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2–3. oldal

Új alapokon
a helyi sport

8. oldal

Pénzügyek,
fejlesztések

Ígéret: nem lesz
több fennakadás!
14. oldal

Gépadományok
az iskolának

10. oldal

FÓKUSZBAN

Átalakuló sportviszonyok
A SZADAI SE VALAMENNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK
KEDVEZHET AZ ÚJ RENDSZER
Szadán az önkormányzat új alapokra helyezi a tömegsport támogatását és a sport fejlesztését azzal, hogy a helyi képviselők elfogadták a település átfogó sportkoncepcióját. Ennek nyomán a
Szadai SE finanszírozása is átalakul, így még jobban tudnak koncentrálni a sportszakmai, főleg utánpótlás-nevelő tevékenységre.

M

ég a szeptemberi testületi tanácskozáson
fogadták el a képviselők a nagyközség sportéletét a
jövőben jelentősen meghatározó
sport- és sportfejlesztési koncepciót. A megalkotása egyfelől az
önkormányzati, illetve a sporttörvényben foglaltak – a helyi
oktatási-nevelési intézmények,
sportegyesületek és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítő
tevékenységeinek, illetve azok
önkormányzati támogatásának
meghatározása – miatt vált szükségessé, másfelől azért, mert az
önkormányzat – a közösségi terek fejlesztése és közösségerősítés céljával is – a kezdetektől kiemelt jelentőséget tulajdonít a
helyi sportélet támogatásának.

szakban az önkormányzat szem- dési megállapodást kell kötni,
szögéből elsődleges teendők:
amelynek részeként:
a) indokolt az önkormány1. a pályázati támogatással zati tulajdonú sportcélú létemegvalósuló óvodabővítés és sítmények üzemeltetési és
a döntően állami forrásból, a használati rendjének felülvizskésőbbiekben építendő új is- gálata, szükség szerinti megoszkola létesítményei révén bő- tása annak ismeretében, hogy
vülő sportolási feltételek op- a sportlétesítmények működtimális kiaknázása érdekében tetése a Szada Nova Közhaszaz önkormányzat sporttal kap- nú Nonprofit Kft. tevékenységi
csolatos közfeladatait a jövőben körébe tartozó feladat;
a Szada Nova Közhasznú Nonb) az önkormányzati sportléprofit Kft. közreműködésével és tesítmények szabad kapacitásai
– feladatellátási szerződések- nak bérbe/használatba adása (a
kel – a szadai civil szervezete- képviselő-testület által előzeken keresztül lássa el;
tesen jóváhagyott éves üzleti
tervében meghatározott bér2. az önkormányzat sporttal leti és használati díjak ellenékapcsolatos közfeladatait jelen- ben) a Szada Nova Közhasznú
leg egyedül ellátó Szadai Sport- Nonprofit Kft. feladata és jogoegyesülettel a Szadai Sportcent- sultsága lett;
Fejlesztési területek rum – tömegsportfejlesztés
c) szabad kapacitásnak teA sportkoncepció szerint a céljára figyelemmel díjtalan – kintve azt a pálya-, terem- és
2022–2027. évek közötti idő- használatára új együttműkö- helyiségkapacitást, amelyet

a Szadai SE saját egyesületi sporttevékenysége céljára a
tárgyévet megelőző év október
10-ig nem köt le a maga számára a Szada Nova Kft.-vel történő,
kapacitáslekötésről szóló megállapodás keretében.
3. Az önkormányzat költségvetésén belül 2023-tól sporttámogatási alapot kell elkülöníteni, amely elsődlegesen a
tömegsport fejlesztésére biztosíthat pályázati úton elérhető forrást (támogatási megállapodások keretében átadott
pénzeszközöket) a helyi sportszervezetek programjai számára, különösen az alábbi feladatokra:
a) a fogyatékkal élők, egészségkárosultak mozgási, sportolási lehetőségének biztosítására;
b) a kistérség településeivel
együttműködési lehetőségek
felkutatására és kidolgozására (szabad kapacitások cseréje, tehetséggondozás stb.)
c) rendszeres helyi rendezvényekkel (családi nap, gyermeknap) egybekötve sportágválasztó rendezvények szervezésére;
d) a Szadán élő aktív vagy már
visszavonult sportolók, sportvezetők megkeresésével sportot/
sportágakat népszerűsítő rendezvények szervezésére;
e) nyári iskolai sporttáboroknak a sportcentrumban történő megszervezésére.
A sporttámogatási alapra – a
már eddigiekben is működő civil alaphoz hasonlóan és azzal
egyező időpontban – az önkormányzat képviselő-testülete írhat ki pályázatot, meghatározva
a támogatni kívánt célokat éppen úgy, miként a pályázókkal
szemben támasztható követelményeket is.

Irányelvek

A nevelőmunkára még több figyelem juthat a jövőben
2

Alapvetésül szolgál az az
irányelv, amely szerint az önkormányzat a sportcélú közfeladatait közvetlenül a helyi
sportszervezet(ek) útján, vele/
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Fotók: Szada SE
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A szeptemberben elindult 2022/23-as bajnoki szezonban új mezben léphettek pályára a Szada SE
felnőttcsapatának játékosai, amelyet a Mondi Szada Kft. felajánlásából vásárolhatott meg az egyesület
velük kötött megállapodás keretei között látja és láthatja el
a 2022–2027. évek közötti időszakban is.
Az együttműködés keretében az önkormányzat a saját tulajdonú ingatlanainak sportcélú használati jogát a Szadai SE
mint jelenleg egyetlen regisztrált
helyi sportszervezet részére díjtalanul átadhatja, ugyanakkor a
jövőben, legkorábban a 2023-as
költségvetési évtől kezdődően az
önkormányzat tulajdonosként
közvetlenül állja e sportlétesítmények üzemeltetési kiadásait. A közüzemi költségeket és a
pályagondnok(ok) foglalkoztatását a Szada Nova Közhasznú
NKft. éves üzleti terve szerint,
az önkormányzat által a társaság részére átadott pénzeszközből biztosíthatja. Ennek 2023-ra
kalkulált nagyságrendje csaknem azonos azzal az összeggel,
amellyel 2022-ben az önkormányzat pályázati úton a Szadai SE működését támogatta.
Így nem lesz szükség arra, hogy
a Szadai SE 2023-tól az önkormányzat működtetési támogatására pályázzon. Ilyen dotációt kizárólag az önkormányzat
költségvetésének ún. sporttámogatási kerete terhére, csupán
eseti, a tömegsport fejlesztését
célzó sportrendezvények (mint
pl. a „Fuss Szada!”), sportágválasztó programok és bemutatók,
valamint nyári gyermektáborok
szervezéséhez igényelhet, a többi,
jövőben megalakuló helyi sportszervezetekhez hasonlóan.
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A Szadai SE egyebekben – az
összes többi helyi civil szervezethez hasonlóan – saját működésének költségeit saját bevételei
ből (tagdíjakból, szponzori és
taotámogatásokból stb.) finanszírozhatja, a létesítményfejlesztési igények és pályázati

A jelen
A településen szervezett
keretek között, bejegyzett
sportegyesületként csak a
Szadai SE működik, azonban
a sportkoncepció lehetőséget teremt arra is, hogy más
kezdeményezések ugyancsak magasabb szintre lépjenek és esetleg a Szadai
SE-hez hasonló együttműködést kössenek az önkormányzattal.
Jelenleg a sportegyesület
négy szakosztállyal működik: labdarúgó-szakosztály
(felnőtt- és utánpótlás-csapatokkal), futsalszakosztály,

lehetőségek külön eseti megállapodások tárgyát képezhetik a tulajdonos önkormányzat
és a Szadai SE között.
Kerecsényi Fodor Norbert, a
Szadai SE elnöke lapunk megkeresésére úgy fogalmazott: a
sportkoncepció nagy előnye,

lovassport- és tömegsportszakosztály (kosárlabda,
asztalitenisz, természetjárás sportágakat nem versenyszerűen űzőket fogja
össze).
Továbbá a Székely Bertalan Általános Iskolában vannak testnevelésórák, illetve
a Székely Bertalan ÓvodaBölcsődében mozgásos foglalkozások, amelyek megalapozzák/megalapozhatják a
gyermekek sport iránti elköteleződését. Hosszabb távon
pedig az innen továbblépő
gyermekek jelentik a Szadai SE potenciális utánpótlásbázisát.

Az asztaliteniszezők is pályázhatnak
a sporttámogatási alapra

hogy új alapokra helyezi az
önkormányzat és az egyesület közötti kapcsolatot. Mint
mondta, eddig működési támogatást kaptak, amit döntően a sportlétesítmény fenntartására fordítottak, ám most
ezt a tétel az önkormányzatnál,
illetve a Szada Novánál marad. Hozzátette, azzal, hogy a
szakosztályok programjaikkal,
rendezvényeikkel, eseményeikkel stb. pályázhatnak a sporttámogatási alapra, tulajdonképpen pluszforrás nyílik az
egyes szakosztályok helyzetének javítására – ami már
amúgy is régi terve az egyesületnek. Ugyanakkor szerinte
nem kizárólag az önkormányzati támogatásra támaszkodnak majd, hanem valamennyi
szakosztály igyekszik egyéb
pénzügyi támogatásokat felkutatni, behozni.
– Két jelentős hatása lehet
majd ennek az új sportkoncepciónak. Az egyik, hogy a
sport által erősödhet az egészséges életmódra nevelés, illetve a lakó- és/vagy a sportoló közösségek összetartozása.
A másik, hogy valamennyi szakosztályban még jobban tudunk
koncentrálni az utánpótlásnevelésre, és ennek eredményeként a megfelelő sportági alapok
megszerzése után a fiataloknak
lehetőségük nyílik egy nagyobb
egyesülethez igazolni. Ahol aztán még jobban tudnak fejlődni és még nagyobb sikereket elérni – jegyezte meg.
RF
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Élményekkel teli családi nap
MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
KÉSZÜLTEK AKTIVITÁSOK

Fotók: Mondi Kft.

Zenei fellépők, kis és nagy koncertek, táncház kicsiknek és
nagyoknak, arcfestés és hennázás, ügyességi feladatok,
csapatversenyek, kézművesplacc, szabadtéri játékok, trükkös biciklik, eurobungee, ugrálóvárak és sok finomság várta az érdeklődőket a Mondi Szada Családi Élménynapján.

Legóból lehetett kirakni a vállalat nevét, emblémáját

A

világszínvonalon működő csomagolóipari cég, a Mondi Szada Kft. számára a siker kulcsa egyértelműen
az együttműködés, a rugalmasság és egy
élhető munkahely megteremtése, annak
fenntartása. A jelenleg tapasztalható nehéz gazdasági körülmények ellenére is a
társaság vezetése számára kimondott cél
volt, hogy a koronavírus-járvány elmúltával újra együtt lehessen a Mondi népes
családja annak érdekében, hogy a munkahelyen kívül ünnepelhessük meg a kö-

zösen elért sikereket – mindezt a szadai
gyár dolgozóival, szadai fellépők és helyi
szolgáltatók bevonásával.
Figyelve munkatársaink igényeire az
idén újra megrendeztük a hagyományosnak számító Családi Élménynap című eseményünket, amelyen előzetes regisztrációt követően csaknem 400 fő vett részt.
A rendezvény megnyitóján Kosztya Botond, a Mondi Szada Kft. ügyvezető igazgatója és a menedzsment tagjai együtt köszöntötték a résztvevőket.
A programok
a Mondi 7 próba
elnevezésű interaktív pecsétgyűjtő játékkal kezdődtek. A vetélkedőn
egyének vagy csapatként induló családok kihívásokkal
teli állomáspontokon mérték össze
ügyességüket, rátermettségüket, kitartásukat. Trükkös
bicikliken tekertek,
A közös tánc volt a nap egyik jeles eseménye
rodeóbikán egyen4

súlyoztak, óriási dzsengával társasjátékoztak, asztali focival, azaz csocsóval
küzdöttek és az IQ-s ügyességi játékokon
töprengtek. A legmerészebbek hó híján is
felcsatolták a (nyári) síléceket, és csapatban siklottak a közös cél felé. Nem riadtak
vissza a csapatok a veszélyes ingoványtól
sem a mocsárjárás fantázianevű csapatépítő feladatban, ahol mindössze néhány
farönk volt segítségükre, hogy átkeljenek
a mocsáron. A Da Vinci híd nevű ügyességi feladatponton is megmutatták a családi nap résztvevői, hogy számukra nincsen
lehetetlen, képesek hidat építeni szögek és
kötél nélkül is.
Minden korosztály számára készültek
aktivitások, a legapróbbak a Tündérkert
játszóház szabadtéri játékaival ügyeskedtek, vagy éppen a Titanic ugrálóvárban
önfeledten játszottak. A legügyesebbek
a Mondi Logo állomásponton legóból alkották meg a Mondi legújabb látványtervét, míg a legaktívabbak a csapattagjaikkal sorversenyeken küzdöttek a fődíjakért.
A programok között volt még a népszerű
VR-szoba, ami méltán a Z generáció egyik
legkedveltebb időtöltései között szerepelt.
A sok élmény mellett a vendégek a
Greenbox fotóponton emlékképeket is készíthettek a Mondi virtuális szadai gyára
előtt pózolva, vagy éppen Bogyó és Babóca,
illetve a Mancs Őrjárat mesehősei társaságában.
A jó hangulatról a zenész fellépők is
gondoskodtak. A gyermekek számára a
Zengetők együttes hegedűszóval és gitárral készült a körtáncra, amit a szadai
Cziberke néptánctársulat vezetője és gyermektagjai kísértek végig. Napközben az
Indygo formáció feldolgozásaiban szóltak a mai rock- és popslágerek. A fellépők
között köszönthettük a szintén szadai kötődésű Groovehouse együttest is. A napot a Czibere Táncegyüttes fellépése és
táncháza koronázta meg, ahol kicsik és
nagyok együtt, kézen fogva táncoltak és
énekeltek.
A Mondi Szada Kft. a családi nap alkalmából 50 adag étellel támogatta a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül a Szadán élő nehéz sorsú
családokat.
Élményekből nem volt hiány. Összességében egy tartalmas és vidám napot tölthetett együtt minden résztvevő. A Mondi
Szada egy hatalmas családként ünnepelt.
Jó és örömteli érzés volt ott lenni és mindezt átélni.
K.H.Zs
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Novemberi tüdőszűrések
2022. NOVEMBER 15-ÉN (kedden) és 16án (szerdán) 8:00–18:00 óra között tüdőszűrés lesz a Székely Bertalan Művelődési
Ház és Könyvtár épületében. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. E kor alatt,
illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, a befizetés

a helyszínen átvehető csekken történik. A
14–18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulók
számára, akiknek az oktatási törvény ezt
előírja, a vizsgálat ingyenes. Szájmaszk
használata kötelező!

Népszerűek a vizsgálatok
AZ ÖNKORMÁNYZAT és a Szadai Szociális
Alapszolgáltatási Központ a Nemzeti Népegészségügyi Központ közreműködésével
szűrővizsgálatokat szervezett október 10én és 11-én a Szadai Községi Piac területén. A szűrővizsgálatok célja ismét az volt,
hogy a szadai lakosok részére egyszerűen,
várakozási idő nélkül és térítésmentesen
valósuljon meg a leggyakrabban előforduló népbetegségek kiszűrése, azok kockázatára való figyelemfelhívás. Igénybe vehető

szolgáltatások voltak: általános állapotfelmérés; egészségügyi tanácsadás; csontsűrűség-, légzésfunkció-, vérnyomás-, vércukormérés; szív- és érrendszeri rizikószűrés
(pulzus, véroxigénszint, EKG); testösszetétel vizsgálata (testsúly, magasság, izomtömeg, testzsírszázalék, BMI, PSA); szájüregi, neurológia és kardiovaszkuláris szűrés
volt. A lehetőséget a két nap alatt összesen
127 ember vette igénybe. A pozitív visszajelzések alapján a szűrőprogram folytatódik.

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDJE 2022
NOVEMBER–DECEMBER
DÁTUM

7.
14.
21.
28.

DÁTUM

5.
12.
19.
26.

NOVEMBER
HÉTFŐ

KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD

DECEMBER
HÉTFŐ

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

Az elszállítandó hulladékot a saját ingatlan
elé, az úttól 1-2 méterre kell kihelyezni a
szállítási napot megelőző este vagy a megjelölt
nap reggel 6:00-ig! A hulladékot úgy kell kihelyezni, hogy a gyűjtőedényzet fedele lecsukható legyen, az esetleges kiegészítő gyűjtőzsákot pedig össze lehessen fogni. 
(DTKH)

Veszélyes hulladékok begyűjtése
2022. NOVEMBER 26-ÁN SZOMBATON 9 ÉS 14 ÓRA KÖZÖTT Szadán a Corvin utcában, a köztemető
melletti parkolóban – környezetvédelmi szakemberek jelenlétében –
veszélyeshulladék-átvételt szervez
a Szada Nova NKft.
INGYENESEN ÁTVESSZÜK
AZ ALÁBBI HULLADÉKOKAT:
• 4 db személygépkocsi gumiabroncs
(felni nélkül) /háztartás
• festékmaradék, növényvédő szer és
ezek göngyölegei, oldószer, veszélyes anyagot tartalmazó mosószerek; összesen 20 liter mennyiségben
• toner, kiürült hajtógázas palack
• fáradt olaj és étolaj
• fénycsövek, izzók

• h
 asználatból kivont, kizárólag egész
és hiánytalan elektronikai berendezések (számítógép, irodatechnikai berendezések patronjai, hűtőgép,
mosógép, tv, rádió, mobiltelefon stb.)
• ólomakkumulátor, szárazelem
AMIKET NEM VESZÜNK ÁT:
• hungarocell, szigetelőanyag
• üveghulladék
• gyógyszer (minden gyógyszertárban leadható)
A veszélyeshulladék-gyűjtést kizárólag
a helyi lakosság részére tartjuk, a hulladékok leadásakor szükséges felmutatni az érvényes lakcímkártyát! Egyéni
vállalkozóktól és egyéb cégektől nem
fogadunk be hulladékot!
Boros Gábor ügyvezető

Növekvő útdíjárak
A MAGYAR VÁSÁRLÓK körében kelendőbb éves országos és megyei autópálya e-matricák ára öt százalékkal nő
2023 elején. A tizenhárom hónapon át
érvényes országos jogosultságot személygépkocsikra 49 190 forintért lehet majd
2022. NOVEMBER | 2111 SZADA

megvásárolni, a megyeit pedig 5720 forintos áron. A havi autós jogosultság díja
5210 helyett 8900, a tíz napig használható hetié pedig 3820 helyett 5500 forint lesz. A motorok heti országos matricája 2023 januárjától 2750 forint, a havi

Babacsomagok
OKTÓBERBEN ismét újszülött szadai
babákat köszöntött a település vezetője,
szüleiknek pedig átnyújtotta a 10 ezer forint értékű babacsomagokat. Isten hozta
Lanát, Esztert, Juliannát, Liánát, Villőt,
Luca Zorkát, Zsigmondot, Szilárd Zoltánt, Gergelyt és Bencét Szadán!
4450 forint, az éves 49 190 forint lesz, a
megyei matricák 5720 forintért lesznek
kaphatók. A buszok esetében a heti országos matrica 17 730 forint, a havi 25
150 forint, az éves 228 850 forint, a megyei matrica 22 890 forint lesz. Az éves
autópályamatricák már 2022. december 1-től elővételben megvásárolhatók.
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A házszámtáblát az ingatlan
tulajdonosának kell elhelyeznie
EGY INGATLANT MEGVESZ, EGYET PEDIG
MAJD ÉRTÉKESÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A szadai képviselő-testület 2022. október 27-én rendes testületi ülést tartott. Döntés született többek között a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és az ingatlanok házszámozásáról szóló rendelet módosításáról, valamint a Székely-kert
szomszédságában elhelyezkedő ingatlan megvásárlásáról is.

M

egtörtént a közterületek elnevezéséről,
átnevezéséről és az
ingatlanok házszámozásáról
szóló 2014-es önkormányzati rendelet jogharmonizációs
célú felülvizsgálata. A rendelet szövegének tanulmányozása során világossá vált, hogy
két ponton is ki kell egészíteni a szabályozást, hiszen nem
szerepelt benne határidő arra, 2023. január 1-én lép hatályba a rendelet
hogy az önkormányzatnak hány
napon belül kell pótolnia a hiányzó utca Ingatlanvásárlás
névtáblákat, illetve az ingatlantulajdono- A Szada 176/11. hrsz.-ú, 2568 négyzetmésok házszámtábla-kihelyezési kötelezett- ter alapterületű ingatlan 1/1 tulajdonosa
sége sem volt szabályozva.
a megkereste a polgármesteri hivatalt és
A módosított, 2023. január 1-én hatály- megvételre kínálta tulajdonát. Az ingatba lépő rendelet szerint a közterületi utca- lan a közhiteles ingatlan-nyilvántartási
névtábla kihelyezése a rendelet hatályba- adatok alapján a Székely Bertalan út 24.
lépését követően 90 napon belül, valamint szám alatt (a Székely-kert közvetlen szomfolyamatos karbantartása és pótlása az ön- szédságában) található, a bejegyzés szerint
kormányzat feladata. A rendelet kimondja kivett lakóház, udvar és gazdasági épület
azt is, hogy a házszámtábla saját költségen megnevezéssel. A lakóház alapterülete 138
történő elhelyezéséről, folyamatos karban- négyzetméter. A tulajdonos 45 millió fotartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdo- rintért ajánlotta fel ingatlanát. A hivatal
nosa köteles gondoskodni hatósági dön- műszaki osztálya értékbecslést készíttetés esetében. A hatósági döntés jogerőre tett, a szakértő 44 millió forintos becsült
emelkedésétől és végrehajthatóvá válásá- árat állapított meg. Mindezekre figyelemtól számított 90 napon belül, vagy a vál- mel a képviselő-testület az önkormányzat
tozást igazoló, jogerős használatbavételi/ 2023. évi költségvetése terhére meg kívánfennmaradási engedély-, építésiengedély- ja vásárolni az ingatlant a kölcsönösen kiköteles munka végzése hiányában hatósági alkudott bruttó 40 millió forint vételáron.
bizonyítvány, hivatalból elrendelt hatósági
eljárás indítása esetén a hatósági értesítés Egyéb döntések
kézhezvételétől számított 90 napon belül, A fentieken túl még jogharmonizációs felülvagy a házszámtábla eltűnése, megrongá- vizsgálatot folytattak a Szadáért díjak alalódása vagy elvesztése esetén a házszám- pításáról és adományozásáról szóló önkortábla eltűnésétől, megrongálódásától vagy mányzati rendeletről. A képviselő-testület
elvesztésétől számított 90 napon belül.
tájékoztatót fogadott el az érvényben lévő
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Pótlás
Novemberben a településen a Szada
Nova NKft. munkatársai kihelyezik a
megérkezett 573 új utcanévtáblát.
A vonatkozó rendelet szerint a közterületi utcanévtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. Most azon közterületeken
helyezik el az utcanévtáblákat, ahol
azok hiányoznak, kopottak vagy sérültek. Az utcanévtáblákat a rendelet alapján az utcák elején és azok végein, útkereszteződés esetén annak
minden oldalán, saroktelek esetében
a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan
tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles. Ennek megfelelően kérjük Önöket, hogy
a munkálatokat ne akadályozzák! Köszönjük együttműködésüket és türelmüket, valamint kérjük az óvatos közlekedést a munkatársak biztonsága
érdekében!
önkormányzati és hivatali szerződések előzetes felülvizsgálatáról, határozatot hozott
Szada téli útüzemeltetési tervéről, a 2018–
2023-as időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról, elfogadta a
2022–2024-es Környezetvédelmi Program
előzetes tervezetét, valamint jóváhagyta a
Kulturális Alapítvány Szadáért Kuratóriumának beszámolóit és programterveit. Határozat született arról, hogy a szadai 4378.
hrsz.-ú, 1/1 önkormányzati tulajdonú, tehermentes 2000 négyzetméter nagyságú,
jelenleg kivett beépítetlen területet forgalomképessé minősítik, és annak eladásáról
a későbbiekben pályázatot írnak ki.
AP
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Választók iskolája:
műhelytitkok nyomában
A KÖTELESSÉGTUDÓ KÉPVISELŐ HAVI
10–20 ÓRÁT ELTÖLT KÖZFELADATAIVAL

nak rendje is e munkaterv üteméhez igazodik, miként a hivatal munkatársainak
éves időbeosztása, belső munkamegosztása, sőt még képzési és szabadságolási terve is!

Ki miért felelős?

Az éves munkatervben minden napirendSzada Nagyközség Önkormányzatának kommunikációs konnek van megjelölt felelőse. Ő állítja össze
cepciója szerinti feladatok részeként az önkormányzati műkö- azokat az írásos előterjesztéseket, amelyek alapján a képviselők döntési helyzetdéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ismerhetnek meg
be
kerülnek. Az előterjesztések zömét előa lakosok. E hónapban a képviselők munkáját mutatjuk be.
ször a tárgyban illetékes szakbizottságok
tárgyalják meg, s megteszik azzal kapcsoó, ha mindenki tudja, mi a dolga anlatos észrevételeiket, javaslataikat. E vélenak, akit önkormányzati képviselőmények ismeretében aztán a döntéseket a
nek választottak – minek kell megképviselő-testület hozza. A testület döntéfelelnie, és mit kell, illetve lehet tőle elvárni
seinek többségét maguk a hivatal köztisztahhoz, hogy a település dolgai rendben
viselői hajtják és hajtatják végre, a döntések
menjenek! Lássuk hát – egyszerű kérdéegy töredékét pedig az önkormányzati insekkel és rövid válaszokkal – a főbb tudtézmények vezetői és a főépítész. Az egyedi
nivalókat!
határozatok végrehajtásáról havonta írásos
jelentést kap a képviselő-testület, a rendeMi látszik kívülről?
letek (azaz a helyi jogszabályok) érvényeAz, hogy a választott képviselő „értekezlesülésének tapasztalatait pedig évente is
tekre” jár: képviselő-testületi ülésekre és az
áttekintik. Az önkormányzat honlapján
ezeket előkészítő bizottsági ülésekre. Ezeaz összes ezzel kapcsolatos dokumentum
ket jó esetben „megússza” havi 4-6 órai el- sok ugyanattól a naptól kezdődően tanul- mindig megtalálható!
foglaltsággal. Ez azonban csupán a látszat! mányozhatják az előterjesztéseket az önkormányzat honlapján – www.szada.hu –, Mennyi hát az annyi?
amely napon a képviselők és bizottsági ta- A kötelességtudó képviselő havonta legMi történik az
gok is előre kézhez kapják azokat.) Azt pe- alább 10–20 órát eltölt közfeladataival. Ha
„értekezletek” között?
dig, hogy konkrétan miről és miként kell igazán lelkiismeretes – örömteli tapasztaA lelkiismeretes képviselő készül a „lecké- dönteni, eleve a képviselő-testület hatá- lataim szerint Szada képviselői mindan�ből”, mint a szorgalmas diák. Gondosan rozza meg.
nyian azok –, akkor átlagos elfoglaltságain
tanulmányozza az előkészített szakmai
felül kíváncsi az egyes döntésekkel kapcsoanyagokat, tájékozódik, számol, gondollatban az érintett szakemberek és a lakosÖtletszerűen
kodik, és ha szükséges, vitatkozik azon,
ság véleményére is. Beszélget, tájékozódik
mi lenne a legjobb állásfoglalás. Ha nem vagy tervszerűen?
és hitelesen tájékoztat, hogy valóban képígy tenne, netán el sem menne az ülések- Természetesen tervszerűen. A képvise- viselhessen. E teendőkkel kell tehát minre, akkor nem tudna „képviselni” – hiszen lő-testületnek ugyanis megválasztása dig számolnia annak, aki bármely helyi
a képviselőség elsősorban nem rang, ha- után legfeljebb fél éven belül meg kell választáson jelöltként méreti meg magát
nem szolgálat. A választók – Szada lakos- határoznia az egész ciklusára „szakmai – és a jelöltek imént felsorolt feladatokra
ságának – szolgálata.
iránytűnek” szánt társadalmi-gazdasá- való alkalmasságát mérlegelheti a válaszgi munkaprogramját, amelyet aztán éves tó is, amikor az ajánlását kérik.
Mi a „lecke”?
munkatervekre bont le. (E dokumentuAz önkormányzat „értekezletei” valójában mok is nyilvánosak, és elérhetők az önMi történik a helyhatósági
döntéshozó fórumok. A döntéseket előké- kormányzat honlapján.) Munkatervében
szítő írásos szakmai anyagokat előterjesz- a testület évenként előre meghatározza választások után?
téseknek nevezzük. Ezeket zömükben a a tárgyévre vonatkozó fő témaköröket, Az érdemi testületi munka megindítása
polgármesteri hivatal szakmailag felké- azok előkészítésének és megtárgyalásá- és folytatása is sok, törvényben előírt felszült munkatársai készítik elő, majd ad- nak célzott időpontját, sőt minden ülés adattal jár. Ezekről bővebben a követkeják közre – a helyi rendeletben előírt mó- előre tervezett napirendjét is. Az év köz- ző hónapban lesz még szó.
don és időben – a képviselők és a szélesebb ben felvetődő újabb kérdések, feladatok,
Addig is meghitt adventi készülődést kínyilvánosság számára egyaránt. (A lako- a benyújtott egyéni kérelmek elbírálásá- ván mindenkinek:
Dr. Finta Béla jegyző
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Nincsenek pénzügyi problémák

Jelentős érdeklődés mellett zajlott le a közmeghallgatás

ÚGYNEVEZETT KÉK- ÉS ZÖLDINFRASTRUKTÚRAMEGKÖZELÍTÉSŰ FEJLESZTÉS KÉSZÜL
A szadai önkormányzat a vonatkozó törvény szerint minden
évben tart közmeghallgatást,
amely az idén október 13-án
zajlott. A település megfelelő pénzügyi helyzetben van, az
idei fejlesztések jól alakultak.

A

közmeghallgatáson Gelle Róbert, a
pénzügyi bizottság elnöke számolt
be az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Elhangzott, hogy a 2022-es költségvetés tervezett főösszege – azaz a bevétel
és a kiadás is – 2 979 948 435 forint volt, a
tényleges, jelenlegi állapot szerint a kiadások elérik a 1,592 milliárd forintot, míg a
bevétel – a pénzkészlettel együtt – várhatóan 1,624 milliárd forint lesz. Azaz kedvezően zárulhat az idei esztendő.
A mikro-, kis- és középvállalkozások 1 százalékos iparűzésiadómérték-kedvezménye
miatt – a kormány a 25 ezer főnél kisebb
lakosságszámú településeknél a vállalkozások nyilatkozata alapján számolt – kieső helyi iparűzési-adóbevételt a 2021. és
2022. évekre teljes egészében, támogatással a Magyar Államkincstár megtérítette,
illetve megtéríti.
2020-ig a szolidaritási hozzájárulás ös�szegét levonták a működési támogatásból,
és csak az azon felüli részét kellett megfizetni, amely 2019-ben 16, 2020-ban pedig
17 millió forint kötelezettséget jelentett az
önkormányzatnak. Tavaly változott az elszámolás menete: immár a teljes működési
8

támogatást megkapja az önkormányzat az
államtól, viszont be kell fizetni a teljes szolidaritási hozzájárulás összegét. Elmondható, hogy az önkormányzat összességében
jól járt, mert – bár befizető – az elszámolás
pozitív képet mutat: tavaly 43, míg idén 41
millió forint érkezett.

Újabb 2,5 kilométer
Az áttekintés után Pintér Lajos polgármester az idén tervezett és megvalósult
fejlesztéseket mutatta be. Így többek között elmondta: megszépült a temetői ravatalozó környezete; az önkormányzat 110
millió forintért megvette a Berek utca 42.
szám alatti ingatlant, ahol helyet kaphatnak a központi konyha és civil szervezetek
is; elkészült az óvoda-bölcsőde új udvara,
illetve az idén elnyert 800 millió forintos
támogatásból bővül az intézmény, ennek
kivitelezése jövő tavasszal indulhat; a tavaly átadott piacot folyamatosan korszerűsítik (például hűtő-fűtő klímákat szereltek be idén, hamarosan kezdődik egy
vízgyűjtő kialakítása, a kijárat szélesítése és további köves parkoló kialakítása);
folyamatosan bővült Szada szilárd burkolatú úthálózata – idén összesen 2,5 kilométerrel –, a már meglévő utak egy részét
felújították, modernizálták, ügyelve a csapadékvíz megfelelő elvezetésére is; bruttó
22 millió forintért szereztek be 2200 darab szelektívhulladék-gyűjtő edényt ugyanennyi háztartás számára, így a szelektíven
gyűjtött hulladékokat már hetente viszi el
a közszolgáltató; a Szada Nova NKft. pedig egyre több feladatot lát el. És megem-

lítette azt is, hogy a várva várt új iskolaépület kivitelezése egyelőre, bizonytalan
ideig, nem kezdődik meg.
A polgármester hozzátette, Szada önkormányzata egy átfogó, úgynevezett kék- és
zöldinfrastruktúra-megközelítésű, ökologikus szemléletű, vízmegtartó koncepciót
készített, ennek egyes elemei megvalósítását tűzték ki célul az első ütemben. A teljes
projekt közel 8 millió forint, amelynek a felét
nyerték el pályázaton. A tervek szerint egy
erdős esőkertet hoznak létre, amely megoldás lesz a Székely Bertalan úti átvezetés és
környezete vízelvezetési problémáira – az
út keleti irányából a vízelvezetés nem kellően megoldott, ezért az ottani területeken
keletkező csapadékvizek a Székely Bertalan
út felé folynak, esetenként azon átbuknak.
Ez a mélyebb területeken lévő ingatlanoknál komoly problémát okoz, a lezúduló víz
sokszor elárasztja a telkeket. Az ezzel kapcsolatos munkálatok tavasszal indulnak.

Folyamatosan
bővült Szada szilárd
burkolatú úthálózata.
Egyeztetés az átkelőkről
A közmeghallgatáson a lakosság részéről
– a hagyományoknak megfelelően – jellemzően a szadai utakkal kapcsolatban érkeztek kérdések. Felmerült többek között az
Arany János utca állapota, amelynek felújítását a polgármesteri tájékoztató szerint tervezi az önkormányzat. Szóba került a Szada és Veresegyház mellett futó elkerülő út
építése is, de ezzel kapcsolatban hivatalos
megkeresés nem érkezett a szadai önkormányzathoz, így annak jelenlegi helyzetéről sincs információ. A Dózsa György úttal
párhuzamosan futó Kisfaludy utcáról elhangzott, hogy a tehermentesítő útvonalnak megfelelő lenne, így annak felújítása és
kiszélesítése is tervben van. Ismét felmerült
a Fenyvesliget felől egy gyalogos-átkelőhely
telepítése a Székely Bertalan útra. Pintér Lajos ezzel kapcsolatban elmondta, az út kezelőjével, a Magyar Közút Zrt.-vel már volt
egyeztetés az ügyben: az átkelő terveztetése elindul, azonban a jelentős költség miatt
nem várható azonnali megoldás.
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Hamis számlákat küldenek
AZ MVM NEXT ÉS A NAV NEVÉBEN
IS ÜZENNEK A CSALÓK
A növekvő rezsiárak meghozták az adathalászattal foglalkozó bűnözők kedvét a pénzszerzéshez. Például az állami szolgáltató MVM Next online felületére nagyon hasonlító oldalon keresztül a figyelmetlen fogyasztótól gyorsan
elvehetik a valódi gázszámla összegének többszörösét is.

A

z augusztustól érvényes
magasabb
gázárak október folyamán jelenhettek
meg a fogyasztók
számláin. Utóbbit
egyre többen kérik és kapják meg
e-mailben a szolgáltató MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt.-től. A csalók számára ideális
helyzet arra, hogy A szolgáltató nevében a csalók elkérhetik a banki adatokat
a saját áloldalaikat
juttassák el a címzettekhez…
(amely egyes levelezőrendszerekben a
A valótlan számlaértesítő vagy emlé- kurzor odaillesztésére jelenik meg). Ez
keztető e-mailek gyakran részletekbe me- az ugyfelszolgalat@online.mvmnext.hu a
nően hasonlítanak a valódiakra, azonban
olyan fizetési oldalakra vezethetnek, ahol a
csalók meg tudják szerezni az MVM Nextügyfelek fizetési adatait, amelyekkel később visszaélhetnek. Hogyan ismerhetők
Az sms-ben és e-mailben érkező, adófel az adathalász-kísérletek általában? A
visszatérítéssel kecsegtető adathahamis e-mailben szereplő adatok gyaklász-üzenetek után a csalók új módran nem pontosak, ezért érdemes ellenszerekkel próbálkoznak a Nemzeti
őrizni, hogy a számla összege megfelel-e
Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében.
a fogyasztás alapján vártnak. A levél heRezsitartozásra hivatkozva telefolyesírási hibákat is tartalmazhat, illetve
non kérnek pénzt a gyanútlan ügymagyartalan, online programmal fordífelektől. Azonban a NAV nem hajt be
tott (pl. ékezet nélküli) mondatok találáram- és gázdíjtartozást!
hatók benne. A csaló kísérletek kiküldési
Mielőtt elkezdődik egy NAVideje változó lehet, ugyancsak ellenőrizni
végrehajtás, szinte mindig megelőkell, hogy a megszokott időszakban érkezi egy hivatalos levél, amelyben a
zett-e a számlaértesítő.
hatóság felszólítja az adózót elmaAz MVM Nexttől érkező valódi gázradása befizetésére. Nem tartozik a
számlát e-számlaként a címzett minNAV feladatai közé – a kukadíjon kíden esetben pdf-mellékletként csatolva
vül – a rezsitartozás, így sem az áram-,
kapja meg a számlaértesítő-üzenethez.
sem a gáztartozás behajtása. Ezeket
Az értesítő levél feladója az MVM Next
polgári jogi követelésekként a bíróonline ügyfélszolgálat, de fontosabb ensági végrehajtó kezeli a közös költnél a megjelenített cím mögötti, neheséghez és a vízdíjhoz hasonlóan.
zebben hamisítható valós e-mail-cím

NAV: rezsit nem!
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Telefonos próbák
Ha az MVM Next vagy más MVMes vállalat nevében keresnek bárkit telefonon vagy sms-ben, soha
ne adjon meg a számlabefizetéshez kapcsolódó adatokat (pl.
bankkártyaadatokat), amellyel adathalász csalók visszaélhetnek. Abban
az esetben, ha ilyen jellegű információkat próbál valaki megszerezni
telefonon, hasznos bejelenteni az
adathalasz@mvm.hu e-mail-címen.
Valódi telefonos megkeresés esetén az MVM munkatársa csupán az
ügyfélazonosításhoz szükséges adatait kéri el. Amennyiben ennél több
információkat kér az MVM nevében
valaki, az feltehetően egy adathalász-kísérlet.
Ha egy fogyasztónak tartozása áll
fenn a szolgáltató felé, vagy valami
miatt tényleges adategyeztetésre
van szükség, az MVM ügyfélszolgálati munkatársa telefonálhat, azonban fizetéshez szükséges adatokat
ilyenkor egyáltalán nem kérnek el.
földgázszámlákon! Mindig meg kell nyitni a csatolt pdf-et, és ellenőrizni, hogy valóban a fogyasztó nevére, felhasználási
helyére, valamint a megfelelő időszakra
szól-e a számla.
Az MVM Next által küldött helyes számlaértesítőkben a „befizetem bankkártyával”
felirat, azaz a befizetéshez vezető hivatkozás mellett gázszámlánál mindig https://
mvmnext.hu/foldgaz... kezdetű link jelenik meg. A mellette lévő „tovább a számláimhoz” felirat pedig az online ügyfélszolgálatra vezet: https://onlineugyintezes.
mvmnext.hu.
Ha szokatlan, gyanús link jelenik meg,
ne kattintson rá! Ha arra gyanakszik, hogy
adathalász-támadás célpontjává vált, küldje el az adathalasz@mvm.hu e-mail-címre
az MVM vagy MVM Next nevében érkező
gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt. Minden egyes beküldés segíti a szolgáltatót a hatóságokkal való szoros
együttműködésben, a csalók lefülelése érdekében ezért ne sajnálja az egy-két percet a
továbbításra. További információk az adathalászatról itt: https://www.mvmnext.
hu/Adathalaszat
RF (forrás: NAV, MVM Next Zrt.)
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KÖZ-TÉR

Már nincs rendszerszintű
probléma Szadán
Megtagadhatják
TÖBB OK EGYÜTTES FENNÁLLÁSA MIATT
VOLT GOND A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSSAL
Az idén nyáron többször is akadozott a hulladékszállítás Szadán, ami jogos felháborodást váltott ki a lakosokból. A problémáért nem az önkormányzat, hanem a szállításért felelős cég
okolható. Utóbbi illetékese ígéri, nem lesz több fennakadás.

A

z idei közmeghallgatáson Feigli Ferenc, a szadai hulladékszállításért
felelős Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTkH) regio
nális igazgatója ismertette a lakosság körében ismert országos és helyi problémák
hátterét. A szakember elmondta, hogy a
munkaerőhiány – a hirtelen történt tömeges, az állomány 32 százalékát érintő felmondás –, valamint a gépjárművek rossz
műszaki állapota eredményezte, hogy az
ellátási területen, így Szadán is a nyár folyamán akadoztak a hulladékszállítások,
amiért elnézést kért lakosságtól és az önkormányzattól.
Kiderült: a DTkH és az állami kukaholding, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV) közötti
elszámolási vita is nehezítette a társaság
napi működését. Abban az időszakban
prioritást felállítva végezték a szolgáltatást,

de szeptemberre már eljutottak oda, hogy
a gyűjtés napján vitték el az adott frakciót
(hulladékfajtát), így rendszerszintű probléma már nincs. Mint mondta, az üres álláshelyeket folyamatosan töltik fel, és pótolták az elmaradt szállításokat is. Úgy
fogalmazott, mindent megtesznek, hogy
ne legyen ismét munkaerőhiány, és ki merte jelenteni, hogy az idén nyáron kialakult
helyzet újra nem fordulhat elő! Feigli Ferenc üdvözölte, hogy Szada Nagyközség
Önkormányzata – a DTkH szolgáltatási
területén – 113 település közül egyedüliként kiosztotta a szelektív szemétgyűjtésére szolgáló edényeket.
– Bár a megállapodás szerint az edények
kiosztása után a szelektív hulladékokat
hetente viszik el, azonban ez a különböző visszaélések, így a hatalmas mennyiség miatt nem fenntartható – tette hozzá.
A közmeghallgatáson szóba került
még a szelektív szigetek állapota is. En-

Az edények elszállítása mindig a szolgáltató feladata
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az ürítést

A fűtési szezon indulásával sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu, mely nem kommunális
hulladék. A DTKH szerint a hamu, a
salak és a kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére,
másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent,
tekintettel arra, hogy tűzveszélyes
és előidézheti a további hulladék
begyulladását. A társaság javasolja, hogy az ingatlantulajdonosok
a hamut lehetőség szerint a saját
telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot
tartalmaz, az akár a komposztba is
hasznosítható.
Amennyiben a gyűjtés során a
társaság személyzete hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő
edényzetben, a DTKH az ürítést megtagadhatja. A vonatkozó jogszabály
szerint a cégnek csak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok tekintetében áll fenn szolgáltatási kötelezettsége.
nek kapcsán úgy fogalmazott, a cég – és
személy szerintő is – ezek felszámolását
sürgeti, mivel jelentős részük lényegében
illegális hulladéklerakóként működik, az
oda kerülő hulladék nagy részét nem a
helyben élő lakók helyezik el. Kitért rá,
a jogszabály kizárólag az üvegek esetében írja elő a szelektív szigetek fenntartását, ám ezek számát is minimalizálná.
Bár sokan úgy vélik, ezekre nagy szükség lenne, mivel a konténerek mindig tele
vannak, nem a konténerek száma kevés,
hanem azok használata nem megfelelő. Mint mondta, a vendéglátóhelyeknek
– jogszabály szerint – kellene hogy legyen
szerződésük az üveg szelektíven történő elszállítására, jelenleg azonban egyetlen ilyen szerződésük sincs egy vendéglátós vállalkozással sem. Az utóbbiak által
termelt használt üvegek a tapasztalatok
szerint a lakosság számára fenntartott
gyűjtőkonténerekbe kerülnek. Mint mondta, ennek megváltoztatása érdekében meg
fogja tenni a szükséges lépéseket.
AP
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Idén is várják a
cipősdobozokat!
SZADÁN DECEMBER 14-IG ADHATÓK
LE AZ AJÁNDÉKCSOMAGOK

Fotó: Baptista Szeretetszolgálat

A Tábor Alapítvány – a korábbi évekhez hasonlóan –
idén is megszervezi a karácsonyi ajándékcsomagok
gyűjtését a Baptista Szeretetszolgálat adománygyűjtési akciójához csatlakozva.

Szegénysorsú gyermekekhez
jutnak el az ajándékok

A

z alapít vány a z adományo kat elsősorban a szadai lakosság körében kívánja szétosztani, együttműködve a helyi családsegítő
szolgálattal is. Az ajándékokat nem lezárt cipősdobozokban – esetleg benne
mellékelve az ünnepi csomagolópapírt
–, ünnepi tasakban vagy egyszerű reklámszatyorban lehet leadni a Szociális
Alapszolgáltatási Központban, a Dózsa
György út 76. szám alatt, munkaidőben
(hétfőn 8–18 óra között, kedden, szerdán
és csütörtökön 8–16 óra között, pénteken 8–14 óra között).
Az alapítvány munkatársai minden
csomagot átnéznek, azokat szükség szerint módosítják, átrendezik. Ezért kérik,
hogy az adományozók ne zárják le, ne
csomagolják be adományaikat, mert ezzel a segítők további munkáját nehezítik.
Mindemellett üres dobozokat is gyűjtenek! Ajándékként – dobozban, tasakban –
elfogadnak kizárólag tiszta és jó álla2022. NOVEMBER | 2111 SZADA

potban lévő használt és új játékokat, kisebb téli kiegészítő ruhaneműket (sapka,
sál, kesztyű, meleg zokni), babaruhákat,
írószereket, füzeteket, jegyzettömböket,
szépirodalmi, keresztyén és mesekönyveket, tisztálkodási szereket, édességet.
(Kérik, hogy a dobozban vagy a szatyorban helyezzenek el egy-egy papírt, amelyen jól olvasható, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánják az ajándékot:
„fiú 12” vagy „lány 8”.)
Azonban agresszivitásra késztető vagy
félelmet keltő játék, valamint alkohol, cigaretta, folyékony, törékeny, romlandó
termék ne kerüljön a csomagba! Nem
gyűjtenek olyan nagyobb méretű játékokat, amelyek nem csomagolhatók
cipősdobozba, valamint hiányos társasjátékokat, egyéb ruhaneműt és nagy men�nyiségű könyvet sem.
Ha valakinek nincs ideje vagy lehetősége ezzel foglalkozni, pénzbeli céladományt is adhat a Tábor Alapítvány javára (átvételi elismervény ellenében). Az
alapítvány számlájára is (1174204920300106, OTP Bank, Gödöllő) befizetheti az adomány összegét, megjelölve
a célt: karácsonyi ajándék. Természetesen ezt az összeget csak a szóban forgó
karácsonyi ajándékra költi az alapítvány.
Az ajándékok leadási határideje: de
cember 14. (szerda). E dátumot követően is bárki elhozhatja ajándékát, de
valószínű, hogy csak karácsony után
tudják eljuttatni a megajándékozott
családoknak.
Az összegyűjtött cipősdoboz ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat országos
önkéntesi hálózatán keresztül juttatja el
a gyermekekhez, még az ünnepek előtt. A
dobozok elsődleges „kikötői” gyermekotthonok, nagycsaládos szervezetek, kórházak, fogyatékos gyermekek fejlesztésével
foglalkozó iskolák, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek.
További információ: Pálinkás Ibolya,
telefon: 06-20-886-4851, e-mail:
psibolya@gmail.com Tábor Alapítvány

Karácsonyi csomagok
Szadán már hosszú évekre visszanyúló hagyománya van az idősebb, hetvenedik életévüket betöltött lakosok
tiszteletének és megbecsülésének.
Számukra Szada Nagyközség Önkormányzata a karácsonyi időszakhoz kötődően szadai vállalkozások
felajánlásait is tartalmazó ajándékcsomag összeállításával kedveskedik.
A hetven éven felüli szadai lakosoknak összeállított karácsonyi csomagok idén a korábbi hagyományoknak
megfelelően újra a Szadai Szociális
Alapszolgáltatási Központban (2111
Szada, Dózsa György út 76.) vehetők át 2022. december 12-én (hétfőn)
8:00–18:00 és december 13-án (kedden) 8:00–16:00 óra között. Az átadás
menetéről a +36-70-199-9570-es számon kérhető tájékoztatás.

Nyárbúcsúztató

Szeptember utolsó hetében nyárbúcsúztatót tartottunk az Idősek
Nappali Klubjában. A hölgyek már
kora reggel tüsténkedtek a konyhában. A szorgos kezek között „égett”
a munka, így az alapanyagok időre a
bográcsba kerültek. Sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hideg
volt, és az eső is eleredt. De mindez
nem szegte kedvét a szakácsnő segítőjének, Bajkai Icunak és a tűzmesternek, Bozsó Józsinak sem. Az ebéd
elkészült, ami nagyon finomra sikerült. Tóthné Icu, aki magára vállalta a
szakácsnő szerepét, bezsebelhette
a sok dicséretet klubtársaitól. A közösen elfogyasztott ebéd után kora
délutánig tartó, jó hangulatú beszélgetés vette kezdetét. Ismét egy kellemes napot tölthettünk el egymással.
Őri Ildikó klubvezető

Ruhabörze
2022. november 25-én 7–13 óra között
a Református Gyülekezeti Házban ingyenes ruhabörze lesz. Mindenkit szeretettel várnak a SZAK munkatársai.
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„Hűnek kell lennünk
a forradalom hőseihez”
A MAI GENERÁCIÓKNAK IS
VAN FELELŐSSÉGE ÉS FELADATA

Fotó: Somlyai-Sipos Szilvia

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulójára – a Székely Bertalan Művelődési Ház szervezésében – Szadán is ünnepi műsorral emlékeztek meg.

Színvonalas ünnepi műsort rendezett Horváth Viktor

A

z idei október 23-i nagyközségi
megemlékezésre a Faluházban került sor, ahol hamar megteltek nézőkkel a nagyterem sorai. A Himnusz közös
eléneklését követően Pintér Lajos polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait.
– 1956 őszén a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói nem tudhatták és nem is
tervezték, hogy történelmet írnak. Csak
hittek és cselekedtek. Egy tüntetést szerveztek aznap délutánra, mert érezték, hogy
elég volt! Ez az érzés pedig valódi tömegekben fogalmazódott meg. A közös célért magyarok százezrei vonultak utcára,
sok-sok honfitársunk pedig az életét is
adta érte – mondta. – Mindez oda vezetett, hogy tizenhárom nap leforgása alatt
a szabadság ereje a diktatúra helyett egy
működő többpárti demokráciát hívott életre. Tehát október 23-a mindenkor a szabadság és a fiatalság ünnepe, akkor is, ha
12

Nem akartak
mást, csak egy
független, szabad
Magyarországot.
volt idő, amikor erről csak suttogva beszélhettünk. A szabadságharc hősei akkor egy rövid időre megmutatták milyen
egy szabad országban élni, ahol az összetartozás, a szolidaritás és az állampolgári öntudat a közösség nyelve. Jól tudjuk,
hogy a szabadság csupán pár napig tartott, de a közös helytállás és a felkelés nem
volt hiábavaló! Ezek mind-mind rést ütöt-

tek a Szovjetunió és a kommunizmus addig rendíthetetlennek hitt rendszerén, és
hozzájárultak ahhoz, hogy néhány évtized
múlva felszabaduljon az ország, valamint
az akkori értelemben vett Kelet-Európa.
1956-ban a magyar nemzet önmagát védte, és elődeink elindítottak egy folyamatot,
ami lassan, de eredményre vezetett. Nem
akartak mást, csak egy független, szabad
Magyarországot. Most rájuk emlékezünk,
és hálát adunk a szabadságért, az önfeláldozásért, tisztelgünk a magyarságért önmagukat feláldozó mártírok előtt. Nekünk
hűnek kell lennünk 1956 hőseihez, értékeikhez, és tovább kell vinnünk a magyar nemzet egységébe vetett hitüket. Hűek kell legyünk azokhoz, akik az életüket áldozták
a szabadságért, az utódjaik jövőjéért – a
mi szabadabb mindennapjainkért! Eleink,
honfitársaink az egész világnak megmutatták, hogy mi a szív, a hazaszeretet, a magyarság. Mi a mai generációk felelőssége
és feladata? Bizonyítanunk kell, hogy elődeink harca és honfitársaink fájó elvesztése nem volt hiábavaló! Folyamatosan tegyünk azért, hogy ne kelljen újra átélnünk
a félelem bénító erejét! Tegyünk azért is,
hogy szabadon és boldogan élhessük meg
a haza iránti szeretetünket, hogy büszkén
vállalhassuk magyarságunkat!
Ezt követően Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet ügyvivő
szakértője mondott történelmi áttekintő
beszédet. Majd a Czibere Táncegyüttes
adta elő – Horváth Viktor összeállítása
alapján – „Idegen Földre ne siess” címmel előadását.
A megemlékezéshez kapcsolódó koszorúzást az önkormányzat kezdte Pintér Lajossal és Gelle Róbert képviselővel. Őket
követően Kovácsné Lesták Szilvia óvodavezető-helyettes, Kerékgyártó Tamás
SZAK-intézményvezető, a Székely Bertalan Általános Iskola részéről Tassi Beáta igazgatóhelyettes és Jancsóné Szalai
Szidónia helyezett el koszorúkat. A Szadai Nyugdíjas Klub részéről Bajkai Sándorné és Ivánkó Jánosné, a szadai borászok nevében Samu László és Illés Tibor,
majd a Czibere Táncegyüttes képviseletében Koncz-Kiss Veronika és Horváth Viktor emlékezett meg. Pusztai-Krepsz Mónika
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Fotó: Pest megyei könyvtár

volt, a példaképem! című, Petőfi-emlékeket feldolgozó kötet
szerkesztője kalauzolt el minket a Petrovics család dömsödi
életének fennmaradt hagyatékát bemutatva az elmúlt évtizedektől a mai napig. A pusztulástól megmentett lakóház
emlékházzá alakításának történetén kívül megismerkedtünk
a költőóriással való személyes
A neves költő élettörténete tekinthető át a kiállításon találkozásokról szóló egykori
beszámolókkal, elhangzottak
bizonyosan
Dömsödön keletkezett költePETŐFI SÁNDORmények, anekdoták is. Mindemellett kíEMLÉKEK SZADÁN
sérőanyagként kincseket érő korabeli reA Petőfi 200 emlékévhez kapcsoló- likviákat is elhozott hozzánk ifj. Jancsó
dó kiállításunk november 18-ig lá- Attila. A kötetből pedig Rába Krisztina
togatható a könyvtár előterében A olvasott fel részletet.
mi Petőfink címmel.
A Petőfi-emlékeket csokorba gyűjtött
A kiállítás anyaga a Pest megyei könyvtár- kötet könyvtárunkból már kölcsönözheból érkezett, és számos megyei településre tő, és további példányok meg is vásárolviszik még el az emlékév kapcsán. A szadai hatók. Információért keressék fel könyvmegnyitón ifj. Jancsó Attila, a Vándor tárunkat.
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TOVÁBBI PROGRAMOK

November 8-án és 22-én 17–18 óra
között diavetítős mesékre és közös társasjátékra hívjuk a legkisebbeket. December
6-án a Mikulás is megjelenhet köztünk, ami
az idei utolsó diavetítős programunk lesz.
Ezután december és január hónapokban kicsit szünetel a mesedélutáni programunk,
a folytatást 2023 februárjára tervezzük.
Összeállította: Németh Anikó könyvtáros

NYITVATARTÁS

hétfő, csütörtök, péntek 9–15 óra,
kedd 11–17 óra, szerda 12–18 óra.

TÉLI NYITVA TARTÁS:

December 21-ig a megszokott 		
nyitvatartási rend szerint.
December 22-től
január 8-ig ZÁRVA.

ELÉRHETŐSÉGEINK

www.szadafaluhaz.hu
szadakonyvtar@gmail.com
Bagolyvár Könyvtár Facebook oldal
+36 28-503-180, +36 70-19-99-571
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI

Az összefogás ereje
AZ ADOMÁNYOKNAK KÖSZÖNHETŐEN
JAVULT A DIGITÁLIS INFRASTRUKTÚRA
Kisebb és nagyobb cégek, valamint magánszemélyek
számítástechnikai eszközöket adományoztak az iskolának, aminek köszönhetően új géptermet alakítottak ki.

Kosztya Botond, a Mondi Szada Kft.
ügyvezető igazgatója adja át a számítógépeket az intézmény vezetőjének

A

z idei tanévben az eddigieknél jóval
nagyobb mennyiségű, digitális eszközökkel kivitelezett mérésen kell
részt venni a gyerekeknek. Érintett a 4., 5.,
6. és 8. évfolyam is. A bemeneti és kimeneti
mérésekhez egyaránt asztali számítógépre
vagy laptopra volt/van szükség, természetesen interneteléréssel. A lebonyolításhoz
eddig az informatika szaktantermet tudtuk használni, azonban ez nagyban akadályozta a digitális kultúra/informatika tanórák megtarthatóságát.
Szerencsére az összefogás ereje legyőzte a tornyosuló akadályokat. Az alábbiakban szeretném felsorolni azokat a cégeket,
magánszemélyeket, akiknek segítségével
lehetővé vált, hogy egy újabb mérési helyszínt alakíthassunk ki, illetve az elavult
tantermi számítógépek egy részét is lecserélhessük. A lista szerencsére igen hosszú:
6 darab kiváló minőségű laptopot, 3 darab
asztali számítógépet és 3 darab monitort
kaptunk a Mondi Szada Kft.-től. A cég azt
14

is jelezte, hogy a későbbiekben
is számíthatunk hasonló támogatásra! A Stevlik család 5 darab asztali gépet, monitort, valamint 1 darab fehér, filces táblát
bocsátott az iskola rendelkezésére. Kocsis Balázs szülei sem
tétlenkedtek: 2 darab asztali gép
monitorral és 1 darab nyomtató
érkezett tőlük. További 5 darab
asztali gépet is kaptunk monitorral egy magyarországi cégtől,
illetve 3 darab új csúszdánk szülői adományból érkezett.
Az új „gépterem” a méréseken kívül kiváló lesz bontott csoportok részére, IKT-eszközöket
felhasználó tanórák tervezéséhez és megvalósításához. Nagyon köszönöm minden
kedves adományozónak és velünk együtt,
nekünk munkálkodónak egyaránt!
A hátsó bejáratunkhoz vezető lépcsőhöz szükséges betonelemeket a Kucsa-ker
Kft. ajánlotta fel részünkre, a töltőföldet
és a murvát pedig a szadai önkormányzat biztosította. A szülők és karbantartóink áldozatos munkájának köszönhető a
lépcső és a röplabdapálya mögötti támfal
megvalósítása, melyet egy műszaki ellenőr is felügyelt (aki még csak nem is iskolánk tanulójának szülője).
Szathmáryné Szabó Zsuzsa intézményvezető

Jótékonysági sütivásár
A szülői munkaközösség által a községi piacra szervezett 2022. október 8-i süteményvásár és kézművesdísz-készítés azon túl,
hogy rendkívül sikeresen zajlott, megindító is volt számomra. Rengeteg embert lát-

tam sürögni-forogni két dolog között, amiket igazán szeretek: gyerekek és sütemények
között. A sok segítő pedig az iskoláért volt
ott, hogy a szadai gyerekek jobb körülmények közt tanulhassanak! A befolyt összegből – ami kicsit több mint félmillió forint –
az udvart díszítő csúszdákon kívül jut a
kinti röplabdapálya támfalának építésére,
a fenti kapuhoz vezető út biztonságosabbá
tételére és a kinti focipálya körüli oszlopok
javítására is, hiszen a szülők jelzései alapján ezek a legsürgetőbb feladatok.
Ezúton köszönöm a szülői munkaközösség vezetőségének és minden segítő tagnak,
hogy összefogták a szervezési feladatokat,
és hogy ők maguk is készítettek süteményt.
Emellett hálásan köszönöm minden szülőnek,
kollégámnak és gyereknek az aktív részvételt. Ugyancsak köszönöm a helyszín biztosítását Molnár Csaba képviselőnek, aki eddig és a jövőben is az iskola segítségére lesz.
A süteményekből én magam és jó pár
kollégám is vásároltunk, a minőséget kiválónak találtuk, bármely cukrász megirigyelné! Remélem, a rendezvénnyel a szervezők hagyományt teremtettek, várhatóan
tavasszal hasonló eseményt tervez a munkaközösség.
Szathmáryné Szabó Zsuzsa intézményvezető

Változatos világnap
Mi is megtartottuk a zene világnapjához
kapcsolódó rendezvényünket. A nap indításaként Tóth-Fehér Enikő énekelte el
Franz Schubert A pisztráng című dalát, illetve rövid ismertetés hangzott el a világnapról. Az első szünetben az iskolarádióban
a gyerekek saját énekeit felvételről hallgathattuk meg. Technikai segítséget Bokor Tamás tanár úr nyújtott. A második szünetben Péter Tóth Áron 4. a osztályos tanuló
népi furulyán játszott, amire az udvaron
táncoltunk. A harmadik szünetben szintén az udvar volt a helyszín, ahol kánonokat
énekeltünk. A következő szünetben ismét
Péter Tóth Áron furulyafelvételeit hallgathattuk, de már az iskolarádión keresztül.
Minden becsöngetés eltérő volt a megszokottól a következő dallamok felcsendülésével: Bécsi harangjáték, Négy évszak: Ősz,
István, a király: Koppány vezér, Varázsfuvola: Bűvös csengettyű, Sors szimfónia,
Messiás-Halleluja kórus. Ezt a napot ketten szerkesztettük és fogtuk össze Mácsai
né Verók Irén tanárnővel.  Tóth-Fehér Enikő
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ÓVODA

Sztrájk, szolidaritás és
színvonalas nevelőmunka
SOK SZAKMAI ELLENŐRZÉS VÁRHATÓ
PEDAGÓGUS- ÉS INTÉZMÉNYI SZINTEN IS
Tartalmas volt az október az óvodában:
többek között újra tartottunk különböző költségtérítéses foglalkozásokat, munkatársaink
pedig csatlakoztak a pedagógussztrájkhoz.

tő), hittanok minden felekezetből, zeneovi, jóga, ovifoci,
iskola-előkészítő a Postaközi
oviban, angol nyelvű mondókázás-éneklés stb. Sokan élnek a lehetőséggel.
Az országos pedagógussztrájkhoz csatlakozó kollégáink október
5-én a munkaidejük felében nem
vették fel a munkát. Bár a fenntartónk minden eszközzel igyekszik az óvodában dolgozók megbecsültségét biztosítani, kifejezni
a cafetéria-rendszer bevezetésével, azonban ez nem kompenzálja az államra háruló kötelezettA helyi óvodapedagógusok is csatlakoztak az országos sztrájkhoz ségek (bérezés, életpályamodell,
szakmai ellenőrzések rendszere)
z elmúlt két év járvány- ségtérítéses foglalkozásokat hiányosságait. A szülők egyetügyi helyzetének múl- tartani. Nagyon sok lehetősé- értésüket azzal fejezték ki, hogy
tával ez az első olyan get kínáltunk: Maczika nép- legtöbben ezen a napon otthon
évünk, amikor külső szolgál- tánc, ovi-rocky, mozgásfejlesztő tartották gyermekeiket. A békés
tatók jöhetnek délutáni költ- torna (kempó karate előkészí- megmozdulás folytatása volt az

A

Köszöntés

Kutyás délelőtt

Manócska csoportunk az önkormányzatok napján vidám
műsorral és süteménnyel köszönte meg a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy
szívükön viselik az óvodások
sorsát, az intézménynek pedig igyekeznek a tőlük telhető legtöbb támogatást
megadni a szadai gyermekek jólléte érdekében. A hónapban felülvizsgálták az intézményeink energetikai
állapotát is, és lehetőséget
keresnek a hatékonyabb működtetésre úgy, hogy a gyermekek érdekeit is figyelembe veszik. Egyeztettünk az új
óvodaszárny bővítéséről is,
hiszen szerencsére ez az államilag támogatott projekt
továbbra is megvalósítható.

A Gödöllői Kutyakiképző Központból Virág Etelkát hívtuk
meg óvodánk több csoportjába, ahol vidám és tanulságokban bővelkedő délelőttöt tölthettek el a gyermekek.
Beszélgettek a felelős kutyatartásról, az állatokkal való
bánásmód mikéntjéről, a kutyák különleges képességeiről, vagy hogyan kell velük
biztonságosan kapcsolatot
teremteni. Nagyon nagy siker volt az is, ahogyan „Csipke” megtalálta a gyermekek
kezébe elrejtett jutalomfalatokat is.
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Interaktívan
A Vidám vándorok társulata is
meglátogatott minket. A Faluházba szerveztük az összes

óvodai csoportunknak zenés
meseelőadást A három őzike
és a varázscsengettyűk címmel. Az interaktív, minden mai
technikai eszközt igénybevevő műsor nagyon népszerű a
gyermekeink körében.

Iskolalátogatás
Ismét lehetőségünk nyílt a
tavaly tőlünk elballagott,
idén már elsős gyermekek
utánkövetésére. Meglátogattuk őket osztályaikban, ahol
egy órán is részt vehettünk.
Az iskola vezetésével egyeztettük az elvárásainkat, lehetőségeinket az együttműködésben.

Kicsik és idősek
Idén a Katica csoporttal nagy
örömmel tettünk eleget az

október 14-i szolidaritási nap is,
amely azonban már munkával
telt, de fekete felsőruházatban.
Október 15-én szakmai napot
tartottunk, amelyen egyeztettük
a ránk váró feladatokról, hiszen
a 2022–23-as nevelési évben sok
szakmai ellenőrzést kapunk pedagógus- és intézményi szinten
is. Nagyon sok adminisztratív
feladattal járnak az előkészületek: adatgyűjtések, önértékelések, statisztikák. Ehhez kapcsolódóan online továbbképzésen is
részt veszünk. Az Óbudai Egyetem szervezésében egy konferencián is volt két kollégánk.
Több csoportunk csatlakozott a „Zöld óvoda” projektünk
előkészítéséhez, amelynek fontos eleme a környezeti nevelés
kiemelt szerepe az óvodai életben. Pedagógiai programunk is
hangsúlyosan foglalkozik ezzel.
Nagyon jó lehetőség, hogy a helyi Csemete Tanoda helyszínt kínál csoportjainknak tematikus
délelőttjeivel ezen ismeretek felszínre hozására, tudatosítására,
újak megszerzésére.

idősek napi meghívásnak.
Már a látogatást megelőzően sokat beszélgettünk a gyerekekkel az idős emberekről,
nagymamák és nagypapák
családbeli szerepéről. Boldogan, vidáman készültünk
a gyerekekkel erre a napra, versekkel, dalokkal és zenés- táncos produkcióval. Saját kezűleg kis ajándékot készítettek
a gyerekek, amit szeretettel
át is adtak. Műsorunk végén
süteményt, üdítőt kaptunk.
Továbbra is nagy örömünkre
szolgál a szociális otthonnal
való együttműködés és kapcsolattartás. Köszönjük a meghívást is az intézmény Tündérkertjébe, ahova már több
óvodai csoport ellátogatott.
Összeállította: Csikós Gellértné
intézményvezető és Nagy Ildikó
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HITÉLET

Adventi, karácsonyi áhítat
A TEMPLOMBA JÁRNI MÁR NEM TUDÓ
IDŐSEKET MEGLÁTOGATNÁ AZ EGYHÁZKÖZSÉG
Az ünnepi időszakban mindenkit vár programjaira a Szadai
Római Katolikus Egyházközség.

Az ünnepi szentmisét idén is megtartják

16

A

z adventi időszakban szombatonként 17 órakor advent vasárnapjainak első vesperását énekeljük, gyertyagyújtással. Első alkalom: november 26.
Ennek végén egy-egy rövid zenei áhítat is lesz.
Keddenként és péntekenként reggel 6
órától hajnali rorate igeliturgiák lesznek a templomban, utána közös reggeli. Első alkalom:
november 29.
A templomi betlehemes játék
régóta népszerű esemény, amire
nem csak az egyházközség tagjai
jönnek el. December 24-én a gyerekek 15 órakor a szociális otthonban, 16 órakor a katolikus templomban adják elő a betlehemes
játékot. A szentmise éjfélkor lesz.
December 25-én és 26-án
vasárnapi miserend szerint 9
órakor lesz szentmise.

Betlehemes játék lesz a templomban
Akinek van olyan idős beteg rokona vagy
ismerőse, aki régebben rendszeresen járt
templomba, de most az állapota ezt nem teszi
lehetővé, jelezze felénk az egyházközség elérhetőségein (+36-30-463-0487, borbath.
gabor@szada.vaciegyhazmegye.hu),
hogy meg tudjuk őt látogatni karácsony
előtt.
Borbáth Gábor akolitus

2111 SZADA | 2022. NOVEMBER

SZADAI SPORT

Szadai bokszoló a
sportág új reménysége
IFJABB NILEBORG KRISZTIÁN
A 2024-ES OLIMPIÁT IS MEGCÉLOZZA
Családjával együtt a településen él a kontinens legjobb junior korú bokszolója. Ifjabb Nileborg Krisztiánt a szakemberek példátlan tehetségnek tartják.

N

ileborg Krisztián a
montesilvanói junior
Európa-bajnokságon
sem talált legyőzőre, veretlen
maradt 2022-ben, és felülhetett
a kontinens trónjára is. Krisztián örmény ellenfele orrtörés miatt nem állt ki a fináléra, amelyben egyébként is versenyzőnk
volt a toronymagas esélyes, így
2021-et követően ismét van junior Európa-bajnokunk – adta
hírül október elején az éppen

véget ért kontinensviadal után a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ),
hozzátéve azt is,
hogy a 70 kg-ban indult ifjú magyarnak
ítélték meg a férfitorna legjobb teljesítményt nyújtó versenyzőjének járó különdíjat is.
Ha ehhez hozzátesszük, hogy
e sikerrel együtt a 16 éves ifjabb
Nileborg Krisztán már 15 hónapja veretlen a nemzetközi és
a hazai korosztályos mezőnyben, akkor még inkább kitűnik,
hogy rendkívüli tehetség. A személye pedig azért érdekes, mert
családjával együtt Szadán él.
Az édesapa, idősebb Nileborg
Krisztián lapunknak elmondta,

hogy tizenkét évet élt a família
Svédországban – nagyobbik fia
11 évesen ott kezdte a bokszot és
nyert korosztályos svéd bajnoki
címet –, majd 2019-ben költöztek vissza Magyarországra. Hozzátette, hogy itthon a fővárosi
Madárfészek Akadémián folytatta a sportot Krisztián, de egy
idő után apaként elégedetlen lett
az ottani körülményekkel, és inkább saját egyesületet alapított
Budapesten Strong Hand Boxing
Team néven, és ennek tagjaként
indul a viadalokon immár Krisztián és kisebbik fia, a szakemberek által ugyancsak kiemelkedő
tehetségnek tartott Benjámin is.
– Eleinte ők ketten voltak az
egyesület versenyzői, de Krisztián
sikerei óta többen, köztük korosztályos válogatottak is csatlakoztak. Azonban a mennyiség helyett
a minőségen van a hangsúly, nagy
csoportos helyett inkább egyéni
edzések vannak a Madárfészektől
ide jött kiváló edzők, Krakovszky
János és Gregarik Krisztián ve-

zetésével – mondta id. Nileborg
Krisztián, aki saját vállalkozása
mellett elnökként a bokszklubot is vezeti és utóbbit anyagilag is segíti, Krisztián fiát pedig
menedzserként is istápolja. – De
nemcsak e két tréner szól rendszeresen elismerően róla, hanem
például az amatőrként Európa- és
világbajnok, profiként ugyancsak
világbajnok Erdei Zsolt mondta róla, hogy az utóbbi húsz évben nem akadt hasonló kvalitású utánpótláskorú versenyzője a
magyar ökölvívásnak.
És mi a cél a sportban? Ifjabb
Nileborg Krisztián lapunknak
azt mondta, hogy a következő
ifjúsági világbajnokságot megnyerné, a 2024-es párizsi olimpiára pedig szeretne kijutni. Hozzátette, ha ez 18 évesen mégsem
jönne össze, akkor sem keseredik el, mert biztos benne, hogy
22 évesen a Los Angeles-i ötkarikás játékokra már eljut. Annyit
még megjegyzett, hogy céljai elérésében példaképe, Jézus segíti, sportágbeli kedvencét, Tyson
Furyt pedig figyeli, hátha tanulhat tőle „bokszfinomságokat”.
Adja magát a felvetés: ha már
a család Szadán él, nem gondolkodott-e el idősebb Nileborg
Krisztián a helyi boksz beindításában is?
– Ha a szadai fiatalok körében
volna igény erre, lenne alkalmas
helyszín, és persze lenne megfelelő tréner is, akkor elgondolkoznék rajta…
Raffai Ferenc

„Soha nem szabad feladni a célokat”
NOVÁK RICHÁRD koraszülöttként jött világra, és egy középfülgyulladás miatt sérült a
központi idegrendszere. Hétéves
kora óta versenyszerűen evez vízen és ergométeres-evezőgépen
egyaránt, parasportolóként 2017
óta a fővárosi MTK színeiben
több nemzetközi és magyar bajnokságon győzött már. (Az ergo
evezőgép képes az izom munkateljesítményét mérni, ami pedig
számokban kifejezhető: a kijelző mutatja a megtett távolságot
és az eltelt időt.) Richárd pedig
Guinness-rekord-döntésre készült Szadán!
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A 2022. október 22-én a Székely Bertalan Művelődési Házban megtartott eseményen Richárd családja, a lelkes szurkolók
és a támogatók mellett jelen volt
az MTK evezős szakosztályának
vezetője, Székely Balázs, valamint két MTK-s sportoló is, akik
szintén beneveztek a versenyekre.
A rekorderjelöltet az első 3 km-es
jelképes távon Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó kísérte. Hozzá csatlakozott barátja, Bajkai Róbert és a
főszereplő édesapja, Novák András, továbbá – az első 500 méterre – Novák Ferenc olimpikon

kenus is. A kísérők sorát erősítette Pintér Lajos polgármester is.
Novák Richárd az ergo evezőgépen sikeresen, 5 óra 28
perc 48 másodperc alatt tette
meg a 45 km-es távot, ezzel a
parasportolóként evezéssel megtett legnagyobb távolság rekordját állította fel. Csúcsát hamarosan a Guinness-rekordok között
jegyzik. (Az esemény során az elszántabbak versenyezhettek további három gépen, 500 és 1000
m-es távokon. A résztvevők a
Mondi Szada Kft. és a FODISZ
támogatásával értékes jutalmakat kaptak.)

– Célom, hogy megmutassam
a sérülteknek, nem szabad feladni a kitűzött céljaikat, sőt, kövessék az álmaikat – mondta a
csúcsdöntés után Novák Richárd.
Az ő és édesapja hosszú távú
célja, egy mindenki számára
igénybe vehető konditermet alakítsanak ki itt Szadán. Az önkormányzat támogatásával tavasszal
megkezdődtek a munkálatok, de
a teljes befejezéshez szükség van
még mintegy 3 millió forintra.
A felajánlásokat Novák Richárd
parasportoló Facebook-oldalán
megtalálható bankszámlaszámra várják.
Puskás Zsuzsanna
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HIRDETÉS

SZADA NOVA NONPROFIT KFT.

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31 – Eszközök (aktívák) 
Sorszám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tétel megnevezés
b
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen

Előző év
c
4 091
0
4 091
0
123 389
26 340
1 704
0
95 345
71
127 551

adatok ezer Ft-ban

Előző év(ek)
módosításai
d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tárgyév
e
3 857
0
3 857
0
104 337
25 377
3 358
0
75 602
39
108 233

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31 – Források (passzívák)
Sorszám
a
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tétel (sor) megnevezés
b
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Adózott eredmény
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források (passzívák)

Előző év
c
8 546
3 000
0
0
17 765
0
0
-12 219
0
2 690
0
0
2 690
116 315
127 551

adatok ezer Ft-ban
Előző év(ek)
Tárgyév
módosításai
d
e
0
1 266
0
3 000
0
0
0
0
0
5 546
0
0
0
0
0
-7 280
0
0
0
18 743
0
0
0
0
0
18 743
0
88 224
0 108 233

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. 12. 31 – (összköltségeljárással)

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Tétel (sor) megnevezés

Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

1

I. Értékesítés nettó árbevétele

28 815

0

55

2

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

0

3

III. Egyéb bevételek

162 110

0

455 751

4

IV. Anyagjellegű ráfordítások

156 009

-0

419 221

5

V. Személyi jellegű ráfordítások

36 579

0

41 450

6

VI. Értékcsökkenési leírás

1 270

0

1 620

7

VII. Egyéb ráfordítások

9 286

0

795

8

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény

-12 219

0

-7 280

9

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

10

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

11

B. Pénzügyi műveletek eredménye

0

0

0

12

C. Adózás előtti eredmény

-12 219

0

-7 280

13

X. Adófizetési kötelezettség

222

0

0

14

D. Adózott eredmény

-12 219

0

-7 280

SZADAI ÁRUHÁZUNKBA
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• Építőanyag értékesítő
• Festék értékesítő
• Szerszám értékesítő
• Csempe értékesítő
• Lakberendező
• Területi képviselő
• Kereskedelmi asszisztens
• Pénztáros
• Raktáros
• Gépkocsivezető
pozíciókba, hosszú távú
munkavégzésre

ujhazbudapest.hu
2022.08.24. 13:44:23
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