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2.sz. függelék a 41/2022. sz. előterjesztés 1.sz. Mellékletéhez: 

 

Szadai közterek beültetési terve 

 

Az előző években fokozatosan cseréltük le a virágos egynyári ágyások növény anyagát évelőkre 

az alábbi közterületeken:  

- Napóra bicikli út 

- Felső buszmegálló (só szórás miatt nehezen fenntartható) 

- Konyha ágyás 

- Középső buszmegálló 

- Damjanich-szobor  

- Barátság park 

- Védőnő oldalsó ágyás 

- Gyermekorvos épület előtti ágyás 

- Óvoda parkoló 

- Önkormányzat belső udvar 

- Tájház melletti ágyás (Sakura) 

 

A Főtér és a fő útvonalak melletti, valamit a középületek környezetében található egynyári 

virágos ágyások megtartása javasolt a magas díszítő érték miatt. Az évelő ágyások mellett 

viszont a könnyebb fenntartás, egyszeri beültetés és a költség takarékosság szól. Az évelő 

ágyásokat a beültetés utáni első 2 évben célszerű egynyári virágokkal dúsítani.  

 

2022-es évben további évelő ágyásokat tervezünk kialakítani, elsősorban az időjárási 

viszonyoknak extrém kitett, illetve fenntartást nehezen megoldható helyeken: 

- Napóra kiemelt körágyás 

- Székely Bertalan hosszú ágyás 

- Székely Bertalan síremlék 

- Koncz-park 

- Székely-kert feljáró  

 

Tervezzük a Székely-kert feljáró, támfal melletti új ágyás kialakítását szárazság tűrő, virágos 

egynyári cserjékkel. Az évekkel ezelőtt (több mint 10 éve) telepített évelők elgyomosodtak, 

elöregedtek. A terület rendezettlen képet mutat. 

Tervben van további vegyes ágyások kialakítása a Szada Községi piac területén a terület 

rendezése, illetve a Posta közben az új játszótér megépítése után.  

A volt strand területén az előzőévekben kevesebb virág került beültetésre. A díszfasor 

megerősödött, a lombkorona árnyékában az egynyári virágok nem nyújtanak megfelelő díszítő 

értéket. Ezeket az ágyásokat már tavalyi évben felszámoltuk. A parkoló részen tervezzük az 

örökzöld évelő ágyások növény anyagának pótlását, illetve   új területek kialakítását, egynyári 

virágok ültetését. 

 

2021-es évben a Millenniumi park területén 2 új virágos ágyást alakítottunk ki, illetve ezen a 

területen sövényt telepítettünk, a Koncz parkból kitermelt növényekből.  Tervezzük a sövény 

pótlását, illetve a sétáló részen további évelő ágyás kialakítását. 

A lakosság nagyon pozitívan fogadta a Rákóczi út új virágládáit. A Fő tér-Posta köz-Rákóczi 

út-Mélyárok-Székely Bertalan út kedvelt séta útvonal, ezért ennek a szakasznak a beültetése, 

ezen a területen új virágos felületek kialakítása ebben az évben is a legfontosabb feladataink 

közé tartozik.  
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Az előző években több alkalommal a település rendezés és átépítés miatt   évelő ágyásokat 

kellett felszámolnunk. Ezeket a növényeket megifjítottuk, tovább neveltük és egy új területen 

beültetésre kerültek. Az óvoda területéről kitermelt talajtakaró rózsa az önkormányzat belső 

udvarába került. Az önkormányzat udvarából a Napóra bicikli út ágyásaiba ültettük át a 

achilleákat. A Fő téri potentillák és levendulák pedig a volt strand területén található ágyásba 

kerültek.  

 

A növények szaporításával színesebbé és változatosabbá tudjuk tenni az összeültetéseket. A 

Barátságpark (galambok alatti) évelő ágyásába a Sakura előtti rézsűből leszaporított pozsgás 

évelők kerültek. A védőnői épület mellett található évelő ágyás beültetésénél is saját 

szaporításból származó növényeket alkalmaztunk.  

 

Az előző években telepített fasor fáinak tövébe évelő és egynyári növényeket ültetünk (Barátság 

park, Szőlőhegyi játszótér). Ez nem csak szépítő értékű, hanem a fenntartásokból eredő 

sérülések is elkerülhetőek. Tervezzük a 2021 év őszén telepített fák tányérainak is a beültetését. 

 

Az ősszel elültetett hagymás növényeket tavasszal, az elvirágzás után fel kell szedni. Ezeket a 

hagymákat elvermeljük, majd ősszel további évelős területekre ültetjük. Településünkön így 

egyre nagyobb területen díszlenek hagymás növények, tulipánok. Ilyen területek: 

- Középső buszmegálló 

- Szőlőhegyi játszótér 

- Mélyárok 

 

Munkánkat ebben az évben is, mint eddig a környezettudatosság, értékmegőrzés a növények 

szeretete és ismerete, valamint a lakosság felé a rendszeres, nevelő szándékú és tájékoztató 

jellegű kommunikáció jellemzi.  A social mediának is köszönhető, hogy munkánkat folyamatos 

figyelem kisérik, rendszeres pozitív visszajelzéseket kapunk, illetve ennek köszönhetően a 

„Takaros Porta” pályázat is egyre népszerűbb. 

             

Szada, 2022. február 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


