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FÓKUSZBAN

Meddig tarthat az iskola
nélküli átmeneti állapot?
Az értesítő részletes leírása szerint: „Az épületben kialakításra kerül egy melegítőkonyha, 8
db tanárok számára biztosított
helyiség, 1 db aula az érkezés
és az ünnepségek megtartásához, 1 db természettudományi
és 1 db számítástechnikai szakA rezsicsökkentés megvédésével és a honvédelmi célok teljesítanterem,
1 db könyvtár és 1 db
tésével indokolta az állami beruházó a feltétlenül szükséges új
rajzterem a tetőtéri szinten, 2 db
szadai általános iskola megépítésének leállítását. Az önkormánykülön bontható nyelvi terem a
zat a maga részéről minden vállalásának időben eleget tett a berucsoportokra bontott oktatáshoz,
és 8 db szertár. A kivitelezés soházás zökkenőmentes elindítása érdekében. Az ügy harmadik érinrán
az új iskola, valamint a B títettje csak egy félmondattal sugallta, hogy a döntés ideiglenes.
pusú tornaterem tekintetében a
földszinten 1367,07 négyzetméter + fedett terasz 71,31 négyzetméter; I. emeleten 925,14
négyzetméter + fedett-nyitott
terek 357,7 négyzetméter; II.
emeleten 697,21 négyzetméter;
tetőtérben 360,65 négyzetméter alapterületű bővítés valósul
meg. Összesen a teljes épület
hasznos alapterülete: 3350,07
négyzetméter + fedett-nyitott
terek alapterülete 429,01 négyzetméter.
A B típusú tornaterem pályamérete 25 x 30 m, 750 négyzetméter sportpadló burkolattal,
csarnokszerkezete 25 m fesztávú íves, rétegelt-ragasztott
fatartós, tetején 40 kW napelemparkkal. Az ingatlanon létesül egy 40x20 m-es sportpálya lelátóval, egy 60 m-es 4
sávos futópálya és egy fitneszMéltatlan helyzet: konténerbe kihelyezett tanterem
park, valamint játszótér, vízátzada Nagyközség Ön- ve a kivitelezés alatt lévőket – Már megvolt a kivitelező eresztő öntöttgumi burkolattal,
kormányzata augusztus felülvizsgálata céljából történő Még korábban, idén február- összesen 1300 négyzetméteren.”
4-én váratlan tartalmú felfüggesztése mellett döntött” ban az uniós közbeszerzési köz- Továbbá a leírtak szerint be kell
levelet kapott a BMSK Beruhá- – áll a BMSK Zrt. levelében. lönyben tette közzé a BMSK szerelni egy nyolcszemélyes lifzási, Műszaki Fejlesztési, Sport- Az állami tulajdonú társaság azt a döntést, amely szerint a tet, és ki kell alakítani 55 parüzemeltetési és Közbeszerzé- arról tájékoztatott, hogy a kor- Swietelsky Építő Kft. nettó 3,7 kolóhelyet is.
mányhatározat rendelkezése milliárd forintból tervezheti és
si Zrt.-től!
„A Kormány a Magyarország alapján a BMSK az általa indí- építheti meg a Székely Berta- Remélik a legjobbakat
szomszédságában zajló háború tott közbeszerzési eljárásban a lan Általános Iskola új épületét. A Berek utca 19. szám alá teridején a rezsicsökkentés megvé- Szadán megépíteni tervezett 8 (A közbeszerzésen a KIPSZER vezett új tanintézmény építédése és a honvédelmi célok telje- tantermes általános iskola és B Fővállalkozási és Tervező Zrt., sének leállítása Szada számára
sítése érdekében szükséges költ- típusú tornaterem tervezéséről a Stabil Konstrukt Építőipa- hatalmas veszteség. A levél kézségvetési intézkedésekről szóló és kivitelezéséről általuk is alá- ri és Szolgáltató Kft., valamint hezvétele után az önkormányjúnius 4-i határozatában az álla- írt – érvényesen létrejött – szer- a West Hungária Bau Építő- zat azt közölte, hogy „a telepümi beruházások – ide nem ért- ződést nem lépteti hatályba!
ipari Szolgáltató Kft. is indult.) lés nagyon várta az új iskola

KÖZEL NÉGYMILLIÁRD FORINTBÓL
ÉPÜLT VOLNA MEG AZ ÚJ INTÉZMÉNY
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Kiemelten

Egyelőre senki sem tudja, mikorra lehet ehhez hasonló az új iskola
építésének elkezdését, hiszen
a szadai intézmények – többek
között az iskola – leterheltsége
az utóbbi időben a betelepülő
lakosság robbanásszerű növekedése miatt elképesztő méreteket ölt”. A helyhatóság hangsúlyozta, hogy a maga részéről
mindent megtett a beruházás
zökkenőmentes elindítása érdekben. Szerződést kötött a beruházó BMSK Zrt.-vel, amelyben 2022 áprilisáig vállalta a
terület biztosítását, a kapcsolódó közművek fejlesztését, valamint a Berek, az Ág és a Varga
utak engedélyes megterveztetését az iskola megközelíthetősége érdekében. „Ezeket időre teljesítette az önkormányzat,
amellyel így mintegy 50 millió
forintos beruházással segítette
az iskola építésének elkezdését”
– tették hozzá.
„Szada Nagyközség Önkormányzata a beruházás jövőjével kapcsolatban még megközelítő információkkal sem
rendelkezik. További értesülések birtokában természetesen
azonnal tájékoztatjuk Szada
lakosságát az új iskola építésével kapcsolatban. Mi reméljük
a legjobbakat, reméljük, hogy
belátható időn belül elindul a
beruházás, hiszen Szada és a
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szadai gyermekek érdeke egyértelműen ezt kívánja!” – írták
az augusztus 8-án kiadott közleményük végén.

nakeszi Tankerületi Központja volt. A KK sajtóosztálya valamivel bővebb tájékoztatást
adott: mint írták, „a beruházás
a későbbiekben valósul meg”.
Mikor később?
Ezek szerint a forrásmegvonásA leállításról szóló hír után la- sal járó kivitelezésleállítás csak
punk megkereste a BMSK Zrt.-t. átmeneti intézkedés. Így csak
A következőket kérdeztük: Volt-e a kérdés marad: mennyi ideig
mérlegelési lehetőség a szadai is- tart az ideiglenes állapot?
kolával kapcsolatban, hogy esetleg mégis megvalósuljon a terv, Csalódott igazgató
vagy a „fűnyíróelvet" kellett al- Azt a KK sajtóosztálya még hozkalmazni? Ha volt mérlegelési zátette, hogy a Dunakeszi Tanlehetőség, akkor mi szólt elle- kerületi Központ tájékoztatáne, hogy ezt az elutasító dön- sa szerint a döntés nem okoz
tést kellett meghozni? Az isko- fennakadást a tankerületi intézlaépítés leállítása végleges vagy mények működésében, a tanév
ideiglenes? Ha ideiglenes, akkor a terveknek megfelelően elinmikorra várható, hogy a beruhá- dul, valamennyi tanuló elhezási folyamat folytatódik és befe- lyezése megoldott. Megkerejeződik a kivitelezés? Ha végle- sésünkre Szathmáryné Szabó
ges, akkor az azt jelenti, hogy a Zsuzsa, a Székely Bertalan Áltatelepülésen – az igények ellené- lános Iskola intézményvezetője
re – egyáltalán nem lesz új isko- megjegyezte, hogy a 2022/23la? Ha végleges, lehet-e bármi- as tanév legégetőbb gondja valyen egyéb lehetőség, hogy más lóban nem az új iskola építéséúton, más finanszírozással meg- nek „befagyasztása” – mint az
épüljön az iskola?
a vele készült, a 14–15. oldalon
E felvetésekre az augusztus olvasható interjúból is kiderül
végi lapzártáig nem kaptunk –, hiszen a szeptember 1-én elválaszt…
indult új tanévet még nem oda
Hasonló kérdéseket juttat- tervezték.
tunk el a Klebelsberg Központ– Amióta tanítok az iskolához (KK) is, lévén a harmadik ban, azóta szinte minden eszszerződő fél a szervezet Du- tendőben felmerült, hogy lesz
új épület, és a megjelent hivatalos információk alapján
tényleg úgy tűnt,
hogy végre valóban elindulhat a
kivitelezés, és annak befejezése után
beköltözhetünk!
Valószínűnek is látszott, hiszen tavaly
még azt is megkér-

Vécsey László, Szada parlamenti képviselője (Fidesz-KDNP) is szót kért
az iskola-ügyében:
„A kormány minden
olyan állami beruházást
leállított, ami még nem
kezdődött meg. A leállítás ideiglenes, az Építési és
Beruházási Minisztériumban egyenként tekintik át
a projekteket. Senki nem
vonja kétségbe, hogy nagyon indokolt az új iskola
megépítése Szadán, ezért
projektünk kedvező pozícióban várhatja az újraindítás lehetőségét. Az igazi, feszítő kérdés: mikor?
A szomszédságunkban
dúló háború, az értelmetlen és egész Európának
ártó uniós energiapolitika, a szankciók, a háborús
infláció e pillanatban egy
sokismeretlenes egyenlet.
Amint beköszönt a béke,
de legalább a fegyverszünet, az újraindítás lehetséges legkorábbi időpontjára is lesz rálátásunk. Az
iskolaépítés ügyét természetesen továbbra is
kiemelt figyelemmel követem, hiszen nekem személy szerint is évtizedes
munkám fekszik benne.”
– írta lapunknak.
dezték tőlem, hogy az új épületben hol legyen az informatikaterem! Ekkor éreztem úgy,
hogy valami lesz, és az szép lesz,
felszerelt lesz, jó lesz! Azonban
a 2023/24-es tanévben mindenképpen szükségünk lesz
egy új tanteremre, de – új iskola híján – egyelőre nem tudom, hogyan alakítunk ki ilyet
a mostani épületben, vagy hol
lesz erre alkalmas helyszín a településen. Csalódott vagyok, de
megértem a döntést. Remélem,
tényleg csak átmeneti intézkedés ez, és mihamarabb határoznak a folytatásról – mondta Szathmáryné Szabó Zsuzsa.
Raffai Ferenc
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Meghívó közmeghallgatásra
Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2022. október 13-án (csütörtökön) 17 órai
kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST
TART a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár (Faluház)
épületében, amelyre tisztelettel
meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:
1. napirendi pont
Tájékoztató Szada Nagyközség Önkormányzat pénzügyi, gazdasági
helyzetéről
Előterjesztő: Gelle Róbert képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke
2. napirendi pont
Beszámoló a folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
3. napirendi pont
Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester
Pintér Lajos polgármester

Árokrendezési munkálatok
A DÓZSA GYÖRGY ÚT mentén lévő árkok kitisztítása és kialakítása, valamint
a padkák rendbetétele időszerű és már
halaszthatatlan feladattá vált, így a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK) és Szada
Nagyközség Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján 2022. augusztus 22-én Veresegyház felől megindult a
munka. A munkálatok az MK közreműködésével, teherautó és forgalomirányító
biztosításával, illetve az önkormányzat

jelentős anyagi hozzájárulásával, rakodógépek, kézi munkaerő, koordináció és
a kitermelt hordalékok számára a szükséges lerakói kapacitás szolgáltatásával valósultak meg. Az útszakasz állami
fenntartású, de a település egyértelmű
érdeke indokolta a komoly helyhatósági hozzájárulást. Az idén várhatóan még
több héten zajlik majd hasonló munka
a Dózsa György úton, amelyek menetéről tájékoztatást adunk.

Szépkorúak köszöntése

Jelentős
viharkárok
AUGUSZTUS 22-ÉN – az ország több
más pontjához hasonlóan – hatalmas
vihar és több órán át tartó, kifejezetten
nagy mennyiségű, mintegy 34,4 mm
eső érte el Szadát. A lezúduló vízmenynyiség a vitathatatlan jótékony hatása –
tavaink visszatelítődése és a növényzet
számára éltető vízmennyiség pótlása –
mellett jelentős károkat is okozott a kőterítésű utakban, hiszen meghaladta a
befogadói kapacitást. Másnap a Szada
Nova NKft. dolgozói és partnerei megkezdték a károk felmérését, majd sürgősségi sorrendet felállítva azok felszámolását és az utak kijavítását. A munkálatok
egész héten zajlottak. A kőterítésű utak
milliós nagyságrendű költségét a Szada Nova NKft. a havária keretéből finanszírozta.
4

SZÜLETÉSNAPRA gyűltek össze augusztus folyamán a Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Szadai Otthonának lakói. A jó hangulatú ünnepséget
szervező Vazicsek Róbertné intézményvezető meghívására Pintér Lajos polgármester Takács Tímea anyakönyvvezető
kíséretében az önkormányzat nevében

köszöntötte Wiedenhofer Józsefné Margit nénit (a képen balra) 90. születésnapja alkalmából. A település vezetője otthonában köszöntötte fel az ugyancsak
90. életévét betöltött, harminc éve Szadán élő Ruschel Istvánné Etelka nénit.
Szintén e szép kort töltötte be a múlt hónapban Sipter Lajos.
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Kezelik a növényeket
A SZADA NOVA NKFT. munkatársai az
elmúlt időszakban felmérték a település
köztereit. Sok esetben találtak olyan helyszíneket, ahol a már sűrű, elburjánzott növényzet korlátozza a közlekedést vagy éppen a légvezetékek védőtávoságát, illetve
azok rendeltetésszerű használatát veszélyezteti. Ezek könnyen okoznak balesetet, így a társaság a növényzet kezelését
kezdte meg az őszi időszak előtt. Kérjük
a lakosságot, hogy végezzék el a szükséges metszést, ritkítást az általuk ültetett
fákon és cserjéken!

SZEPTEMBER–OKTÓBER
SZEPTEMBER
DÁTUM

5.
12.
19.
26.

Előzetes felmérésem alapján Szadán
erre a német nemzetiségieknek lenne
a legnagyobb esélye. Tisztelettel kérem azon szadaiakat, akik származásuk, kulturális érdeklődésük, illetve
nevük alapján német identitásúnak
vallják magukat, hogy a népszámlálás
során vállalják a német nemzetiséghez
való tartozást.
Ha elegendően leszünk, akkor 2024-ben
Szadán is megalakulhat a német nemzetiségi önkormányzat, amely az autonómiát tekintve a nagyközségi önkormányzattól függetlenül, mégis szervezetileg együtt
működhetne.
Scherzinger Mária, a Pest Megyei
Német Önkormányzat képviselője

Rájátszásos futballszezon
AZ MLSZ Pest Megyei
ei Igazgatósága még a 2022/23-as
23-as
szezon előtt felmérte az
érintett egyesületek vééleményét a Pest megyeii
IV. osztályú felnőtt
labdarúgó-bajnokságok lebonyolításával
kapcsolatban. A tízcsa-patos Keleti csoportban
n
– ahol a Szadai SE csapapata szerepel – az alapszaszakasz (18 forduló) után felsőelső és
alsóházba kerülnek az együttesek. A
csoport legjobb négy helyezettje kerül a
felsőházba, ahova viszi majd magával valamennyi eredményét és addig megszerzett pontjait, s ott szintén oda-visszavágós rendszerben (6 forduló, 6 meccs) dönti
el a végső helyezéseket. Az alapszakasz
2022. SZEPTEMBER | 2111 SZADA
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KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD

OKTÓBER
DÁTUM

A nemzetiséget is lehet jelölni
2022. OKTÓBER 1. ÉS 28. KÖZÖTT
népszámlálás lesz, és bár nem kötelező,
de az országos nemzetiségi önkormányzatok arra bátorítják a honfitársakat, hogy
ezen vállalják nemzetiségi hovatartozásukat is. A népszámlálás eredménye hoszszú távon határozza meg a nemzetiségi
oktatási rendszer alakulását, az óvodák
és iskolák jövőjét, valamint a települések
nemzetiségi kulturális életét. Közvetlen
hatással lesz nemzetiségi önkormányzatok létrejöttére, civil szervezetek állami támogatására. Ha egy településen legalább
50 fő (gyermek és felnőtt) egy adott nemzetiséghez tartozónak vallja magát, akkor
a közösség 2024-ben nemzetiségi önkormányzatot hozhat létre.

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDJE 2022

pontvadászatainak
5–10. helyén
pontvad
zárók
záró – értelemszerűen –
az alsóházban folytatják
majd,
ahova az alapm
szakaszbeli
helyezéseik
s
alapján visznek pontot
magukkal 5-4-3-2-1-0
elosztásban, ám itt mindenki csak egyszer játszik
s ellenfeleivel (plusz 5
forduló
és meccs/csapat).
for
Az őszi
ős idény az augusztus
27–28-ai
27 28 ai hétvégén indult el és
november 19–20-án zárul (az október
22-i hétvégén nem lesz forduló). A Szadai SE a nyitányon idegenben 2–1-re kikapott a Veresegyház VSK II-től. A csapat részletes menetrendje az adatbank.
mlsz.hu oldalon érhető el.
(forrás: MLSZ PMI)

3.
10.
17.
24.
31.

HÉTFŐ

KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD
KOMMUNÁLIS
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)

Elindult
az új tanév
A szeptember 1-én megtartott évnyitóval elkezdődött a 2022/2023-as
tanév a szadai Székely Bertalan Általános Iskolában is. A tanév utolsó
tanítási napja 2023. június 15-e lesz.
Az őszi szünet október 29-től november 6-ig, a téli szünet december 22től 2023. január 2-ig, a tavaszi szünet
2023. április 6-tól április 11-ig tart.
A központi írásbeli középiskolai felvételire 2022. december 2-ig lehet
majd jelentkezni, ezek a vizsgák
2023. január 21-én 10 órakor lesznek, a pótfelvételi pedig 2023. január
31-én 14 óra. A szóbelik 2023. február 27. és március 14. között lesznek.
A középfokú felvételi eljárás során a
központi írásbeli vizsgára jelentkezés
nem „váltja ki” vagy „helyettesíti” a
középfokú iskolákba történő jelentkezést, amelynek 2023. február 22.
a határideje. Az általános iskola első
évfolyamára a tanköteles tanulókat
2023. április 20–21-én kell beíratni.
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Tájékoztatás a katás
adózás új szabályairól
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRA VONATKOZÓ
DÁTUMOKAT KÉRJÜK FIGYELJÉK!
A kisadózó vállalkozók tételes adójáról (kata) szóló 2022. évi
XIII. törvény 2022. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény
új szabályai az alábbiak szerint érintik a helyi iparűzési
adóra vonatkozó fizetési és bejelentési kötelezettségeket.

H

tember 1-től az állami adó39/B. § (4) b) pontja alapa a NAV-nál 2022.
hatóságnál és az önkorján a 2022. szeptember 1.
szeptember 1-től
mányzatnál a helyi iparűzési
és december 31. közötti
továbbra is a KATA
adóban is a kata szerint kíidőszakra vonatkozó időszerinti adózást választják:
ván adózni.
arányos kataadó esedé• Az „új katába” jelentkekessége 2022. október 15.
zőknek – a NAV-hoz tör- • A helyi iparűzési adó fizeés 2023. január 15. napja.
ténő bejelentés mellett –
tési kötelezettsége: A Htv.
a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény (Htv.) 39/B.
§ (9) bekezdés alapján a tételes helyi iparűzési adó
szerinti adózási mód bejelentésére (érvényesítésére)
az önkormányzatnál, jogvesztő határidővel, 2022.
október 15-ig van lehetősége.
• A „Bejelentkezés, változásbejelentés” című nyomtatványt az önkormányzat részére az E-Önkormányzat
portálon keresztül tudják
beküldeni adóirodánknak, Aki az új kata szerint adózik tovább, annak bejelentési
amennyiben 2022. szep- kötelezettsége keletkezik az önkormányzat felé

Ha a NAV-nál 2022. szeptember 1-től kilépnek a
kataadózás alól:
• A zon adóalanyok nak,
akik 2022. szeptember
1-től nem lesznek jogosultak a kata szerint adózni,
nem keletkezik bejelentési kötelezettségük.
• Adóhatóságunk a kata
adózási módot hivatalból
fogja lezárni, és a 2022.
szeptember 15-én esedékes kataadó időarányos
részét törli.
• Amennyiben az adózó a
2022. január 1. és 2022.
augusztus 31. közötti
kataidőszakra be nem
jelentett adócsökkentésre jogosult (pl. adófizetési
kötelezettség szüneteltetése miatt), 2023. január 15-ig nyújthat be záró
iparűzésiadó-bevallást
(22HIPAK).
• Az adózó – a Htv. adóelőleg-összegre és -esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem
köteles ipar űzésiadó előleget bejelenteni a
2022. szeptember 1-e és
2023. június 30-a közötti időszakra.
• A 2022. szeptember 1. és
2022. december 31. közötti időszakról a 2023.
május 31-ig benyújtandó 22HIPAK bevallásban
kell elszámolni.
Köszönjük együttműködésüket!
Önkormányzati adóhatóság

Változások a képviselő-testületben, a bizottságokban
BOROS GÁBOR önkormányzati képviselői mandátumáról történő júliusi lemondása
után Molnár Csaba Sándor
vette fel képviselői mandátumát és tett ünnepélyes esküt Pintér Lajos polgármester és a képviselőtársak előtt
a képviselő-testület augusztus 9-i tanácskozásán. A Helyi Választási Bizottság (HVB)
41/2019. (X. 14.) sz. – a helyi
önkormányzati képviselők választása eredményének megál6

lapítása tárgyában meghozott –
jogerős határozata szerint az
akkor képviselői mandátumhoz nem jutó jelöltek közül a következő legtöbb szavazatot elért
jelölt Molnár Csaba Sándor, a
Változás Útján Egyesület képviselőjelöltje (volt), akinek képviselői mandátumát a HVB ennek
megfelelően 1/2022. (VII. 15.)
sz. határozatával igazolta.
Molnár Csaba (a képen balra)
képviselővé válása – és így külsős bizottsági tagi megbízatásá-

ról történő korábbi lemondása –
miatt a képviselő-testület egyes
bizottságai személyi összetételének módosításairól rendelkezett.
2022. augusztus 10-től Molnár
Csaba Sándor lett a Humánügyi
Bizottság elnöke, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tagja. Külső tag lett Borbáth
Péter a Humánügyi és az Ügyrendi, Boros Gábor pedig a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban.
AP
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Több részben mutatjuk be, hogy milyen is az önkormányzati munka Szadán

Ön kormányoz?
EGY HASZNOS KÖZÉLETI
ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT ELÉ…
Szada Nagyközség Önkormányzatának
kommunikációs koncepciója szerinti feladatok részeként – lapunk e számától kezdődően minden hónapban – az önkormányzati működéssel kapcsolatos gyakorlati
tudnivalókat ismerhetnek meg a lakosok.

A

helyi közéletben történő tájékozódás megkönnyítése céljával (a
sorozat második felében, várhatóan 2023 januárjától) megosztásra érdemesnek tartjuk a
polgármesteri hivatalról szóló
információkat is éppúgy, mint
a most előttünk álló őszi hónapokban az önkormányzati munkával kapcsolatos főbb
tudnivalókat. (A sorrend meghatározásához alapul vettük a
legutóbbi lapszámban Boros
Gábor korábbi – nem mellesleg a kommunikációs koncepció kidolgozását koordináló –
képviselő által megfogalmazott
képet: „Az önkormányzat az
AGY, a polgármesteri hivatal
a TEST, a Szada Nova NKft.
pedig a SZERSZÁM.”)
A folyamatos változások közepette talán nem mindenkinek
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könnyű eligazodni az önigazgatás mindennapi gyakorlatának
ismereteiben, annak (látszólag bonyolult) eljárásrendjében,
a helyi közügyek és az egyéni
problémák intézése eltérő szabályainak sűrűjében.
Mit várhatunk például (és
mit nem) a választott képviselőktől, a polgármesteri hivataltól vagy akár a jogszabályok és
a képviselő-testület által behatárolt mozgásterű polgármestertől?
Mit lehet tenni (és mit nem)
azokkal a jogosultságokkal,
amelyek csakis a kötelezettségek teljesítésével együtt jelenthetnek valódi erőt, esélyt, sorsformáló energiát?
„Ki tud többet” adni, teljesíteni, teremteni, és mivel járhatna, ha csak a sült
galambot várnánk, vagy a

„minél rosszabb, annál jobb”
várakozó álláspontjára helyezkednénk?
Mikor jelenthet a haladást
akadályozó gátat, és mikor azt
segítő támasztékot a jogszerűség és szakszerűség bürokratikus korlátja?
„Mi közöm van ehhez az
egészhez?” – mondhatja a választópolgár. Mi közünk van
hozzá, amikor – velünk vagy
nélkülünk. – rólunk döntenek azok, akiknek mi magunk adunk döntési jogkört
a kezébe?
A demokrácia: beleszólás!
A demokrácia: a „közöm van
hozzá” társadalma! De: „Jót,
s jól – ebben áll a nagy Titok!”
A mindennapok mókuskerekében a demokrácia sem más,
mint hatékony vagy éppen erőtlen érdekérvényesítés! Ahhoz,
hogy a magunk álláspontját
mások számára elfogadhatóvá, de legalábbis befogadhatóvá
tegyük, figyelnünk kell a másik
fél hullámhosszára, gondolkodásmódjára, érveinek logikájára; miként a magunkét sem
mindig könnyű feladat érvényre juttatni!

Terveink szerint az őszi hónapokban ebben a cikksorozatban a választók és a választottak szemszögéből mutatjuk
be az alapvető tudnivalókat: ki
kicsoda, mi micsoda az önkormányzati munkában. A következő esztendőben pedig további
három témakörben „barangolhatunk” együtt:
• A polgármesteri hivatal mint káptalan…
(avagy: „Ki az úr a háznál?”)
• A polgármesteri hivatal mint szolgáltató
(Kalandos utazás a jogszabálydzsungelból a papírhegyeken át a problémák tengeréig…)
• A polgármesteri hivatal mint munkahely
(A polgárbarát közigazgatástól a közigazgatásbarát polgárokig…)

Terveink szerint az őszi hónapokban ebben a
cikksorozatban a
választók és a választottak szemszögéből mutatjuk be az alapvető
tudnivalókat: ki
kicsoda, mi micsoda az önkormányzati munkában.
Jegyzőként szeretettel ajánlom
valamennyi szadai lakos, választópolgár figyelmébe e cikksorozatot. Az egyes lapszámok
megjelenését követő hét szerdai jegyzői fogadóóráin szívesen vállalkozom akár közvetlen
beszélgetésekre is mindazokkal, akik egy-egy téma részleteire is kíváncsiak, és megtisztelnek jelentkezésükkel.
Dr. Finta Béla jegyző
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Véleményezhetők
a településrendezési eszközök
tóságok, szomszéd települések és a szadai
lakosság véleményét is. Erről a véleményezési szakaszról a későbbiekben az önkormányzat részletes tájékoztatást nyújt.
A beérkezett véleményekről és javaslatokról jegyzőkönyv készül, amelyet a főépítész és a tervezők szakvéleménye alapján
Döntés született az elkészült településrendezési eszközök tervezetei- a testület várhatóan októberi rendes ülének elfogadásáról és a kapcsolódó véleményezési szakasz elindításá- sén tárgyal majd.
A tanácskozás után, néhány héttel kéról, valamint a Földvár–Várdombi–Berek utcai utcaszakaszok véglesőbb az önkormányzat weboldalán meg is
ges csapadékvíz-elvezetését biztosító Kisfaludy utcai csatornaépítés jelent a hivatalos véleményezési felhívás.
és árokburkolás kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról.
Eszerint észrevételt tenni 2022. augusztus 29-től 2022. szeptember 20-ig lehet a
muszak2@szada.hu e-mailre eljuttatandó
tanácskozás Molnár Csaba új kép- a képviselő-testület – miután augusz- levélben. A témával kapcsolatban az önviselő eskütételével és az új külsős tus hónapban nem tartott rendes ülést – kormányzat – lapzárta után – szeptembizottsági tagok megválasztásával ezen az augusztus 9-i rendkívüli ülésen ber 8-án lakossági fórumot is tartott.
módosításokkal fogadta el az elkészült
indult (erről bővebben a 6. oldalon.)
településrendezési eszközök tervezeteit. Van fedezet
Mindenkit megkérdeznek
Pontosított néhány műszaki paramétert, A testület egy júliusi határozata szerint fel2021. május 27-én döntés született a te- valamint kiegészítette a tervezett közle- adatként határozta meg, hogy az auguszlepülésrendezési eszközök módosítása- kedési hálózatot többek között az Akác- tus első felére tervezett rendkívüli ülésére
it kezdeményező lakossági kérelmekről. fa–Arany János–Margita utca útvonallal, készüljön tervezet a Földvár–Várdombi–
A TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. elké- javasolta a tervezőknek egy alternatív út Berek utcai utcaszakaszok végleges csaszítette a véleményezési szakasz elindí- kidolgozását az ipari park alatti részre, padékvíz-elvezetését biztosító Kisfaludy
tásához szükséges tervdokumentációkat. utasította a tervezőket, hogy a különle- utcai csatornaépítés és árokburkolás terA kft. által megküldött dokumentációk ges golfterület – a szabályozási tervnek veztetésének és kivitelezésének módjára,
tartalmazták az elmúlt időszak alatt a megfelelően – módosuljon mezőgazda- várható költségeire, valamint azok költségvetési forrásaira.
testület részéről kért változtatásokat is, sági/erdő területté.
A képviselő-testület felkérte a polgáramelyeket a műszaki osztály ellenőrzött,
A kiviteli terv és a kapcsolódó árazott
és megállapította, hogy azok összhang- mestert, hogy a tervezetek módosító ren- költségvetés ismeretében a képviselők
ban vannak az önkormányzat által eddig delkezéseinek megfelelő véglegesítése után határozata szerint a Szada Nova Telekért változtatásokkal. Annak érdekében, a véleményezési szakaszt indítsa el. Miután pülésfejlesztési Nonprofit Kft. részére,
hogy 2022-ben elfogadhassák az új Helyi a tervezők végrehajtják a tervezői utasítá- a Földvár–Várdombi–Berek utcai utcaépítési szabályzatot (HÉSZ) és ne kelljen sokat, az elkészült településrendezési esz- szakaszok végleges csapadékvíz-elvezetémég egy hónapot várni a rendes ülésig, közökre ki kell kérni a partnerek, szakha- sét biztosító Kisfaludy utcai csatornaépítés és árokburkolás kivitelezésére bruttó
37.904.420 forint keretösszeget; a Berek
utca iskolaberuházással érintett szakaszának 6 méter szélességűre történő átterveztetésére és tényleges kiviteleztetésére a korábban e célra biztosított bruttó
6.737.000 forint összeg kiegészítéseként
további bruttó 6.234.780 forint tulajdonosi hozzájárulást, mindösszesen bruttó
44.139.200 forint keretösszeget biztosít
az önkormányzat 2022. évi költségvetése
terhére, amelyből bruttó 37.000.000 forint forrása a Jókai köz felújítására szánt
korábbi pályázati önerő, további bruttó
7.139.200 forint forrása pedig az önkormányzat költségvetésében útépítés céljára előirányzott keretösszeg, a szabad
maradvány terhére.
E-mailben várják az észrevételeket
AP

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. AUGUSZTUS 9-ÉN
RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST TARTOTT

A
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„Szent István király az,
aki hazát adott nekünk”
nak. Mert István király a hit sziklájára
építette hazáját.
Pintér Lajos hozzátette, amikor az uralkodó Magyarországot megalapította, törvényeit és intelmeit a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztességesek ellen
vétők szigorú megbüntetése, a hit megtarPintér Lajos polgárSzent István államtása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás
mester szegte meg
szellemében alkotta. Ahogy fogalmazott,
alapító király és az
az ünnepi kenyeret…,
István
tudta, sikerrel csak olyan kormányúj kenyér tiszteletére
zás járhat, amely a magyar emberek érdetartott augusztus 20-i
keit, hagyományait tartja szem előtt.
ünnepségre a Szé– Méltán tiszteljük őt szentként és tarthatkely Bertalan Művejuk történelmünk legnagyobbjai között számon. Ő az, aki a magyar nép letelepítésével,
lődési Ház szerveaz államalapítással otthont, hazát adott nezésében került sor.
künk, melyet tűzzel és vassal meg is védett,
meg is tartott számunkra. Neki köszönhetjük, hogy nem kell hontalannak lennünk, és
kellemetlen időjárás
büszkén mondhatjuk: hazánk ott van a Kárellenére az esemény
pátok alatt, és népünk a magyar. Magyarorhelyszínére, a Faluházszág az egyetlen olyan ország, amely a Szent
ba szép számmal érkeztek az
Korona alatt a rázúduló veszedelmek, háboérdeklődők. A Himnuszt köverúk, történelmi korszakváltások, gazdasági
tően a Szadai Népdalkör kezdte
világválságok közepette is megőrizte a hitét,
az ünnepi műsort, majd Pintér
a tenni akarását és a lelki erejét.
Lajos polgármestere mondta el
Az ünnepi gondolatokat Köő Artúr, a Maköszöntőjét.
gyarságkutató Intézet munkatársa folytat– Ma egyszerre ünnepelta, aki Magyarország több mint ezeréves
jük államalapításunkat, Szent
múltjának ünnephez kapcsolódó történelIstván királyunkat és az életet
mét foglalta össze. A program a Gödöllői Fijelentő új kenyeret is. Mindannyiunk életében igen fontos esemény és a ránk törő veszedelmeket és nagy, atal Művészek Egyesületének „Ez az ország
születésünk pillanata. Ez a kezdet, amely erős birodalmak hódítását túlélni. Ezt a te hazád” című előadásával folytatódott.
meghatározza, hogyan is indulunk az köszönhetjük Szent István királyunkVégezetül az egyházak képviselői
élet útján. Terméökumenikus igeszetesen nincs ez
választást tartotmásképp az állatak, és az új kemok életében, így
nyér megáldása is
Magyarország élemegtörtént. Pintében sem – mondtér Lajos polgárta a településvezető.
mester megszeg– A Kárpát-medente az új kenyeret,
ce több ezer éve lamajd ezt a képvikott vidék. Éltek itt
selő-testület, illetkülönböző népek
ve a Czibere táncés törzsek, melyek
együttes jelenlévő
nyomtalanul eltűntagjai ki is osztottek. Az Árpád fejeták a jelen lévők
delem által kiváközött. Ezt kövelasztott területen
tően az ünneplés a
csak a magyarság
Szent István-napi
maradt fenn, tudott
terített asztalnál
immár több mint
fejeződött be.
ezer éve fennálló
Pusztai-Krepsz Mónika/
államot alapítani … amelyet aztán a résztvevők megkóstolhatták
Raffai Ferenc

AZ EGYKORI URALKODÓ AZ IGAZSÁGOS
HATALOMGYAKORLÁS HÍVE VOLT

Somlyai-Sipos Szilvia felvételei

A
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Csak a jó hangulat fontos
és nemsokára – az eső ellenére is – érezni is lehetett levegőben a finom illatokat.
Volt, aki olyan korán érkezett, hogy a reggeli virslit bográcsban főzte… (A szervezők
legnagyobb örömére.) A gyermekprogramok vezetői a kisbuszban várták a felhők
elvonulását, ami 14 óráig kitartott.
A szadai szupernagyik nélkül nincs heA Székely Bertalan Művelődési Ház szervezésében megtartott
lyi rendezvény, és ők most is lelkesen süSzent István-napi mulatságon a focizni vágyók bánkódhattötték nekünk a lángost és a palacsintát.
tak csak. Ugyanitt a főzőversenyen részt vevők valamennyiA nagyik segítői voltak a települési rendezen nyertek. A nap csúcspontja a tűzzsonglőrök előadása volt.
vények állandó aktív résztvevői, Buda János és Szórád Imre is. A Barbi kürtősnél pedig az első kürtöskalácsot fel is nyársalták.
Az előre tervezett időpontban, délután
fél háromkor a PRÍMA díjas Fourtissimo
zenekar a Radetzky-indulóval elfújta a
rossz időt, megérkezett az arcfestő, kicsivel később a környezetbarát lufikkal alkotó lufibűvész is. Szépen, lassan
elvonult a több órája tartó eső, fél ötkor megkezdődött a főzőversenyen elindult tizenkét csapat „alkotásainak”
kóstolása. A finom ételek között a tradicionális fogások mellett volt – többek között – török piaci leves, csülkös
bab, görög fűszerezésű kotopoulo csirkemell is. A zsűri úgy döntött, hogy
minden résztvevőt jutalomban részesít.
A kenyérsütőverseny helyezettjei között a
tökmagos kenyér, illetve kitalálója nyerte el az első helyezésért járó díjat.
Érkeztek a további zenekarok is, és a tervezett időpontban megkezdték a fellépéseket.
A kenyérverseny győztese: a tökmagos kenyér
A Bóbita gyermekzenekar színpadi táncolásra hívta a gyerekeket. Utánuk a Megaz előző napi vészjósló időjárási hí- járás-előrejelzést, óránként egyeztettünk sztárban felfedezett és a zenekarával A Dal
rek ellenére augusztus 20-án nap- a zenekarokkal, illetve Pintér Lajos pol- című műsorban is megfordult Bella Levensütéses reggelre ébredtünk, nagy gármesterrel. Figyelve az előrejelzést, a te színvonalas előadását élvezhettük. A Nobizakodással indultunk a napnak. Elkez- biztonságot szem előtt tartva, sajnos az mád hamburgerei és a Kazoo koktéljai pedődtek a labdarúgóversenyek, a focipá- ugrálóvárak újbóli felállítását már nem dig kiegészítették a rendezvény hangulatát.
Szadán már több éve tűzijáték nélkül zajlik
lyán megjelent kisebb gyermekek örömére mertük megkockáztatni.
Nagy örömünkre a főzőverseny csapa- az államalapítás ünnepe. Így történt ez most
megérkeztek az ugrálóvárak, a bankrablós mobil szabadulószoba is kinyitott, és a tai teljes létszámmal időben megérkeztek, is az állatbarátok örömére. Ehelyett az esti
ünnepi műsort a FIREMAGIC
Furfangos Csudavilág csapat is
tűzzsonglőrcsapat szolgáltatfelállította kellékeit. A helyi polta, akik neonfényekbe öltözve
gárőrség már végezte munkáa színpadon adták elő műsoját, a színpad melletti VIP-sárukat. Az előadást a szikrafal
tort berendeztük, megnyitott a
közé zárt, három méter magassörsátor. Minden adott volt egy
ságú „08. 20.” számfelirat zárta.
egész napos mulatságra.
A mulatság a DEMETRIÓ zeneMajd elérkezett 10 óra és vele
kar esti koncertjével ért véget.
együtt az előre megjósolt felhőKöszönjük az önkormányzat
szakadás, így sajnos a focivertámogatását és köszönet minsenyt idő be kellett fejezni, de
den lelkes résztvevőnek, hogy
a lejátszott meccsek eredmévelünk ünnepelt!
nyeit kihirdették a sörsátorban.
Folyamatosan követtük az idő- A gyermekek sem unatkoztak a mulatságon
Pusztai-Krepsz Mónika
Somlyai-Sipos Szilvia felvételei

AZ IDEI SZENT ISTVÁN-NAPI MULATSÁG
VÉGÉN EZÚTTAL SEM VOLT TŰZIJÁTÉK

A

10

2111 SZADA | 2022. SZEPTEMBER

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Felértékelődött a tűzifa

Októberi
szűrővizsgálatok

SZEPTEMBER 1-TŐL LEHET IGÉNYELNI
A SZILÁRD FŰTŐANYAGOT TÁMOGATÁSKÉNT
Ez azt is jelenti, hogy idén télen a szokásosnál is jóval nagyobb szükség lehet a
szociális tüzelőanyag-támogatásra. Mostantól ugyanis rengeteg olyan háztartás is
kénytelen lesz fával vagy rosszabb esetben
szénnel fűteni, akik eddig meg tudták fizetni a gázfűtést.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzataiagyarországon a háztartások ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
csaknem 40 százaléka, elsősor- foglaltak alapján az egyes települési önban az alacsonyabb jövedelmű kormányzatok saját maguk alkotta rendecsaládok használnak szilárd tüzelőanya- letben szabályozhatják a tűzifaelosztást a
got a téli fűtési szezonban. Körülbelül fe- szociálisan rászorulók számára.
A hatályos szadai szociális rendelet
lük vegyesen fával és gázzal, a legalacsonyabb jövedelmű rétegek pedig jellemzően (23/2020. [X. 30.]) rögzíti, hogy telepücsak szilárd tüzelőkkel fűtenek. Az idei lési támogatásként szilárd tüzelőanyag is
nyárközepi rezsicsökkentés-átalakítás gya- nyújtható. Ilyen támogatásra az a személy
korlatilag azonnal felhajtotta a tűzifa árát jogosult, akinek a családjában az egy főre
és a szilárd tüzelőt használó fűtőberende- jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minzések iránti keresletet. Egyes tűzifa-keres- denkori legkisebb összegének 200 százakedőket azonnal megrohanták az érintet- lékát (jelenleg 57.000 Ft), egyedülálló kétek, és amellett, hogy akadozik/akadozott relmező esetén a 300 százalékát (jelenleg:
az ellátás, a ki nem szolgált igénylőket vá- 85.500 Ft) nem haladja meg. A rendelet szerint a támogatás iránti kérelmet minden év
rólistára is tették.
szeptember 1. és a következő év
március 31. között lehet beadni. A támogatás egy fűtési szezonban ugyanazon lakásra csak
egy jogosultnak és csak egy alkalommal állapítható meg.
Az elbírálás után az önkormányzat legfeljebb 2 köbméter
szilárd tüzelőanyagot adhat a
kedvezményezettnek. 2019-ben
19 fő, 2020-ban 18 fő, 2021-ben
Már lehet igényelni a tűzifát
4 fő szadai lakos kapott tűzifát.
az idei fűtési szezonra
RF

A hatályos önkormányzati szociális rendelet szerint a rászorulóknak Szadán is nyújtható szociális támogatásként tűzifa. A
fűtésre alkalmas fa egyébként
váratlanul kurrens áru lett.

M

Impresszum
SZADA ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ingyenes tájékoztató lapja
Főszerkesztő: Raffai Ferenc, tel.: 06-30/202-5135,
e-mail: szerkesztoseg@szada.hu
Kiadó: Szada Nova NKft., Felelős kiadó: Boros Gábor
Honlap: www.szada.hu
Nyomdai előkészítés: Juhász András
Hirdetésfelvétel: Szada Nova NKft., tel.: 06-28/200-602
Olvasószerkesztő: Veréb Eta
Címlapképek: Somlyai-Sipos Szilvia, Andó Patrik

2022. SZEPTEMBER | 2111 SZADA

2111

SZADA

Nyomda: PHARMA PRESS Kft.,
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
Felelős vezető: Arany László Tamás ügyvezető igazgató
Megjelenik minden hónap
első felében 2200 példányban. ISSN: 2060-1115

A következő lapzárta időpontja: 2022. szeptember 28.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban
megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Szada Nagyközség Önkormányzata
elkötelezett a helyi lakosok egészségügyi állapotának megőrzése és
javítása mellett, így a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK)
közreműködésével újabb, a korábbiaknál több, mintegy száz ember
számára elérhető szűrővizsgálatokat
szervez. A program célja a sokszor
hónapokig tartó várólisták kiváltása, a szükséges vizsgálatok felgyorsítása. A programokra a háziorvosok
ajánlása mellett várjuk az érdeklődők regisztrációját.
Az újabb szűrővizsgálatok célja ismét az, 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: általános
állapotfelmérés; egészségügyi tanácsadás; csontsűrűség-, légzésfunkció-, vérnyomás-, vércukormérés; szív- és érrendszeri rizikószűrés
(pulzus, véroxigénszint, EKG), testösszetétel vizsgálata (testsúly, magasság, izomtömeg, testzsírszázalék,
BMI, PSA); szájüregi-, melanóma- és
méhnyakrák-szűrés.
A szűrővizsgálatokra október
10-én (hétfőn) és 11-én (kedden) a
Szadai Községi Piacra érkező buszokban kerül sor. A szűréseken való részvétel térítésmentes, azonban előzetes telefonos regisztrációhoz kötött,
melyet az érdeklődők 2022. október
3. (hétfő) és 7. (péntek) között tehetnek meg a 06 70/199-95-70-es telefonszámon.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elérhető vizsgálatok köre – e felhívás
megjelenését követően – még módosulhat, így kérjük, a kapcsolódó
tájékoztatást figyeljék Szada Nagyközség Önkormányzat honlapján és
Facebook-oldalán.
SZAK
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Társasjátékklubtól a zenés irodalmi estig
VÁLTOZATOS KULTURÁLIS PROGRAMOKKAL VÁRJÁK A SZADAI LAKOSOKAT (IS)
A Székely Bertalan Művelődési
Ház és Könyvtár már nagy lendülettel készül az őszre, gyerek- és
felnőttprogramokkal egyaránt.
A tervezett őszi programjaink:
Szeptember 13., kedd (9:30): Játékos formában angol nyelvű foglalkozások
indulnak kisbabák (és szüleik számára)
a Faluházban. Az első alkalom díjmentes, de bejelentkezéshez kötött. Jelentkezés és információ: dr. Vigh Georgina,
06 30 457 9452.
Szeptember 17., szombat: Szadai Szüreti Mulatság a Székely-kertben.
Szeptember 23., péntek: Farkas Béla
szadai festő kiállításának megnyitója a Székely-kertben.

Szeptember 27., kedd: Bográcsozó nyugdíjastoborzó a Székely-kertben.
Szeptember 28., szerda: „A boldogság
és én” címmel Fehér Adrienn és Neumann
Balázs Cserháti Zsuzsa-estje a Faluházban.
Szeptember 29., csütörtök: Társasjáték-klub a Faluházban.
„Létrejött a JátSzada Társas Klub csoport a szadai és környékbeli társasjáték-rajongók összefogása érdekében. Szeretnénk
lehetőséget biztosítani, hogy a rajongók
együtt tudjanak játszani, és kipróbálhassák új vagy kedvenc játékaikat. Megtalálhatók vagyunk Facebookon is, a JátSzada
Társas Klub oldalon.
A szüreti mulatságon is találkozhattok
velünk szeptember 17-én, míg a Faluházban az első alkalom után október 27-én, november 24-én, december 8-án mindig 17 és
19:30 óra között” – írták a klubvezetők.

Október 1., szombat: Elsősegélynyújtó
workshop szülőknek a Faluházban Fülöp
Hajnalkával és Velkei Évával.
Október 19., szerda: „Hoztunk valamit
magunkból” címmel Beck Zoltán és Grecsó
Krisztián zenés irodalmi pódiumestje.
A részletekkel kapcsolatban forduljanak
hozzánk bizalommal! Várunk mindenkit
sok szeretettel!
A Faluház dolgozói

Terembérlési lehetőség a Faluházban! Rendezvénytermünk és színháztermünk is bérelhető, akár folyamatos szakkörök, családi rendezvények,
esküvők megtartásához. Érdeklődés
a Faluház elérhetőségein (tel: 06-30116-0464, info@szadafaluhaz.hu).

Itt jártak kecseti barátaink
EGY ÉV KÉNYSZERSZÜNET UTÁN ÚJRA
VOLT TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ
Az idén végre sikerült megszerveznünk, hogy testvértelepülésünkről, Kecsetkisfaludról vendégeink ellátogassanak Szadára.
A találkozóra az augusztus 20-i hétvégén került sor, hogy minél sokszínűbb programokat tudjunk kínálni az ideérkezőknek.

A

z erdélyi Kecsetkisfalud településsel, illetve annak lakóival 1989 óta
ápolunk testvértelepülési kapcsolatot. Minden évben vannak találkozók,
az egyik évben mi megyünk Kecsetbe, a
másik évben pedig ők jönnek Szadára. Tavaly jöttek volna, de sajnos a koronavírus
miatti helyzet ezt megakadályozta. Így az
idei évben újra mi voltunk a vendéglátók.
Nagy izgalommal készültünk a 13 fős
kecseti csapat fogadására. Péntek kora
este begördült a kisbusz az iskola parkolójába, és barátaink ugyan fáradtan, de
annál boldogabban szálltak le. (A hétvégén még autóval öten csatlakoztak hozzá12

juk.) A szadai „fogadóbizottság” szeretettel fogadta őket, és megkezdődött a várva
várt hétvége. A Faluházban koccintással
és vendégváró falatokkal Pintér Lajos polgármester, Petrák Árpád alpolgármester
és Székely Beatrix képviselő fogadta az
utazókat, majd közös vacsora következett. A programok ismertetése után Dulai Sándorné Éva néni segítő szervezésének köszönhetően a családok elhelyezése
is megtörtént.
Az augusztus 20-i önkormányzati ünnepségre a családokkal együtt látogattak
el vendégeink, majd délután a Szent István-napi mulatságba is bekapcsolódtak.

Gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat, és a nap hátralevő része is
jó, baráti hangulatban telt.
A másnap reggeli istentiszteletre a református templomban várták az érkezőket, akik ezt követően családjaiknál finom
ebédre voltak hivatalosak. Kora délután
indult a kecseti–szadai különítmény Budapestre, a várbeli Mesterségek Ünnepére. A lelkes csapatot a szakadó eső sem
tántorította el úti céljától. A csapat kora
estére érkezett vissza a Faluházba, ahol
az önkormányzat képviselői átadták részükre a szadai ajándékcsomagot, illetve
a hosszú útra egy kis útravalót is. Ezután
következett a búcsú: a családokkal együtt
még hosszasan integettünk nekik, jó utat
kívánva és remélve, hogy minél hamarabb
újra találkozunk.
Ezúton is köszönjük a segítséget a
kecsetieket befogadó családoknak, az önkormányzatnak a támogatást és a részvételt, a sok közreműködőnek és a megjelent
intézményvezetőknek a munkáját, és nem
utolsósorban Dulai Sándorné Éva néninek
a szervezést.
Reméljük, jövőre Kecsetkisfaludon találkozunk!
A Faluház dolgozói
2111 SZADA | 2022. SZEPTEMBER
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KÖNYVTÁRI HÍREK
SZEPTEMBER 5-TŐL visszaállt
nyitvatartásunk a régi rendhez,
figyeljék kiírásainkat! Várjuk új
és rendszeres olvasóinkat szeretettel. Az őszi szezonban több országos rendezvénysorozathoz
kapcsolódva ajánlom könyvtári programjainkat.
Október első hetében, október 3–9. között lesz az Országos
Könyvtári Napok rendezvénysorozata Esély-EgyenlőségKönyvtár című eseménye. Főleg
a címben megnevezett témakörökben szervezzük helyi programjainkat, a gyermekekre, a
fiatalokra és az idősekre fókuszálva. Kitérünk tágabb környezetünkre, a velünk élő állatokra
és a könyvtári kutatómunkára
is. Kiállítással, író-olvasó esttel,
könyvvásárral is készülünk.
Petőfi Sándor a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. Születésének 200. évfordulója alkalmából
a 2022-es és 2023-as esztendőt
Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította az Országgyűlés, amelyen
a költőfejedelem irodalmi munkássága, politikai szerepvállalása, kulturális hagyatéka kerül
fókuszba. A Petőfi 200 emlékév
programjai már elindultak, ehhez kapcsolódóan mi is több eseményt tartunk az ősszel, majd a
következő évben is. Például október 3-án este az író-olvasó találkozón vendégünk lesz ifj. Jancsó
Attila, a Vándor volt, a példaképem! címmel Petőfi hagyatékát
feldolgozó kötet szerkesztője.
Állandó programjaink közül
a családi mesedélután első alkalommal október 11-én, kedden 17 órától várja Papírszínház-előadással a legkisebbeket.
Továbbra is örömmel előkészítjük kölcsönzésre olvasmányaikat, ha intézménybe lépés
nélkül kívánnak kölcsönözni,
amennyiben ezt az igényt jelzik felénk elérhetőségeinken. Új
könyveinket a nap bármely szakában megtekinthetik a Faluház
ablakában berendezett kirakat2022. SZEPTEMBER | 2111 SZADA

ban. Az épület előtt és az előtérben ingyen elvihető könyvekből
is válogathatnak!

KÖNYVAJÁNLÓ
Berti M. Bagdi:
Lelkek tánca
(Magánkiadás, 2020.)
Aki érdeklődik az ezotéria, a spirituális témák iránt, és akik a
történelmi témájú történetekre
is kíváncsiak, számukra jó szívvel ajánlom ezt szeretet nyelvén
íródott regényt. Olvashatunk
Kleopátra és Marcus Antonius
tragikus szerelméről, az Arthur
király legendakörről, Jézus életéről, Szent István és Koppány
vezér konfliktusáról, Leonardo da Vinciről, valamint Erzsébet királyné (Sisi) és Andrássy
Gyula gróf éveken át tartó szoros kapcsolatát is feltárja ez a
karma és reinkarnáció témakörökben íródott különleges hangulatú regény.
A kötet második részének
megjelenés előtti előkészületei
zajlanak. Erről és a mindennapi
életünket segítő témákról személyes beszélgetés keretében író-olvasó találkozót szervezünk. Az
írónőt október 6-án fogadjuk Az
angyaltudat felébresztése című
bszélgetőesten könyvtárunkban,
melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Németh Anikó könyvtáros

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

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

13

A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
Új tanév, új tervek, új és régi gondok
SZÁMOS HASZNOS ÉS JÓ ÖTLET
MEGVALÓSULHAT AZ IGAZGATÓI IDŐSZAKBAN
A Székely Bertalan általános iskola régi-új igazgatója lett
Szathmáryné Szabó Zsuzsa, akit a nyár közepén neveztek
ki hivatalosan is az intézmény első számú vezetőjének.
A vele készített interjúban beszél az előző tanévről, az
új tanév gondjairól és ambiciózus igazgatói terveiről.

tük! Vannak olyan tantermek, ahol elférnek ugyan a gyerekek, de szűkös számukra: például 28 főt elég nehéz kényelmesen
elhelyezni egy-egy kisebb helyiségben. Az
előző tanévben öt osztály másik épületben
volt: három az ebédlő fölötti tantermekben, egy a katolikus közösségi házban, egy
pedig a konténerben. Nyilván a helyhiány
miatt mindenképpen jó lenne az új iskola, de mivel a gond akut, ezért most kell
kezelni, nem várhatunk vele addig, amíg
esetleg megépül. Ez a szétszórtság nem jó
senkinek, kissé megrázza, zilálja a tanuló- és a tanári közösséget is.
A majdani új iskolának a terv szerint
nyolc tanterme lesz, így az öt „kinti” osztályt is képes lesz befogadni. Az új induló
osztályt is tekintve tehát mindössze kétteremnyi tartalék van benne, viszont a tervek úgy készültek, hogy bővíthető lesz. Már
csak azért is, mert az óvodákból is egyre
több gyermek kerül ki.
A másik komoly probléma a tanítóhiány, ami azért nem újdonság, hiszen az én
ittlétem óta ez állandó gond. Harminckilenc és fél fő az engedélyezett státuszunk,
ebből várhatóan harmincnégyet használunk ki. Jelenleg két fő tanító mindenképpen jó lenne, a felső évfolyamba pedig egy
fő állandó vagy legalább óraadó matektanárra lenne szükség. Ha ez a kívánalom
teljesülne, akkor mondhatnám, hogy létszámra megvagyunk.

– Az a kormányzat által bejelentett
intézkedés, hogy engedélyezik a korábban már nyugdíjazott pedagógusok újbóli munkavállalását, segít valamit?
Komoly tervekkel kezdte meg ötéves intézményvezetői időszakát
– Egy tanár és egy tanító jön is.
Mindkettőjüknek nagyon örülök! A két
nyugdíjas jelentkező ugyanakkor azt is
em indult túl jól a 2022/23- egyéb problémák is vannak, amelyek szin- mutatja, hogy ez a szabályozás a pedagógushiánynak csak kis hányadára nyújt
as tanév – legalábbis abból a te azonnali megoldásra várnak.
megoldást.
szempontból, hogy augusztus elején kiderült, a kormányzat – Melyek ezek?
„lefújta” a korábban már jóváha– Az erőforrásaink szűkössége, a terem- – Akkor milyen pluszintézkedés segyott új szadai iskola megépítését. és a pedagógushiány a két legfőbb gond! gíthetne?
Csalódott?
Amikor én 2008-ban elkezdtem itt taníta– Nyilván a bérrendezés a legfontosabb,
– Persze, csalódás nekem is és a kollé- ni, összesen 298 tanuló volt ebben az épü- hiszen az alacsony kereset miatt tőlünk is
gáimnak is, hogy nem tudott elkezdődni letben, az előző tanévben pedig 459 diák távozott tanárok között voltak pályaelhaa beruházás, de – őszintén szólva – most járt ugyanide. Vagyis már régen kinőt- gyók! Viszont enyhítené a problémánkat,

N
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is ez lesz az első tanéve. A képviselő-testülethez benyújtott, az előző
tanévet értékelő összefoglalójában
már részben vagy egészben megvalósított rövid távú terveket, illetve
közép- és hosszú távon is megvalósítani kívánt elképzeléseket írt le.
A mennyiséget látva elég ambíciózus vállalás…
– A rövid távúak inkább a mindennapi működést megkönnyítő tervek voltak:
például a kollégák véleményének figyelembevétele, a részvételük biztosítása a
döntéshozatalban; a munkaközösségek
és értekezletek rendjének átszervezése; az egyenletesebb munkamegosztás.
A középtávúak közül nagyon szeretném
megvalósítani, hogy az eddig amolyan
szigetszerűen működő iskolánk a település elválaszthatatlan része legyen, ennek érdekében szorosabb együttműköA sok diáknak és a tanároknak is szűk már a régi iskolaépület
dést szeretnék Szada más intézményeivel,
így a művelődési házzal, a Tájházzal, heha volna lehetőség Szadán szolgálati lalyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel.
kás biztosítására. Ugyanis többen voltak
A Székely Bertalan-kultusz erősítése érolyan kollégák, akik azért távoztak, mert
dekében pedig a Magyar Nemzeti Gamegoldhatatlan időbeli problémát jelentett
lériával szeretnék együttműködni úgy,
nekik a bejutás a távolabbi településekről,
hogy rendszeres évenkénti látogatást
és persze a hazautazás is. A most jelentbiztosítanánk a nálunk tanulóknak. Vakezett tanítók egyike csak úgy tudott vollamennyi elképzelésem közül számomna jönni, ha kap szolgálati lakást. Érdekra a legfontosabb az intézmény „sportolődtem, hogy van-e szolgálati lakás vagy
sabbá” tétele; ezt a vezetői pályázatom
erre a célra alkalmas kiadó ingatlan Szasorán is kiemelt célként jelöltem meg.
dán, de sajnos egyik sincs. Amúgy ezt az
irányt más települések és iskolák is felisAmire büszke vagyok, hogy sikerült elmerték, hiszen több helyen a szolgálati lasősorban pályázati források bevonásával
kás lehetőségével együtt keresnek hirdefejlesztenem az iskola eszközellátottságát,
tésekben pedagógusokat. Esetleg még a
ami nagyban segíti a kollégák minőségi
lakhatási támogatás javíthatna a gondon.
feladatellátását. A 2021/2022-es tanévben
a testnevelésszertári állomány fejlesztése zajlott, az új tanévben pedig a népha– Ahogy említette, 459 tanuló járt
gyományszertár és a kézműveseszközök
az iskolába a 2021/22-es tanévben.
Nyilván hosszasan is lehetne érté- – És a másik érdekes adat az előző fejlesztése fontos elérendő cél. Már tankelni az előző esztendőt, de én csak évről: a tanulási nehézséggel küz- évkezdés előtt a szülőkkel való összefokét statisztikai érdekességet szeret- dő gyerekek aránya 14,4 százalék gással sikerült biztonságosabbá tenni az
Ág utca felőli bejárathoz vezető utat egy
nék kiemelni. Az egyik az évismét- volt. Ez jelentős létszám?
lők száma. Ők négyen voltak.
– Talán amiatt tűnik magasnak, mert korlát építésével; ezúton is köszönöm
– Az elmúlt évek adatai szerint átlago- mi már az első észlelt probléma után je- azoknak, akik munkájukkal vagy anyasan egy-két diák kényszerül évismétlésre, lezzük az érintett családnak, hogy szük- gi hozzájárulásukkal segítették a megvaebből a szemszögből sok a négy fő. Igyek- ség lehet nevelési tanácsadó bevonására lósítást.
szünk mindent megtenni azért, hogy lehe- is a kedvező jövő érdekében. Kiemelten
tőség szerint senki ne bukjon meg. Az osz- foglalkozunk a nehezen teljesítő gyere- – És valamennyi ötlet megvalósítályfőnökeink, tanáraink nagyon törődnek kekkel, tanóráink differenciáltan zaj- tása beleférhet az igazgatói időa diákjaikkal, pozitív értelemben véve „rá- lanak, ahol lehet, segítjük a tanulási szakába?
szállnak” arra a gyerekre, aki valamelyik nehézségekkel küzdők előmenetelét, be– Szerintem igen, hiszen a kollégáimtárgyból már a második egyes osztályzatot illeszkedését.
mal együtt olyan sok mindent megoldotis begyűjti. Ha ezt észlelik, rögtön összetunk már! Meg idealista is vagyok, tehát
ülünk, hogy mit csináljunk, milyen plusz, – Térjünk át az idei tanévre! Eddig hiszek a megvalósításukban!
teljesíthető feladatot kapjon, és a szülőket – hivatalos megnevezéssel – intézis megkeressük, hogy közösen tegyünk az ményvezetői feladatokat ellátó in- – És az új iskolában?
évismétlés elkerüléséért. Ennek a közös tézményvezető-helyettes volt, most
– Nagyon remélem, hogy még az én
összefogásnak a legtöbb esetben van ered- nyáron véglegesítették és lett „tel- első ötéves intézményvezetői időszakom
ménye.
jes jogú” vezető, ilyenformán önnek alatt kezdünk ott új tanévet…
RF

Amire büszke vagyok,
hogy sikerült elsősorban
pályázati források bevonásával fejlesztenem az
iskola eszközellátottságát, ami nagyban segíti
a kollégák minőségi feladatellátását.
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„Még jobban megismerhettük
és megszerethettük egymást”
SZÍVSZORÍTÓAN ILLUSZTRÁLTÁK
A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK PROBLÉMÁIT
Kaposszentbenedeken
és Szobon tartotta idén
nyári táborait a szadai
katolikus közösség.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a résztvevők.

S

Pál Kata gyermekpszichológus a különböző személyiségtípusokat mutatta be játékos módon. Egy kifejezetten gyerekek
számára kifejlesztett teszt segítségével mindenki megismerhette alapirányultságát, annak jellemzőit. Honnan töltekezünk?
Mi hoz ki a sodrunkból? Milyen
helyzetben érezzük magunkat
kényelmesen, és mi okoz nehézséget? – ezekre a kérdésekre kaptunk választ.
Fejes-Martinez Krisztina, a
Hősök Tere Alapítvány trénere
a hétköznapi életből vett példá-

zadai közösségünk hagyományos nyári nagytábora az idén is Kaposszentbenedeken volt július utolsó
hétvégéjén. A háromnapos közös
nyaraláson komoly lelki táplálékot is kaptunk, boldog Carlo
Acutis életén keresztül az életszentségre vezető utat mutatta
be nekünk Pici atya, szombaton
pedig kis csoportokban dolgoztuk fel, hogyan tudunk szentté válni a hétköznapokban. Volt
csendes és gitáros szentségimádás, film, zsolozsma, strandolás, foci, kézművesprogramok,
tánc és színház is. Ezeken a kötetlen alkalmakon keresztül
még jobban megismerhettük
és megszerethettük egymást.
A Váci egyházmegye támogatásával megvalósuló táborban hetvenen voltunk együtt, 3 és 84 éves
kor között. Hálásak vagyunk érte, Cigány táncházzá alakult a főtér
hogy együtt építhettük Isten országát!
2022. augusztus
8–12. között a szobi
plébánián tartottuk
31 fővel a II. Szkifit,
a Szadai Katolikus
If júsági Tábor t.
Vendégeink segítségével önismereti
kérdésekkel és a közösségben betöltött
szerepünkkel foglalkoztunk.
A fiatalok felelősséget vállaltak a táborért
16

kon keresztül vezetett rá minket, hogy már a legkisebbeknek
is lehet szerepe, felelőssége abban, hogy formáljuk a közösség
normáját, nyitottabbak legyünk
mások problémái iránt, és lehetőségeinkhez képest segítsünk.
Konkrét receptet is adott ahhoz,
hogy egy nehéz szituációban mi
a teendő, hogyan legyünk a „bámészkodókból” aktív segítők.
Kiss Gergely vízilabda-legenda a tőle megszokott közvetlen,
barátságos módon, saját történetein keresztül biztatott, hogy
mindenki fedezze fel magában

a saját tehetségét, amit szeret,
és amit kemény munkával sikerre vihet. Ha csapatban küzdünk, ismerjük meg egymás
erényeit és hibáit. A hibákon
lépjünk túl a közös célok felé
– hangsúlyozta. Példát mutatott abban, hogy három olimpiai aranyérem és számtalan
egyéb cím birtokában is lehet
alázatosnak maradni és a közösségért munkálkodni.
Kiss Ferenc jezsuita szerzetes
és Bari József szociális munkás
az arlói roma szegregációban
végzett közösségépítő munkájukat mutatták meg. Vanessza
és Olga segítségével Szob főterét cigány táncházzá változtattuk. Nagy élmény volt szemtől
szemben találkozni a telepen
élő vendégeinkkel, akik a gazdag cigány kultúrát, a kedvességet és a vízvezeték nélküli egyszobás viskót, a gyermekként
felnőtté válást egyben képviselték. Józsi és Feri testvér szívszorító játékokkal illusztrálták
a mélyszegénységben élő családok problémáitól merőben eltérő nehézségeket, amelyekkel
a táborlakókkal egyidős gyerekek találkoznak. Talán a 30 fiatalon kívül minden szadainak
meg kellene tapasztalnia ezt.
Persze volt bőven könnyedebb program is: biciklizés, 400
méteres szintkülönbségű túra
a teljes Dunakanyarra panorámát nyújtó Julianus-kilátóhoz, láblógatás a Dunába, tánc
és éneklés, zseblámpás tábortűz, pólókészítés, méta és foci.
Nagy örömünkre a plébániánkon szolgáló mindhárom atya
meglátogatott minket, így lelki
táplálékban sem volt hiány. Felnőttként nagy élmény volt látni, ahogy a fiatalok felelősséget vállaltak a táborért. Mindig
volt önként jelentkező a konyhai szolgálatra, a kicsik istápolására, szervezték a kirándulást,
szentségimádást, esti áhitatot.
Juhász Péter Tibor, Borbáth Gábor
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Sokaknak segítség
a tartalmas ÖRÖMHÍR tábor
A DIÁKOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI
IDEJÜKET IS ELTÖLTHETIK ITT
A Tábor Alapítvány önkormányzati támogatással, felekezetközi összefogással huszonnegyedik alkalommal rendezte meg
az ÖRÖMHÍR napközis tábort a Székely Bertalan-kertben.

Sok élménnyel gazdagodtak a táborozók

A

táborban 71 család 106 gyermeke
fordult meg 2022. július 11. és 29.
között – többen több héten át is
voltak itt –, zömében közülük kerültek ki
az önkormányzat és a Tábor Alapítvány által támogatott gyermekek is. Mellettük az
ÖRÖMHÍR Munkatársi Közösség önkéntesei végezték a feladatokat, szolgálatokat,
ily módon 29 felnőtt önkéntes tevékenykedett a táborozók között hosszabb-rövidebb időn keresztül. Rajtuk kívül segítőként volt jelen 14 középiskolás is.
Köszönjük valamennyi fenti közreműködő – közöttük az óvoda munkatársai és
nem utolsósorban a táborvezetők – áldozatos munkáját. Az első héten Tóthné Tarcali
Mariann és M. Gajjas Andrea, a második
héten Boros Gábor és Simonné Horváth
Anikó, a harmadik héten Sándor Levente irányította a tábort. Az önkormányzat
a rászoruló családok gyermekei és az önkéntesek étkezési támogatását, valamint
a helyszínt biztosítja. Köszönjük az imatámogatásokat is.
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Megvalósult a tervezett három hét és a
kézművesblokk is (a kosárfonás-tanulási programon gyermekek, fiatalok és felnőttek vettek részt). A különféle színes
programok (kézműves-foglalkozások, bábelőadások, csapatjátékok, kirándulások a
településen, biciklitúra, uszodalátogatás)
mellett legfontosabbak voltak a bibliai tanítások, az aranymondások, valamint az
azokon alapuló énekek.
Az idei tábori heteken két új program is
volt. Két alkalommal látogattunk el kisebb
csoportokkal Zöld Edit biodinamikus kertjébe, a Kertalja utcába. A mai világban különösen fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek
már kicsi korban lássanak olyan hasznos
dolgokat, lehetőségeket, amelyeket felnőve
ők is megvalósíthassanak. Köszönjük Zöld
Editnek a finom ribizlit és a nyári almát!
Régi vágyunk volt, hogy a tábori programokat agyagozással, korongozással bővítsük – ez a terv az idén végre megvalósult.
Köszönjük Petneházi Balázs adományát,
amelynek egy részét erre tudtuk fordítani.

A Hajnalcsillag bábcsoport mindhárom
héten tartott bábelőadást. Fülöp Hajnalka a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársaként hetente eljött egy délután, hogy interaktív formában, játékosan
beszélgessen a táborozókkal az internet veszélyeiről. Petik Anetta szülő pedig egy alkalommal a méhekről tartott – mézkóstolással egybekötött – érdekes bemutatót.
Mindhárom héten meleg ebéd várta a jelenlévőket – köszönjük a konyhán elkészített finom ételeket. Köszönjük a lakosság, a
gyülekezetek, a munkatársak és a családsegítő szolgálat adományait is: gyümölcs,
zöldség, méz és házi lekvár bőven volt mindennap. Köszönjük a különféle pékárukat,
kenyeret, jégkrémet, palacsintát, foglalkozási kellékeket, fertőtlenítőszert is, amelyekkel megleptek bennünket az adományozók.
A jelenlegi rendelkezések szerint a középiskolás diákok közül csak az tehet érettségi vizsgát, aki tanulmányai során 50
órát közösségi szolgálattal töltött el valamilyen intézményben. Az ÖRÖMHÍR tábor is olyan „gyermek-intézmény”, amely
igazolhatja ezt a szolgálatot. Bármelyik iskola szerződést köthet az alapítványunkkal, s fogadjuk a diákjait, igazoljuk az eltöltött órákat. Idén két szadai és kilenc,
más településen lakó középiskolás tanuló szerzett napi többórás gyakorlatot a táborban.
A főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát is igazolni tudjuk. Tavaly Tóth Áron
(Roni) látássérült szadai fiatalember, a
szadai gyülekezetek kántora töltötte a táborban húszórás főiskolai szakmai gyakorlatát. Idén is meglátogatott bennünket,
és tangóharmonikájával kísérte az énekeket. Roni jelenlétével a táborozók, a középiskolások és a felnőtt önkéntesek megtapasztalhatták, hogyan tudnak segítséget
nyújtani egy látássérült embernek. Roni
életöröme, elégedettsége, a nehézségekben való helytállása jó példa mindannyiunk számára.
Táborunk hírei követhetők az „Örömhír
tábor és ovis bibliakör – Szada” Facebookoldalon. Aki teheti, lájkolja, ossza meg az
oldalt, hogy mindenki időben értesülhessen a legújabb „örömhírekről”. A szülőket,
nagyszülőket, érdeklődőket pedig várjuk
a Szadai Keresztény Szülői Kör rendezvényeire.
Pálinkás Ibolya
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HIRDETÉSEK

GALGAMENTI
HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP
A Népi Mesterségek Pest
Megyei Egyesülete szeretettel hív minden kedves érdeklődőt, gyereket
és felnőttet, nagymamát
és nagypapát a GALGAMENTI HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP című rendezvényére, amely a Tájházban lesz
2022. október 22-én, 10–18
óra között.
Bemutatjuk népművészeti alkotásainkat, de meg
is mutatjuk, hogyan készültek ezek. Mindenki kipróbálhatja magát bármelyik
kézműves-foglalkozáson.
Terveink szerint lesz kosár-

APRÓHIRDETÉS
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fonás, hímzés, nyomódúcos
előnyomás, gyöngyözés,
nemezelés, csigatészta-készítés. De lehet vásárolni
is a bemutatott tárgyakból. Közben mesemondót, népzenét hallgathatnak. A program élőzenés
táncházzal fejeződik be.
A részletes, végleges programot októberben közöljük.
Az esemény a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatán
elnyert támogatásból valósul meg.
Dulai Sándorné
egyesületi elnök

Azonnali készpénzért megvásároljuk: arany- és ezüsttárgyakat, órákat,
festményeket, porcelánokat, régiségeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
teljes hagyatékokat! 06-20/807-2906, Budapest XIV., Vezér út 148–150.
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SZADAI

Szüreti Mulatság

2022. szeptember 17-én (szombaton)
(s
batt )

̑̔Ρ
̔00 Szüreti
Szüreti felvonulás
felvonulás

Útvonal és megállóhelyek: Szadai Községi Piac–Fő tér–Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény
Szadai Otthona–Koncz-köz-tó–Festékbolt/Pati-ker–Zsuzsa Bolt–Székely-kert
Bort és kalácsot kínálunk

Programok a Székely-kertben
1000 órától főzőverseny
1500 órától
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t4[BEBTÚSÏTNÏHTPLBONÈTPL

Szabadtéri Színpad
1630 órától
 t4[àSFUJLPT[PSÞGPHBEÈTB MPWBTPLLÚT[ÚOUÏTF
 t'Ǯ[ǮÏTTàUJWFSTFOZFSFENÏOZIJSEFUÏTF
 t5BLBSPT1PSUBEÓKÈUBEÈT
1730 órától
 t#PSEBMPLSBWJHBEVOLB/ÏQEBMLÚSSFM
 t²OFLFMB4[BEBJ4[ØMBNPL/BHZLÚ[TÏHJ²OFLLBS
 t'FMMÏQOFLB(ÚEÚMMǮJ'$IPQJO;FOFJ".*OÚWFOEÏLFJ
)JEWÏHJ#PMEJ[TÈSÏT1FSWBJ-ÈT[MØ CPSPTOØUÈLBUÏOFLFM
'FMLÏT[ÓUǮUBOÈSVL#FOFEFL,SJT[UJOB
 t'FMMÏQ5BCB.ÈUZÈT
 t4[àSFUJNǻTPSB.BOØDTLBDTPQPSUUBM
1800 órától Cziberés Táncház
1930 órától Szüreti mulatság az Átrium zenekarral

A főzőversenyre és a sütiversenyre a jelentkezéseket Pusztai-Krepsz Mónika várja
a 06 30 116 0464-es telefonszámon, vagy a Faluház elérhetőségein szeptember 14-ig.
A rendezvény a mindenkori, érvényben lévő kormányrendeletben
meghatározottak szerint kerül megtartásra. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
A programsorozat sajtónyilvános, melyen kép- és hangfelvétel készül. Várunk mindenkit szeretettel!

