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köt szerződést a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval. A Misszió a megállapodás megkötésekor összesen 14 férőhelyre
rendelkezett működési engedéllyel és kötelezettséget vállalt 5 szadai gyermek elhelyezésére. A Baptista Tevékeny Szeretet
Missziót a szadai gyermekek után az önkormányzat a jelen feladat-ellátási megállapodásban vállalt feladatok teljesítéséért 2021. február 1-től 20.000 Ft/hónap/
gyermek hozzájárulást fizet. A hozzájárulás összegét a szülők által ténylegesen
befizetett térítési díjba be kell számítani.

időkkel kell elszámolniuk. Az önszerveződő közösségek támogatására vonatkozó
főbb szabályokat az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Knyt. (Közpénzekből nyújtott támogatások) is tartalmazza. Az egyesülési
jogról szóló törvény alapján csak olyan
civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap
utolsó napjáig a jóváhagyásra jogosult
testület által elfogadott beszámolóját letétbe helyezi és közzéteszi. A törvény kötelező rendelkezésére figyelemmel, helyi
rendeleti szinten is követelményként kell
meghatározni, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a megelőző üzleti évben
beszámoló készítési és közzétételi kötelezettségének eleget tett-e.

A fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében új szerződést
kötöttek a Takács Dental Kft.-vel

Módosították a Helyi Építési
Szabályzatáról (HÉSZ) szóló
önkormányzati rendelet

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja,
a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

A

rra természetesen van lehetőség,
hogy a polgármester e-mailben,
vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét.
Pintér Lajos polgármester a fenti rendelkezést messzemenően betartva, de élve
a felkínált lehetőséggel, a januári határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a
képviselő-testületnek megküldte, ennek
megfelelően online értekezlet keretében
alakítottak ki közös álláspontot, amelyekről a törvénynek megfelelve a polgármester hozta meg a végső döntést.

Szerződést kötöttek
a Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió Alapítvánnyal
Döntés született a Felhőcske I. és II. Családi Bölcsődével kötendő feladat-ellátási szerződésről. A gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján 2017. január 1-től a
települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról,
ha bölcsődei ellátásra az adott településen
legalább öt gyermek jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt. Szadán az előterjesztés
készítésének időpontjában 165 három év
alatti gyermek él. A jogszabály változás következtében az önkormányzat saját intézmény fenntartásával gondoskodott a bölcsődei ellátásról, azonban a lakosságszám
növekedésével a kisgyermekes lakosság
körében nagyobb igény lenne ezen ellátás
igénybevételére. Az önkormányzat ezért
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Szada Nagyközség polgármestere úgy döntött, hogy a LOTI DENT Kft.-vel a 2005.
március 18-án kötött megbízási szerződést
megszünteti, és 2021-től a Takács Dental
Kft.-vel köt feladat-ellátási szerződést.
A vállalt tevékenységet dr. Takács László
fogszakorvos látja el. Erre azért volt szükség, mert változás történt a cég elnevezésében, ugyanis a LOTI DENT Kft. 2012.
január 25-től megváltoztatta a nevét, és
azóta Takács Dental Kft.-ként végzi ezt a
tevékenységet. A szerződést határozatlan
időre kötötték azzal a kikötéssel, hogy az
5 évnél rövidebb nem lehet.

A képviselő-testület még tavaly júliusban
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a
Szada Ipari Park 4333/12, 4333/18, 4333/19,
4333/20 és 4333/24 hrsz.-ú ingatlanokat, és
döntött arról, hogy elkészítteti a területre
vonatkozó településrendezési terv és építési
szabályzat módosítását. Az új tervek elkészítésének célja, hogy támogassa a BioTech USA
Kft. kérelmét, ugyanis a cég tovább szeretné
bővíteni a szadai telephelyét. A beruházás,
amely közel 600-700 millió forint befektetését igényli, lehetőséget ad a gyártói és raktározási kapacitás növelésére, továbbá a jelenlegi 400-450 főhöz képest kb. 50-55 további
munkavállaló foglalkoztatására Szadán.
Módosították a helyi önszervező- A módosítással a megengedett legdő közösségek (civil szervezetek) nagyobb beépítettségi arány 70 %-ra,
pénzügyi támogatásának rendjét a legkisebb megengedett zöldfelüPontosították, hogy kik kaphatnak költ- leti arány pedig 10 %-ra változott.
ségvetési támogatást és milyen határ- 
P.Gy.
2111 SZADA | 2021. FEBRUÁR

RENDELETEK

Közösségi együttélés szabályai:
SZÜKSÉGES EGY ÚJ RENDELET

OSSZÁK MEG VELÜNK VÉLEMÉNYÜKET AZ ÚJSÁGBAN TALÁLHATÓ
KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉVEL, VAGY AZ ONLINE FELÜLETEN
Magyarországon a helyi önkormányzatok önálló hatáskörben rendelkezhetnek a közösségi együttélés alapvető szabályairól, illetve azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Bár Szadán már három és fél éve létezik hatályos szabályozás a témában, több meghatározó jelentőségű tényállást akkor sem vett figyelembe, és így nem is rendezett, vagy a tényállás túlszabályozottsága miatt már nem
egyértelmű a rendelet. Ennek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete egy
új rendelet elfogadását tűzte ki céljául, amely megalkotásának folyamatába Szada lakosságát is be
kívánja vonni. Mostani lapszámunk hátsó borítóján egy kérdőív segítségével kérjük ki véleményüket.
Önállóan határozható meg
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: helyi önkormányzatokról szóló törvény) ad lehetőséget a helyi önkormányzatok
számára, hogy olyan rendeleteket alkossanak, amelyek meghatározzák a közösségi
együttélés alapvető szabályait, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit, valamint
az öngondoskodás és a közösségi feladatokban való részvétel szabályait.
Az önkormányzást egy adott közösség jogaként definiálják, egy öngondoskodásra,
együttműködésre képes közösség jogaként,
amely felelősséggel képes eldönteni, hogy
mi a jó neki. Az önkormányzatnak annyi a
feladata, hogy ezt a helyi közakaratot valósítsa meg, teremtse meg azt az intézményrendszert és azokat a forrásokat, amelyek
a helyi közakarat megvalósítását lehetővé
teszik.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak rendeleti szinten történő szabályozásával kapcsolatban a törvényjavaslat indokolása annak idején a következőket tartalmazta:
„Az emberi közösségek akkor életképesek,
akkor élhető egy település, ha megvannak
és működnek az együttélés alapvető íratlan
és írott szabályai.” Az ilyen normákat jelentős részben a helyi sajátosságok alakítják,
generális érvényű felsorolásuk természetesen lehetetlen. A helyi önkormányzatok
más jogszabályban nem szabályozott kérdésekben, (tehát csak helyi közügyekben)
és törvényben kapott felhatalmazás alapján alkothatnak önkormányzati rendeleteket. Az önkormányzati törvény felhatalmazása csak olyan rendeletek megalkotására
szól, amelyek szankcionálatlansága komolyan veszélyeztetné a települések közrend2021. FEBRUÁR | 2111 SZADA

jét, közbiztonságát, a közös kulturális értékeket, vagy közegészségügyi kockázatot
rejtenek. A törvény felhatalmazó rendelkezése és az ahhoz tartozó indokolás „alapvető szabályokról” beszél, vagyis a közösségi
együttélés szabályai alatt azokat a minimumokat kell értenünk, amelyekben mindan�nyian, legalábbis a lehető legtöbben meg tudunk egyezni, amely szabályok nélkül nem
lehetne békésen egymás mellett élni.

Szada is megtette
A helyi önkormányzatairól szóló törvény
adta lehetőséggel élve Szada Nagyközség
Önkormányzat előző Képviselő-testülete
2017 júniusában önkormányzati rendeletet fogadott el 10/2017. számon a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint
azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A rendelet akkor az általános rendelkezések (személyi és tárgyi hatály, eljárási
szabályok) mellett igyekezett részletesen
taglalni a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásokat. A rendelet külön fejezetekben tárgyalja a „Szada”
név és önkormányzati jelképeket; az utcaés házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartásokat; a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértését; a
közterületek rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos szabályok megsértését;
a parkolás rendjével kapcsolatos szabályok
megsértését; a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos szabályok megszegését; az állattartás körében
érvényesítendő szabályok megsértését; a
hulladékgazdálkodási szabályok megsértését; a temetők rendjének megsértését, valamint a zajvédelemmel kapcsolatos szabályok megszegését is.

Legyen aktuális,
alkossuk meg együtt!
Az immár három és fél éve hatályban lévő
önkormányzati rendelet minden igyekezete ellenére már elkészültekor sem tudta maradéktalanul betölteni szerepét. Több meghatározó jelentőségű tényállást akkor sem
vett figyelembe, és így nem is rendezett, vagy
a tényállás túlszabályozottsága miatt már
nem egyértelmű. Mivel a szadai lakosok által az egyik legtöbbet keresett és hivatkozott rendeletről van szó, Szada Nagyközség
Önkormányzat jelenlegi Képviselő-testülete annak jelentős módosításáról dönt a lakosság bevonásával.
Az együttélés kérdése kiemelt pontként
szerepelt a jelenlegi testület többségét adó
képviselők választási programjában. Az akkori ígéret szerint a közösségi együttélés szabályait rögzítő rendelet felülvizsgálata a lakossági igények figyelembevételével történik
meg, így ennek megfelelően arra buzdítjuk
Önöket, hogy a témában adjanak hangot véleményüknek! Mostani lapszámunk hátsó
borítóján egy kérdőív segítségével kérjük ki
véleményüket. Kérjük Önöket, hogy osszák
meg velünk elképzeléseiket a közösséget leginkább foglalkoztató kérdésekről. A kérdőív
kitöltését megtehetik online (https://szada.
hu/hirek/kerdoiv), vagy a kitöltött kérdőívet
a település több pontján kihelyezett (Ezüstkehely Gyógyszertár; Háziorvosi Rendelő; Stihl
Szakkereskedés; Szadai Polgármesteri Hivatal, Gödöllő COOP 21. SZ. ABC, Szada) gyűjtődobozokban is eljuttathatják részünkre.
VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2021. MÁRCIUS 7.
Kíváncsiak vagyunk véleményükre, alkossunk együtt új rendeletet a közösségi
együttélésről!
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INTERJÚ

PETRÁK ÁRPÁD: szükséges volt

Szadán a gyökeres változás
A Változás Útján Egyesület tagjaiban nagy elszántságot és lendületet
látott, ezért is csatlakozott hozzájuk. A választás évében a helyi politikában jártas emberek közül szinte senki sem adott esélyt ennek a
csapatnak, de az idő őket igazolta. - nyilatkozta a 2111 Szada magazinnak Petrák Árpád, Szada Nagyközség társadalmi alpolgármestere.

V

olt-e kellemetlensége abból,
hogy a Változás Útján Egyesület színeiben Pintér Lajost
támogatta?
– Igen, volt, de most is vállalom, és támogatom, hogy szükség volt Szadán egy
gyökeres változásra. A Változás Útján Egyesület tagjaiban nagyon nagy elszántságot
és lendületet láttam, ezért is csatlakoztam
hozzájuk. Hála Istennek nem csalódtam
és örülök, hogy együtt dolgozhatom velük. Azért azt szeretném leszögezni, hogy
2019-ben, a választás évében a helyi politikában jártas emberek közül szinte senki sem adott esélyt ennek a csapatnak. Tehát engem azzal támadni, hogy a győztesek
közé, mellé álltam elég furcsa feltételezés.

– A Változás Útján Egyesület fölényesen nyerte a választást, ezért
a képviselő-testületben is többségben vannak. A két ellenzéki képviselőnek nehéz a helyzete. A véleményüket mennyire veszik figyelembe?
– Oroszi Sándort (a szódást) és Vrabély
Balázst gyermekkoruk óta ismerem, én
személy szerint bízom bennük. Elmondhatom, hogy nagyon konstruktívan állnak a feladatokhoz. A képviselő-testület
eddig szinte minden indítványukat befogadta és támogatta.
– Vécsey László országgyűlési képviselővel – az előző ciklusokban nagyon
jó kapcsolatban volt, Fidesz-szimpatizánsként támogatta is. A 2019-es
önkormányzati választáson alapvetően megváltozott a helyzet Szadán.
Azóta találkozott-e a képviselő úrral?
– Sajnos nem. Azt látom, hogy Vécsey
László teljesen elzárkózott irányomban. Ez
a kisebbik baj, a nagyobbik inkább az, hogy
a képviselő-testülettel sincs semmi kapcsolata. Az előző ciklusban szinte mindegyik
testületi ülésen jelen volt, most nem jön.
Pedig egy jó együttműködéssel sokat lehetne a falu helyzetén javítani.
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– Elfogadhatónak tartja, hogy a két
szomszéd település – Gödöllő és Veresegyház – felé nyitott Szada?
– Ezt én már az előző ciklusban is szorgalmaztam. Most is segítettem Pintér Lajos polgármester úrnak, mert két nagyobb
település közé ékelődve nem tehetünk úgy,
mintha semmi közünk se lenne egymáshoz.
Több olyan dolog is összeköt bennünket,
amit csak együtt tudunk megoldani, gondolok itt például az elkerülő út megépítésére. Az egyeztetéseket és a tárgyalásokat
már tavaly elkezdtük.
– Felmerült-e, hogy a polgármester elsőszámú helyetteseként rendes státuszú alpolgármesterséget
vállal?
– Igen szó volt erről, de a vállalkozásom
miatt ezt nem tudtam elvállalni. Nem szeretnék panaszkodni, de ebben a ciklusban
társadalmi alpolgármesterként legalább
annyit dolgoztam, mintha főállású lennék.
Egyébként a két társadalmi alpolgármester
kitesz egy teljes értékű főállású alpolgármestert Szadán, és Simon Erikával azon
vagyunk, hogy ahol csak lehet, segítsük a
polgármester munkáját.
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– Több mint egy év telt el a választások óta. Hogyan értékeli az első
évüket?
– Az új képviselő-testület egy év után
már egy jól összeszokott csapatként dolgozik, rengeteg energiát fektettek és fektetnek
a munkába. Ez meg is látszik a falu életében, hiszen sok jogszabályt kellett átdolgoznunk. Van egy új útprogramunk, amit a
lakosság bevonásával készítettünk, a vírushelyzet ellenére stabilizálni tudtuk a költségvetésünket. Az áthúzódó beruházásokat – Jókai utca felújítása, Mini Bölcsőde
elkészítése, Piac felépítése – sikeresen befejeztük. A Piac épületének használatbavételi engedélyeztetése még folyamatban van.
Nagy sikerrel indítottuk el az önerős útépítéseket. Tavaly év végén a Hajnal utca és a
Dombos utca készült el ebben a konstrukcióban. Erre az évre több mint tíz utca jelentkezett.
Bízunk benne, hogy önkormányzati beruházásban több utca is elkészülhet
2021-ben vagy az azt követő évben. Az új
iskola megépítése miatt részben fontos lenne a Csapás utca korszerűsítése és a Kisfaludy utca gödöllői végének megépítése.
Fontos megemlíteni a civil szervezetek aktivitását. Idén is kiemelten támogatjuk őket.
Külön kiemelném a 2019-ben alakult Szada Fényei csoportot, hiszen ebben a koronavírusos helyzetben a Fény világnapján
meghirdetett versenyben a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) program keretében a szadai pályázat a november 25-i döntőben az innováció területén,
az első helyen végzett. Vannak olyan kezdeményezések a településen, amelyek egyértelműen a jövő be mutatnak. Ilyen például

Petrák Árpád
Vállalkozó, 1998 óta önkormányzati képviselő és 2003 óta alpolgármester. Tősgyökeres szadai. Gépjárműtechnikai szakközépiskolában érettségizett, majd elvégzett egy
menedzserképző tanfolyamot Ausztriában,
de pénzügyi tanácsadói képesítéssel is rendelkezik. A Szadai Református Egyház presbitere. Vállalkozását, a szadai „STIHL Szakkereskedést” feleségével közösen vezeti. A
2019-es választáson a Változás Útján Egyesület jelöltjeként, a szavazatok 48,17%-át
megszerezve a második helyen került a képviselő-testületbe. Az alakuló ülésen társadalmi alpolgármesternek választották meg.

HÍREK
a Tóth Évi nevéhez köthető „Szadai helyismereti séták” civil csoport. Nekik köszönhetően a környéken elsőként Szadán készült
digitális program a tanösvényekre. A Szadai helyismereti tanösvény első útvonalát
ezzel a módszerrel bárki kipróbálhatja. (a
11. oldalon részletes tájékoztató olvasható
erről - szerk.) Ha már a tervek szóba kerültek, szeretném megemlíteni a Margita-kilátó környékének fejlesztését is. Megjegyzem,
hogy az itt található építmény a közhiedelemmel ellentétben nem kilátó, hanem egy
geodéziai mérőtorony. A Rákos-patak mentén épülő kerékpárút is hamarosan Szadára
ér, ezért a patak egyik forráspontjánál egy
nagyobb parkosított kerékpárút végpontot
szeretnénk kialakítani a VUE irányításával.
A zöld területek karbantartására is nagyobb figyelmet fordít ez a képviselő-testület. A választási programunk része volt,
hogy a településen a fák ültetésére nagyobb
hangsúlyt fektetünk. Ígéretünkhöz híven
az első évben 120 fát telepítettünk önkormányzati intézményi területekre és közterületekre. A virágágyások felülete is növekszik: első évünkben darabszámban
negyedével növeltük számukat. Ezek mellett a parlagfű írtására is kiemelt feladatként tekint az önkormányzat, amelyhez nagyobb anyagi forrást biztosítunk.
– A veszélyhelyzet miatt mit tart a
legnagyobb veszteségnek?
– A vírus okozta hatások több millió
forint nagyságrendű nem várt kiadást és
plusz feladatokat eredményeztek a településnek, és ennek következtében át kellett programozni a beruházásaink ütemezését. A morális veszteség is nagyon nagy,
hiszen családok, idősek kerültek kiszolgáltatott és kilátástalan helyzetbe.
– Napjaink minden pillanatát a
COVID járvány alakítja. Az idősebb
generáció tagjaként fél-e a vírustól
és mi a véleménye az oltás körül kialakult bizonytalanságról?
– A vírust nem szabad félvállról venni.
A családomat szerencsére eddig elkerülte
a betegség, pedig az üzletünk végig nyitva
volt és sok emberrel találkoztunk. Mindent
megteszünk azért, hogy a bajt elkerüljük.
Azt látom, hogy az egészségügy felkészült
a vírus leküzdésére, sokan meggyógyulnak, ezt hálásan köszönöm az orvosoknak,
az ápolóknak és az egészségügyben dolgozóknak. A vakcinát beadatom magamnak,
mert a vállalkozásom miatt többször megyek külföldre. Várom, hogy mikor hívnak
majd valamelyik oltópontra, persze csak az
Európai Unióban jóváhagyott és engedélyezett vakcinában bízom én is.
P.Gy.
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Ülésezett a Szociálpolitikai Kerekasztal
NEM HAGYJÁK MAGUKRA A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVŐKET

A TAVALY LÉTREHOZOTT Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén a résztvevők egybehangzó véleménye szerint a járvány eddig
nem tapasztalt helyzetet teremtett.
A február 2-án megtartott ülésen részt
vett Pintér Lajos polgármester; Simon Erika alpolgármester; Boros Gábor, a Humánügyi Bizottság elnöke; Kerékgyártó Tamás,
az önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetője és Vazicsek Róbertné, az

önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartó képviselője. A
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
törvény értelmében a településen szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározásáról szóló, kötelező jellegű, elfogadásra
váró Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót vitatták meg.
A Szociálpolitikai Kerekasztal résztvevői egyetértettek abban, hogy a jelenlegi
járvány eddig nem tapasztalt helyzetet teremtett, az ismert gazdasági hatások miatt
jelentősen megnőtt a támogatandók köre,
akiket az önkormányzat nem hagyhat magára. A rendelet évente legalább egy alkalommal nyilvános ülés megtartását írja elő,
de tekintettel az érintettek nagy számára,
a Szociálpolitikai Kerekasztalt egy hónap
múlva, március 2-án újra összehívják.

JELENTŐS AZ ÉRDEKLŐDÉS a Piac
üzlethelyiségei és árusítóhelyei iránt
ÖSSZESEN TIZENEGY pályázat érkezett
a Piac üzlethelyiségeinek és árusítóhelyeinek bérbeadására kiírt pályázatra a február 1-ig megadott határidőig. A lezárt pályázatok nyilvános bontása, és a benyújtott
ajánlatok jegyzőkönyvezése a polgármesteri hivatalban történt meg. A tíz érvényes
pályázó többsége a kiírásnak megfelelő –
élelmiszer felhasználása, forgalmazása,
termény, takarmány, élő állat, állatgyógyászati készítmény, növényvédő szer értékesítése – profilú üzlet megnyitását tervezi.
A pályázatok elbírálása a Piac épületének

használatbavételi engedélyeztetésével párhuzamosan történik. A nyitás várható időpontjáról Szada honlapján és Facebookoldalán adnak tájékoztatást!

Nagyközségi megemlékezés az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére

„1848, te csillag„ címmel ünnepi műsor
a Club Színház előadásában, Halász-Völgyesi Katalin
és Halász Tibor rendezésében.

Ünnepi köszöntőt és beszédet mond
Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere.

Idén kicsit másképp, de újra ünnepeljünk együtt Szadán!
A műsor megtekinthető felvételről március 15-én (hétfőn)
10 órai kezdettel a Régió Plusz Televízió műsorán.

HAMAROSAN LEJÁR

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ NYILATKOZATTÉTELI HATÁRIDŐ A KKV-K RÉSZÉRE

ELKÉSZÜLT

a Szőlőhegyi játszótér,
már használhatják a gyerekek
A JÁTSZÓTEREK és szabadidőparkok fejlesztését az önkormányzat ebben a ciklusban
kiemelten fontos feladatának
tekinti, így a szeptemberben
elfogadott játszótér és szabadidőpark fejlesztési-program következő állomásaként elkészült
a Szőlőhegyen lévő játszótér.
A fejlesztés a kötelezően előírt
műszaki tanúsítványok megszerzése után megnyílt a szadai
gyermekek előtt.
„Az egész koncepció célja
a közösségépítés. Egyes falurészek lakóit szeretnénk
egymáshoz közelebb hozni
azáltal, hogy ezeket a közte-

reket úgy alakítjuk ki, hogy a
család minden tagja jól érezhesse magát, megtalálja azt
az elfoglaltságot, amivel kikapcsolódhat” – mondta Pintér Lajos, Szada Nagyközség
polgármestere a Szőlőhegyi
játszótér használatba adása
kapcsán. A választási programban szerepelt a zöld felületek megtartása, megóvása,
illetve azok bővítése, ennek
megfelelően a játszótérre még
tavaly szeptemberben 30 darab fát ültetett az önkormányzat az Országfásítási Program
őszi ültetési szakaszának keretében.

A koronavírus-világjárvány
• míg a 2021. február 25. után
nemzetgazdaságot érintő haalakuló kkv-k 2021. decemtásának enyhítése érdekében
ber 31-ig nyújthatják be.
szükséges egyes intézkedé- FONTOS! Az adóelőleg-kedvezsekről szóló 639/2020. (XII. 22.) mény érvényesítéséhez a nyomKorm. rendelet 2-3. §-a alapján, tatványt, csak abban az esetben
a mikro-, kis és középvállalko- küldi meg a NAV hivatalunknak,
zások (a továbbiakban: kkv-k) ha a NAV felé a településünkön
2021. február 25-ig, 21NYHIPA lévő, a helyi adókról szóló 1990.
nyomtatványon elektronikusan évi C. törvény (a továbbiakban:
nyilatkozhatnak a helyi iparűzé- Htv.) szerinti telephely a nyilatkosi adóval kapcsolatos adóelő- zat benyújtását megelőzően beleg-kedvezményük érvénye- jelentésre került. A telephely besítéséről.
jelentését a NAV által 2020. január
A nyomtatványt az ÁNYK-n 1-jén közzétett, az adózóra iránykeresztül a NAV-nak kell be- adó adat- és változásbejelentő
nyújtani.
lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése” rovatában
A NYILATKOZATOT:
a „telephely Htv. szerinti telep• a működő adózók 2021. feb- helynek minősül” nyilatkozat jeruár 25-ig (jogvesztő határ- lölésével tehetik meg.
idő),
dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

HIRDETÉS

FARSANGI
FOTÓPÁLYÁZAT
Itt a farsang, áll a bál!
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Ha nem is tudunk együtt bálozni, de szeretnénk egy kis vidámságot csempészni a hétköznapokba.
Február 21-én éjfélig várjuk a 14 éven aluli szadai gyermekek farsangi jelmez fotóit.
Egy gyermek egy fotóval pályázhat! (kérjük, adják meg a
gyermek nevét és életkorát)
A zsűri által kiválasztottak ajándékcsomagban részesülnek,
ezenkívül a legtöbb lájkot begyűjtő jelmez közönség díjat kap. Farsangi fotópályázatunk fődíjaként egy 1 órás szabadtéri fotózás nyerhető!
A pályázathoz a fotókat a VUE facebook
oldalára kérjük feltölteni!
Játékra fel! 
VUE csapata

HÍREK

A veszélyhelyzet ideje alatt

FEBRUÁR–MÁRCIUS

NEM LÉP ÉLETBE AZ ORSZÁGOS
AVARÉGETÉSI TILALOM

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is az önkormányzatok dönthetik el, hogy
engedélyezik-e a kerti hulladék égetését,
és ha igen, milyen feltételekkel. A december 2-án megjelent kormányrendelet írja
felül a fél éve elfogadott módosítást és az
azzal járó országos tilalmat.
A rendelet a koronavírus-járvány miatt
bevezetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szól, eszerint a veszélyhelyzet
megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében maradnak az

FEBRUÁR

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok. A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30. között
elszállítják a Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft. munkatársai, a
gyűjtési naptárakban megjelölt
dátumokon vagy elhelyezhetik
az önkormányzat által kijelölt
gyűjtőhelyeken. A zöldhulladék kihelyezhető a SzadaNova
Nkft.-nél beszerezhető 110 literes biozsákban. Összekötegelve elszállítják az 1 méternél nem hos�szabb, max. 6 mm átmérőjű ágakat is.
Szadán az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetését szabályozó rendelet szerint:
Kerti hulladék égetése minden év
március 1. és április 30. között,
valamint szeptember 1. és október
31. között történhet keddi napokon (amennyiben ezek nem ünnepnapok) 10.00-18.00 óra között, és szombati napokon (amennyiben ezek a
napok nem ünnepnapok) 08.00-12.00
óra között.

KERESSÜK MÁRCIUS
HÓNAP FÉNYKÉPÉT
A pályázatot minden hónapban meghirdetjük. Célunk, hogy hónapról hónapra a szadaiak „szemével” mutassuk be, hogy miért szeretünk itt élni,
és milyen szemet gyönyörködtető kincseket rejt ez a település.
Ebben a hónapban a beküldési határidő: 2020. február 26.
A pályázatra beküldött anyagokat
jpg. formátumban, a fénykép címével
és telefonos elérhetőséggel a szada@
szada.hu e-mail címre kell elküldeni.
A hónap fotója címet egy hónapban
csak egy kép kaphatja meg.
A győztest 5000 Ft készpénzzel és
egy Szada kincsei kiadvánnyal jutalmazzuk.
2021. FEBRUÁR | 2111 SZADA

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2021

DÁTUM
HÉTFŐ
15. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
22. KOMMUNÁLIS

MÁRCIUS
DÁTUM
1.
8.
15.
22.
29.

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

Az utcánkénti bontás megtalálható a
www.zoldhid.hu oldalon.
A Zöld Híd B.I.G.G. Kft. a jövőben
is az ügyfelei rendelkezésére áll
a zöldhulladék elszállításában.
Védjük együtt környezetünket!

A BORÁSZATI
EGYESÜLET

új tagokat
vár a soraiba

A RÉGI SZADAI hagyományokat ápoló
Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesülete tagtoborzást
hirdet. Paulovics László elnök a 06-30302-4105 telefonszámon várja azoknak
a jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának az egyesület munkájába.

SZJA 1 % FELAJÁNLÁS
A SZADAI BORÁSZATI
EGYESÜLETNEK
FEBRUÁR HÓNAP FÉNYKÉPE
Morzsányi Anna:
Dércsípte csipkebogyó

Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és
Borászati Egyesülete köszönetet mond
mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-ával az elmúlt évben is
támogatták a munkáját. Az egyesület
idén is várja a SZJA 1%-os felajánlásokat
a 18713745-1-13 adószámon.
Paulovics László elnök

A pályázat szabályzata a szada.hu
oldalon olvasható.
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KÖNYVTÁRI HÍREK

mindenkit. Négy héten keresztül hetente 1-1 játékos fejtörőt
osztunk meg. Könyvajánlóval
hetente és családi programmal
havonta készülünk, fogadjátok
szeretettel!
Online Papírszínház
facebookon március 9.
Online Könyvajánló
facebookon minden héten
csütörtökön.

NYITVA TARTÁS:

Jared Diamond:
Háborúk, járványok,
technikák
(Akkord, 2019)
A Pulitzer-díjas szerző, Jared
Diamond amerikai földrajz
professzor, evolúció biológus
élvezhető stílusban megalkotott tudományos ismeretterjesztő könyve új szemszögből,
átfogóan mutatja be az emberiség történelmének 13.000
évnyi eseménysorát. Több tudományágat összehozva érvekkel kapjuk a válaszokat
a miértekre. A szerző alapos

KÖNYVAJÁNLÓ

Nyitva tartásunk a korlátozó rendeletetek alapján működik, friss változásokat a Faluház honlapján és Facebook Bagolyvár Könyvtár oldalon jelezzük.
Kölcsönzési igényeiket az alábbi időben készítjük elő:
hétfő, kedd, szerda, péntek 9-15 óra
csütörtök 11-17 óra

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

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS
Kölcsönzésre előkészítjük a könyveket intézménybe lépés
nélküli kölcsönzési mód szerint. Könnyebb válogatás reményében a Faluház egyik ablakát berendeztük könyvtári kirakatnak. Itt gyermek és felnőtt könyvújdonságainkat tekinthetik meg, „Covid barát” módon. Kérjük jelezzék
elérhetőségeinken igényeiket, és összekészítjük Önöknek
a megbeszélt időre az olvasmányaikat. Könyvek visszahozása esetén is kérjük, jelezzék érkezési idejüket, hogy átvehessük azokat. Honlapunkon elérhető online katalógusban
kereshetik könyvtári dokumentumainkat.

kutatómunkája eredménye,
hogy az evolúció, a biológia,
a földrajz, a pszichológia, a
nyelvészet, a régészet tudományágak közös eredményeit élvezhetően összedolgozva ismerhetjük meg ebben
az objektív történettudományi, szociológiai és technikatörténeti összefüggéseket bemutató műben.
Ajánljuk mindenkinek beleolvasásra, új ismeretek szerzésére. Németh Anikó könyvtáros

KÖNYVET HÁZHOZ: Idősebb olvasóink részére elindítottuk a könyvet házhoz szolgáltatásunkat, hogy ne maradjanak olvasnivaló nélkül. A korlátozó rendeletek idején, a
járványügyi óvintézkedéseket betartva házhoz megyünk
egyeztetett időpontban könyvcsomagjaikkal. Telefonon
mi is felvettük már a kapcsolatot néhány aktív olvasónkkal,
de elérhetőségeinken várjuk jelentkezésüket azoknak, akik
élnének ezzel a kölcsönzési formával. Lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk minden igényt kielégíteni.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
A korlátozó rendeletek továbbra is elválasztanak minket egymástól, így személyes találkozók helyett programjainkkal
visszaköltözünk az online térbe. Facebook oldalunkon farsang témában játékra hívunk
8

2111 SZADA | 2021. FEBRUÁR

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

FALUHÁZ HÍREI
Kedves Látogatók!
Az idei év mindenkinek kicsit
másképp kezdődik, mint azt már
megszoktuk.
Sajnos nekünk is változtatni
kellett a szokásainkon, a programjaink megszervezésében.
Azért mégis lelkesek, pozitívak
vagyunk, remélve, hogy hamarosan újra, személyesen is talál-
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kozhatunk. Addig is fogadják
szeretettel a Faluház és a Bagolyvár Könyvtár online programjait!
Várunk mindenkit február
1-24. között Farsangi jelmezversenyünkkel az online térben. A
zsűri díjazza a legjobb, legötletesebb fotókat.
Március 15-én 10 órai kezdettel fogadják
szeretettel ünnepi műsorunkat, a
Régió Plusz Televízió műsorán.
Megértésüket, türelmüket, bizalmukat köszönjük!
A mielőbbi személyes találkozás reményében, kívánunk jó
egészséget!
Vigyázzunk egymásra!
Faluház dolgozói

NAGYDOBRONYBÓL KÖSZÖNET ÉRKEZETT SZADÁRA
KEDVES LEVELET
kapott januárban
Nagydobronyból
(Kárpátalja) Pálinkás Ibolya (Tábor
Alapítvány) és Monok Zsófia (Szadai
Keresztény Szülők
Köre) az Irgalmas
Samaritánus Református Gyermekotthon lakóitól. A januári lapszámban
írtunk arról, hogy
karácsonyra a nagydobronyi
gyermekotthonba Szadáról
egy nagyobb pénzadományt
küldtek. A járványhelyzet előtt
minden évben cipősdoboz ajándékokat jutattak el a civil szervezetek a nagydobronyi testvértelepülés gyermekeinek.
2020-ban – a vírusjárvány miatt – nem volt lehetőség erre,
ezért pénzbeli gyűjtést hirdetett a Tábor Alapítvány és a Sza-

dai Keresztény Szülők Köre. A
felhívásra 810 ezer forint érkezett az alapítvány számlájára.
Ezt az összeget utalták át december 14-én a Nagydobronyi
Irgalmas Samaritánus Szeretetotthon bankszámlájára - karácsonyi ajándék címen.
Ezt köszönte meg Katona
Viktória lelkész-igazgató és
Katkó László igazgató január
8-án kelt levelében.
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Január 1-től
A SEMMELWEIS EGYETEM
Babacsomagot kaptak a szadai újszülöttek
Szada fogászati
JANUÁRBAN 19-EN VEHETTÉK ÁT AZ AJÁNDÉKOT
ügyeleti szolgáltatója
A fogászati ügyeleti ellátást 2021. január 1-től
a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet biztosítja Szada lakosainak. Az ellátás helye Budapesten, a Szentkirályi utca 40. szám alatt található.
A Takács Dental Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2005. 03. 25-én megkötött megbízási
szerződés a fogászati alapellátáson túl a kapcsolódó ügyeleti ellátást nem tartalmazza, ugyanakkor az egészségügyi alapellátásról szóló törvény
értelmében az egészségügyi alapellátás körében
ez is a települési önkormányzat kötelező feladata.
Ezt szem előtt tartva Szada Nagyközség Önkormányzata felvette a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézettel, és feladat-ellátási szerződést kötött
Szada Nagyközség polgármesterének határozata alapján.
Mindezeknek megfelelően a település lakosainak fogászati ügyeletben történő ellátását a
Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet biztosítja 2021. január 1-től.

ÜGYELETI IDŐ:
Hétfő-péntek: 20.00-07.00
Szombat:
08.00-13.00
			
14.00-19.00
			
20.00-24.00
Vasárnap:
24.00-07.00
			
08.00-13.00
Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező.
Ellátotti kör: az önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Ellátás helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
További információ:
https://semmelweis.hu/fszoi/

Tisztelt Szadai lakosok!
A Szadáért Polgárőr Egyesület a támogatásukat kéri. Segíthet adója 1
százalékával, amit eszközök vásárlására tudnánk fordítani, ezzel megkönnyítve az önkéntes munkánkat,
hogy nagyobb közbiztonságot tudjunk teremteni. Segítségüket előre is
köszönjük.
Szadáért Polgárőr Egyesület
2111 Szada Rákóczi út 4
Adószám: 19088730-1-13
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Az ajándékot Pintér Lajos polgármester,
Hódi Edit és Nyilas-Kádas Judit
védőnők adták át
A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 10 000 forint
értékű ajándékcsomag volt
SZADÁN a figyelem és a gondoskodás
mindegyik korosztályt megilleti. Ennek
megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletbe foglalta, hogy minden szadai gyermek
születésekor egyszeri természetbeni támogatást biztosít a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. A születéshez novembertől nyújtott
támogatás mértéke gyermekenként egy-

ségesen 10 000 forint, melyet a rendelkezés szerint babacsomag formájában kapnak meg az érintettek.
A Pintér Lajos polgármester által átadott babacsomagok az egyedi, Szada
feliratú, Galga-menti fehérhímzéses,
az újszülöttek monogramjaival ellátott,
Dr. Dulai Sándorné Éva néni és segítő társai keze munkáját dicsérő előkén
túl pelenkacsomagot, törölközőt, plüss
szundikendőt, tusfürdőt, és a Haramia
gyerekcipőbolt jóvoltából vásárlási utalványt tartalmaztak.
Sok szeretettel köszöntjük Szada Nagyközség új lakóit!

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
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HELYTÖRTÉNET

Szadai helyismereti tanösvény
kat folyamatosan dolgozzuk ki, első alkalommal a Várdombra hívunk.)
2.  Az állomásra érve olvasd be telefonoddal az ott található QR-kódot, ami a
kiválasztott
séta weboldalára navigál!
Tavaly egyetlen sétánk sem valósulhatott meg és a járványhelyzet mi3.  
I
ndítsd
el
az
állomáshoz tartozó hangatt az is bizonytalan, hogy mikor tudunk újra közösen sétálni, ezért
felvételt, és kövesd a megadott útSzadai helyismereti tanösvény néven kidolgoztunk egy programot,
vonalat!
amely egyénileg, szűk baráti körben és családosan is lehetőséget biz4.  Extrák: a kiválasztott sétaútvonal témátosít a településünk múltjával és értékeivel való megismerkedésre.
jában minden elérhető anyagot és forrást
publikálunk, így ha szeretnél elmélyülerveink szerint a tanösvény több sé- hattok minket a Soundcloudon és feliratni a téged leginkább érdeklő témában,
tából, azaz útvonalból fog állni. Mo- kozhattok hírleveleinkre is, ha küldtök egy
az útvonal leírása alatt ezt megteheted!
nok Zsófi az első séta keretében egy emailt a szadaisetak@gmail.com email címvárdombi barangolásra hív benneteket, és re. Ugyanide várjuk megkereséseiteket is! Ha a hanganyagokkal szemben előnyben
ha szívesen vele tartanátok, csak keressétek A Várdombi sétákhoz kellemes kikapcso- részesíted a nyomtatott füzetet és hozzá a
fel a Varga út alsó bejáratát, ahol az állomást lódást kívánok és remélem, mihamarabb térképet, előzőleg azt is kinyomtathatod!
jelző táblán lévő QR-kód beolvasása után a újra találkozunk!
séta saját weboldalán találjátok magatokat.
Innen indíthatók a vonatkozó hangfelvételek. Ha már otthon felkészülnétek a sétára,
Első sétánk során megismerkedünk a Varaz önkormányzat honlapjáról, a szada.huga út eredetéhez kapcsolódó legendával,
ról le tudjátok tölteni az útleírást tartalma- 1.  Válaszd ki, hogy melyik sétaútvonalon megtekintjük a régi földvár helyét, és elzó kis füzetet és számtalan kiegészítő anyaszeretnél elindulni és keresd fel az mesélünk mindent, ami tudható róla. Ségot, mint térképeket, újságcikkeket és régi
első séta állomását! (Az útvonala- tánkat a szadai vár emlékkövénél zárjuk.
képeket, amelyek a
témában való elméÚtvonal: Dózsa György út (A
lyülést segítik. Ezen
Varga út alsó bejárata) – Varga
a ponton megragaút felső bejárata – Berek utca és
dom az alkalmat,
az Ág utca sarka – Árpád-kori
hogy köszönetet
földvár – A szadai vár emlékköve
mondjak Pintér LaAz útvonal hossza: 1400 m
jos polgármester úrIdőtartam: 45 perc
nak, hogy az önkorSzintemelkedés: 57 m
mányzat weboldala
A sétával kapcsolatos összes inotthont adhat ennek
formáció megtalálható a falu
a programnak. Polhonlapján.
gár Gyulának, a 2111
szada.hu/elso-setaSzada főszerkesztőbarangolas-a-vardombon
jének, amiért inspirálta az ötletet, Monok Zsófiának pedig
amiért a megvalósításban társam
  •  A Facebookon https://
lett. A podcast elew w w. f a c e b o o k . c o m /
jén hallható szigszadaisetak címen üzemelnál Szentgáli-Tóth
tetünk egy oldalt, ahol folyaÁron muzsikája,
matosan osztunk meg rövid
Nagy Gergely pehelytörténeti érdekességeket.
dig a hangját adta
  •  Időnként hírlevelet is küldünk,
a Dalmady Győmelyre a szadaisetak@
ző A szadai várhegmail.com email címen legyen című verséhet feliratkozni, ugyanitt kapnek. Végezetül egy
csolatba is léphettek velünk.
fontos információ:
  •  A Soundcloudon is van
a Facebookon Szaprofilunk, hanganyagainkat
dai helyismereti sépodcast formájában hozzuk
ták néven vagyunk
nyilvánosságra.
jelen, de megtalálTóth Évi Szadai helyismereti séták

ELKÉSZÜLT AZ ELSŐ ÚTVONAL

T

Hogyan indulj
el a tanösvényen?

Készen állsz az első sétára?

Hogyan léphetsz
velünk kapcsolatba?
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI

A felső tagozatról 9 tanuló versenyzett
18 alsós tanuló indult a Kazinczy versenyen

Iskolai szépkiejtési
verseny
Nyerges Rita tanítónő beszámolója
Jól kezdődött az új év azoknak a diákoknak,
akik részt vettek a már hagyománnyá vált
iskolai szintű Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép magyar beszéd” – szépkiejtési
versenyen.
A téli szünet után meghirdetett eseményre sok tanuló jelentkezett. Tanítóik,
tanáraik és szüleik segítették őket a szövegek kiválasztásában és a felolvasásban
való felkészülésben, melyet ezúton is kö-

TISZTELT TÁMOGATÓINK!
Az Életfa a Gyermekekért Alapítvány
jogosult a személyi jövedelemadóban
érvényesíthető 1% -os felajánlások fogadására.
Amennyiben lehetőségük van rá, kérjük, hogy 2021-ben is támogassák az iskolában folyó munkát személyi jövedelemadó 1%-ával.
A nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról.
Életfa a Gyermekért Alapítvány
adószáma: 18504987-1-13

szönünk nekik. Olyan 15-20 soros szépirodalmi szöveget kellett hozniuk a versenyre, melyek nem tartalmaznak sem idegen,
illetve tájnyelvi kifejezéseket, sem párbeszédes részeket.
A versenyre január 20-án délután került sor. A 18 fő alsó és 9 fő felső tagozatos
résztvevő a maga által választott szövegek
felolvasása után – rövid felkészülési időt
követően – a kötelező szövegek előadásával léphetett a zsűri elé.
A sok színvonalas előadás meghallgatása után jóleső érzés kerített bennünket
hatalmába. Éreztük, hogy ezen a napon
valójában sokat tettünk szép magyar nyelvünk gazdagodásáért, kultúránk szépségének és sokszínűségének fennmaradásáért.
Nagyon kellemesen és tartalmasan telt ez
a délután, minden résztvevő számára igazi élményt jelentett.

Magyar kultúra napja
Phersy Krisztina tanárnő beszámolója
A magyar kultúra napjáról idén is január 22-én emlékeztünk meg iskolánkban.
A járványhelyzetre való tekintettel a műsort az iskolarádión keresztül sugároztuk
a tanulóknak, amelyben a magyar Himnusz zenéjének keletkezési körülményeit
mutattuk be. A megszokottól eltérően Egressy Béni Himnuszra írt pályamunkáját

INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL
2021. ÁPRILIS 15. (CSÜTÖRTÖK)
2021. ÁPRILIS 16. (PÉNTEK)
szadaiskola.sulinet.hu
A beiratkozás idei tanévre vonatkozó
eljárásrendjéről még nem kaptunk információt, de honlapunkon tájékozódhatnak a tavalyi tanév beiratkozási rendjéről.
http://szadaiskola.sulinet.hu/leendoelsosoknek/beiskolazasi-informaciok
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Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiskolázással kapcsolatos friss információkért kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját és Facebook oldalát!
http://szadaiskola.sulinet.hu
https://www.facebook.com/
SzadaIskola/
Szeretettel várjuk iskolánkban!
Greffné Kállai Tünde intézményvezető
2111 SZADA | 2021. FEBRUÁR

hallgattuk meg, valamint rövid részleteket
játszottunk le Liszt Ferenc: Szózat és Himnusz variációjából, továbbá Erkel Ferenc –
harangokkal magasztosított – eredeti zenei bevezetőjéből. A műsorban Klacskó
Kincső és Gelle Zsófia 7.a osztályos tanulók szerepeltek. A szervezésben Greif Péter és Phersy Krisztina pedagógusok vettek részt, a technikai hátteret Karácsony
Tibor iskolatitkár biztosította.

Első féléves adataink
A tanítás nélküli munkanapok felhasználása az éves munkarend szerint történt,
ezek az első félévben az alábbiak voltak:
1. Szeptember 25. péntek: Magyar Diáksport Napja / Iskolai sportnap
2. Október 22. csütörtök: Szakmai nap
a pedagógusoknak
3. November 3. hétfő: Pályaválasztási
nap, „Ki miben tudós?” – vetélkedő
A február 5-re tervezett Szakmai nap helyett tanítási napot tartottunk, így a tavaszi
szünet 1 nappal meghosszabbodik. (2021.
március 31. – 2021. április 8.)
• Tanulólétszám: 455 fő.
• Osztályok létszáma: 19, átlagos osztálylétszám: 23,9 fő.
• Napközis csoportok száma: 12.
• Tanulmányi átlag: 4,50, alsó tagozatban: 4,67, felső tagozatban: 4,41.
• Kitűnő tanulók száma: alsó tagozatban:
27 tanuló, felső tagozatban: 15 tanuló,
összesen 42 tanuló.
• Magatartás átlaga: 4,55, alsó tagozatban: 4,71, felső tagozatban: 4,47.
• Szorgalom átlaga: 4,49, alsó tagozatban:
4,62, felső tagozatban: 4,42.
• Első féléves mulasztás összesen: 16692
óra (átlagosan 6 nap/tanuló). Igazolatlan hiányzás nem volt.

A KEDVES LEENDŐ ELSŐ
OSZTÁLYOS SZÜLŐK!
2021. MÁRCIUS 25-ÉN,
(CSÜTÖRTÖKÖN) 17 ÓRAKOR:
Online szülői értekezlet lesz és bemutatjuk az iskolánkat.
Belépési link:
https://join.skype.com/iFnrODx4sj71
Esetleges probléma esetén számíthatnak rendszergazdánk, Karácsony Tibor segítségére. (06-30/78-28-369)
Szeretettel várjuk programjainkon!

KORONAVÍRUS

MIT KELL TUDNI

a regisztrált legidősebbek oltásáról?
gon. Mindig a rendelkezésre álló vakcinával zajlik az oltás.
A kórházi oltópontokon jelenleg Pfizervakcinával oltanak, amelyből az első oltást követő 21. napon kell beadni a második oltást.
A háziorvosok most Moderna-vakcinával
oltanak, amelyből az első oltás után a 28.
napon kell beadni a második oltást.
Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni,
az első és a második oltást ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni. Ha a második olJavasolt az idős
tást a tervezett időpontban valamilyen oknál
embereknek a védőoltás?
fogva nem lehet beadni (pl. akut betegség,
Egyértelműen igen, hiszen az idős kor az akadályoztatás esetén), akkor az oltóorvosegyik legnagyobb kockázat a koronavírus- sal megbeszélt időpontban kell bepótolni.
fertőzés súlyos lefolyására. Az elhunytak
átlagéletkora 76 év. A fertőzéseket kiváltó Gyakorlati teendők
kórokozók, köztük a vírusok okozta fertő- a védőoltás előtt
zések ellen védőoltásokkal lehet a legha- Az ügyintézés gyorsítása érdekében kitékonyabban védekezni. Ez igaz az új ko- nyomtatva, ha teheti, kitöltve hozza magáronavírus okozta fertőzésekre is.
val a beleegyező nyilatkozatot. Ez letölthető internetről, de az oltóponton is kapható.
Pontosan kiket
Gondolja végig, hogy: van-e krónikus
kezdtek el most oltani?
betegsége, a közelmúltban volt-e súlyos
Február első hetében a védőoltásra postai betegsége (különösen az elmúlt 3 hónapúton vagy interneten regisztrált legidőseb- ban), volt-e az elmúlt 2 hétben akut megbeket kezdték el oltani. Minden háziorvos betegedése?
megkapta a praxisában eddig regisztrált
Érdemes összeírni, hogy milyen gyógylegidősebbek listáját. A lista egyben egy szereket szed. Amennyiben a közelmúltban
prioritási rend is, a praxishoz tartozó leg- immunrendszert gyengítő kezelésben réidősebbtől halad sorban életkor szerint és szesült jelezze azt az oltóorvosnak.
figyelembe veszi az oltandó idős ember doA kórházi oltópontra, orvosi rendelőkumentált krónikus betegségeit is. Tehát be vigye magával a személyazonosító iraaz életkoruk és egészségi állapotuk alap- tait és a TAJ-kártyáját! A védőoltás előtt
ján legveszélyeztetettebbek vannak a lis- – a szokásos napi ritmusának megfelelőta elején, a háziorvosnak velük kell kez- en – igyon és egyen! Amennyiben vérvédeni az oltást.
telkor, védőoltáskor vagy injekció beadása kapcsán előfordult már ájulás, akkor az
Ki értesíti az időseket?
oltásra vigyen magával egy palack vizet és
A háziorvos a lista sorrendiségét követve esetleg szőlőcukrot! Ezt mindenképp jeértesíti a praxisához tartozó időseket, hogy lezze az oltás előtt az oltóorvosnak.
ki és mikor számíthat az oltásra. A háziorLehetőleg olyan öltözékben érkezzen a
vos dönt arról is, hogy az oltásra jelentke- kórházi oltópontra vagy rendelőbe, amizett idős ember oltható vagy nem oltható ben könnyen szabaddá tudja tenni a fel(pl.: akut lázas betegség esetén későbbre karját.
kell halasztani a védőoltást).

Február 4-én elkezdődött a
regisztrált legidősebbek oltása. Őket a háziorvosuk értesíti az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről, amely
lehet a kórházi oltópont, vagy
a háziorvosi rendelő, vagy
az idős ember otthona is.

Hogyan zajlik az oltás?

vizsgálja az oltandó személyt. Az oltást a
felkarba adják. Az oltást követően legalább
15-30 percig az idős embert meg kell figyelni, hogy esetleg fellép-e nála oltási reakció.

Mikor alakul ki a védettség
a koronavírus ellen?
A koronavírus elleni védettség kialakulásához általában két oltásra van szükség. Már
az első oltás is kivált egy bizonyos védettséget, de az oltottak teljes védelme csak a
vakcina második adagját követően alakul
ki, várhatóan 1-2 héten belül.
100 %-os hatékonyságú vakcina nem
létezik, így előfordulhat, hogy kevesen,
de lesznek olyanok, akik mégis megfertőződnek, ők azonban nem betegszenek
meg majd súlyosan.

Visszautasíthatja az idős
ember az oltást, a vakcinát?
Az oltás önkéntes, senki sem köteles beoltatni magát. Az oltást megelőzően az oltandónak mindig ki kell tölteni egy hozzájáruló nyilatkozatot.

Krónikus beteg
kaphat védőoltást?
Igen. Sőt, nekik kifejezetten javasolt az oltás, hiszen az idős kor mellett a krónikus
betegségek növelik a koronavírus-fertőzés
súlyos lefolyásának a kockázatát. Minden
esetben az oltóorvos dönt az olthatóságról,
miután kikérdezte az idős embert és megismerte egészségi állapotát.

Az oltás okozhat
koronavírus-fertőzést?
Nem.

Ki nem kaphat oltást?
Ellenjavallatok idősek esetén:
• Akut lázas betegség.
• A beadandó vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció.
• Az anamnézisben súlyos, kórházi ellátást igénylő gyógyszerrel (pl.penicillin) vagy védőoltással kapcsolatos
anafilaxiás (túlérzékenységi) reakció.
• A vakcina második adagját nem szabad beadni azoknak sem, akik anafilaxiás reakciót
mutattak az első oltás alkalmazása során.

Idős vagyok. Még nem regisztráltam, megtehetem még?

Az oltóorvos az oltást megelőzően kérdőív Igen. A regisztráció folyamatos a www.
segítségével kikérdezi és fizikálisan meg- vakcinainfo.gov.hu honlapon, vagy ha még
nem tette, akkor postán is visszaküldheti a
Magyar Államkincstárhoz a jelentkezését.
A regisztráltakat folyamatosan frissítjük és
Csak a hatóságok által engedélyezett oltovábbítjuk a háziorvosokhoz.
tóanyagokat alkalmazzák Magyarorszáforrás: koronavirus.gov.hu

Milyen vakcinát kapnak
a regisztrált idős emberek
és azokból mikor kell
megkapni a 2. oltást?
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HITÉLET

Köszönet és
további segítségnyújtás kérése
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 2021-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

SZJA 1 %-hoz
szadai egyházak
technikai száma:
Magyar Katolikus
Egyház 0011
Magyarországi
Református Egyház

0066

Magyarországi
Baptista Egyház

0286
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NAGYBÖJT

– az irgalom ideje
KATOLIKUS EGYHÁZ Néha szeretnénk, ha Isten más lenne, ha jobban megfelelne az elvárásainknak. Ha alkalmazkodna a mi játékszabályainkhoz. Ha nem ilyen, akkor sokszor a farizeusokhoz hasonlóan düh száll meg minket: hogyan történhetett ez? Miért hagyja
Isten, hogy így legyen? A „ha lenne Isten, nem lenne járvány” vagy
„a járvány Isten büntetése” gondolatok mögött ugyanaz az értetlenség húzódik meg. Nem értjük, ami történik, és ezért megpróbáljuk beleerőltetni a jelenséget a saját torz világlátásunkba.

I

sten mindig több, mint amit mi gon- hez jut el, mint ahányan valójában megdolunk róla, rendszeresen szétfeszí- gyógyulnak. A szeretet azonban képtelen
ti a róla alkotott kép kereteit. Szaba- ezt a simogatást mellőzni még akkor is, ha
don kezeli a szombatot, minden tettében a páncél végül zárt marad. A szeretet miérvényesíti az irgalom elsődlegességét az kor kívülről simogat, irgalomnak hívjuk.
áldozattal szemben. Nem úgy messiás, De ha behatol vertikálisan a szív irányáahogyan a kortársai elképzelték. Még Ke- ba, akkor olyat mutat, amitől az ember
resztelő Jánost is elbizonytalanítja Jézus kegyelemért kiált! És a szeretet ott van,
viselkedése, amikor a börtönben ül. Máté hogy ezt a kegyelmet gyakorolja….A szeevangelista Izajás (Ézsaiás) prófétát idéz- retet első szava ettől még az irgalom mave mutatja meg, hogy Jézus milyen módon rad. Ez a drága előíz szomjassá tesz. Vahirdeti az ítéletet: Nem szít majd viszályt, lójában minden szeretet gyanús, ami nem
és nem kiáltoz, senki sem fogja a hang- tartalmaz irgalmat. Aki csak megmenteját hallani az utcákon. A megrepedt nád- ni akar, de megismerni nem és érzéketszálat nem töri el, és a füstölgő mécsest len arra a sok egyéni karmolásra, amit
nem oltja ki, míg győzelemre nem viszi a bűn végzett rajtam.” (https://divinity.
az ítéletet. Nevében reménykednek majd szabadosadam.hu/?p=18455 )
a népek. Néha jobban szeretnénk, ha JéIlyen a mi Istenünk szeretete, és ha az
zus erősebb lenne, és jól megbüntetné a övé ilyen, akkor a miénknek is ehhez kell
gonoszokat. De Jézus az irgalom elsődle- egyre jobban hasonlítani. Késznek kell
gességét hirdeti. Jézus nem ítélni jött, ha- lennünk arra, hogy minden külső és belnem gyógyítani, nem megszégyeníteni, ha- ső akadályt legyőzve az irgalom eszközénem felemelni, nem elpusztítani a bűnöst, vé váljunk! Igazából a tékozló fiú történehanem megmenteni mindenkit, aki hagy- tében mindkét fiú mi magunk vagyunk:
ja magát megmenteni.
a tékozló és a nagyobbik testvér is. Mi va„Irgalmasságot akarok és nem áldoza- gyunk azok, akik képesek vagyunk odatot”, idézi Ózeás (Hóseás) prófétát. Az irga- adni a nyomorunkat Istennek és átölelni
lomra egyszer egy biblikus blogon találtam őt, és megkaphatjuk az ő ölelését, megtaregy gyönyörű meghatározást az egyik hoz- tó és simogató jelenlétét, és mi vagyunk
zászólótól: „Amikor a szeretet kiárad, ak- azok is, akik itt élünk Isten közelében, de
kor először azzal találkozik, ami kívül van, nem tudunk mit kezdeni az Ő irgalmával,
az elveszett életet körbe lengő ordító tüne- mint a második testvér. Itt a nagyböjt idetekkel: megdagadt májjal, depresszióval, je, amikor az önkéntes lemondásaink, és
kifizetetlen csekkeka járvány által ránk kényszeríkel. A tünetek eny- Rembrandt: A tékozló fiú
tett korlátok egyaránt megnyithazaérkezése
hítése akkor is jól
hatnak minket arra, hogy Isten
esik, ha a betegség
irgalmát befogadjuk és tovább
oka nincs még disugározzuk. Neked hogyan és
agnosztizálva, sőt
ki felé kell ezt megtenned?
gyógyítva sem. A
Hamvazószerdán 9.00fájdalomcsillapító
kor és 17.00-kor is lesz
sokkal több emberszentmise.
Borbáth Gábor
2111 SZADA | 2021. FEBRUÁR

HÍREK

Adjuk vissza a mosolyát!
A LEPRA VILÁGNAPJA 2021. JANUÁR 31.
A koronavírus járvány miatt
általában elmaradtak a helyi lepramissziós megemlékezések is. A Lepramisszió Magyarország facebook oldalán
követhették a központi rendezvényt az érdeklődők.

A

másfél órás program most is megtekinthető a jelzett internetes oldalon. Az alábbiakban az ott elhangzottakból osztok meg néhány gondolatot.
Riskóné Fazekas Márta, a mis�szió igazgatója a nyereségek szemszögéből közelítette meg az elmúlt közel egy év
vírus helyzetét. Pál apostol szerint: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van.” (Római levél
8:28). Megtanultuk a koronavírus járvány
idején, hogy a társadalmi különbségek, az
előjogok eltűntek. Átélhetjük
azoknak a sorsát, akik folyamato sa n bizonytalan és
veszélyes helyzetben kénytelenek élni, mint
pl. a leprabetegek. Érzékenyebbé vált a
lelkünk a bajban lévők felé.
Jó, ha tudatosan keressük,

hogy minden, ami ér, hogyan munkálkodik a javunkra.
A vetített képeken elsőként láthattuk
– egy leprabeteggel beszélgetve, az ágyán
ülve – Diana hercegnőt, aki járt abban a
calcuttai (India) lepramissziós kórházban,
amelyet a magyar adományozók is támogatnak. Indiában él a leprabetegek 60 %-a.
A Magyarországon gyűjtött adományokból – Indián kívül – Mianmarban (Burma,
szintén Ázsia), valamint Etiópiában és Kongóban (Afrika) kapnak segítséget az ott tevékenykedő munkatársak. Kongóban elsősorban két kút létrehozása bizonyult a
legsürgősebbnek. Ugyanis az egészséges
ivóvíz hiánya is egyik oka a leprabetegség
terjedésének. A kórokozó MAGÁTÓL
megszűnne, ha a környezeti tényezők (ivóvíz, higiéné, táplálkozás) optimálisak lehetnének.
Minden leprával fertőzött országban
nagyon fontosak a szűrőprogramok, valamint a társadalmi érzékenyítés a tudatlanság miatt, illetve a jogvédelem. Ennek
érdekében képzési programokat tartanak
az alkalmas személyeknek. Döbbenetes,
hogy az egészségügyi dolgozók nem ismerik fel a lepra tüneteit. A lakosság többsége még ma is abban a tudatban él, hogy a
lepra gyógyíthatatlan, azt titkolnia kell.
Másik téves nézet, hogy ha meg is gyógyul
belőle valaki, továbbra is fertőz. Ezért az
egészséges családtagok nem akarják vis�szafogadni a gyógyult hozzátartozót.
Imával, pénzadománnyal támogathatjuk a Lepramissziót, hogy minél több gyó
gyult beteg visszakaphassa a mosolyát.
A Lepramisszió honlapja:
www.lepramisszio.huPálinkás Ibolya

JANUÁRTÓL TÖBB KÖZIGAZGATÁSI
ÜGY INTÉZÉSE INGYENESSÉ VÁLT
Január 1-től évi másfél millió államigazgatási
ügy intézése vált ingyenessé, idéntől ugyanis
illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások. A cégeknek például ingyenes lesz a korábban még 10 ezer forintba kerülő adóügyi méltányossági kérelem. Ez most, a koronavírus-válság
miatt nagy segítséget jelenthet a nehéz helyzetbe
került cégeknek.
Nem kell illetéket fizetni többek között a közös
háztartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról, az élettársi kapcsolatról vagy a telephely
alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért. A birtokvédelmi eljárásért, valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért sem kell fizetni, így például a kereskedelmi tevékenység bejelentésért sem. Ezek mellett
több elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő, speciális illetéktétel is megszűnik.
Ez az újabb adócsökkentés évi ötmilliárd forintot hagy az ügyintéző magyar állampolgároknál
és vállalkozásoknál.
Az ügyintézés is gyorsabbá, és az állam oldalán
is egyszerűbbé válik. Az ügyintézőnek nem kell ellenőriznie az illetékfizetés megtörténtét, rögtön az
adott ügyre koncentrálhat.
Idéntől gyakorlatilag megszűnik az általános, háromezer forintos illetékfizetési kötelezettség. Így
több igazolás is ingyenesen beszerezhető.
A január 1-től hatályba lépő kedvező változás
révén nemcsak az általános, háromezer forintos illeték szűnt meg, hanem több elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő, speciális illetéktétel is. Azaz már nem kell eljárási illetéket fizetni
az elsőfokú építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokért (például építési, bontási, használatbavételi engedélyezési eljárás, a használatbavétel tudomásul vétele), illetve a közigazgatási
eljárásban kiállított, nem díjköteles másolatokért,
kivonatokért.
(MTI)

HIRDETÉS

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA
HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

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

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258
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LOMTALANÍTÁS

TÁJÉKOZTATÓ a házhoz menő
lomtalanítás idei tudnivalóiról
A LOMTALANÍTÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA
2021. ÁPRILIS 12. – 2021. MÁJUS 22.
Szadán 2021. március 22.
és 2021. április 23. között
lesz lehetőség a lomtalanítási igények leadására.

S

zadán 2020. november elsejétől a
hulladékszállítási közszolgáltatói
feladatokat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. látja el.
A közszolgáltatás keretein belül, a korábbi
gyakorlatnak megfelelően, a lakosságnak
továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3
hulladék lomtalanítási szolgáltatást igénybe
venni. A lakosság a szolgáltatás igénylését
a településükre vonatkozó „lomtalanítási
igények leadása” időpontjában adhatja le.
A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében lakossági
igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett
– nem előre meghirdetett – napokon végzik a lomtalanítást. A beérkező igények
feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2021-ben négy ütemben végzik a
települések lomtalanítását. Szadán 2021.
március 22. és 2021. április 23. között lesz lehetőség a lomtalanítási
igények leadására. A településen a lomtalanítás várható időpontja 2021. április
12. és 2021. május 22. közé esik

Az igénybejelentés feltételei:

félszám és személyes iratok alapján),
• a honlapról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a
lomtalanitas@zoldhid.hu e-mail Lomtalanításkor nem szállítják
címre kérnek megküldeni. (KIZÁRÓ- el az alábbi hulladékot:
LAG a megfelelően kitöltött igénylőla- • vegyes települési hulladék (kommunápot dolgozzák fel és igazolják vissza)
lis, háztartási),
• zöldhulladék,
Lomtalanítás folyamata:
• szelektíven gyűjthető üveg, műanyag,
1. Lomtalanítási igény benyújtása.
papír hulladék,
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés
• veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer,
dátumát, várható időpontját.
oldószer, fénycső, elem, akkumulátor),
3. A visszaigazolt dátumon a közszolgál- • hungarocell, fáradt olaj, tintapatron,
tató jelentkezik a regisztrált címen. A
• inert hulladék (építési törmelék, bontástársaság dolgozói maximum 5 perc vából származó anyag, csempe, járólap),
rakozás után távoznak a helyszínről
• nagyméretű gumiabroncsok (teherau4. A lakos az ingatlanon belül tárolja
tó, munkagép stb.),
a lomhulladékot, melyet a gépjár- • elektronikai hulladék (begyűjtése egyemű érkezésekor átad a személyzetnek
di szervezés alapján).
(HT. 40 § 3. bekezdés alapján)
A lomhulladék hatékonyabb elszállítá5. Az ügyfél aláírásával igazolja a sa és a szétszóródás megakadályozása érlomtalanítás elvégzését
dekében a nagydarabos lom (pl. bútor)
A lomtalanítás időpontjának pontos meg- kivételével a lomhulladék kizárólag bezsáhatározása a fentiek és a szolgáltató belső kolva, kötegelve adható át a Közszolgáltajárattervének figyelembevételével törté- tónak. Az ettől eltérő módon átadni
nik. A megkeresés beérkezését követően kívánt hulladék elszállítását a Közaz erőforráshoz igazított, optimális be- szolgáltató megtagadhatja.
gyűjtési terv készül, majd visszajeleznek
Amennyiben az ingatlanhasználó
a megadott elérhetőségek valamelyikén. részéről a Közszolgáltatóval közösen
A visszaigazolt napon a társaság kollégái egyeztetett időpontra nem történik
a bejelentő által megjelölt címen fognak meg a hulladék átadása, és ezért a
jelentkezni.
lomtalanítás meghiúsul, abban az
Az ingatlanhasználó akadályoz- esetben új időpont egyeztetés már
tatása esetén, megbízottja is jogo- nem lehetséges!
sult átadni a közszolgáltató részéA bejelentés nélkül történő hullare a lomhulladékokat.
dék közterületre történő kihelyezése
Lomnak minősül a lomtalanítás illegális hulladéklerakásnak minősorán átvett olyan háztartási hulla- sül, ami szabálysértési bírság kiszadék, amely a közszolgáltatás kereté- básával jár. A közterületre kihelyeben rendszeresített gyűjtőedény mé- zett hulladékot nem szállítják el!
reteit meghaladja.

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban
nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Fontos! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó
„lomtalanítási igények leadása” időpontjában adható le, ettől eltérő igénybejelentést a szolgáltató nem fogad el! Lomtalanításkor

Az igénybejelentés
történhet:
• a honlapon (www.zoldhid.hu) megtalálható űrlap kitöltésével,
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák
nyitvatartási idejében (azonosítás ügy16

• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű,
• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag
játékok,
• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok
(háztartásonként max. 4 db).

átadható hulladékok:
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban,
• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a
méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben,
2111 SZADA | 2021. FEBRUÁR

ZÖLD HÍD B.I.G.G. NONPROFIT KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
(Vüszi Irodaház)
Hétfő: 7:00–12:00, 12:30–19:00
Csütörtök: 8:00–12:00, 12:30–16:00
Veresegyház, Fő út 35.
Szerda: 7:00–12:00, 12:30–19:00
Péntek: 8:00–12:00
+36-28-561-200, ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,
zhbigg@zoldhid.hu, wwww.zoldhid.hu

CIVIL PÁLYÁZAT

FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZET, HELYI ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉG ÉS KIVETT
EGYHÁZAK ÖNKORMÁNYZATI 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK PÁLYÁZATÁRA
Szada Nagyközség polgármesterének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete szabályozza a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, kivett egyházak, illetve magánszemélyek részére
az önkormányzat által nyújtható támogatások rendjét, mely alapján Szada Nagyközség Önkormányzat képviseletében Szada Nagyközség Polgármestere a jelen pályázati felhívást teszi közzé.

A

támogatás nyújtásának részletes 4.) A PÁLYÁZAT
feltételeit a fentebb hivatkozott ön- TARTALMI ELEMEI:
kormányzati rendelet tartalmazza. a)  a pályázó adatai (neve, székhelye,
A rendelet a Polgármesteri Hivatalban és
levelezési címe, adószáma, bírósági
a www.szada.hu honlapon megtekinthető,
nyilvántartásba vétel száma, a nyiahonnan letölthető a pályázati adatlap is.
latkozattételre jogosult személy neve,
1.) A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
elérhetősége);
Szada Nagyközség Önkormányzat (2111
b) a pályázó számlavezető pénzintézetéSzada, Dózsa György út 88.)
nek megnevezése és a pályázó számlaszáma;
2.) A PÁLYÁZAT CÉLJA,
c) azokat a feladatokat, melyeket közcéTÁMOGATHATÓ CÉLOK:
lú tevékenységként az adott évben el
a) egészségügyi tevékenység, egészsékíván látni;
ges életmód propagálása, terjesztése;
d) az igényelt támogatás célja és összeb) gyermekek táboroztatása;
ge, a felhasználásra vonatkozó tételes
c) közösségi életre nevelés érdekében
költségszámítás, megjelölve a pályáprogramok szervezése;
zati cél megvalósításának kezdő és
d) kulturális és közművelődési tevékenybefejező időpontját;
ség, helyi hagyományok ápolása;
e) csatolandó dokumentumok, így
e)  természeti és épített környezet vé-   ea) hatályos alapszabály vagy működédelme, megóvása, műemlékvédelem;
si egyéb alapdokumentum a szerf)  közrend- és vagyonvédelem erősítévezet vezetője által hitelesített máse, közbiztonság;
solatban;
g) szociális, karitatív tevékenység, esély-   eb) nyilatkozat a Knyt. szerinti ös�egyenlőséget elősegítő programok;
szeférhetetlenség vagy érintettség
h) önkéntes programok szervezése és
fennállásáról, hiányáról;
lebonyolítása;
  ec) nyilatkozat arról, hogy a beszámolái) civil szervezetek és az önkormánysi készítési és közzétételi kötelezettzat közötti önkéntes tevékenység előségének a pályázattal érintett évet
mozdítása;
megelőző évben eleget tett;
j)  helyi lakosság tájékoztatását szolgá-   ed) nyilatkozat arról, hogy a támogaló kiadványok készítése;
tott szervezetnek esedékessé vált
k) nevelés, oktatás, képességfejlesztés;
és meg nem fizetett köztartozál) gyermek- és ifjúságvédelem;
sa nincs;
m) sport és tömegsport;
  ef) nyilatkozat arról, hogy a megszünn) testvérvárosi tevékenység.
tetésére irányadó jogszabályban
meghatározott eljárás ellene nincs
3.) A PÁLYÁZAT
folyamatban.
BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK:
az államháztartás körébe nem tartozó 5.) A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK
jogi személynek és jogi személyiséggel MÓDJA, HELYE, HATÁRIDEJE:
nem rendelkező szervezetnek minősülő, A pályázatok benyújtásának módja:
bíróság által nyilvántartásba vett civil
• papír alapon személyesen a Szadai Polszervezetek, helyi önszerveződő közösgármesteri Hivatalban,
ségek, kivett egyházak, illetve magán- • e-mail-ben: igazgatas@szada.hu e-mail
személyek.
címen vagy
2021. FEBRUÁR | 2111 SZADA

• postai úton: 2111 Szada, Dózsa György
út 88. sz.
A pályázatok benyújtási határideje:
2021. március 12.
6.) A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK
RENDJE, HaTÁRIDEJE:
A pályázatokról az önkormányzat képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét
követő rendes ülésén dönt (veszélyhelyzet idején a polgármester) előreláthatólag
2021. március 25. napján.
7.) A TÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS, ELSZÁMOLÁS, VALAMINT
A FELHASZNÁLÁS ELLENŐRZÉSÉNEK SZABÁLYAI:
A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A támogatás a
támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.
A támogatás nyújtásáról szóló döntés
alapján a támogatott személlyel támogatási szerződést köt Szada Nagyközség Önkormányzat a döntést követő harminc napon belül.
A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben
megjelölt célra használható fel.
A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatás felhasználását követő negyvenöt napon belül, de legkésőbb a
tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni
Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában
megtévesztette vagy tévedésbe ejtette a támogatás nyújtóját, úgy a támogatást, vagy
annak érintett részét a támogatott köteles
az arra vonatkozó felszólításától számított
tizenöt napon belül az önkormányzat részére visszafizetni
Amennyiben a támogatott elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, az elszámolási határidő lejártát követő három
évig támogatásban nem részesíthető.
A támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a
lakosság helyben szokásos módon értesül.
A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap megtalálható a www.szada.
hu honlapon.
Pintér Lajos
Szada Nagyközség polgármestere
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KEDVES SZADAI LAKOSOK!

GRÉTA SZÉPSÉGSZALON
Csoki Csöves Szolárium Stúdió – Szada

MEGÉRKEZTEK HOZZÁNK AZ ÚJ GENERÁCIÓS

CSOKICSÖVEK!
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!

Gyertek, próbáljátok ki az új szolárium gépben! 100 Ft/perc

BÉRLET ÁRAK: 50 perces bérlet 4.600 Ft – megtakarítás: 400 Ft (92 Ft/perc)
100 perces bérlet 8.200 Ft – megtakarítás: 1.800 Ft (Ft 82 Ft/perc)
Ha ketten jöttök egyszerre, 10 % KEDVEZMÉNYT adunk a percdíj összegéből!

NE FELEDJÉTEK 19 ÓRÁIG VAGYUNK NYITVA!

BEJELENTKEZÉS:

Szeretettel várjuk Önt is
töltőállomásunkon!

06-28-503-430, vagy személyesen

SZADA, Dózsa György út 98.
(Fő út, templomoknál)

Akciós ajánlatunk:

FEBRUÁR 17-23-ig

KEREPES
Béke utca 2.

Magyar
Tejföl

Pick Rákóczi
Midi szalámi

csemege szuper
paprikás 5499 Ft/kg

12 %, 330 g,
785 Ft/kg

259

Ft

Theodora
Kereki
ásványvíz

Trapista
sajt

1599 Ft/kg

enyhe,
szénsavas,
szénsavmentes
PET, 1,5l, 59 Ft/l
89 Ft

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

MAX ÉTTEREM

és SUSHI

BÁR

Járványügyi korlátozások idején
elvitelre és házhoz szállítással állunk
kedves vendégeink rendelkezésére!

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

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

Web: www.kisallatrendelo.com

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

KISÁLLATELEDEL

BOLT

Nyitva: H-P: 8-12 és 15-19,

Szo,: 9-12

2111 SZADA, Dózsa György út 68.
19

ALKOSSUNK EGYÜTT ÚJ RENDELETET
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIRÓL!
Az együttélés kérdése kiemelt pontként szerepelt a jelenlegi testület többségét adó
képviselők választási programjában. Az akkori ígéret szerint a közösségi együttélés szabályait
rögzítő rendelet felülvizsgálata a lakossági igények figyelembevételével történik meg, így
ennek megfelelően arra buzdítjuk Önöket, hogy a témában adjanak hangot véleményüknek.
Kérjük Önöket, hogy osszák meg velünk elképzeléseiket a közösséget leginkább foglalkoztató
kérdésekről. A kérdőív kitöltését megtehetik online, vagy az alábbi kitöltött kérdőívet
a település több pontján kihelyezett gyűjtődobozokban is eljuttathatják részünkre.

Online elérés: https://szada.hu/hirek/kerdoiv
GYŰJTŐDOBOZOK TALÁLHATÓK AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN:
Ezüstkehely Gyógyszertár (2111 Szada, Rákóczi út 2/A.)
Háziorvosi Rendelő (2111 Szada, Rákóczi út 1.)
Stihl Szakkereskedés (2111 Szada, Dózsa György út 33.)
Szadai Polgármesteri Hivatal (2111 Szada, Dózsa György út 88.)
Gödöllő COOP – 21. SZ. ABC, Szada (2111 Szada, Dózsa György út 80.)

VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2021. MÁRCIUS 7.
Kíváncsiak vagyunk véleményükre,
alkossunk együtt új rendeletet a közösségi együttélésről!

KÉRDŐÍV A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉSÉ SZABÁLYAIRÓL
1. Milyen időszakban tartaná elfogadhatónak a zajjal járó kerti, ház körüli munkák,
hangos eszközök használatának engedélyezését lakott területen?
a.  munkanapokon 6:00-tól 22:00-ig, hétvégén, ünnep és pihenőnapokon 8:00-20:00-ig
b.  munkanapokon 7:00-től 20:00-ig, szombaton 8:00-tól 14-ig
c.  munkanapokon 7:00-től 20:00-ig, szombaton 8:00-tól 14:00-ig, vasárnap és ünnepnapokon 10:00-13:00-ig
d.  egyéb javaslat:
2. M
 ilyen időszakban tartaná megfelelőnek a zajt okozó ipari tevékenység korlátozását/tiltását a lakóövezetben?
a.  munkanapokon 18:00-7:00 óra között
b.  teljes vasárnap és ünnepnapokon
c.  egyéb javaslat:
3. Hogy gondolja Ön: sérti-e a közösségi együttélés alapvető szabályait,
ha a hulladékgyűjtő edényt nem a közszolgáltató által meghirdetett szállítási napon helyezik ki?
a.  igen
b.  nem
4. A
 fiatalok a közösségi együttlét mellett sportolásra is használják a Fő teret, egyéb közterületeinket.
Ez sérti-e Ön szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait?
a.  igen
b.  nem
c.  egyéb észrevétel:
5. S zada – többek között – a köztéri, illetve útszéli gyümölcs- és zöldségárusításról ismert az átmenő forgalom
számára. Ez a tevékenység azonban balesetveszélyt is jelent, amit a közútkezelő is jelzett már az Önkormányzatnak.
Ön melyik megoldásról választaná?
a.  bármelyik őstermelő árulhat a háza előtt
b.  senki nem árulhat a háza előtt
c.  csak az az őstermelő árulhat a háza előtt, ahol a vásárlók parkolása biztonságosan,
a forgalom akadályozása nélkül megoldható

