: Csütörtök: 14-16

Németh Anikó és Pusztai-Krepsz Mónika
könyvtárosok
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HÍREK

Beíratás hités erkölcstan
oktatásra
Kedves Szülők és Általános
Iskolás Gyermekek, Fiatalok!
A 2020/21-es tanévben is az általános iskola valamennyi évfolyamán folytatódik a hit- és erkölcstan oktatás.
Az alapműveltség és az egyetemes kultúra része a Biblia ismerete. A
nagyközségünkben jelenlévő – öku
menében is együttműködő – különféle felekezetek (református, katolikus,
baptista) hittan vagy bibliaismeret óráin a tanulók megismerhetik a Bibliát
és történeteit, valamint a keresztény
értékrend és a keresztény erkölcstan
alapjait is elsajátíthatják.
Ezekre az órákra bárki beírathatja a gyermekét, függetlenül
attól, hogy van-e vallásos háttere
vagy nincs, gyakorló keresztény-e
vagy sem. (Egy tanuló jelentkezése esetén is indul az oktatás.)
A beiratkozás az aktuális tanévre
szól. Ki is lehet próbálni, s a tanév leteltével mást lehet választani (etikát vagy másik hittant).
A hittant, bibliaismeretet lelkészek,
hittanoktatók, bibliatanítók tanítják az
iskolai órarend keretében.
Mi a tennivaló, ha az erkölcstan óra
helyett a hittan, bibliaismeret oktatását választják?
• Az elsősök beiratkozásakor a szülő
már nyilatkozott arról, hogy melyik
hittant (vagy erkölcstant) választotta a gyermeke számára.
• A további évfolyamokon tanulók szülei május 20-ig nyilatkozhatnak az iskola igazgatójánál,
ha szeptembertől a hittant, bibliaismeretet szeretnék inkább választani.
Sándor Levente lelkipásztor református közösség
Kozsuch Zsolt lelkipásztor katolikus közösség
Bacsó Benjámin lelkipásztor baptista közösség

APRÓHIRDETÉS
VIRÁGVÁSÁR – Egynyári virágok, zöldségpalánták termelőtől megvásárolhatók. Kosik Vendelné,
Szada, Dózsa Gy. út 81. Tel.: 06-20-572-5818

Varrókások öröme
A „GALGAMENTI HÍMZÉSEINK” ELSŐ DÍJAT KAPOTT
A Szadai Varróka 2015-ben alakult, mindenkit a Galgamenti
fehérhímzés érdekelt. Mivel ezt
a témát évek óta én gyűjtögetem, hozzám csatlakoztak.

A

szakköröm tagjai: Bácsné Balla
Gyöngyi Piliscsabáról, Béres Erzsébet Budapestről, Császár Ildikó Kistarcsáról, Király Márta Budapestről, Kliment Lajosné Fótról, Sárospatakiné
Fazekas Judit Budapestről, Tarász Ilona
Budapestről, Újvári Tünde Erdőkertesről.
Sajnos egyedül én vagyok szadai. Néhányan más szakkörnek, csoportnak is tagjai.
Szadán a Tájházban találkozunk, havonta egy alkalommal. Először itt a Tájházban ismerkedtünk a szadai fehérhímzéssel,
de a Galga mente más településein is vannak nagyon szép minták. Így eljutottunk
már Bagra, Turára, Hévízgyörkre, Boldogra, Kartalra, Püspökhatvanba is. Minden
település jellegzetes motívumaival hímeztünk is valamilyen tárgyat, például zsebkendőt, fejkendőt, terítőt, párnát, kötényt.
Az évek alatt gyűltek a szebbnél szebb alkotások, többen nagyon szépen hímeznek,
és nagyon meg akarják tanulni, hogy mit
is jelent a Galga menti fehér lyukhímzés.
A 2017-es esztendőre már olyan szép
anyag készült, hogy Szadán, a Tájházban
kiállításunk is volt. Ezt vándorkiállításnak
terveztük, vagyis be szeretnénk mutatkozni vele azokon a településeken, ahonnan
már vannak saját magunk készítette hímzéseink. Ez Turán már megvalósult, ahol a
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
meghívta a Fehérhímzések a Galga mentén című kiállításunkat a XVII. Turai Népzenei és Kórustalálkozó alkalmából.
A lelkesedés nem csökken, részt vettünk
2019-ben a Komakendő kiállításon, a Lakiteleki Népfőiskolán, ahol az én lányaim mind a hatan díjazottak lettek. Ez a díjazás
azért is nagyon értékes
volt, mert összesen 21
díjat osztottak ki a
hímzőknek, és ebből 6 díj a szadai
csoportnak jutott.
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Újvári Tünde és dr. Dulai Sándorné
Ebben az évben pedig Békéscsabán, a XVII.
Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválon
a csoportos kategóriában a Galgamenti
hímzéseinket első díjjal jutalmazta a zsűri. Ez az esemény igen rangos rendezvénynek számít, hiszen csak kétévenként rendezik meg, és 1700 körüli alkotás érkezik
minden alkalommal. A zsűri ebből válogat. Nagyon sok dicséretet kaptunk a Galga menti falvak hímzésvilágát bemutató
különféle munkáinkért. Amit hímeztünk,
valóban gyönyörű fehér foltja volt az egész
kiállításnak. Ez persze a kiállítás rendezőit
is dicséri, de ők azt mondták, hogy kön�nyű ilyen szép alkotásokból szép kiállítást
készíteni. Nagyon kevesen művelik ezt a
kultúrát. Egy egész kis szobácskát rendeztek be a hímzéseinkből, igen szép és ízléses lett a 28 tárgyból álló garnitúra. Van
benne bagi, boldogi, kartali, püspökhatvani,
szadai, turai terítő, párna, zsebkendő, fejkendő, ajándékos kendő, függöny, gyerekágy garnitúra. Köszönjük a színvonalas
rendezést dr. Illés Károlynénak és munkatársainak.
Az idén ezzel az anyagunkkal pályázunk a budapesti Élő Népművészet Országos Népművészeti
Kiállításra. Reméljük, sikeres résztvevői leszünk enAz első
nek az ötévente megrendedíjat nyert
Galgamenti zendő nagy eseménynek is.
hímzések
Dr. Dulai Sándorné szakkörvezető
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HITÉLET

„Krisztus feltámadott, kit halál elragadott…”

REFORMÁTUS EGYHÁZ
„Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk, Alleluja!”
Énekeljük az egyik legszebb, húsvéti énekünkben, mely egészen a XIII. századból
származik. Krisztus halál feletti győzelme
ragyogja be örömteli fénnyel ezt a mulandó
földi életet, és ragyogtatja fel, hogy több az
élet, mint ez a mulandó földi lét. Van örök
folytatás! Krisztus halála és feltámadása
által nem ítélet, hanem örök élet vár mindazokra, akik hisznek Jézusban, mint személyes Megváltójukban.
Nekünk ismeretlen ez a helyzet, de az
ókor, és a középkor embere számára a járványok miatt a mindennapjaik része volt,
hogy bármikor bekövetkezhet ennek a földi életnek a vége. Éppen ezért őket jobban
foglalkoztatta, hogy mi lesz utána? Reméljük, hogy ez a szörnyű járvány mielőbb véget ér, de ha az emberek ebben a váratlan
és szokatlan helyzetben nem vádolják, hanem keresik az Istent, és segítségül hívják
Őt, az egyetlent, Aki tud segíteni, akkor
mégis lesz jó oldala is ennek az egyébként
minden tekintetben borzalmas járványnak.
Visszatérve a feltett kérdésünkhöz: Mi
lesz a halál után? A Biblia világos tanítást
ad ezzel kapcsolatban is. Isten a föld porából formálta testünket, és az élet lehele-

tét lehelte belénk. Ezzel a képes beszéddel
azt mondja el a Szentírás, hogy halandó
testünk van, de halhatatlan lelkünk is van.
A halál pillanatában a test és a lélek elválik egymástól. A testet eltemetik, de a lélek öntudatánál marad, és Isten színe elé
kell, hogy álljon, ahol számot ad mindarról, amit a testben cselekedett. A lelkek
nem bolyongnak itt a földön, hanem Isten
elé kell, hogy álljanak. A halál után két lehetőség van: Örök élet a mennyei dicsőségben, vagy örök kárhozat, örök gyötrelem a
pokolban. Nincs harmadik lehetőség!
A Biblia azt is világossá teszi, hogy Ádám
utódai közül senki nem érdemli meg, hogy
a mennybe menjen. Isten szent, Igazságos
és bűnt gyűlölő. A mennybe pedig nem mehet be senki, aki bűnben él. Gondold végig
őszintén hány bűnt követtél el csak ez elmúlt 365 napban: szóban, cselekedetben,
gondolatban, vagy mulasztásban. Fel se
tudjuk sorolni! A Biblia azonban világossá teszi azt is, hogy Isten nagyon szereti az
embert! Gyűlöli a bűnt, de a bűnös embert
nagyon szereti! Ezért készített egy lehetőséget minden ember számára: Jézus az Isten Fia vállalta, hogy eljön ebbe a világba
és emberi természetet ölt magára. Vállalta, hogy magát megalázva jár ezen a földön, mindenkivel jót tesz, gyógyít, enni ad
az éhezőknek, halottakat támaszt fel, és az

Húsvét után – húsvét helyett?
KATOLIKUS EGYHÁZ

AZ ELMÚLT HETEK alaptapasztalata:
minden másképpen van. Minden megváltozott, megingott alapvető biztonságunk, sok minden összekeveredett
bennünk és körülöttünk. Ferenc pápa
március 27-én az Urbi et orbi áldás előtt
így beszélt:
„Ebben a mi világunkban, amelyet Te
nálunknál is jobban szeretsz, a lehető
legnagyobb sebességgel robogtunk előre, úgy éreztük, erősek és mindenre képesek vagyunk. Epekedtünk a haszonra,
engedtük, hogy felemésszenek minket a
tárgyak és megrészegítsen a sietősség.
Nem álltunk meg a hívásodra, nem tértünk észre a háborúkkal és a bolygószintű igazságtalanságokkal szemben, nem
hallottuk meg sem a szegényeknek, sem
a mi súlyosan beteg bolygónknak a kiáltását. Folytattunk mindent rendíthetetlenül, és úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban. Most,
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amikor háborgó tengeren hajózunk, tehozzád esdeklünk: „Kelj fel, Urunk!”
Érdemes most megállnunk ezután a húsvét után és megkérdeznünk magunktól: képesek vagyunk a belső változásra?
Megtanultam-e például a hálát? Most,
amikor hiányzik, tudok-e utólag hálás lenni
azért, amit természetesnek vettem? A munkatársaimért, a tömegközlekedésért, a nyitott üzletekért, a családomért, azért, hogy
láthatom idősebb rokonaimat? Kinyílt-e a
szemem ebben az időben arra, hogy Isten
milyen titokzatosan működik az életemben?
Túlléptem-e azon a vallásosságon, ami
Istent egy mennyei biztosítótársaság főnökének látja: aki hisz, annak baja nem
lehet semmi. Tudok-e ítélet nélkül szemlélni, vagy még most is Istenével egyezőnek gondolom a saját meglátásomat? „Sokan azt mondják, hogy a betegség, vagy
ez a járvány a bűneink miatt van. És lehet, hogy ha én is elkapom ezt a vírust, én
is ezt gondolom majd. Hogy én vagyok a

evangéliumot (a jó hírt) hirdeti mindenkinek. Vállalta, hogy betölti az Isten törvényét. Soha egyetlen bűnt se követett el: se
szóban, se tettben, se gondolatban, se mulasztásban! És vállalta azt is, hogy Ő az ártatlan, a bűntelen, a szent odaadja az életét
engesztelő áldozatul a bűnösökért. Jézus
meghalt a kereszten. Értünk halt meg! Érted halt meg! A mi bűneinket vette magára,
a mi bűneink büntetését hordozta el ott a
kereszten! Isten minden egyes embernek
felkínálja ezt az egyetlen lehetőséget, hogy
a mennybe kerüljünk: Ha hiszed, hogy Jézus érted is meghalt, és hiszed, hogy Ő a
te bűneidet is eltörölte, akkor Isten Jézus
érdeméért minden egyes bűnödet eltörli,
és erőt ad, hogy Jézust követve a Szentlélek segítségével, te is a jó úton, a hit és a
szeretet útján tudj járni, és a menny felé
haladj.
Azt is fontos tudni, hogy mi keresztyének
nem egy halott valakire emlékezünk, nem
egy halott jótevőt ünneplünk, hanem az Élő
Jézus Krisztust! Mert Jézus ÉL! Húsvétkor
feltámadt a halálból, legyőzte a halált, és ma
is tud segíteni neked is! Ezért ujjong a régi
szép ének, és ezért örvendezhetünk mi is,
mert tudjuk, aki hisz Jézusban, annak örök
élete van! Higgy az ÚR Jézus Krisztusban
és üdvözülsz!
Sándor Levente református lelkipásztor

hibás. És ami még szörnyűbb, biztos lesznek majd olyanok, akik azt gondolják, hogy
én vagyok a hibás. Hogy nem vigyáztam
eléggé. Hogy talán meg is érdemlem. De
Uram, hadd kérdezzem meg. Lehet, hogy
nem is a bűnösök lesznek betegek? Hanem
a Te legjobb barátaid, mint Lázár is? Lehet, hogy a betegek mind a Te barátaid?”
(Juhász-Laczik Albin bencés szerzetes)
Talán ez a járvány megtanít minket arra
a tapasztalatra, amit Pilinszky János fogalmaz meg hihetetlen pontossággal Elég
című versében:
„Elég, igen, egy kéz elég amint
megkeveri a kávét, vagy ahogy
„visszavonúl a bemutatkozásból”,
elég, hogy elfeledjük a helyet,
a levegőtlen ablaksort, igen,
hogy visszatérve éjszaka szobánkba
elfogadjuk az elfogadhatatlant.”
Figyeljük meg most magunkban: valójában mire van szükségem a boldogsághoz?
Ha odafigyelünk, meghallhatjuk magunkban Isten válaszát, és eljuthatunk az értünk
meghalt és feltámadt Jézussal való valódi,
belső találkozásra!
Borbáth Gábor
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ADÓSZÁMOK
az adó 1%-ának
felajánlásához
TISZTELT SZADAI POLGÁROK!
Azért, hogy nagyközségünk minden
intézménye további plusz lehetőséget
kapjon a fejlesztéseihez, a közösségi
élet jobb kialakításához, kérjük, hogy
adóbevallásukban az alábbi alapítványokat és egyesületeket támogassák
adójuk 1%-ával!
Székely Bertalan Óvoda
Közhasznú Kulturális Alapítvány
19186797-1-13
Életfa a Gyermekekért
Alapítvány (Székely Bertalan
Általános Iskola)
18504987-1-13
Kulturális Alapítvány Szadáért
19176310-1-13
Szadai egyházak
technikai száma:
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi
Református Egyház 0066
Magyarországi Baptista Egyház 0286

HÍREK

INGYEN IGÉNYELHETŐ Köszönet és
MICROSOFT OFFICE 365 további segítségdiákoknak és tanároknak! nyújtás kérése
A MICROSOFT és
az Emberi Erőforrások Minisztériumának együttműködésében minden
általános és középiskolás diák ingyen Microsoft Office 365
csomagot igényelhet. (World, Excel, PowerPoint, stb). Teljes értékű, jogtiszta licenszről
van szó, ami 5 eszközön (számítógépen,
laptopon, de akár telefon, vagy tableten
is) használható egyszerre.
Ehhez az alábbi linken – az Emberi Erőforrások Minisztériumának regisztrációs
felületén – kell regisztrálni. Az oktatási
azonosító, amit kér a rendszer a diákigazolványon megtalálható.
A regisztrációt követően a megerősítést
kérő email szinte rögtön megérkezik, majd
a megerősítést követően jönni fog egy másik email is a belépési adatokkal. Ez utóbbi előfordul, hogy csak pár óra múlva, de
jönni fog.
https://o365.oh.gov.hu/

A TÁBOR ALAPÍTVÁNY köszönetet
mond mindazoknak, akik munkáját az
elmúlt év/ek/ben támogatták a SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1%-ával.
A számlára érkezett összeget az ÖRÖMHÍR tábor céljaira használtuk fel. Az alapítvány 2020-ban is tudja fogadni az SZJA
1%-os felajánlásokat.
Adószámunk: 18667125-1-13
Pálmai Zoltánné titkár, Pálinkás Ibolya elnök

A szadai Örömteli Életért
Közhasznú Alapítvány örömmel fogadja a felajánlott
adó 1% támogatást!

Adószám: 18709371-1-13
Köszönjük!
Simon Erika, kuratóriumi elnök
www.oromteli.hu,
www.facebook.com/oromteli

HIRDETÉS
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AJÁNLÓ

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!

SZADAI
KISÁLLATRENDELŐ
Dr. Vada Edina állatorvos
Telefon: +36 30 200 5286
+36 30 568 0903

Web: www.kisallatrendelo.com

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

KISÁLLATELEDEL

BOLT

Nyitva: H-P: 8-12 és 15-19,

Szo,: 9-12

2111 SZADA, Dózsa György út 68.
2020. ÁPRILIS | 2111 SZADA

Járványügyi korlátozások idején

HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL
állunk rendelkezésre!

ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022
Érdemes követni a FACEBOOK oldalunkat!
GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36.
17

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

WWW.GUMISZERVIZHAZHOZJON.HU

MIÉRT VÁRNA HETEKET
IDŐPONTRA?

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA
HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

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

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258
Akciós ajánlatunk:
ÁPRILIS 22–28-ig
Csirkecomb farrésszel

SZADA

Előhűtött. A kép illusztráció!

449

Ft/kg

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

99

Ft

Trappista sajt

Hegyes
erős paprika

1599

A kép illusztráció!

Ft/kg

A kép illusztráció!

Vállalkozzon okosan! MI SEGÍTÜNK!

Parmalat Tejföl

20 %, vödrös,
800 g, 749 Ft/kg

599

Ft

-25%
SZUPER ÁR:

89

119 Ft

Ft/db

59 Ft/l

Theodora
ásványvíz

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

Impresszum
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SZADA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ingyenes tájékoztató lapja

Főszerkesztő: Polgár Gyula
Szerkesztőség: 1173 Budapest, Székicsér utca 15.,
06-20-966-1190, 06-30-955-7581, e-mail: gyulapolgar56@gmail.com,
Kiadó: Szada Nova NKft., Felelős kiadó: Illés Szabolcs • honlap: www.szada.hu
Nyomdai előkészítés: Juhász András
Hirdetésfelvétel: +36-20-966-1190, gyulapolgar56@gmail.com
Nyomda: Prime Rate Kft. 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 16.
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter
Megjelenik minden hónap első felében 2200 példányban. • ISSN: 2060-1115
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tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.
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Tomi Mosószer többféle
20 mosás, 1 l, 18 mosás 1,17 kg, 811 Ft/kg
Kapszula többféle, 14 db, 68 Ft/db 949 Ft

Kékkúti szénsavmentes,
Kereki szénsavas,
szénsavmentes
1,5 l, 79 Ft/l

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

DROZDIK BÉLA

+36 30 3523180
drozdikbela@freemail.hu

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSE,
ENGEDÉLYEZTETÉSE
ÉTDR ENGEDÉLYEZTETÉSI
RENDSZERBE
FELTÖLTÉSSEL
2111 SZADA | 2020. ÁPRILIS

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
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 Tel.: (28) 503-055
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
a Polgármesteri Hivatalban
minden csütörtökön 08.00-15.00 között.
Előzetes időpont-egyeztetés: Tel.: (28) 405-181

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
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-586
Email: ovoda@szada.hu,
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi
Óvodavezető: Weitz Magdolna
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
Email: szada@szadafaluhaz.hu,
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitvatartás: 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: Juhászné B. Zsóka
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807
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: https://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
SZADANOVA Nonprofit Kft.
Szada, Dózsa György u. 88.
E-mail: szadanova@szada.hu

HIVATALOK

Kormányablak (Gödöllő)
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1-3.
Tel.: (28) 520-860
E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu
Kormányablak (Veresegyház)
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 12.30-14.00,
Sze: 08.00-12.00 12.30-16.00,
szombat, vasárnap: zárva

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

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

KÖZBIZTONSÁG

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

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
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
POLGÁRŐRSÉG 24 órás ügyelete +36/20 802-8899
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. Szemerédy István Tel.: (28) 405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00–12.00
kedd-csütörtök: 13.00–17.00
GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina,
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
Rendelési idő: hétfő 9.00-12.00, kedd 13.00-16.00,
szerda 10.00-12.00, csütörtök 12.00-15.00,
péntek 9.00-12.00,
Tanácsadás: szerda 9.00-10.00 előzetes telefonos
egyeztetés alapján!
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
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
VÉDŐNŐISZOLGÁLAT
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

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.
Nyitvatartás:
Hétfő, Szerda: 8.30 - 18.00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.30 - 16.00,
Szombat: Zárva
UPC Magyarország Kft.
2100 Gödöllő Dózsa György út. 18.
Telefonos ügyfélszolgálat: 1221
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00 - 18.00,
Kedd - Csütörtök: 9.00 - 17.00, Péntek: 9.00 - 15.00
Honlap: www.upc.hu
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
Mobil: +36/70 220-4399

KORMÁNY
INFORMÁCIÓ
inkább
telefonáljon, interneten beszéljen velük!
• Látogassa őket ritkábban, helyette
KORMÁNY
INFORMÁCIÓ

• Ne használjanak közös háztartási eszközöket!

HOGYAN ÓVJA MEG SZÜLEIT, NAGYSZÜLEIT?

HOGYAN
ÓVJAa gyakran
MEG SZÜLEIT,
NAGYSZÜLEIT?
és fertőtlenítsék
érintett felületeket
és tárgyakat!
• Tisztítsák
- COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban -

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

- COVID-19
vírusfertőzéssel
kapcsolatban
a bevásárlásban,
szerezze be számukra
a szükséges háztartási
termékeket!
• Segítsen nekik

Ebben az
ritkábban
kell kimozdulniuk,
és zsúfol
helyekre
menniük.
A esetben
COVID-19
vírus okozta
fertőzések forgalmas
kapcsán az
Ön saját
felkészülése
A COVID-19 vírus okozta fertőzések kapcsán az Ön saját felkészülése
mellett
az idősebbekre
is, hiszen
ők az újorvosuk
koronavírus
betegség
hogygondoljon
milyen gyógyszereket
szednek
szerettei,
segítségével
• Tudja meg,
mellett
gondoljon
az idősebbekre
is, hiszen
ők az és
új koronavírus
betegség próbáljanak
által nagyobb
veszélynek
vannak kitéve.
némi tartalékot
is beszerezni
számukra!
által nagyobb
veszélynek
vannak kitéve.
a szükséges
élelmiszerekNAGYSZÜLEINEK
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1. Kérjük,
  
jelölje 1-10
skálán, hogy Önnek mennyire nehéz most ez a helyzet?
egy járvány
esetén!
1-es: rendkívül nehéz – 10-es: egyáltalán nem nehéz. Jelölje x-szel azt a számot, amelyik hozzávetőlegesen kifejezi, hogy az 1-es vagy a 10-es értékhez áll közelebb!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456
TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
koronavirus@bm.gov.hu
•• e-mail-cím:
2. Mi hiányzik Önnek leginkább ezekben a napokban? Köszönjük,
  
ha leírja
pár277
mondatban,
jut.
telefonszám:
06 80
455 és 06 80ami
277eszébe
456
TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
koronavirus.gov.hu
•• honlap:
Amennyiben további kérdés merül fel Önben,
e-mail-cím:
koronavirus@bm.gov.hu
és Messenger
•• Facebook-oldal
az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:
honlap: koronavirus.gov.hu
Amennyiben további kérdés merül fel Önben,
az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

•

www.facebook.com/koronavirus.gov.hu
Facebook-oldal és Messenger
www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

3. Mire lenne szüksége? Kérjük, foglalja össze!
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