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A takarékos vízhasználat 
mindenki érdeke!

A 2022-es rendkívüli meleg és a csapadékhiány súlyo-
san érintette Pest megyét, ami főleg az ivóvíz-ellátásban 
okozott gondot. Szadán nem jelentkezett akkora problé-
ma, mint Solymáron, de a szadai vízbázis apadása érzékel-
hető. Az észszerű vízfelhasználás pedig közös érdek!

FÓKUSZBAN

SZADÁN SEM LETT JOBB A FELSZÍNI 
ÉS AZ ALATTI VIZEK HELYZETE

Az ivóvízellátási fejlesztéseket érintő 
felvetésünkre a DMRV azt a tájékoz-
tatást adta, hogy tervben van Szada 
regionális gépházának gépészeti fel-
újítása és a Gesztenyefa utcában új 
gerincvezeték építtetése, amely a 
település magasan fekvő részeinek 
vízellátásán javít majd. 

Fejlesztés

M ár jó ideje minden 
nyáron extrém ma-
gas hőmérséklettel 

kell számolni Magyarorszá-
gon, ami a vízfogyasztás nö-
vekedését is jelenti egyben. Ám 
olyan nem fordult elő, hogy 
egy településen általánosan 
vagy annak egyes részein tar-
tósan ne legyen ivóvíz – ed-
dig. Június végén azonban a 
Pest megyei Solymáron mint-
egy ezer háztartás csapjai-
ból, több napon át, egy csepp 
víz sem folyt. Ezzel egy időben a Pilisi-
medence többi településén (Üröm, Pilis-
borosjenő, Pilisszentiván, Budakalász, 
Pomáz, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pi-
lisvörösvár, Csobánka) időnként átmeneti 

– több órás – vízhiányt tapasztaltak a lakók. 
Az önkormányzatok által bevezetett első-
fokú vízkorlátozási intézkedés hatására vé-
gül Solymáron és a többi területen is nor-
malizálódott a vízhelyzet. 
 Dercsényi Péter, a terület ellátásáért 
felelős Duna Menti Regionális Vízmű 

Zrt. (DMRV) korábbi üzemigazgatója a 
HVG360-nak írt elemzésében magyará-
zatot adott a vízhiány okára: „A regioná-
lis ellátórendszer lényege, hogy egy megfe-
lelően nagy kapacitású vízbázisról – akár 
több irányba is – hosszú távvezetékek in-
dulnak, amelyekre földrajzi fekvés szerin-
ti sorban rákapcsolódnak az egyes telepü-
lések elosztó hálózatai. Ezt az egészséges 
ivóvízellátás indokolja. A hírekben sze-

replő események éppen a Duna Jobbparti 
Regionális Rendszert érintik, aminek az 
egyik ága Szentendre déli vízbázisról Po-
máz, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentke-
reszt, Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisszent-
iván és a vezeték végén Solymár vízellátását 
biztosítja. Nyilvánvaló, hogy a sor végén 
lévőknek annyi jut, amennyit az előzők 
hagynak nekik. Nem a solymáriak locsol-
nak legtöbbet, hanem ott fogy el leghama-
rabb a víz. Utána a többi község is sorra 
kerül, ahogy a példa mutatta. A regionális 
rendszer leürülése komoly problémákkal 
jár, a hálózatba levegő kerül, hosszadal-
mas folyamat, amire ismét üzemképes-
sé tehető. A közműves víz nagyon kor-
látos erőforrás, hatékony gazdálkodást 
kíván. A termelést és fogyasztást egyen-
súlyban kell tartani. A termelést a dunai 
parti szűrésű kutak esetén a vízállás be-
folyásolja, amivel nem lehet mit kezdeni. 
A fogyasztást pedig a hosszú, meleg nyári 
időszak tudja többszörösére emelni, amit 
vízkorlátozással lehet csökkenteni. Mégpe-
dig, közös regionális rendszer lévén, a teljes 
távvezetékre kiterjedően, közös megegye-
zéssel. A vízbázishoz közelebb eső telepü-
léseken kell jobban korlátozni, hogy eljus-
son a víz a távolabbiakhoz is.”

Csökkenő mennyiség
A solymári esethez hasonló bármikor bár-
hol bekövetkezhet egy meleg nyáron – akár 
Szadán is. 
 –  Ahogy a budapesti agglomerációban, 
úgy Szadán sem lett jobb a felszíni és fel-
szín alatti vizek helyzete – jellemezte rö-
viden az állapotot Tatár Sándor, a Taviró-
zsa Egyesület alelnöke. – Ezt többek között 
onnan tudjuk, hogy a Lápi póc Fajvédel-
mi Mintaprogram szadai mintaterületén 
a talajvíz táplálta kistavakban a vízszint 
nagyából egy-másfél méterrel lejjebb van 

Hosszú távon is érdemes takarékoskodni a vízzel

Apadnak a Szadához közeli felszíni és felszín alatti vizek
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FÓKUSZBAN

A 2022-es rendkívüli szárazság 
nem egy regionális jelenség, ha-
nem globális háttérrel rendelkezik. 
A hosszabb ideje fennálló erőteljes 
csendes-óceáni negatívhőmérsék-
let-anomália csökkenti a trópusok 
irányából a mérsékelt égövbe tar-
tó nedvességtranszportot, ami ott 
további nedvességhiányt okoz, és 
a kiszáradásnak kedvező további 
cirkulációs változásokat kelt. A talaj 
kiszáradása miatt megszűnik annak 
puff erhatása, ami negatívan hat a 
nyáron meghatározó helyi konvektív 
csapadék kialakulására. A melege-
dő légkörben a levegő abszolút víz-
gőztartalma globálisan növekszik, 
azonban csak telítetlen állapotban 
van jelen. A telítetlen vízgőz viszont 
egy rendkívül fontos üvegházhatá-
sú gáz.  (forrás: OMSZ)

Az aszály oka
a korábbi átlagos szinthez képest. A talaj-
vizes kutak vízszintjének csökkenése és a 
szadai források elapadása aggasztó folya-
mat, és nem látni reményt arra, hogy hosszú 
távon javul majd a helyzet. Az országban 
közel 40 ezer kilométernyi árok- és csator-
narendszer vezeti el a vizeket a települések-
ről, víztározásra azonban csak elvétve van 
példa. Utóbbi lényege, hogy nagyvizek ide-
jén a víz egy részét eltárolják a szárazabb 
periódusok hatásának mérséklése érdeké-
ben Házi megoldásként a csapadékvízgyűj-
tő hordók alkalmazása, ciszternák építése 
jöhet szóba, melyekben az esőcsatorna vizét 
lehet tárolni, amiből pedig öntözni lehetne. 
Szada önkormányzata idén benyújtott egy 
pályázatot települési vízvisszatartó fejlesz-
tésekre (esőkert létesítése, patakduzzasz-
tás), reméljük, hogy kedvezően bírálják el.
 A DMRV honlapján a vízbázisról azt írja, 
hogy: „víztermelésünk jelentősebb hánya-
da a Duna jobb- és bal partján található 
partiszűrésű vízbázisokról, kisebb része 
karsztvíz-, rétegvíz- és talajvízbázisokról 
történik.” A szadai vízbázis állapotára vo-
natkozó, július elején elküldött kérdésünkre 
a DMRV nem felelt, csak annyit írtak, hogy 
a Duna mellett lévő vízbázisok kútjaiból lát-
ják el a térséget, így Szadát is. Ugyanakkor 

egy július 19-i közleményükben elismer-
ték az apadást: „a vízbázisokból kitermel-
hető ivóvíz mennyiségét a Duna vízállása 
határozza meg, emiatt jelentősen csökken 
a kitermelhető mennyiség, és a hidrológi-
ai előrejelzések szerint egyelőre nem vár-
ható a vízgyűjtő területen csapadék-után-
pótlás.” (Valóban, lapzártáig nem is volt 
érdemi mennyiségű eső – a szerk.)
 A DMRV mérése szerint a szadai víz-
felhasználók – az évszaktól és időjárástól 
függően – 1000 - 3000 köbméter/nap víz-
mennyiséget használnak fel. Hogy ez sok 
vagy kevés, és ez miként viszonyul a ko-
rábbi évek felhasználási adataihoz, illet-
ve a rendelkezésre álló vízbázis korábbi 
és jelenlegi hozamához, sajnos nem tud-
juk, mert a társaság – konkrét kérdéseink 
ellenére – nem közölt velünk egyéb ada-
tokat, információkat. Ugyanakkor a BM 
Vízügyi Főigazgatóságának honlapja va-
lamivel informatívabb: az országban ki-
épített közműves ivóvízellátó művek ka-
pacitása naponta 4,5 millió köbméter víz 
szolgáltatására képes, és a kapacitás több 
mint 95 %-ban különböző típusú felszín 
alatti vizekre épült ki. Magyarországon a 
közüzemi vízellátás valamivel több mint 
1700 üzemelő vízbázisról történik. 

Csak okosan!
A már említett érdeklődésünkre a DMRV 
azt közölte, hogy „a rendkívüli időjárás 
miatt országszerte emelkedhet az ivóvíz-
fogyasztás, de jelenleg nincs szükség kor-
látozó intézkedések bevezetésére” Sza-
dán, ám néhány nappal később, július 
18-án az első fokozatú ivóvízkorlátozás 
bevezetését kezdeményezte a rendkívül 
magas hőmérsékletű, csapadék nélküli 
időjárás miatt jelentkező ellátási prob-
lémák megoldásaként. Ennek megfelelő-
en az önkormányzat 2022. július 19-én 
elrendelte a helyi szintű vízkorlátozást. 
Ez azt jelentette, hogy tilos volt az ivó-
víz-hálózatról a medencetöltés, az autó-
mosás, a növényzet tömlős locsolása, az 
automata öntözőberendezések haszná-
lata, valamint a közutak, közterek, jár-
dák mosása.
 Mivel a térség vízellátásának jelentős 
részét biztosító, Dunakeszi és Fót között 
húzódó ivóvíz-távvezetékben történt júli-
us végi csőtörést is elhárították, illetve az 
időjárási körülmények kedvező alakulá-
sára számítottak, a DMRV kezdeményez-
te a vízkorlátozás feloldását. Ezt az önkor-
mányzat július 26-i hatállyal meg is tette.
 Ugyanakkor a korlátozásban foglaltakat 
érdemes rutinszerűvé tenni, azaz a min-
dennapokban is észszerűen, takarékosan 
használni a vizet. Mert a víz véges erőfor-
rás, egyre kevesebb van belőle, a meleg pe-
dig egyre erősebb lehet! Raff ai Ferenc

A veresegyházi Tavirózsa Egyesület ál-
tal 2008-ban indított Lápi póc Fajvédel-
mi Mintaprogram célja a fokozottan vé-
dett, nemzetközi jelentőségű lápi póc 
hazai állományának megőrzése és gya-
rapítása a faj hosszú távú fennmaradá-
sa érdekében. A programba 2009-ben 
bekapcsolódtak a Szent István Egyetem 
(jelenleg MATE), valamint a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park munkatársai, kutatói. Az 
Agrárminisztérium Zöld Forrás Prog-
ramja által támogatott mintaprogram 
több részterület kutatását öleli fel (ter-
mészetes és mesterségesen létreho-
zott élőhelyek vizsgálatai, veszélyez-
tetett lápi póc állományok mentése és 
szaporítása, visszatelepítések). Az el-
múlt közel másfél évtizedben összesen 
10 db kubikdödör-szerű kistavat hoz-
tak létre a lápi halak számára a szadai 
mintaterületen. 
 2022. márciusában 16 db lápi pócot 
fogtak be a természetes 2. sz. Pócos-tó-
ból (bennszülött szadai állomány), me-
lyek szaporításával összesen 2507 egye-
det állítottak elő. Az ivadékokat több 
részletben idén májusban természetes 
élőhelyekre (szadai 1. sz. és 2. sz. Pócos 

tavak), valamint a mintaterület élőhe-
lyeire telepítették.  
 A 14 éve tartó munka során 191 ivar-
érett egyedet gyűjtöttek be szaporítás-
ra, és 6608 ivadékot (természetvédel-
mi érték: 1,65 milliárd Ft) telepítettek 
az anyahalak származási helyeire és a 
szadai mintaterületre. Ezen felül a min-
taterület tavainak természetes szaporu-
latából további 440 ivadékot helyeztek 
ki természetes élőhelyekre. A program 
keretén belül még 955 db széles kárász 
és 490 db védett réticsík telepítését is 
elvégezték Szadán. A mintaprogram 
kiemelt célja jelenleg a szadai minta-
terület tavainak felkészítése a klíma-
változásra.

Mintaprogram

A lápi póc telepítésében szadai 
diákok is részt vettek
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Szadán – az ország több más településé-
hez hasonlóan – jelentős nézetkülönb-
ségek alakultak ki a lakosok körében a 
tűzijátékok létjogosultságával kapcso-
latban. Szada Nagyközség Önkormány-
zat képviselő-testülete és jómagam is 
azonosulni tudok azon lakosok állás-
pontjával, akik – többek között az álla-
tok és a környezet védelme érdekében –
az ünneplésnek inkább már más mód-
ját választanák. Kezdeményezésemre 
éppen ezen megfontolások alapján az 
utóbbi évek során önkormányzati ren-
dezvényen már nem szerveztünk tű-

zijátékot, és természetesen idén sem 
lesz része az augusztus 20-i ünneplés-
nek. Az ünnephez azonban hagyomá-
nyosan hozzátartozik egy látványos 
elem, amely a Szadai Sportcentrum-
ban a Szent István-napi mulatság kere-
tében a tavalyi évhez hasonlóan ismét 
egy futurisztikus fényzsonglőr show 
lesz, amely közel 40 percen keresztül 
UV light show-t; környezet- és állatba-
rát, hangos robbanásokkal nem járó 
szikra show-t és pirográfi át (tűzírást) 
tartalmaz. Látható, hogy gazdasági és 
környezetvédelmi megfontolások mi-

att egyre több település dönt az ünne-
pi tűzijáték törlése mellett. Büszke va-
gyok arra, hogy döntésünkkel korábban 
eleget tettünk egy mostanra már látvá-
nyos közigénynek. Köszönöm megér-
tő és támogató visszajelzéseiket dön-
tésünkkel kapcsolatban!

Pintér Lajos polgármester

Idén sem lesz tűzijáték

HÍRMIX

E zek az információk szükségesek 
a gazdasági, társadalmi döntések 
előkészítéséhez, a helyi fejleszté-

sek tervezéséhez és a tudományos kuta-
tásokhoz. A népszámlálás 2022. október 
1. és november 28. között lesz, amely há-
rom időszakra tagolódik:

 ••  1. időszak: 2022. október 1. és 16. kö-
zött az internetes önkitöltési időszak-
ban az adatszolgáltatók kizárólag in-
terneten keresztül, önállóan tölthetik 
ki a népszámlálási kérdőíveket;

 ••  2. időszak: 2022. október 17. és nov-
ember 20. között zajlik a számlálóbiz-
tosi terepmunka, ekkor az adatszol-
gáltatás már csak a számlálóbiztosok 
közreműködésével, személyes interjúk 
által teljesíthető;

 ••  3. időszak: 2022. november 21. és 28. 
között kerül sor a pótösszeírási idő-
szakra, amikor már csak azon szemé-
lyek összeírására kerülhet sor, akik a 
számlálóbiztosok általi interjú kereté-
ben sem teljesítették adatszolgáltatási 
kötelezettségüket. Ekkor az összeírás-
ból kimaradt személyeknek kell jelent-
kezniük a helyi népszámlálási felelős-
nél, akinek gondoskodnia kell ezen 
személyek összeírásáról is.

 A népszámlálás terepen történő adat-
gyűjtését – a 2022. október 17. és 2022. 
november 20. közötti időszakban – szám-
lálóbiztosok látják el. A számlálóbiztos 
feladata: a körzet bejárása, a körzethez 
tartozó címek felkeresése; az adatfelvétel 
lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív ki-
töltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töl-
tötték ki a kérdőívet interneten); a címek 
pontosítása, esetleges új címek felvétele; 
folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgá-
lóval. A KSH által megadott lista szerinti 
címeken kell kérdőívet kitöltenie, tableten 
keresztül, amit szintén a KSH biztosít az 
adatfelvétel idejére.
 A számlálóbiztosnak az alábbi feltéte-
leknek kell megfelelnie: nagykorú, cse-
lekvőképes személy; legalább középfokú 
végzettség; magabiztos alapvető számí-
tógépes ismeretek (tablet kezeléséhez); jó 
fellépés, beszédkészség, kapcsolatteremtő 
képesség; konfl iktuskezelő készség, moti-
váltság, precizitás; megfelelő helyismeret; 
titoktartás; vállalja a felkészülés során az 
új ismeretek önálló elsajátítását és a vizs-
gázást; a felkészüléshez rendelkezik saját 
eszközzel (PC, laptop, tablet) és internet-
eléréssel; a folyamatos és hatékony kap-
csolattartás érdekében rendelkezik mo-
biltelefonnal és e-mail címmel.

 A szerződéskötés feltétele: a jelent-
kező kiválasztása; az e-learning formá-
ban megvalósuló képzés sikeres teljesí-
tése [Elektronikus oktatási rendszerben 
(e-learning) történő egyéni felkészülést 
követően tett sikeres vizsga (a vizsgafe-
lület várhatóan 2022. szeptember 15-én 
nyílik meg)]
 A számlálóbiztosok díjazása: kapcsolat-
felvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 300 
Ft/cím; lakás, egyéb lakóegység össze-
írás: 300 Ft/cím; személy összeírás: 620 
Ft/személy; felkészülési és kapcsolattar-
tási díj: 25.000 Ft. Az összdíjazás mérté-
ke a terepen végzett adatgyűjtés alapján 
a címek, lakások és személyek számát fi -
gyelembe véve változik.
 Amennyiben a fenti feltételeknek Ön 
megfelel, és kedvet érez a népszámlá-
lás lebonyolításában számlálóbiztosként 
közreműködni, kérjük, hogy a jelentke-
zési lapot kitöltve küldje meg a szadai 
önkormányzat jegyzőjének (2111 Szada, 
Dózsa György út 88. postacímre) vagy 
leadhatja személyesen is a polgármes-
teri hivatalban. (A jelentkezési lap in-
nen letölthető: https://szada.hu/hirek/
munkalehetoseg-vegyen-reszt-on-is-a-
nepszamlalas-lebonyolitasaban) Jelent-
kezési határidő: 2022. augusztus 31.
 Ha kérdése van a számlálóbiztosi jelent-
kezéssel vagy a népszámlálással kapcso-
latban, azt felteheti az igazgatas2@szada.
hu e-mail címen, vagy érdeklődhet telefo-
non a 28-503-065/7. mellék, vagy a 0630-
744-6017 telefonszámon Péter Judit nép-
számlálási felülvizsgálónál.

Legyen ön is számlálóbiztos!
A 2022. évi népszámlálás célja, hogy pontos és részle-
tes képet legyen Magyarország népességének nagyságá-
ról, demográfi ai jellemzőiről, egészségi állapotáról, fog-
lalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről.

Tűzijáték helyett 
tűzvarázs
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Az önkormányzat a jelenlegi forgalom-
technikai szabályozás felülvizsgálata 
mellett döntött. Cél, hogy az új szabá-
lyozás a lehető legnagyobb mértékben 
feleljen meg a szadai lakosok igényei-
nek és elvárásainak. Az önkormányzat 
augusztus 5-ig várta a felmerült ötle-
teket. A július végi lapzártáig mintegy 

30 javaslat érkezett be. A javaslatokat 
és ötleteket Szada Nagyközség Önkor-
mányzat Településfejlesztési Bizottsá-
ga szakemberek bevonásával dolgoz-
za fel a nyár folyamán, majd várhatóan 
a szeptemberi testületi ülésen tárgyal-
ják a képviselők. Együttműködésüket 
köszönjük!

HÍRMIX

Születésnaposok 
köszöntése 

Közös ötletelés

Szerencsés 
kimenetelű 
tűzeset

SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉS RENDJE 2022
AUGUSZTUS – SZEPTEMBER

JÚLIUS 21-ÉN a Csapás utcában a nagy-
feszültségű légvezeték összeért az alat-
ta lévő, az extrém meleg időjárás miatt 
száradófélben lévő tujasövénnyel és láng-
ra kapott. A vezeték alatti helyszínt lako-
sok és tűzoltók oltották. Néhány fa és a 
sövény, valamint több négyzetméternyi 
fű égett le. A házat kicsit kapták el csupán 
a lángok, és kevésen múlott, hogy nem 
gyulladt meg. A helyi polgárőr egyesület 
két tagjának sikerült a tüzet megfékezni – 
külön köszönet a helyzetfelismerésükért! 

–, azonban a tűz miatt az áram- és a táv-
közlési szolgáltatásban kimaradás történt. 
A hiba elhárításán dolgozó szakembe-
rek sajnálatos módon balesetet szenved-
tek, még lapzártakor is kórházban voltak. 
A Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség tűzoltói által kivágott fákat és nyese-
déket a Szada Nova NKft. munkatársai 
eltávolították a területről. A balesetben 
megsérült a Vodafone internetes ellátást 
biztosító vezetéke is, így közel egy hétig 
nem volt internet-szolgáltatás. 

AZ IDŐSEK NAPPALI KLUBJÁBAN ha-
gyományosan júniusban köszöntjük szüle-
tésnaposainkat. Az ünneplést ezúttal ösz-
szekapcsoltuk egy közös főzős programmal. 

Ablakcsere a szadai 
katolikus templomban
A SZADAI Keresztelő Szent Já-
nos Plébániatemplom képét ma 
meghatározza az 1970-es évek-
ben készült fémszerkezetű, ka-
tedrálüveges ablakok látványa. 
A barokk templomhoz egyál-
talán nem illő ablakoknak két 
előnye van: jól zárnak és nincs 
karbantartásigényük. Ennek 
ellenére nem volt kérdés, hogy a 
tetőszerkezet és a vízelvezetés megújítása 
után a következő lépés az ablakok cseréje! 
Ennek a munkának a költségei meghalad-
ják az egyházközség lehetőségeit, de sike-
rült állami pályázaton támogatást szerezni. 
Közel 8 millió Ft pályázati forrásból és 1,6 
milliós közösségi adományból valósulhat 
meg a nyolc ablak cseréje. Az ablakok elké-

A szorgos kezek már kora reggel megkezd-
ték az előkészületeket, így 10 órára a bog-
rácsba kerültek a hozzávalók. Amíg főtt 
az ebéd, jó hangulatban telt az idő. Szüle-
tésnaposaink: Oroszi Istvánné, Hatházy 
Andrásné, Jávor Jánosné, Szabó Péter, 
Kardos József voltak. Pintér Lajos polgár-

mester is ellátoga-
tott hozzánk. Aján-
dékkal és egy-egy 
oklevéllel kedves-
kedett az időseknek. 
A köszöntések és a 
közösen elfogyasz-
tott ebéd után kora 
délutánig tartó be-
szélgetés, nótázga-
tás vette kezdetét. 

Őri Ildikó klubvezető

szítésére a műemléki nyílászá-
rók specialistáját, Tóth Gábor 
asztalosmestert tudtuk meg-
nyerni, akinek lelkiismeretes 
munkájáról már több helyen 
volt alkalmunk meggyőződ-
ni. Az új ablakok anyaga vö-
rösfenyő és hőszigetelő üvege-
zéssel lettek ellátva. A nyitás a 
nagy magasság miatt motoro-

san történik majd, így végre biztosítható 
lesz a templom hatékony szellőztetése is! 
A műemléki hatósággal folyamatos egyez-
tetésben készültek az ablakok. Ezzel egy 
újabb fontos lépést tettünk műemlék temp-
lomunk teljes megújulása felé. Köszönjük 
az állami támogatást és az adakozók ado-
mányát!  Borbáth Gábor

Ünnepeltek az idősek

AUGUSZTUS
DÁTUM HÉTFŐ

1. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
8. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD

15. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
22. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD
29. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

SZEPTEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

5. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
12. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD
19. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
26. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD

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 kihe-
lyezni, hogy a gyűjtőedényzet fedele lecsuk-
ható legyen, az esetleges kiegészítő gyűjtő-
zsákot pedig össze lehessen fogni.  (DTKH)
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Elfogadták a közbiztonsági 
koncepciót

ÖNKORMÁNYZAT

A Székely Bertalan Általános Isko-
la intézményvezetője tájékoztatást 
adott a 2021/2022. nevelési év ta-

pasztalatairól. Mivel az intézmény fenn-
tartója nem az Önkormányzat, hanem a 
Klebersberg Központ, így az önkéntes be-
számoló az intézményvezető külön kérésé-
re került napirendre. A képviselő-testület 
a beszámoló elfogadása mellett kifejezte 
elégedettségét az intézmény működésé-
vel kapcsolatban, és megköszönte az is-
kola dolgozóinak a 2021/2022. tanévben 
való aktív és a koronavírus járvány alatti 
kitartó munkavégzésüket. 

Közbiztonsági koncepció 
A testület 2022. évi munkatervének megfe-
lelően a júliusi ülésére irányozta elő a tele-
pülési közrend és közbiztonság helyzetről 
szóló évenkénti beszámolók napirendjét, 
valamint meghatározta az önkormányzat 
közbiztonsági koncepciójának előkészíté-
sének feladatát is. A képviselők a Veres-
egyházi Rendőrőrs, a Gödöllő Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Sza-
dáért Polgárőr Egyesület 2021. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóit tudomá-
sul vették és elfogadták, megköszönve a 
beszámoló szervezetek tavalyi évben vég-
zett munkáját.
 Ezzel egyidejűleg megalkották az ön-
kormányzat közbiztonsági koncepci-
óját, és annak részeként elfogadták a 
2022/2023. évi közbiztonsági feladatter-
vet is, megbízva a polgármestert a feladat-

tervben meghatározott együttműködési 
megállapodások tervezeteinek kimunká-
lásával, előzetes egyeztetésével, majd a 
szeptemberi rendes ülésére való előter-
jesztésével. Szükséges ugyanis három-
oldalú együttműködési megállapodás 
kidolgozása a rendőrség, a helyi polgár-
őrség és közterület-felügyelet közös jár-
őrszolgálatainak rendjéről, továbbá két-
oldalú megállapodás az önkormányzat és 
a helyi polgárőr egyesület között az ön-
kormányzati támogatás jövőbeni mód-
jairól és feltételeiről.
 A testület ugyanis felkérte a polgár-
mestert arra is, hogy a feladatterv sze-
rinti teendők jövőbeni fi nanszírozása 
céljával az önkormányzat 2023. évi költ-
ségvetési koncepciójának tervezetében 
jeleníttesse meg egy ún. Közbiztonsági 

Alap kiadási előirányzatát, mégpedig az 
önkormányzat éves bruttó bevételi elő-
irányzata 0,5 %-nak megfelelő keretösz-
szeggel.

Változás, átcsoportosítás 
Miután a testület a Szada Nova NKft. ügy-
vezetőjévé júniusban Boros Gábort válasz-
totta, e funkciójára tekintettel hozzátarto-
zója, Pálmai Zoltán 2022. június 30. napi 
hatállyal lemondott felügyelőbizottsági 
tagsági megbízatásáról. A polgármester 
javaslatára új felügyelőbizottsági tagnak 
határozatlan időre Várhegyi Attila Csa-
bát választották meg. 
 Boros Gábor képviselőként elköszönt 
társaitól, ugyanis 2022. július 16-i hatály-
lyal lemondott mandátumáról. Az új po-
zíciójában töltött első hetekben gyűjtött 
tapasztalatai alapján javaslatokat, kon-
cepció-tervezeteket fogalmazott meg a 
legfontosabb témákban, halasztást nem 
tűrő tulajdonosi intézkedéseket kezde-
ményezve.
 A benyújtott javaslat alapján a képviselő-
testület a Szada Nova NKft. 2022. évi üzle-
ti tervét módosításokkal és kiegészítések-
kel elfogadó 41/2022.(III.31.) KT-határozat 
1.2. pontját 2022. július 15. napjával ha-
tályon kívül helyezte, és az abban erede-
tileg egyetlen feladatra szánt 63.500.000 
forintos bruttó keretösszeg egy részének 
felhasználását (keretösszegek megköté-
sével) a legfontosabb teendők fi nanszíro-
zására engedélyezte.
 Az így is megtakarított, több mint 13 mil-
lió forintból a testület forrást tudott bizto-
sítani a Földvár utcaszakasz és Várdomb 
utcaszakasz csapadékvíz-elvezető rend-
szerének terveztetésére és kivitelezésére, 
továbbá a Berek utca 4 méter szélességű-
re tervezett szakasza 6 méterre történő ki-
szélesítésének előkészítésére is, amely to-
vábbi forrást igényel.  AP

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2022. július 14-én tartotta a nyári szüne-
te előtti utolsó rendes testületi ülését. Több, az 
éves munkaterv alapján esedékes beszámoló, továbbá az önkor-
mányzat közbiztonsági koncepciójának és éves feladattervének el-
fogadása mellett döntés született a Szada Nova NKft. Alapító ok-
iratának aktualizálásáról, valamint a társaság részére eredetileg 
biztosított pénzügyi források közötti belső átcsoportosításokról. 

BOROS GÁBOR KÉPVISELŐKÉNT 
ELKÖSZÖNT TÁRSAITÓL

Az augusztus 9-i rendkívüli testüle-
ti ülésen elfogadták a Kisfaludy ut-
cai csapadékvízelvezető rendszer 
terveztetésére, kiviteleztetésének 
lehetséges módozatait és az eh-
hez szükséges pénzügyi forrásokat. 
 Emellett tárgyalták a telepü-
lésrendezési eszközök tervezeteit 
(TSZT, HÉSZ, SZT), valamint az ál-
landó bizottságok személyi össze-
tételének módosítását. 

Rendkívüli ülés

Több döntést is hoztak a képviselők
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„Munkámra a település-
üzemeltetésben van szükség”

ÖNKORMÁNYZAT

I dén nyáron 20 éve házasodtam Sza-
dára Budapestről, szeretett feleségem-
mel családot alapítottam és itt nevel-

jük három leánykánkat. Célom lett ezt a 
különleges agglomerációs gyöngyszemet 
egyre jobban megismerni, érte dolgoz-
ni. A 2019-es önkormányzati választáso-
kon képviselői mandátumot szereztem a 
pártfüggetlen Változás Útján Egyesület 
színeiben. Ez időtől aktívan bevetettem 
magam az önkormányzatisághoz kapcso-
lódó felelősségek vállalásába, lehetőségek 
megismerésébe és a feladatok végzésébe 

– elsősorban döntéshozóként. A Humán-
ügyi Bizottság elnökeként és a 
Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság elnökhe-
lyetteseként majd’ három, ered-
ményekben gazdag esztendőt 
tudhatok már magam mögött. 
A fenti tisztségekhez kapcsoló-
dó tevékenykedésem számom-
ra legkedvesebb sikerei az in-
tézményeink működésének és 
vezetőik munkájának segíté-
se, az óvodabővítési pályáza-
tunk elkészítésének összefo-
gása, civil kezdeményezések és 
szervezetek erősítése, támoga-
tási rendszerének fejlesztése, a 
közösségi együttélés szabálya-
iról szóló rendeletünk elkészí-
tésének koordinálása, a Szadai 
Községi Piac elindításában való 
részvétel,  Szada forráskatasz-
tere elkészítésének szervezése, 
vagy a környezetvédelmi mun-
kacsoport felállítása, a telepü-
lési program – későbbiekben 
rendelet – előkészítésének be-
indításai voltak.

 A következő időszakban településüze-
meltetés területén van legnagyobb szük-
ség a munkámra, ezért elvállaltam a Szada 
Nova Nonprofi t Kft. ügyvezetői feladatait, 
a képviselői mandátumomról lemondtam. 
Külső bizottsági tagként, a társaság vezető-
jeként végzem a döntéselőkészítési munkát, 
és továbbra is segítek a lakosoknak, lehető-
ségeimmel összhangban. Általam sokszor 
hangoztatott vizualizálásként úgy gondo-
lom, hogy az önkormányzat az AGY, a pol-
gármesteri hivatal a TEST, a Szada Nova 
NKft. pedig a SZERSZÁM. Ezért az ideális 
működéshez ezen résztvevők hatásköreinek 

tisztázására, kapcsolatának kölcsönösségé-
re és összhangjának megteremtésére, ápo-
lására folyamatos erőfeszítéseket teszek.
 A cég jelen állapotát, fejlődésének szint-
jét megismerve, azt elismerve meg kell ál-
lapítani, hogy az önkormányzat által dele-
gált feladatok jobb minőségű elvégzéséhez, 
a lakosság igényeit szélesebb körben kielé-
gítő szolgáltatások beindításához tervezett 
szervezetfejlesztés indokolt. Értendő ez a 
személyi- és eszközállományra, a feladatok 
strukturálására, priorizálására, a folyama-
tok aktualizálására, továbbá a belsős és kül-
sős kapacitás arányainak gyakorlatára egy-
aránt, a gazdaságosságot tartva szem előtt. 
Ezen tényezők mélyebb megismerése, a kö-
vetkeztetések levonása és megoldási alterna-
tívák kidolgozása lesz a legfontosabb felada-
tom. Mivel egy stabil tulajdonosi háttérrel 
rendelkező, jelentős közhasznú tevékenysé-
get végző társaság korszerűsítése a cél, ezért 
lehetőség van a kis kockázattal járó, gyors 
megtérülésű fejlesztéseket előnyben részesí-
teni. Munka- és vezetési gyakorlatom alapja 

– az átláthatóság és a hatékony-
ság növelésének érdekében – a 
rendszerezés és a csoportosítás. 
Célom, hogy a Kft. jó hírű mun-
kahely legyen, a nálunk dolgozók 
munkakörülményei, elismertsé-
gük tegye vonzóvá az itt élők szá-
mára, hogy a településüzemelte-
tési cégünkben vállaljanak állást. 
 Vezetőként a feladatok kidol-
gozásában, átvételében és ezek 
végrehajtásának szervezésében 
kívánok elmélyülni, a tulajdo-
nos önkormányzattal szoros 
együttműködésben. Mindemel-
lett a fi zikai munka gyermekko-
rom óta lételemem, ezért gyak-
ran lehet majd sövénynyírás, 
sörpadcipelés, vagy nyílászá-
ró-állítgatás közben látni. Így 
a településen a dolgozókkal, a 
társaság „hasznát” valójában él-
vező lakostársaimmal, és a min-
ket körülvevő élővilággal szo-
ros kapcsolatban maradhatok.

Boros Gábor ügyvezető, 
Szada Nova Nonprofi t Kft.

Idén már huszadik éve élek Szadán családommal. Az azóta el-
telt időben mindvégig célom volt a településért dolgozni, így 
az utóbbi közel három évben képviselőként szolgáltam nagy-
községünket. Az elkövetkező időszakban a Szada Nova Non-
profi t Kft. ügyvezetőjeként az önkormányzattal szoros együtt-
működésben a feladatok kidolgozásában, átvételében és 
ezek végrehajtásának szervezésében kívánok elmélyülni. 

KÖZEL HÁROM EREDMÉNYES ÉV UTÁN TÖRTÉNT A VÁLTOZÁS
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Összefogás a főváros 
és az agglomeráció között

ÖNKORMÁNYZAT

Létrejöhet egy régi-új bu-
dapesti-agglomerációs fej-
lesztési fórum, amelyen a fe-
lek érdekeit jobban tudják 
majd harmonizálni és távla-
ti célokat, fejlesztéseket tud-
nak majd megfogalmazni. 

PEST MEGYE ÉS BUDAPEST ÉRDEKEIT 
JOBBAN TUDJÁK MAJD HARMONIZÁLNI

Szabó István (balra) közgyűlési elnök javasolta a tanács létrehozását

Készül az új, állami beruházásokról 
szóló törvény, amely 2023. január 
elsejétől a hazai fejlesztéseknél „új 
fejezetet fog nyitni”, illetve a társa-
dalom javát szolgáló, hatékonyabb, 
átláthatóbb és jobb rendszer alapja 
lesz – mondta a Rádió 7 műsorában 
az építési és beruházási miniszter. 
Lázár János szerint az új beszerzési, 
pályáztatási, tervezési és elszámolá-
si rendszerben új pénzügyi-gazda-
sági viszonyokat teremtenek. Azt is 
ígérte, hogy átláthatóbb és egysze-
rűbb lesz a struktúra.

Új beruházási 
törvény lesz

Fo
tó:
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A z agglomerációs településeket 
a 2021-2027-es uniós fejleszté-
si ciklusban érintő kihívások-

ról és lehetőségekről tartott tájékoztatót 
Navracsics Tibor területfejlesztési mi-
niszter a régió polgármesterei számára. 
A július 5-én a Pest Megyei Önkormány-
zati Hivatalban szervezett egyezteté-
sen Szadát Petrák Árpád alpolgármes-
ter képviselte. 
 A találkozón a Pest megyei közgyűlés el-
nöke, Szabó István javasolta, hogy az egy-
kor létezett, de megszűnt Budapesti Agg-
lomerációs Fejlesztési Tanács utódaként 
jöjjön létre egy budapesti-agglomerációs 
fejlesztési fórum, ahol a résztvevők a fő-
várost és a környező településeket érintő 
közös kérdéseket és fejlesztési koncepció-
kat alakíthatnak ki. 

 Navracsics Tibor a Szabó István által 
felvetett javaslatot előremutatónak tartot-
ta, és úgy vélte, hogy a két térség számá-
ra egyaránt előrelépést jelentene. Hozzá-
tette, a több polgármester által támogatott 
elnöki javaslatot megvizsgálják és ameny-
nyiben lehetőség van rá, akkor rövid időn 
belül ennek a törvényhozásban is megte-
remtik a jogszabályi hátterét. A minisz-
ter reményei szerint a közeljövőben meg 
is alakulhat a tanács. 
 – Ez hasznos fóruma lehet majd ennek 
a kiemelt jelentőségű térségnek, ezáltal 
Pest megye és Budapest érdekeit jobban 
tudják majd harmonizálni és távlati célo-
kat, fejlesztéseket tudnak majd megfogal-
mazni – mondta Navracsics Tibor.
 A miniszter szólt arról is, hogy elindult az 
a konzultáció, amelynek lényege a magyar 
területfejlesztési politika szakpolitikai ke-
retrendszerének megújítása. Ennek része-
ként a 2014-ben elfogadott területfejleszté-
si koncepció félidős felülvizsgálatát végzik 
el az önkormányzatokkal és a térség gaz-
dasági szereplőivel. Ez mostani egyeztetés 
már a konzultáció negyedik fordulója volt.
 Navracsics Tibor kiemelte: Pest megye 
és Budapest kapcsolatrendszere meglehe-
tősen szoros és „zaklatott" is, és ez így van 
a fejlesztéspolitika területén is. 

 – Míg Budapest egy főre jutó GDP-je je-
lentősen meghaladja az európai uniós át-
lagot (153 százalék), addig Pest megye az 
uniós átlag 59 százalékán van. Ebből is jól 
látszik az egymással szomszédos térség fej-
lettsége közötti szakadék – jegyezte meg. –  
Budapest fejlesztését is elsőrendű priori-
tásként kell kezelni, és oda kell fi gyelni a 
fővárost körülvevő térségre is. A minden-
napi életben elválaszthatatlanul van ösz-
szekövetve ez a két térség.
 Lapunk érdeklődésére Petrák Árpád el-
mondta, a találkozón elhangzott, hogy a 
következő években számos, korábban el-
tervezett állami beruházást – takarékos-
sági okból – újragondol a kormány. Mint 
mondta, Szadán jelenleg két intézmény, az 
iskola és az óvoda fejlesztése, illetve bőví-
tése van folyamatban. 
 Előbbit sajnos a kormányzat leállítot-
ta: a beruházó állami BMSK Zrt. augusz-
tus 4-én az önkormányzatot arról tájékoz-
tatta, hogy a rezsicsökkentés megvédése 
és a honvédelmi célok teljesítése érdeké-
ben a korábban létrejött, minden fél által 
aláírt tervezési és kivitelezési szerződést 
nem lépteti hatályba. Az óvodánál – ami-
re 800 millió forint támogatást nyert el az 
önkormányzat – pedig minden a megha-
tározott menetrend szerint zajlik. A tá-
mogatási összeg júliusban megérkezett 
az önkormányzat számlájára, és a hónap 
folyamán   elindult a kiviteli tervek elké-
szítése is. (MTI/RF)



2022. AUGUSZTUS | 2111 SZADA 9

Tavaly kevesebbszer 
kellett riasztani a tűzoltókat

Szada területén a tűzvédelmi, tűzoltási, műszaki mentési és polgá-
ri védelmi tevékenységet a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság (GHTP) látja el. A 2021-es tevékenységük sikeresnek tekinthető.

A GÖDÖLLŐI TÉRSÉGBEN EREDMÉNYES 
VOLT A TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG

KÖZTÉR

A GHTP működési területén 2021-
ben 1066 eseményhez történt ri-
asztás, amelyekből 700 esetben 

volt szükség beavatkozásra. A 2020-as 
adatokhoz képest a 2021-es riasztási és 
beavatkozási adatok növekedést mutat-
nak. A kiérkezés előtt felszámolt esemé-
nyek, szándékosan megtévesztő jelzések, 
utólagos jelzések kismértékű emelkedést 
mutatnak. A téves jelzések száma stagnál. 
 Tűzesethez 549 alkalommal volt ri-
asztás, ebből tényleges beavatkozás 306 
esetben történt. Utóbbiak 51 százaléka 
szabadtéren keletkezett. Ezeknek oka az 
elhúzódó, száraz, csapadékmentes tavasz, 
illetve a forró nyári időszak volt. Az ottho-
nokban történt tűzeseteknél 76 beavatko-
zás volt a működési területen; 2019-hez 
képest 21 százalékos csökkenést jelez-
nek az adatok. Ez a GHTP szerint a folya-
matos tűzmegelőzési tevékenységüknek 
tudható be. A kéménytüzek számában 
minimális emelkedés volt tapasztalha-
tó, ennek okán a fűtési szezon megkez-
dése óta folyamatosan kommunikálják 
a lakosság felé az égéstermék-elvezetők 

karbantartásának fontosságát. A meg-
erősített prevenciós tevékenységnek kö-
szönhetően – amelyeket összekötöttek a 
szénmonoxid-mérgezések megelőzésé-
vel, valamint az idényjellegű tűzesetek 
megelőzésével – 2021-ben a működési 
területükön nem volt tűzesetből, illetve 
szénmonoxid-mérgezésből származó ha-
lál. Műszaki mentéshez 517 alkalommal 
volt riasztás, ebből 394 alkalommal kel-
lett ténylegesen is beavatkozni. 
 Ami pedig a konkrét települési adato-
kat illeti: a GHTP szerint az adott tele-
pülés káreseményeinek száma arányos 
a népsűrűséggel, valamint a folyamato-
san növekvő veszélyforrások (ipar, köz-
lekedés) fennállásával. Szadán műsza-
ki mentés 2020-ban 16 alkalommal volt, 
2021-ben 22-szer, tűzeset 2020-ban 26-
szor, 2021-ben 16-szor. 
 A GHTP összegzése szerint a szervezet 
a kitűzött céljait 2021-ben teljesítette, a 
meghatározott feladatokat végrehajtotta. 
A 2022-es céljaik között szerepel többek kö-
zött: a tűzesetek, műszaki mentések számá-
nak visszaszorítása a hatósági prevenciós 

eszközök és a lakos-
ság tájékoztatása se-
gítségével, különös 
tekintettel a szabad-
téri tűzesetekre; az 
otthoni létesítmé-
nyekben a tűzeset-
ből származó halál-
esetek megelőzése; a 
szénmonoxid-mér-
gezések, az épített 
környezetben ke-
letkezett tűzesetek, 
valamint a szabad 
területek vegetáci-
ós tüzeinek megelő-
zése.  Raff ai Ferenc

Idén az elmúlt éveknél korábban kez-
dődött a szabadtéri tüzek időszaka, 
február 1-től július végéig összesen 
11 146 szabadtéri tűznél avatkoztak 
be a tűzoltók. Ez azt jelenti, hogy az 
elmúlt év azonos időszakához képest 
háromszor több alkalommal kellett 
ilyen jellegű káreseménynél beavat-
kozniuk a katasztrófavédelem tűz-
oltóegységeinek. 
 dr. Rétvári Bence miniszterhelyet-
tes, a Belügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára felhívta a fi gyelmet, 
hogy idén eddig összesen 47 ezer 
364 hektáron pusztított tűz. A vizs-
gált szűk hat hónap eseményszá-
mai és a leégett terület nagysága 
már most többszörösen meghalad-
ják az elmúlt tíz év adatait, a mosta-
ninál több eset csak 2012-ben volt. 
Mint mondta, a legtöbb erőt és esz-
közt július 21-én a Kiskunhalas mel-
letti erdőtűznél kellett bevetni, ahol 
összesen negyvennyolc tűzoltójár-
művel majdnem száznyolcvan tűz-
oltó dolgozott. A statisztikai ada-
tokból az is kiderült, hogy a sérültek 
száma is duplájára nőtt az előző év-
hez képest. Eddig idén szabad terü-
leten keletkezett tűzesettel össze-
függésben 55 ember sérült meg, és 
heten haltak meg.
 Fülep Zoltán tű. ezredes, országos 
tűzoltósági főfelügyelő elmondta, 
a szabadtéri tüzek oltása rendkívül 
idő-, létszám- és technikaigényes. 
Az idei kiemelkedő eseményszá-
mok rendkívüli módon megterhe-
lik a tűzoltói állományt, és igénybe 
veszik az alkalmazott technikai fel-
szereléseket, járműveket. Az idén 
már kétszer annyi tűzoltószert kel-
lett szabadtéri tűzesetekhez riasz-
tani, mint tavaly. A szabadtéri tűz-
esetek felszámolásánál a hivatásos 
egységek munkáját önkormányzati 
és önkéntes tűzoltók, valamint ön-
kéntes mentőszervezetek is támo-
gatják. 

Jelentősen 
több tűz

Szerencsére kevesebb otthoni tüzet kellett oltani
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KÖZTÉR

Hogyan tovább 
régi katások?

Valószínűleg Szadán is több egyéni vagy társas vállalkozót 
érint a kisadózó vállalkozások tétele adójának (kata) átalakítá-
sa. Az érintetteknek augusztus 31-ig kell új adózási és/vagy vál-
lalkozási formát választaniuk, ebben próbál lapunk segíteni.

AKI KIKERÜL A KISADÓBÓL, 
SZINTE BIZTOSAN ROSSZUL JÁR

A 2012-ben bevezetett kata adózási 
módot a 2012. évi CXLVII. törvény 
szabályozza, amely még augusztus 

31-ig hatályos. Ez egy kedvezményes adó-
zási forma, az ezt választók egy havi fi x 
adóösszeg befi zetésével leróják a legfon-
tosabb közterheiket, és minimális admi-
nisztrációval végezhetik a tevékenységüket. 
E törvény helyébe lép az Országgyűlés által 
2022. július 12-én megszavazott új törvény 
a kisvállalkozók tételes adójáról – ennek 
viharos gyorsasággal történt és társadal-
mi egyeztetés nélküli elfogadása jelentős 
feszültséget okozott a kisvállalkozók és a 
kisvállalkozások körében –, amelynek leg-
fontosabb szabályai szeptember 1-jén lép-
nek hatályba.
 Feltehetően Szadán is többeket érint ez a 
változás. Augusztus 31-ig kell nekik új tár-
sasági és/vagy adózási formát választani-
uk, ad absurdum, esetleg vállalkozási tevé-

kenységüket megszüntetniük. Mivel lapunk 
megjelenése és e határidő között rövid az 
idő, a még bizonytalanoknak igyekszünk 
konkrét tájékoztatást adni a választható 
lehetőségekről. 
 2022. szeptember 1-től katás csak főfog-
lalkozású egyéni vállalkozó lehet. A katás 
(a taxisok kivételével) csak magánszemé-
lyeknek értékesíthet vagy szolgáltathat, cé-
geknek, jogi személyeknek nem. Ha mégis 
szerez bevételt cégektől vagy jogi szemé-
lyektől (kiállít nekik számlát), akkor au-
tomatikusan elveszti a kata-jogosultságát 
a bevétel megszerzését megelőző nappal. 
A kata összege 2022. szeptember 1-től havi 
50 ezer forint lesz mindenkinek.
 Az mfor.hu összefoglalója szerint az új 
szabályoknak nem megfelelő volt katások 
két lehetőség közül választhatnak attól 
függően, hogy mennyi az éves bevéte-
lük. 15 millió forint felett vállalkozói jö-

vedelemadózás alá kerülhetnek, míg 15 
millió forintnál kisebb éves bevétel ese-
tén az átalányadózás lehet számukra a 
megfelelő. 

Vállalkozói jövedelemadó
A bevételszámlák mellett a költségszám-
lákat is gyűjteni kell, utóbbiak levonása 
után derül ki, mennyi jövedelem után kell 
adózni. Az adónem alatt háromféle adófi -
zetési kötelezettség van. Az első a vállalko-
zói kivét – ami a munkabérhez hasonló –,
mely ha nulla forint, akkor is minimum já-
rulékalap után kell adózni. Adózni kell a 
vállalkozói jövedelem után is (bevételek-
kiadások). Ha ez az összeg pozitív, akkor 
a fi zetendő adó (SZJA) ennek a 9 százalé-
ka, ha nulla vagy negatív, akkor a bevétel 
2 százaléka után kell megfi zetni a 9 száza-
lékot. Harmadik a vállalkozói osztalékalap, 
mely után 15 százalék SZJA-t és 15,5 száza-
lék szociális hozzájárulási adót kell fi zetni. 
Becslések szerint minimálbérnek megfe-
lelő kivét mellett a teljes bevétel közel 69 
százaléka marad adózottan a vállalkozónál.

Átalányadózás
Ebben az esetben a jövedelem számításakor 
teljes vállalkozói bevételt kell alapul ven-
ni, ami kedvezményekkel nem csökkent-
hető. A bevételből különböző százalékban 
meghatározott „költséghányadot” kell le-
vonni, ez lehet 40, 80 vagy 90 százalékos 
költséghányad is. Az így kalkulált jövede-
lem után kell 15 százalék szja-t befi zetni. 
 Negyven százalékos költséghányad ese-
tén 2 millió forint bevétel lesz adó és járu-
lékmentes; 80 százalékos költséghányad 
esetén 6 millió forint bevétel lesz adó és 
járulékmentes, amennyiben az adóév egé-
szében kizárólag a törvényben felsorolt te-
vékenységeket végzi a vállalkozás; 90 száza-
lékos költséghányad esetén pedig 12 millió 
forint bevétel lesz adó és járulékmentes, 
amennyiben az adóév egészében kizáró-
lag a kereskedelmi tevékenységek végzé-
sének feltételeiről szóló kormányrendelet 
alapján kiskereskedelmi tevékenységből 
szeret bevételt egyéni vállalkozó.
 Főállású vállalkozó esetén a minimál-
bér/garantált bérminimum szerinti tb-já-
rulékot és szociális hozzájárulási adót kell 
megfi zetni, de az SZJA alól az említett be-
vételi határig mentesség van. A katához 
hasonlóan itt is csak bevételi nyilvántar-
tást kell vezetni. 
 – Aki kikerül a kisadóból, az lelkileg ké-
szüljön fel rá, hogy szinte biztosan rosszul 
jár, és nem is kicsit – kommentálta a válto-
zásokat és az új lehetőségeket lapunknak 
Szurovcsák Zoltán budapesti könyvelő.

Raff ai FerencA NAV a weboldalán egy külön információs részt hozott létre a témában
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SZOCIÁLIS ÜGYEK

Magasabb összegű 
rezsiszámlák érkezhetnek

A kormány által meghozott rendelkezés szerint a lakossá-
gi fogyasztóknak továbbra is biztosított a rezsicsökkentés, 
de a jövőben rezsicsökkentett áron fogyasztható földgáz és 
villamosenergia mértéke megváltozik. A szadai lakosok is au-
gusztustól már a magasabb összegű számlákra számíthatnak.

AZ ÚJ ÁRAK ALAPOSAN 
MEGTERHELHETIK A CSALÁDI KASSZÁT 

Az MVM Next Energiakereskedel-
mi Zrt. az új rezsiszabályozást érin-
tő részletes lakossági tájékoztatókat 
tett közzé honlapján. Az áramszol-
gáltatással kapcsolatos gyako-
ri kérdések és válaszok az  https://
www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/
gyakorikerdesek-aram oldalon, míg 
a földgázszolgáltatással kapcsola-
tosak a https://www.mvmnext.hu/
lakossagirezsi/gyakorikerdesek-
foldgaz oldalon olvashatóak.
 A https://www.mvmnext.hu/
lakossagirezsi/arak-arkalkulatorok 
oldalon pedig kiszámolhatóak a 
2022. augusztus 1-jétől érvényes 
árak alapján becsült éves áram- és 
gáz költségek. 

Részletes 
információk

A z egyes egyetemes szolgáltatási ár-
szabások meghatározásáról szóló 
259/2022. (VII. 21.) Korm. ren-

delet alapján 2022. augusztus 1-jétől a la-
kossági ügyfelek mérési pontonként, azaz 
mérőnként a villamosenergia esetében évi 
2523 kWh, míg a földgáz esetében évi 1729 
köbméter, azaz 59 132 MJ fogyasztásig ve-
hetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást. 
Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasz-
tás elszámolása a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ren-
deletében meghatározott áron történik. 
Az ügyfeleknek a változások miatt nem kell 
a szerződéseiket módosítani, a MEKH-
rendeletben meghatározott árak ugyan-
is az energiavásárlási szerződések részé-
vé válnak automatikusan. 
 A villamosenergia esetében tehát 2523 
kWh/év fogyasztásig 36 forint marad az ár, 

az e feletti fogyasztásnál már 70,10 forint/
kWh. Az „éjszakai áram” 23,1 forint/kWh 
lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,9 fo-
rintot kell fi zetni kilowattóránként. A hő-
szivattyúkra továbbra is a kedvezményes 
H tarifa vonatkozik: 36 forint/kWh.
 A földgáz 1729 köbméterig, vagyis 144 
köbméter/hó fogyasztásig marad a ked-
vezményes 102 forint/köbméter, efelett 
747 forint/köbméter lesz az új díjszabás. 
 Az éves elszámolási időszak alat-
ti fogyasztását minden mérővel ren-
delkező ügyfél megtalálhatja az éves 
elszámolószámlája 3. oldalán, vagy az 
online ügyfélszolgálati felületeken, illet-
ve a mobilapplikációkban. Az ügyfelek a 
kedvezményes mennyiségeket időarányo-
san jogosultak igénybe venni. Ennek ér-
dekében az egyetemes szolgáltató napará-
nyos elszámolást alkalmaz.

 A rendelet nem érinti a nagycsaládosok 
részére már eddig is biztosított kedvez-
ményt földgáz vonatkozásában, az az ed-
digiek szerint vehető igénybe a jövőben is. 
Nem érinti továbbá a B GEO tarifán véte-
lezők által elfogyasztott és a H tarifán fű-
tési idényben elfogyasztott energiameny-
nyiséget.
 A lakossági fogyasztónak minősülő tár-
sasházaknak és lakásszövetkezeteknek 
földgáz vonatkozásában a rezsicsökken-
tett áron igénybe vehető kedvezményes 
mennyisége a lakóépületben műszaki-
lag megosztott, önálló lakások számának 
szorzata alapján határozható meg. Ezen 
többletmennyiség igénybevételéhez a tár-
sasházaknak, illetve lakásszövetkezet-
nek az MVM Next honlapján elektroni-
kus formában nyilatkozniuk kell mérési 
pontonként a lakóépületben műszakilag 
megosztott, önálló lakások és az épület-
ben lévő önálló, nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek számáról. Amennyiben az 
elektronikus nyilatkozat 2022. augusztus 
15-ig beérkezik a kedvezményes mennyi-
séget 2022. augusztus 1-jétől kell fi gyelem-
be venni. Ezt követően a kedvezményes 
mennyiség a nyilatkozat benyújtását kö-
vető hónap elsejétől alkalmazható. 

(forrás: MVM Next Zrt./RF)

Várhatóan a gázzal fűtők 
helyzete lesz nehezebb
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasóink!
Nyitvatartásunk még a nyári rend szerin-
ti, tehát 9-15 óra között várjuk Önöket au-
gusztusban. Szívesen ajánljuk a könyv-
tárlátogatást a pihenni vágyóknak, vagy 
iskolai kötelező olvasmányok iránt érdek-
lődőknek is. 
 A júliusi leltározást követően kis átala-
kítást végeztünk a polcok között, ezzel is-
mét sikerült tovább fejlesztenünk a telepü-
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lés könyvtárát. A könyvállomány frissebb, 
„fi atalabb” lett néhány elhasználódott könyv 
kiválogatása után. Reméljük, mindenki 
megtalálja a keresett irodalmi vagy tu-
dásélményt!
 Továbbra is örömmel előkészítjük köl-
csönzésre olvasmányaikat, ha intézménybe 
lépés nélkül kívánnak kölcsönözni, ameny-
nyiben ezt az igényt jelzik felénk elérhető-
ségeinken. 
 Új könyveinket a nap bármely szakában 
megtekinthetik a Faluház ablakában be-
rendezett kirakatban. Az épület előtt és az 
előtérben ingyen elvihető köny-
veket tartunk polcon, jöjjenek, 
válogassanak bátran!

KÖNYVAJÁNLÓ
Byung-Chul Han: 
A Föld dicsérete
– Utazás a kertbe 
(Typotex, 2022.)
Bárki járhat kertben, gondoz-

PETŐFI SÁNDOR művei és róla szóló iro-
dalomtörténeti alkotások jelentek meg a 

„Petőfi  200” emlékév alkalmából. A most 
megjelent kötetek közül három Petőfi  mű-
veit tartalmazza.
 Petőfi  Sándor összes versei Kerényi 
Ferenc szerkesztésében harmadik javí-
tott kiadásként jelent meg, Petőfi  Sándor 
összes prózai írása és levelezése és Petőfi  
Sándor próza- és drámafordításai új ki-
adását Szalisznyó Lilla és Zentai Már-
ta rendezte sajtó alá. E három kiadvány 
szinte Petőfi  összes művét tartalmazza, 
és talán a legfontosabb köte-
tek, hisz’ Petőfi  Sándor költé-
szete és írásművészete kizáró-
lag Petőfi -szövegek olvasásán 
keresztül közelíthető meg. Iz-
galmas, hogy a nem egészen 
27 éves korában meghalt köl-
tő által írt versek, prózai szö-
vegek, regények, drámák és 
próza-, regény- és drámafor-

hat növényeket, de milyen, mikor egy fi -
lozófus teszi ugyanezt?
 Mi jár a fejében, milyen tapasztalatok, 
kapcsolódások, emlékek merülnek fel az 
évszakok múlásával a neves, dél-koreai 
származású, Németországban élő társa-
dalomelméleti szakemberben, amikor a 
saját kertjét ápolja? Ezeket az intim, ben-
sőséges gondolatokat, kutatási területei-
hez lazán kapcsolódó emléktöredékekkel 
fűzerezett írásokat ajánlom könnyed, de 
mégis elmerülésre alkalmas nyári olvas-
mánynak, utazáshoz vagy otthoni feltöl-
tődéshez.
 Ebből a kis könyvecskéből megtudhat-
juk, hogy a növényápolás élménye hogyan 
idéz meg önismereti, világirodalmi és egyéb 
emlékeket Hanban. Merengő, elgondolkodó 

írásain keresztül olyan meditatív 
elcsendesedés élményt kapunk, 
melyet csak a földhöz, vagy épp 
a Földhöz fordulás adhat.
 Különös szeretettel ajánlom 
ezt a könyvet Faludi Andi le-
köszönő települési parkfenn-
tartónak, akinek további sike-
reket kívánok minden virágos 
szívű lakos nevében.

Németh Anikó, könyvtáros

dítások jelen kiadásokban több, mint két-
ezer oldalt töltenek meg.
 Érdekes lehet az olvasó számára egybe-
vetni Petőfi  írásait – melyek szinte kivé-
tel nélkül pontosan datálva vannak –, az 
Osztovics Szabolcs által írt „Sors nyiss 
nekem tért” Petőfi  Sándor életének kró-
nikája című kötetében található életrajzi 
eseményekkel, mely évekre, hónapokra, 
napokra lebontva követi nyomon okira-
tok, kortársi visszaemlékezések és szak-
irodalmi munkák alapján Petőfi  életének 
eseményeit.

 Az érdeklődők számára izgalmas olvas-
mány lehet a Kerényi Ferenc által jegyzett 
Petőfi  Sándor élete és költészete című újra-
nyomott kritikai életrajz, de a Margócsy Ist-
ván által szerkesztett Petőfi  Sándor emléke-
zete című könyv is, melyből megtudhatjuk, 
mit gondolt Petőfi ről Eötvös József, Vasvá-
ri Pál, Toldy Ferenc, Babits, Márai és az 
egész magyar irodalomtörténet, szinte nem is 
volt olyan nagy írónk, költőnk, aki ne refl ektált 
volna Petőfi  költészetére. A Szilágyi Márton 
által írt A magyar irodalom ikercsillagai, Jókai 
Mór és Petőfi  Sándor című tanulmánykötet-

ből részletesen megismerhetjük 
kettejük személyes kapcsolatá-
nak, illetve viszonyuk megrom-
lásának aprólékos történetét, és 
a fi atal Petőfi  és a fi atal Jókai tu-
datos utalásrendszerét, melyben 
összetartozásukat maguk jelöl-
ték ki egymásra építő poétiká-
jukkal, és egymást megszólító 
műveikkel. (forrás: NKA)

Petőfi  200: izgalmas 
olvasmányok a neves költőről
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

S zlovéniában a Mura-vidék ne-
ves várainál és templomainál 
jártunk: Lendvához, 

Grádhoz és Ptujhoz kapcso-
lódó legendákat ismertünk 
meg, megcsodáltuk a cso-
dálatos, szőlőkkel borított 
domboldalakat. Mindenki-
nek nagy élmény volt a való-
ságban látni azt az üvegko-
porsót, amely Hadik Mihály 
földi maradványait őrzi. 
 Horvátország fővárosában, 
Zágrábban sétálva megtekin-

tettük a Zsolnay-porcelánnal fedett 
Szent Márk-templomot, illetve a hor-

vát parlament épületét. A tűző napsü-
tésben történt városnézés után minden-
ki nagy várakozással tekintett a fi umei 
megérkezésünk elé, ahol a szállás el-
foglalása után a tengervízben hűsítet-
tük magunkat. Este pedig a szépen ki-
világított kikötőben tettünk egy rövid 
sétát. Fiuméban számos magyar em-
lék van, az idegenvezetőnk segítségé-
vel mindet megismerhettük, a vártól a 
kikötőig egyaránt. A szomszédos Ab-
bázia mesés nyaralói, parkjai elbűvöl-
tek mindannyiunkat. A nap csúcspontja 
volt az Adriai-tengeren tett hajókirán-
dulás. És persze a fürdőzés ezen a na-
pon sem maradt el. Visszafelé a határ 
közelében található kisváros, Varasd 
reneszánsz világa varázsolt el minket, 
majd a Zrínyi család itt található em-
lékeit ismerhettük meg.
 Sokat utaztunk, rengeteg ismeretet sze-
reztünk, s ezeket egészítették ki az esti kö-
zös beszélgetések, s a másik iskola tanuló-
ival való ismerkedések. Hazaérkezés után 
az utazás élményeit iskolánk többi tanuló-
ival is megismertettük. 

Asztalos Anikó pedagógus 

Határtalanul: magyar emlékek nyomában
SZLOVÉNIÁBAN ÉS HORVÁTORSZÁGBAN 
GYŰJTÖTTEK ÉLMÉNYEKET

A veresegyházi EGYMI iskolával együtt pályázatot nyertünk, 
így részt vehettünk 25 fő hetedikes és nyolcadikos tanulóval 
a Határtalanul 2022 című programon. Ennek keretében szlo-
véniai és horvátországi magyar emlékeket látogattuk meg.

Sikeres Székely Tábor
2022. június 16-tól 24-ig és június 27-től 
július 1-éig ebben az évben is megtartotta 
a Székely Bertalan Általános Iskola a ha-
gyományos Székely Tábor turnusait. A je-
lentkezés feltétele a Székely Bertalan Ál-
talános Iskola tanulói jogviszonya volt ez 
évben is. Az első turnus inkább kaland-
vágyó fi úk részére szólt, mely az „Időuta-
zó” fantázianevet kapta. A tábori tagok 
minden nap egy új történelmi korba csöp-
penhettek, és fejleszthették képességeiket 
barkácsolással, fúrással-faragással. A má-
sodik turnusban, a „Csak Székelyes Csa-
jok” táborban csak lányok képviseltették 
magukat. Tanultak ezen a héten a hölgye-
ket érintő illemtani, viselkedési formákról, 
szövésről, sushi- és salátakészítésről, divat-
ról, és szépségápolásról, melyeket termé-
szetesen mind élőben kis is próbálhattak.
 Táboraink során a hőség sem retten-
tette vissza a gyerekeket a mini kirándu-
lásoktól: meglátogattuk a Székely-ker-
tet, a Szőlőhegyi játszóteret, a Nonna 

fagyizót és kalandoztunk a Varga út 
vadregényes fái között is.

Unger Dóra pedagógus beszámolója

Segítség, pályaválasztás!
Április 25., 10 óra 30 perc. Huszonketten 
várjuk a buszt a baptista imaház előtti meg-
állóban. Mindnyájan örülünk, mert nem 
kell egész nap a suliban lenni. Annyit tu-
dunk, hogy az MKIK nagyrendezvényén, 
a Szakma Sztár fesztivál döntőjén vehe-
tünk részt a veresegyházi EGYMI csapa-
tával azonos létszámban
 A Hungexpo területéhez érve nézzük a 
temérdek autóbuszt, amely gejzírként ont-
ja a hozzánk hasonló gyermekcsapatokat. 
Nincs sok idő morfondírozni, a mi sorunk 
is kígyózni kezd a hatalmas pavilonok felé. 
Karszalagot kapunk a csuklónkra, mint egy 
rockkoncerten, majd a tömeggel együtt be-
szippant bennünket az első csarnok. A fa 
kellemes illata terjeng a levegőben. Illedel-
mesen megállunk az első standnál.  Az első 
élmény: építészettel kapcsolatos logikai já-

tékok, szétszedhető és újra összerakható 
boltív makett és az ultramodern szemlél-
tetőeszközök mögött mosolygó, türelmesen 
magyarázó fi atalemberek. A kordon mögött 
pedig a szakma ifjú mesterei dolgoznak a 
mestermunkájukon. Nagy a tömeg, a közel 
állók közül a bátrabbak kipróbálják a kipa-
kolt eszközöket. Néhányan azonban rá se 
hederítenek, elvesznek a terem zajában. Ez 
így nem sok jót ígér. Hadd vigye a gyere-
keket a kíváncsiság arra, amerre szeretné-
nek! Szétválunk, értelmet kapnak a buszon 
kiosztott térképek, kirajzanak a kis bará-
ti társaságok. Így már mindenkinek jobb 
a kedve. Az élelmesebbek bátran töltögetik 
a kérdőíveket, begyűjtenek több hazavihe-
tő szóróanyagot, játékot az egyes standok-
ról, beszélgetnek a szakmák képviselőivel. 
 A rendezvény maga nagyszerű (a höm-
pölygő tömeget leszámítva), nagyon ha-
sonlít az iskolakapun túli életre. Jó tud-
ni, hogy a választott szakmáját szerető, jól 
megalapozott szakmai tudással rendelke-
ző fi atalokra biztos jövő és általános meg-
becsülés vár. Mácsainé Verók Irén 

 Tartalmas 
kirándulás volt
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A legemlékezetesebb 
ovis pillanatok

A SZÉKELY BERTALAN ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODÁS 
CSOPORTJAINAK 2021/22-ES ÖSSZEFOGLALÓJA

Napocska csoport
Egy szép őszi napon felkerekedtünk majd-
nem mindannyian a szadai óvodából és elin-
dultunk Domonyvölgy meseszép birtoka, a 
Lázár Lovaspark felé. Élményekkel teli, vál-
tozatos és mozgalmas programban volt ré-
szünk.  A ház körül élő állatokat simogat-
tuk, csikós ostort szólaltattak meg a bátrabb 
gyerekek, lovaskocsin jártuk körbe a tanyát. 
Olyan lovasbemutatóban volt részünk, ahol 
az öszvértől kezdve a csikósokig mindenki 
felvonult, és néha vicces, néha pedig léleg-
zetelállító előadást varázsoltak elénk. 

Manócska csoport
A Márton napi felvonulásra buzgón készí-
tették a gyerekek a lámpásokat, tanulták 
a dalokat. Látványos, hangulatos este volt, 
amiből reméljük hagyomány válik. A Falu-
karácsonyra érzelmes, dalos összeállítás-
sal készültünk. Március 15-én a temetőbe 
sok kis gyerekek által készített békega-
lamb került. Megható dalokat énekeltek, 
verseket mondtak. Június 4-e, a Nemze-
ti Összetartozás Napja. Erre kétheti pro-
jektet építettünk, mert kiemelten fontos-
nak tartjuk a gyerekek érzékenyítését az 
összetartozás fontosságára, magyarság-
tudatuk erősítésére. 

Maci csoport
A Maci csoport ez évi legkedvesebb esemé-
nye a farsangi mulatság volt. Már hetek-
kel a nagy nap előtt izgalommal hangolód-
tunk a vidám eseményre. A gyermekekkel 
folyamatosan készítettük az álarcokat, dí-
szeket, maszkokat, melyekkel az öltözőt és 
a csoportszobát díszítettük. Közösen be-
szélgettünk a farsangi szokásokról, sokat 
énekeltünk, verseltünk mókáztunk. Febru-
ár 11-én elérkezett a várva várt nap. Min-
denki jelmezbe öltözve érkezett a csoport-
ba, és kezdetét vette a mulatság. 

Delfi n csoport
A sok vidám óvodai program közül a cso-
port egyik kedvence a március közepén óvo-

dánkba látogató Gézengúz együttes volt. A 
műsor első felében március 15-ére emlé-
keztünk dalokkal, tánccal. Csoportunkból, 
Bandika, kisdobbal kísérte a menetelést, 
Noncsi és Hajni pedig a körtáncban vet-
tek részt. Az előadás második felében egy 
kedves kis mese elevenedett meg, mely-
nek szereplőit, a sünit és a nyuszit, Gyuri-
ka és Adél játszotta.  A műsor zárásaként 
az ovi együtt táncolt és énekelt a Gézen-
gúz együttes vezetésével.

Nyuszi csoport
Csoportunkban fontos szerepet kap a 
környezetünk tiszteletére, védelmé-
re való nevelés, ezért a Víz világnap-
jához kapcsolódó programokat emel-
nénk ki.  E zöld jeles nap alkalmával 
a gyerekek megismerkedtek a víz fon-
tosságával. Ehhez minden napra vala-
milyen vízzel kapcsolatos tevékenysé-
get, játékot, mesét, versikét vagy dalt 
kapcsoltunk. Földgömböt nézegettünk, 
beszélgettünk arról, hogy mi mindenre 
használják a vizet az emberek, hogyan 
takarékoskodhatunk ezzel a kinccsel. 
Vizes játékokat játszottunk, kísérle-
teztünk, barkácsoltunk, ismerkedtünk 
a vízi járművekkel, illetve a vízi élőlé-
nyekkel. A vizes projekt egyik legemlé-
kezetesebb élménye a Tropicariumban 
tett kirándulás volt.

Őzike csoport
Igen színvonalas élményeket élhettek át, 
közülük, ami leginkább elvarázsolta őket 
az Vidám vándorok előadása, amely egy 
interaktív fényszínház volt. A tornaterem 
egészét beragyogta ezáltal csillogó, csodál-
kozó szemeket „kaptak" a gyerekektől az 
előadók. Gyermekek meg sokáig emleget-
ték a számukra igen csodálatos előadást.

Süni csoport
Kiscsoportunkkal rendszeresen látogat-
juk a könyvtárat. Az anyanyelvi nevelés-
sel igyekszünk felkészíteni beszédkedvüket, 

fejleszteni szókincsüket. Többször voltunk 
a Papírszínház meseelőadásain. 

Mókus csoport
Az óvodán kívüli programjaink közül az 
Öreghegyi Csemete Tanodában tett láto-
gatások voltak a legemlékezetesebbek. Kü-
lönféle foglalkozások alkalmával ismer-
kedtünk gyógynövényekkel, virágokkal, 
zöldségekkel, gyomnövényekkel. A tano-
da állatait etettük, simogattuk gyermeke-
ink örömére. 

Katica csoport
Csoportunkban nagy hangsúlyt kap az 
élményszerű tapasztalatszerzés, ezért 
gyakran nagy sétákkal, kirándulások-
kal zártuk le a hetek aktuális témá-
it. Ennek okán sok helyre eljutottunk, 
többrétű tapasztalatot szereztünk pl. 
növényekről, állatokról, régi mester-
ségekről. Részt vettünk gyógynövény-
túrán, ismerkedtünk háziállatokkal és 
azok gondozásával.

Pillangó csoport
Az állatokkal való találkozás mindig 
nagy élményt jelent a gyerekek számá-
ra, így esett a választásunk a csodála-
tos természeti környezetben, nagy terü-
leten elhelyezkedő Budakeszi Vadaspark 
megtekintésére június 15-én. A gyerekek 
izgalommal várták ezt a napot. A hazai 
nagyvadak közül az őzet, a dám- és gím-
szarvast, vaddisznót, medvét, farkast, hi-
úzt, aranysakált, a kisebb állatok közül a 
borzot, nyestkutyát, baglyokat, görényt és 
mosómedvét is láttunk. Zoo-csemegével 
etetni és simogatni is volt lehetőségünk 
a kecskéket, akik örömmel fogadták az 
ovisokat. A másik különleges látnivaló 
az óriási fák közt kanyargó tanösvényen 
megelevenedő 25 élethű dinoszauruszt be-
mutató Dinó Park volt. A csodálatos kör-
nyezetben a gyermekek megismerhették 
az őslények többmillió évvel ezelőtti le-
tűnt világát. 

ÓVODA
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BÖLCSŐDE

A mini bölcsődében történt…
A 2021/22-es nevelési-gondozási év a mini 
bölcsőde első teljes éve volt a megnyitás 
óta. Ebben az évben a férőhelyek mint-
egy fele üresedett meg, és szeptembertől 
folyamatosan fogadtuk és szoktattuk be 
az újonnan csatlakozókat. A „régi” böl-
csődések nagy örömmel, és izgalommal 
fogadták az új kis társakat.
 A szadai önkormányzat és az óvoda ve-
zetése támogatásával megszépült a bölcső-
de előkertje. A tervezést és a növényeket 
ezúton is köszönjük az Öreghegyi Cseme-
te Tanodának, a beültetés és a gondozás 
pedig Tóth János lelkiismeretes munká-
ját dicséri.
 Szintén tavasszal a szülők segítsé-
gével régi vágyunk vált valóra: két kis 
magaságyást alakítottunk ki, amit a gye-
rekek szorgos kis keze lelkesen ültetett be 
különféle magokkal. Borsót, hagymát, sós-
kát, kaprot és sarkantyúkát vetettünk, lo-

csolgattuk, majd izgatottan fi gyeltük, mi-
kor bújnak elő a növénykék. Később pedig 
meg tudtuk őket kóstolni.
 Az ünnepeinket a gyermekek min-
dig nagy örömmel és izgalommal vár-
ták. Kapcsolódó mondókákkal, dalokkal, 
kézműveskedéssel hangolódtunk az al-
kalomra. Az adventi várakozás alatt mé-
zeskalácsot, húsvét előtt kalácsot készí-
tettünk a gyerekkel közösen.
 A bölcsődés korosztály számára nem 
szervezünk külső programokat, a szá-
mukra biztonságot nyújtó közegben va-
lósítjuk meg a változatosságot. Számukra 
a legfontosabb „fejlesztés” a szabad játék 
biztosítása, emellett rendszeresen kü-
lönböző tevékenységekkel, rövid séták-
kal, kisállat simogatással, sütemény sü-
téssel színesítjük a mindennapokat. 
 Április végén a mini bölcsőde épületén 
felavatták Hajós Menyhért emléktáblá-
ját, aki a Szadai Hitelszövetkezet elnö-

keként a település meghatározó szemé-
lyisége volt. 
 A 2022. júniusi ballagáson egy kisgyer-
mek kivételével mindenkit útjára bocsá-
tottunk, hamarosan elkezdődik számukra 
az óvodai élet. Mi pedig nagy szeretettel 
várjuk új kis bölcsiseinket.

Babóca csoport
Idén már több programon vehettünk részt 
a Covid hullámok közti időszakokban, 
mint az előző években. A gyerekek na-
gyon örültek a lehetőségeknek: ilyen volt 
a Márton napi felvonulás, a karácsonyi kö-
zös ünneplés, a farsangi mulatság, a hús-
véti tojáskeresés, a virágültetés, a  gyerek-
napi fagyizás, a medvefarmos kirándulás. 
 Minden napot, hetet, nyugodt légkör ki-
alakítása mellett töltöttünk, hetente válto-
zó témával színesítve a bölcsőde hétköz-
napjait. Igyekeztünk minél gyakrabban 
különleges eseményekkel fűszerezni a gye-
rekek napjait. Részt vehettünk bábos-ze-
nés előadásokon, gyermekkoncerten is az 
épület tornatermében vagy a Faluházban.
 A bölcsődei működést nehezítette 
még, hogy egyik kisgyermeknevelőn-
ket betegség miatt tartósan helyettesí-
teni kell, de az új gondozó nénink hamar 
beilleszkedett, és a Babócák is megsze-
rették. Brigi néni szakmai hozzáértésé-
vel, lelkes munkájával hasznos tagja lett 
a Flóra néni és Csilla néni alkotta csa-
patnak.  A világjárvány ellenére is biz-
tonságos szigetként vártuk a ránk bízott 

apróságokat, akik fi zikálisan 
és értelmileg is megértek a to-
vábblépésre.
 Bölcsődei csoportunk 11 
gyermekéből 9 gyermek a 
szadai oviban fogja folytatni 
a játékot, tanulást, tapaszta-
latszerzést. Reméljük, olyan 
szeretettel gondolnak majd 
vissza a Babóca bölcsődei 
csoportukra, mint mi gondo-
lunk rájuk.Kimozdultak a szabadba Finom fagyit fogyasztottak
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Idén már hetedik alkalommal rendeztük meg a Református Gyüleke-
zetben a Bibliai Angol Tábort. 23 gyermek vett részt a táborban hat-
évestől tizennégy évesig. Kicsik és nagyobbak egyaránt nagy lelke-
sedéssel vettek részt a játékokban és fi gyeltek a foglalkozásokon is.

HITÉLET

Miért is jó a Bibliai 
Angol Tábor?

AZ EGYKORI TÁBOROZÓK IDÉN 
MÁR SEGÍTŐKÉNT VETTEK RÉSZT

A Szadai Keresztény Szü-
lői Kör szervezésében idén 
is volt házasság heti prog-
ram Szadán a faluházban.

Izgalmasság vagy biztonság? 

A z előadó, Bischof Vera 14 éve él bol-
dog házasságban, négy gyermeket 
nevel férjével. Pár- és családterape-

utaként, valamint a családsegítő szolgálat 
munkatársaként feleségként is és szakem-
berként is sok tapasztalattal és hitelesen 
beszélt. Elmondta, hogy nincs olyan pár, 
aki mindenben passzol a másikhoz! Az is 
nagyon jó volt ebben az estében, hogy in-
teraktívvá tette Vera azzal, hogy minden 
témakör végén végig kellett gondolnunk a 
párkapcsolatunkat, házasságunkat és (ön-
magunknak) válaszolni a kérdéseire. Ezt a 
beszámoló olvasása közben minden pár-
nak javaslom, mert tanulságos.

 Az előadó a párkapcsolatot szakaszokra 
osztotta fel. Nem életkorfüggő, hogy me-
lyik szakaszban vagyunk!
 Álom szakasz: Ez az idő a rózsaszín köd, 
amikor minden idillikus. Ilyenkor nem a 
másikba szerelmes az ember, hanem kiszí-
nezett ideálképe van. (Feladat: Írj le 3 dol-
got, ami megismerkedésetek során meg-
tetszett a másikban!)
 Illúzióvesztés szakasza: Ez az a szakasz, 
amikor az addig tetsző dolgok a másikban 
a hátrányára válnak. A párok által felépí-
tett kép összeomlik. Az „én” és a „te” küz-
deni kezd egymással. Nem kell minden 
konfl iktust megoldani, de tudni kell vele 
együtt élni. (Feladat: 0-10-es skálán érté-
keld a kapcsolatotokat!)
 Újrafelfedezés szakasza: Ez nagyon ke-
mény munkát igénylő szakasz. Fel kell fe-
dezni a másikban a jót, ami engem is épít 
és közös kinccsé válhat. (Feladat: Eleve-
níts fel egy olyan helyzetet, amelyben elő-

nyödre vált a másik különbözősége! Mit ad 
a másik a közös kapcsolatotokba?)
 Elmélyülés szakasza: Sajnos nem sokan 
jutnak el eddig a szakaszig. Itt már nincse-
nek hatalmi harcok a felek között. Már fél 
szavakból is megértik egymást, nem sér-
tődnek meg, nem bántódnak meg. (Fel-
adat: Ismersz-e ilyen párokat?)
 Az est utolsó kérdése is elgondolkodtató 
volt: egymást kölcsönösen kiegészítő igazsá-
gok, avagy izgalmasság és/vagy biztonság? 
Jogos igény, hogy mind a kettőt akarjuk: egyik 
nem zárja ki a másikat. Egyensúlyra kell tö-
rekednünk (de az nem egyenlő az unalom-
mal), ugyanakkor fi gyelnünk kell a szenve-
délyre is! (Feladat: Fejezd be a megkezdett 
mondatot: Vágyom arra, hogy veled…)
 A gyerekek akkor lesznek kiegyensú-
lyozottak, ha a szüleik jól vannak együtt. 
Tőlünk veszik elsősorban a párkapcsolati 
mintát. Legyünk hát jó minták nekik!

Simonné Horváth Anikó

K icsit irigykedve nézzük a mai gye-
rekeket, akik olyan sok lehetőség 
közül választhatnak, akiknek sok-

kal több jó lehetőségük van, mint nekünk 
volt a nyolcvanas években. Ez sok minden-
ben igaz, de a táborozások tekintetében is. 
 Foci tábor, lovas tábor, művészeti tábo-
rok, régész tábor, sport táborok egész sora 
várja a gyerekeket. És persze az egyházak is 
szeretettel hívják a fi atalokat a hittanos tá-
borokba. A legtöbb tábor azért jó, mert egy 
konkrét témával részletesebben lehet fog-
lalkozni egy teljes héten át. A Bibliai Angol 

Tábor azért (is) jó, mert két nagyon fontos 
dologban segíti a gyerekeket. Az egyik ilyen 
fontos és jó dolog az angol nyelv elsajátítá-
sa, vagy legalábbis a gyerekek érdeklődé-
sének a felkeltése az angol nyelv szépsége 
iránt. Az angol a legfontosabb világnyelv, 
amelynek ismeretére minden fiatalnak 
szüksége van a továbbtanuláshoz. Jó lát-
ni, amikor a gyerekek rácsodálkoznak az 
angol nyelv szépségére, és rájönnek, hogy 
nem is olyan bonyolult ez a nyelv. A vidám, 
játékos, a gyerekek fi gyelmét, érdeklődé-
sét megragadó angol foglalkozásokon az 

anyanyelvi tanárok igyekeznek megsze-
rettetni az angolt a gyerekekkel. Idén egy 
amerikai és két angol segítőnk volt, akik 
nagyon lelkesen és kedvesen tanították a 
gyerekeket.
 A másik nagyon fontos és hasznos do-
log, hogy Isten szeretetét is megismer-
hetik a gyerekek. Az idei tábor témája a 
kapcsolataink voltak. Hogy kerülhetünk 
kapcsolatba Istennel, és hogyan élhetünk 
egymással boldog és rendezett szeretet-
kapcsolatban? Azt néztük meg, hogy öt 
különböző ember hogyan került kapcso-
latba Jézussal, és hogyan változott meg 
az egész életük Isten szeretetének fényé-
ben. Ezt adták elő az angol segítők nagyon 
szemléletesen és érdekesen, és arról be-
szélgettünk a kiscsoportokban, hogy mi 
hogyan lehetünk kapcsolatban Jézussal, 
hogyan tudjuk őt követni ebben a mai vi-
lágban.
 Jó volt látni azt is, hogy egykori táboro-
zók idén már segítőként vettek részt a tá-
borban. Köszönet a Református Gyülekezet 
tagjainak, akik sok fi nomsággal halmoz-
ták el a gyerekeket idén is: volt, aki pala-
csintát, más csörögefánkot sütött, kaptunk 
sok gyümölcsöt (sárgabarack, őszibarack, 
szőlő, dinnye) és sok zöldséget is. Köszö-
net a konyhai segítőknek is!
 A vidám táborokban és a szürke hét-
köznapokon is kövessük Jézust, és segít-
sük egymást!

Sándor Levente református lelkipásztor



2022. AUGUSZTUS | 2111 SZADA 17

2022. július 16-án, Szadán Aratóünneppel emlékeztek meg a telepü-
lés hagyományiról. Az esemény a Kulturális Alapítvány Szadáért szer-
vezésében jöhetett létre, a Szadai Czibere Táncegyüttes, Szada Nagy-
község Önkormányzata és sok lelkes önkéntes közreműködésével.

CIVIL ÉLET

Aratóünnep 
volt Szadán

MINDENKI ELLESHETTE A KASZÁLÁS, 
KÉVEKÖTÉS, ASZTAGRAKÁS TUDOMÁNYÁT

A Szadai Tájház évenkénti rendez-
vényei közé tartozik immár több 
éve a hagyományos szadai ara-

tást bemutató aratóünnep. Ezúton is kö-
szönjük Szabó Dánielnek és családjá-
nak, akik felajánlották gabonával bevetett 
földterületük egy részét a ka-
szás aratásra. A korábbi ha-
gyományok szerint történtek 
az események. A Tájháznál 
volt a gyülekező, ahol a fér-
fi ak előkészítették a kaszákat 
az aratásra, innen a viseletbe 
öltözött asszonyokat-lányo-
kat Guba Ferenc lovaskocsija, 
míg a legényeket-férfi akat és 
gyerekeket Szabó Dániel trak-
torja szállította a helyszínre. 
A rozs- és búzatábla mellett né-
zők várták az tapasztalt arató-
kat, akiktől mindenki elles-
hette a kaszálás, kévekötés, 
asztagrakás tudományát. A 

kisgyerekektől kezdve az idősebb kor-
osztályig, mindenki megtalálhatta a szá-
mára ideális munkafolyamatot így igazi 
csapatként haladt a munka. Az arató fér-
fi ak mögött mentek sarlóval a maroksze-
dő lányok/asszonyok, hogy kévébe szed-

jék a levágott gabonát. Ezután a kévéket 
nagy halomba, úgynevezett keresztbe rak-
ták. A nagy közös csoportkép után a csa-
pat elindult vissza a Tájházba, ahol már 
lázasan folyt a munka.
 Reggeltől kezdődött a kenyér dagasz-
tása Szolárd Imre és Budai János jóvol-
tából, emellett idén először a gyerekek 
és felnőttek kedvence, palacsinta is ké-
szült. Az alapanyagokat Somogyi Péter 
ügyvezető biztosította ezzel is támogat-
va az alapítvány munkáját. Bográcsban 
főtt a gulyásleves Berze Jánosné vezeté-
sével, segítői voltak Burda Lászlóné, Kiss 
Istvánné és Véghné Osztolykán Judit. A 
mezőről visszaérkező aratókat várta a 
sok fi nomság, egy kis pálinka és hűsítő, 
melyek mellett jókat lehetett beszélgetni, 
egymást kicsit jobban megismerni.

 Köszönjük Galambos Gábor-
né Ilonka néninek a Kulturális 
Alapítvány Szadáért kuratóri-
umi elnökének a rendezvény 
teljeskörű szervezését, a Sza-
dai Nova NKft-nek és Boros 
Gábornak a sátor szállítását és 
felállítását, a Szadai Polgárőr 
Egyesületnek a forgalom irá-
nyítását és az utak biztosítását, 
a Czibere Táncegyüttes tagja-
inak, akik az aratók nagy ré-
szét tették ki és minden lelkes 
önkéntes segítőnek, akik hoz-
zájárultak, hogy ez a rendez-
vény igazán színvonalas legyen. 

Antal Édua, Fotó: Udvarnoki IstvánNem könnyű kaszával aratni a búzát
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CIVIL ÉLET

Mások mellett a Pom Pom mese fi guráinak rajzolója, Sajdik Ferenc
műve is látható augusztus 20-ig a szadai Kazoo Art Pubban azon 
a bemutatón, ami a grafi kus szakmában is jelentős kiállításnak 
számít. Mindez a település kulturális sokszínűségét is növeli.

Páratlan tárlat a pubban
KÉT FALON VAN AZ ÖSSZES KÉP, EGY 
HELYBEN ÁLLVA „BEFOGADHATÓ” AZ EGÉSZ

M ég tavasszal volt 
egy érdekes kiállí-
tás a fővárosi Fiktív 

Gaszt rogalériában: a Magyar 
Képző- és Iparművészeti Szö-
vetség Kortárs Karikaturista 
és Szatírikus Műhelye (KOKSZ 
Műhely) fennállásának 20. év-
fordulója alkalmából 20 kortárs 
művész – köztük Kossuth- és 
Munkácsy-díjasok – legjobb al-
kotásait lehetett megtekinteni.
 A művészek közül Deák Káz-
mér szadai lakos, és miután 
a Fiktívben véget ért a bemu-
tató, úgy gondolta, ennek egy 
részét érdemes lenne áttenni a 
szadai piacon lévő Kazoo Art 
Pubba. Az ötlet meg is való-
sult, így a „Válogatás a KOKSZ 
Műhely Élesztő című kiállítá-
sából” elnevezésű mini tárlat 
már jó ideje, és még augusztus 
20-ig biztosan látható. Össze-
sen 13 művész 17 alkotása néz-
hető meg. A szervező mellett 
Bojcsuk Iván, (a néhai) Császár 
Tamás, aki a KOKSZ Műhelyt 
alapította, Fenekovács László, 
a Kossuth-díjas (néhai) Gyu-
lai Líviusz, Halász Géza, Kós 
Mihály, Patrovits Tamás, Pá-
pai Gábor, a Kossuth- és Príma 
Primissima díjas Sajdik Ferenc, 
Surányi András, a Magyar Ér-
demrend Lovagkereszttel kitün-
tetett Szerényi Gábor, a Mun-
kácsy-díjas (néhai) Tettamanti 
Béla művei. Nem szeretnénk 
közülük senkit sem a másik elé 
helyezni vagy rangsorolni, de a 
legismertebb talán az alig egy 
hónap múlva 92. évét betöltő (!) 
Sajdik Ferenc, akinek rajzfi lm-
fi guráin (A nagy ho-ho-horgász 

és a Pom Pom meséi) több ge-
neráció nőtt fel!
 – Szadai lakosként és alkotó-
ként nagyon örülök annak, hogy 
Székely Bertalan festőművész 
örökségének helyi ápolása eny-
nyire erős, hogy gyakorta van 
vele kapcsolatos kiállítás a te-
lepülésen – mondta lapunknak 
Deák Kázmér. – Ugyanakkor a 
pub kitalálója és üzemeltetője, 

Méhes Adrián, aki maga is al-
kotó ember, előadóművész, dal- 
és szövegíró, azért hozta létre 
ezt az összművészeti és közös-
ségépítő helyet, hogy más típu-
sú bemutatóknak is helyet ad-
jon, ezért a budapesti kiállítás 
befejezése után adott volt, hogy 
a pub szűkös adottságai ellené-
re egy színvonalas válogatás le-
gyen itt. 

 Szakmailag is jelentősnek 
számított a budapesti és ez 
a szadai is: ennyi neves kor-
társ grafikus műve ritkán 
látható egyszerre egy helyen. 
Deák Kázmér szerint ez emeli 
a nagyközség kulturális szín-
vonalát és jelzi kulturális sok-
színűségét.
 A szervező elmondása sze-
rint olyannyira jó volt a szadai 
fogadtatás, hogy a mini tárlatot

– saját számítása szerint – töb-
ben látták július végéig, mint 
a Fiktívben a teljes egész be-
mutatót. Amihez hozzájárult, 
hogy a pub- teraszán hétvé-
genként koncertek vannak, és 
így a zene iránt rajongók a kiál-
lítást is megtekintik. A külön-
legessége abban is rejlik, hogy 
két falon van az összes kép, vi-
szont egy helyben állva „befo-
gadható” az egész!

 –  Kellemes érzés, hogy so-
kan a kiállítás hírére jönnek a 
pubba. Időnként lesben álltam, 
és fi gyeltem az érdeklődők ar-
cait; jó volt látni az őszinte örö-
met egy-egy kép megtekintése 
után – jegyezte meg.
 És, hogy mi lesz, ha vége lesz? 
Deák Kázmér azt mondta, van 
ötlete a következő bemutatóra, 
de konkrétumot nem árult el, 
mondván „még nem kiforrott 
az elképzelés”. Ugyanakkor hoz-
zátette, szervezőként szívesen 
helyet adna olyan, ugyancsak 
kortárs művészeknek – akár he-
lyinek, akár a térségben élőnek 

–, akik kerestek, de még nem ta-
láltak kiállításnak megfelelő és 
alkalmas helyszínt. RF

Egyedi bemutatót lehet látni

A szűk hely sem volt probléma
Jó volt látni 

az arcokon az 
őszinte örömöket 
egy-egy kép meg-

tekintése után.
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A SZADÁHOZ KÖZELI mo-
gyoródi Hungaroringen ren-
dezték meg a Forma-1-es au-
tós gyorsasági világbajnokság 
37. Magyar Nagydíját júli-
us 31-én, amelyet Max Ver-
stappen, a Red Bull verseny-
zője nyert meg.

Holland siker 
Mogyoródon

 Verstappen a 10. 
helyről rajtolva úgy 
győzött, hogy a ri-
válisainak szinte 
esélyük sem volt 
arra, hogy megne-
hezítsék a dolgát. A 
holland pilóta pályafutása 28. 

HIRDETÉS

Diófametszés! Itt az ideje a diófametszésnek! Kertje díszét 
szakszerűen ápolom, biztonságosan, alpintechnikával. 
Munkámra garanciát vállalok. 06-30/7445387 vagy www.
smartree.hu

Apróhirdetés

futamgyőzelmét aratta, ezzel a 
háromszoros világbajnok brit 
Jackie Stewartot megelőzve 
már egyedül áll az örökrang-
lista 8. helyén. 
 Második helyen a hétsze-
res vébégyőztes brit Lewis 
Hamilton végzett, míg har-

madikként a má-
sik Mercedesszel 
pole pozícióból raj-
toló George Rus-
sell zárt. A vébé-
pontversenyben 
második monacói 
Charles Leclerc 
(Ferrari) csapa-
ta rossz taktikájá-
nak is köszönhető-
en csak 6. lett, így 
Verstappen előnye 

80 pont az összetettben.
 A győztesnek a kupát Szij-
jártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter adta át. 
A szezon a nyári szünet után, 
augusztus végén a Belga 
Nagydíjjal folytatódik. 

MTI

Fo
tó:

 M
TI



A rendezvény a hatályos jogszabályok betartásával kerül megrendezésre.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Szent István-napi
MULATSÁG

800  

1430 Fourtissimo együttes
1600

1700

1830

Bella Levente & Juhász Róbert

2000

2100

2130

2022.  
augusztus  

20. 


