
KISAJÁTÍTÁS SIKERTÖRTÉNET 
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BioTechUSA cég újabb 
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halad. És az ipari parkban 
további területet vett meg8. oldal 11. oldal
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A tíz éve, 2013. március 13-án meg-
választott Ferenc pápa, elfogadva a 
magyar állami és egyházi méltósá-

gok meghívását, apostoli látogatást tesz Ma-
gyarországon 2023. április 28. és 30. között 

– közölte a Vatikán nagykövetsége, a Magyar-
országi Apostoli Nunciatúra. Ez lesz a negy-
venegyedik külföldi látogatása 2013-as meg-
választása óta. Ferenc pápa legutóbb 2021. 
szeptember 12-én járt Budapesten, amikor 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
zárómiséjét mutatta be a Hősök terén.

Csak Budapesten
– Mi, magyar katolikusok örömmel ér-
tesültünk arról, hogy Ferenc pápa lelki-
pásztori látogatásra érkezik Magyaror-
szágra a húsvéti időszakban. Apostoli 
útja nagyon fontos esemény nemcsak 
a katolikusoknak, hanem minden ma-
gyarnak. A szentatya 86 éves korára te-
kintettel a találkozásokra csak buda-
pesti helyszíneken kerül sor, amelyekre 
szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
hazánkból és a környező országokból 

egyaránt – mondta Veres András győ-
ri megyés püspök, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnöke.
 Erdő Péter bíboros, esztergom–buda-
pesti érsek ismertette, hogy a látogatás 

második napján az egyházfő a Papp Lász-
ló Sportarénában körülbelül 15 ezer fi a-
tallal találkozik majd. Mint mondta, ide 
egyházmegyénként érkeznek a katolikus 
iskolák és egyéb közösségek delegációi. A 
Szent István-bazilikában és a Rózsák te-
rei Szent Erzsébet-templomban tartandó 
találkozókon a befogadóképességek miatt 
korlátozott lesz a résztvevők száma, de ki-
vetítőkön követni lehet majd az eseménye-
ket. Megjegyezte, amikor pedig a pápa ki-
lép az említett templomokból, ha nem is 
lehet majd személyesen beszélgetni vele, 
valamilyen formában lesz lehetőségük a 
híveknek személyesen üdvözölni őt.
 – Húszezer ülőhelyet tudunk majd biz-
tosítani Kossuth téren az április 30-i szent-
miséjére, de a téren állva és a környező ut-
cákban összesen több százezer ember is 
részt vehet az eseményen – jegyezte meg 
a bíboros.
 Erdő Péter a fi ataloktól és az összes hívő-
től azt kérte, minden szentmise végén közö-
sen imádkozzanak majd Isten kegyelméért,, 
hogy a szentatya látogatása „valóban lelki 
megújulás forrása legyen”. Ehhez a püspö-
ki konferencia kiad egy imádságot is.

Meghatározó meghívás
Ritkaságnak számít a magyarországi pápa-
látogatás. Először 1052-ben IX. Leó pápa 
érkezett az akkori magyar királyságba, ezen 
belül Pozsonyba, ahol I. András magyar 
királlyal és III. Henrik német-római csá-
szárral találkozott. Ezt követően évszá-
zadokon át egyetlen egyházfő sem ejtet-
te útba Magyarországot, egészen 1991-ig. 
Szent István király halálának 950. évfor-
dulóján, 1988-ban született meg a döntés 
a szentatya magyarországi meghívásáról. 

A hazai húsvéti időszak csúcspontjaként 
Ferenc pápa április végén Magyarországra látogat. 

A szadai plébániatemplom akolitusa 
szerint személyében olyan katolikus egyházfő érkezik, 
akinek nagy értéket jelent a magyar ökumenikus élet. 

Nem nőtt a fejéhez 
a püspöksüveg 

Az ezredfordulót követő első évtized-
ben 30 százalékkal csökkent a magu-
kat vallásosnak mondók aránya. Ez 
– a legnagyobb felekezetről lévén szó – 
több mint egymillió, magát korábban 
katolikusnak mondó hívő elvesztését 
jelentette, és ez a szám azóta minden 
jel szerint tovább nőtt (a tavalyi nép-
számlálás utáni pontos vallási jelle-
gű adatokat ősszel teszi közzé a KSH). 
A hívők számának globális csökkené-
se miatt Ferenc pápa két éve indította 
el azt az úgynevezett szinodiális folya-
matot, amelyben arra bátorította a vi-
lág bármely pontján élő katolikus hí-
veket, mondják el ők, miben látják a 
problémák gyökerét, miben és hogyan 

változtatnának. Ehhez sorvezetőt is 
adott, amelynek alapján az egyes or-
szágok, illetve azokon belül az egyes 
egyházmegyék elkészíthették a ma-
guk problématérképét és aff éle igény-
listáit.
 A folyamat szerte a világon termé-
keny vitákat indított el – nem így Ma-
gyarországon. Bár a – Ferenc szavaival – 
„nyitott sátornak” elvben minden-
ki szívesen látott vendége lett volna, 
az Esztergom–Budapesti Főegyház-
megyében és kevés kivétellel sok más 
püspökség területén is lényegében az 
egyházi elöljárók válaszolták meg a kér-
déseket a hívek véleményeként. 

(forrás: HVG)

KINEK A VÉLEMÉNYE?
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Ezt a lépést az akkori szocialista blokkból 
a magyar kormány tette meg – a lengyel 
után – másodikként. A Karol Wojtiłaként 
Lengyelországban született II. János Pál 
pápa a meghívást ausztriai látogatása so-
rán kapta, amelynek alkalmával közvet-
lenül a magyar–osztrák határ mentén, a 
kismarton-darázsfalvai repülőtéren is ce-
lebrált szentmisét. Ezen több tízezer ma-
gyar hívőnek is volt alkalma részt venni. 
Persze „felügyelettel” tehették mindezt: a 
zarándokok közé az Állami Egyházügyi 
Hivatal bizalmi emberei segítségével több 
mint száz belügyi tiszt vegyült.

1991, 1996, 2021
A Szentszék 1989. július 26-án hozta nyil-
vánosságra a meghívás elfogadását, majd 
az 1978 óta hivatalban lévő II. János Pál 
1991. augusztus 16-án érkezett Magyar-
országra. (Karol Wojtyła még krakkói 
érsekként az 1970-es években többször 
megfordult nálunk, többek között a kabai 
cukorgyárban dolgozó lengyel munkások 
lelki ellátását tekintette fontos küldetésé-
nek.) Járt Esztergomban, Máriapócson, 
Pécsen, Debrecenben, majd augusztus 
20-án szentmisét tartott a fővárosi Hő-
sök terén. Miután gépe landolt a ferihe-
gyi repülőtéren, a következőket mondta 
II. János Pál: „Én is Európának ebből a 
térségéből származom, amely most egy 
új korszak küszöbén áll, és remélem, hogy 
hozzá tudok járulni egy békés közösség ki-
alakításához, amelynek nemzetei szolidá-
risak egymással.” 
 A hazai eseménnyel részben egybeesett 
időben a Szovjetunióban a „keményvona-
lasok” által végrehajtott Gorbacsov elleni 
puccskísérlet. Erre utalva II. János Pál úgy 
nyilatkozott, hogy a Mihail Gorbacsov ál-
tal megkezdett folyamatnak nem szabad 
megszakadnia. 

„SZERETEM AZ ALÁZATÁT”

BUDAPESTI 
PROGRAM

„Nagyon nagy öröm, hogy Ferenc 
pápa apostoli látogatásra érkezik 
hozzánk, Magyarországra. A péteri 
szolgálat nagy ajándék az egész egy-
ház számára, hiszen Péter utódában 
az egység felelősét látjuk. Ő az, akinek 
a feladata összetartani és egyúttal 
képviselni a katolikus egyház tagja-
it, ezért nemcsak felelős az egységért, 
hanem meg is jeleníti azt.
 Ferenc személyében egy olyan 
pápa érkezik hozzánk, akinek ismer-
hetjük az emberi oldalát: gyakran 
spontán módon reagál, szeret kö-
zel lenni az emberekhez, igazi lelki-
pásztor, aki pápaként, püspökként is 
megmaradt egyszerű plébánosnak. 
Ezek a tulajdonságai nem minden-
ki számára vonzók és persze megvan 
ennek a spontaneitásnak az árnyol-
dala is, de számomra nagyon köny-
nyen szerethető az ő személyisége, és 
az, ahogyan távolságot tud tartani a 
pápai szolgálattól. Azt hiszem, igaz 
rá a mondás, hogy nem nőtt a fejéhez 
a püspöksüveg, meg tudott marad-
ni embernek ebben a nagyon nehéz 
szolgálatban is.
 Meghatározó élményem vele kap-
csolatban, ahogyan megválasztása 
után az emberek elé állva az imádsá-
gukat kérte, és azóta is minden nyil-
vános beszédének a vége ez: „Imád-

kozzatok értem! Ne felejtsetek el 
imádkozni értem!” Teljesen tisztá-
ban van azzal, hogy ezt a szolgálatot 
nem lehet a saját eszére és képessé-
geire támaszkodva betölteni. Szere-
tem az alázatát, szeretem azt, aho-
gyan elődjével, Benedek pápával szép 
egységet éltek meg, kezdve a legelső 
mondataitól a megválasztása után, 
folytatva a közösen írt négykezes en-
ciklikán át (Lumen Fidei) egészen Be-
nedek haláláig.
 Szeretem azt, hogy a párbeszéd 
embere, fontos számára az ökumené: 
amikor tavalyelőtt nálunk járt, nagy 
értéknek nevezte a magyar ökumeni-
kus életet. Szép volt látni azt is, aho-
gyan Bartholomaiosz pátriárkával 
testvérként üdvözölték egymást Bu-
dapesten.
 A pápa nem azért fontos a szá-
momra, mert „nagy ember”,  vagy 
azért, mert híres, hanem azért, mert 
arra hív, hogy kilépve megszokottsá-
gaimból, nyitott szívvel forduljak má-
sok felé, különösen a rászorulók felé. 
Ez az ő karizmája, ezért lett ő Ferenc, 
és sürget, hív, szólít minket magyaro-
kat is, és engem is személyesen, hogy 
váljak én is egyre inkább az önátadás 
emberévé.”

Borbáth Gábor, a szadai Keresztelő
 Szent János plébániatemplom akolitusa

2023. ÁPRILIS 28.
 •   10:00: hivatalos fogadtatás 

a Dudapesti Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtéren   

 •   11:00: ünnepélyes fogadtatás a 
Sándor-palota előtti téren, majd 
udvariassági látogatás a magyar 
államfőnél   

 •   11:55: találkozás a magyar minisz-
terelnökkel, majd az állami ható-
ságok, a társadalmi élet és a dip-
lomáciai testület képviselőivel

 •   17:00: találkozás a püspökökkel, 
papokkal, diakónusokkal, szer-
zetesekkel, papnövendékekkel 
és lelkipásztori munkatársakkal 
a Szent István-bazilikában

 
2023. ÁPRILIS 29. 
 •   08:45: magánlátogatás a Boldog 

Batthyány-Strattmann László 
Otthonban

 •   10:15: találkozás szegényekkel 
és menekültekkel az Árpád-házi 
Szent Erzsébet-templomban

 •   16:30: találkozás fi atalokkal a 
Papp László Budapest Sportaré-
nában

 •   18:00: magántalálkozó a Jézus 
Társasága tagjaival az aposto-
li nunciatúrán   

2023. ÁPRILIS 30. 
 •   09:30: szentmise a Kossuth Lajos 

téren, a szentatya homíliája; 
Regina Caeli imádság

 •   16:00: találkozó az egyetemi és 
kulturális élet képviselőivel a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Információs Technológiai és 
Bionikai Karán

 •   17:30: hivatalos búcsúztatás a 
Liszt Ferenc nemzetközi repülő-
téren   

 II. János Pál pápa öt évvel később, 1996 
szeptemberében újra látogatást tett Ma-
gyarországon. Legutóbb pedig Ferenc pápa 
érkezett Budapestre 2021-ben, a mostani 
áprilisi útja a magyar közösségnek szóló 
lelkipásztori látogatás. Erdő Péter remé-
nyét fejezte ki, hogy az Argentínában, Jor-
ge Mario Bergoglio néven született Ferenc 
pápa útja „lelki ösztönzést” és „új indítást" 
ad majd az egész magyar népnek.

RF (forrás: katolikus.hu, RETÖRKI)

Erdő Péter (balra) és Veres András 
szervezik a látogatást

Fo
tók

: M
TI
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Előkészületek 
a vezetékfektetéshez

Geodéziai 
felmérés

Kiüresített iskolák?

Májusban 20 kV-os vezetéket fektet az 
E.ON áramszolgáltató a Kisfaludy utcában. 

A hulladékgazdálkodási közfel-
adat kikerül az önkormányzatok 
hatásköréből és állami feladat-
tá válik 2023. július 1. napjától, 
vagyis a jelenlegi hatályos köz-
szolgáltatási szerződések 2023. 
június 30-val a törvény erejé-
nél fogva megszűnnek. Így a Du-
na-Tisza közi Hulladékgazdálko-
dási Nonprofi t Kft. az eddig tartó 
időszakra biztosított zöldhulla-
dék gyűjtésére alkalmas zsáko-
kat, amelyeket március közepén 
vehettek át a lakosok. A ház-
hoz menő zöldhulladék-szállí-
tás az alábbi időpontokban tör-
ténik 2023-ban Szadán: április 3., 
17., május 1., 15. és 29., június 12. és 
26. A július 1-től bevezetendő új 
hulladékrendszerről és a hulladé-
kok elszállításának rendjéről még 
nincs információ.

JÚNIUSIG MÉG 
A DTKH SZÁLLÍT

A munkálatok megkezdéséhez 
a terület alkalmassá tételében 
a társaság az önkormányzat se-
gítségét kérte. Ennek megfele-
lően a vezetékek fogadásához 
kapcsolódó előkészítő munká-
latok közül a sarjazást a Szada 
Nova NKft. az utcában már-
cius elején megkezdte. Mivel 
a vezeték jellemzően telekha-
tár közelében húzódik majd, 

az ingatlan előtti építményeket, rézsű-
ket az út szintjéhez igazodva alakítják ki.

A Fenyvesliget településrészen a Liget köz-
ben, a Liget utcában és a Sólyom utcában 
március elején geodéziai felmérés indult 
el, ami a közterületek tervezését készíti 
elő helyi szakember bevonásával. Ennek 
rövid távú célja, hogy a kőterítésű utcák 
szakszerű előkészítése megalapozza a maj-
dani aszfaltos utak kialakítását és a csapa-
dékvíz elvezetésének megoldását.

SZAKSZERŰ ELŐKÉSZÍTÉS

A teljes köznevelé-
si rendszert érintő 
jogszabályterveze-
tet tett közzé tár-
sadalmi és szak-
mai egyeztetésre 
a Belügyminiszté-
rium, amelyet már-
cius 10-ig lehetett 
véleményezni. Az 
eredeti javaslat ér-
telmében többek 
között módosíta-
nák a költségveté-
si törvényt a bér-
emelések ügyében, 
a közalkalmazot-
ti jogviszony he-
lyett a „köznevelési 
foglalkoztatotti jog-
viszonyt” vezetnék be, jelentősen átírnák a 
köznevelési törvényt. Utóbbi eredménye-
ként a nevelőtestületek nem dönthetnének 
maguk az iskolai pedagógiai programok, a 
szervezeti és működési szabályzat, az éves 
munkatervek, a továbbképzési programok, 
az intézmény munkáját átfogó elemzések, 
értékelések, beszámolók elfogadásáról, va-
lamint a tanulók fegyelmi ügyeiben, csak 
a véleményüket kérnék ki. Saját hatás-
körben pedig már csak a házirendről, a 
tanulók magasabb évfolyamba lépéséről 
és az osztályozóvizsgákról dönthetnének.

 Ezenkívül többek között: minden 
év szeptember 1-től 180 napig tartana 
a tanév; az iskolákban este 17 óra he-
lyett 18 óráig kellene ügyeletet tarta-
ni; jönne a vándortanár, aki egy isko-
lában legalább heti 20 órás köznevelési 
foglalkoztatotti jogviszonyban áll, de 
emellett más köznevelési intézmény-
ben is óraadó; minden évben lenne egy 
belső teljesítményértékelés; ellenőriz-
nék az adatokat a tanárok számítógé-
pein; a bérrendszert is átalakítanák tel-
jesítményalapúra.

NEM MARAD JOGKÖR

MUNKAKEZDÉS ELŐTT
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SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉSI RENDJE, 2023
MÁRCIUS–ÁPRILIS

MÁRCIUS
DÁTUM HÉTFŐ

20. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
27. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

ÁPRILIS
DÁTUM HÉTFŐ

3. KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV

ZÖLDHULLADÉK
10. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

17. KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV

ZÖLDHULLADÉK
24. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

Az elszállítandó hulladékot a saját in-
gatlan elé, az úttól 1-2 méterre kell ki-
helyezni a szállítási napot megelő-
ző este, vagy a megjelölt nap reggel 
6:00-ig! A hulladékot úgy kell kihe-
lyezni, hogy a gyűjtőedényzet fedele 
lecsukható legyen, az esetleges kiegé-
szítő gyűjtőzsákot pedig össze lehes-
sen fogni.  (DTKH)

A Szadával szomszédos Veresegyházat 58 
éve irányító Pásztor Béla 2023. február 28-i 
hatállyal lemondott polgármesteri tisztségé-
ről. Köztisztviselői szolgálatát 1963-ban, 25 
évesen kezdte, amikor elvállalta a helyi mű-
velődési ház irányítását. Két évvel később 
kérték fel, majd nevezték ki tanácselnöknek. 
A rendszerváltozás után, 1990-ben nagy 
fölénnyel nyerte meg az első polgár mes ter-
választást – ahogy azóta is az összes ön-
kormányzati választást is. Munkájá-
nak egyik mérföldköveként 1999. július 
1-jén Veresegyház városi rangot kapott. 
A 85 éves vezető utódáról várhatóan 2023 
májusában dönthetnek a veresegyháziak. 

 

HÍRMIX

Ezúton is megköszönjük mind-
azoknak, akik munkánkat a jöve-
delemadójuk 1 százalékával tá-
mogatták az elmúlt években. A 
Tábor Alapítvány 2023-ban is szí-
vesen fogadja a támogatásokat. 
Adószámunk: 18667125-1-13   

Tábor Alapítvány

2023-ban is szeretnénk az ed-
digi szakmai munkát a legjobb 
színvonalon folytatni. Kérjük, jö-
vedelemadójuk 1 százalékának 
felajánlásával segítsék a szadai 
hagyományőrzés érdekében vég-
zett tevékenységünket. Adószá-
munk: 19176310-1-13

Kulturális Alapítvány Szadáért

Kérjük, hogy jövedelemadója 
1 százalékával támogassa a Sza-
da Fényei programjait 2023-ban! 
Adószám: 19239015-1-13

SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület

Ebben az évben is várjuk jövede-
lemadójuk 1 százalékát. Tegyünk 
együtt a gyermekekért! Hálásan 
köszönjük az eddigi támogatásu-
kat. Adószám: 19186797-1-13

Székely Bertalan Óvoda 
Közhasznú Kulturális Alapítvány

EGYSZÁZALÉKOS 
FELAJÁNLÁSOK

A KSH összesítette a tavalyi népszámlá-
lás adatait, így Magyarország népessé-
ge 2022. október 1-jén 9 millió 604 ezer 
fő volt. A lakosságszám 2011-ben még 
9  937  628 fő volt. Pest vármegye Buda-
pest után a második legnépesebb térség 1 
millió 339 ezer fővel, és a legutóbbi nép-
számlálás óta itt nőtt is a lélekszám. Pest 
vármegye a legsűrűbben lakott megyék 
közé tartozik. Az egyes települések, így 
Szada részletes népességszámadatait a 
KSH később közli.

KEVESEBB A MAGYAR

BÚCSÚZOTT A REKORDER

A Népszava szerint a kormány a rezsitá-
mogatás fejében átvenné a közvilágítást az 
önkormányzatoktól. A lap úgy tudja, Szita 
Károly kaposvári polgármester a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének elnökeként 
egyeztetett a miniszterelnökkel arról, mi-
lyen önkormányzati feladatokat vehetne át 
az állam a forráshiányos helyhatóságoktól. 
A megbeszélésen „sorra vették” az átvehető 
önkormányzati feladatokat, amelyek közül 
a kormányfő a közvilágítást „választotta”. 

Szita Károly nem kívánta kommentálni a 
közvilágítás államosításáról szóló híreket. A 
Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének elnöke szerint az önkormány-
zatok nem igazán tiltakoznának a közvilá-
gítás államosítása miatt: az áramtermelés 
és -kereskedés eleve állami monopólium, 
az önkormányzatok javarészt csak a lám-
patesteket biztosítják. Ezzel megszabadul-
nának a korszerűsítés terhétől is. 

Forrás: Népszava

Viszik a 
közvilágítást is?

NEM IGAZÁN TILTAKOZNÁNAK

TECHNIKAI 
SZÁMOK
A szadai egyházak technikai szá-
ma a jövedelemadó 1 százalékának 
felajánlásához:
 
 •   Magyar Katolikus Egyház: 0011
 •   Magyarországi Református 

Egyház: 0066
 •   Magyarországi Baptista 

Egyház: 0286

Sűrűn lakott 
a megye

85 évesen 
58 év után 
távozott
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ÖNKORMÁNYZAT

A reformokra elszánt „kalapos ki-
rály” alig tízesztendős uralkodása 
nem volt elegendő az általa szük-

ségesnek tartott változtatásokhoz. Ak-
kortájt minden maradt a régiben, a köz-
hivatalokat a vármegyei hatalmasságok 
általában „urambátyám” alapon osztot-
ták el, s egy-egy hivatali állás élethosszig 
tartott. A reformkortól megindult jurátus- 
(jogász) képzés növelte ugyan a szakértel-
met, de az állások elosztásában megma-

radt a kapcsolatok szerepe. A maroknyi 
elhivatott sorsát elgondolkodtatóan raj-
zolja meg Eötvös József „A falu jegyzője” 
című örökbecsű művében. A múlt század 
közepétől játszik mind nagyobb szerepet 
a hivatali állások betöltésében a szakkép-
zettség, rátermettség. Ma már (újabb em-
beröltők elteltével) a törvények szerint is 
e kettőnek kell meghatároznia a közhi-
vatalnokot.

Kik alkotják a szabályokat?
Minden állam törvények alapján műkö-
dik. A törvényeket az Országgyűlés alkot-
ja – annak képviselőit a választópolgárok 
juttatják döntési pozícióba. Az egyes tele-
pülések működésének „játékszabályait” a 
törvények betartásával kell megalkotniuk 
az önkormányzati képviselők testületének 

– őket a település választópolgárai ruház-
zák fel e döntések jogával. Az önkormány-
zás joga és kötelezettsége, de így felelőssége 
is a helyi lakosok által ötévenként megvá-
lasztott képviselő-testületé.
 A hivatal e téren „csupán” szakappará-
tus. A jogszabályok betűje és szelleme alap-
ján dolgozza ki a helyi döntések terveze-
teit, de e hatásköre csak az előkészítésre, 
majd a végrehajtásra terjed ki. Ugyanak-
kor nem csupán az önkormányzat szak-
mai háttérapparátusa, hanem egyidejűleg 
a legszélesebb nyilvánosság előtt dolgozó 

„ügydöntő” hatóság – és emellett egy cso-
portnyi ember munkahelye is.

A jó munkának rendje van!
A hivatal minőségi munkájához egyrészt 
pontosan tisztázott belső munkamegosztás, 
szervezeti rend és az önálló, érdemi munka-

végzéshez szükséges hatáskörök, másrészt 
képzett és rátermett munkatársak szüksége-
sek. Az egyes szakterületek precíz előírásait a 
köztisztviselő munkaköri leírása, feladataink 
összehangolt rendjét pedig a Közszolgálati 
szabályzat rögzíti, amely nemcsak útmuta-
tóként szolgál, hanem a munka ellenőrzé-
sét, értékelését is lehetővé teszi. Ám bár-
milyen részletességű a szabályozás, az még 
mindig csak üres keret. A munkaköri leírás 
önmagában mit sem ér, ha azt a köztisztvi-
selő nem tölti meg az emberek ügyei iránt ér-
zett hivatástudattal, emberséggel. E hivatás 
olyan kollégákat igényel, akik szorgalmasan 
fejlesztik szaktudásukat, és emellett lelkiis-
meretesen, „a jó gazda gondosságával” akar-
ják szolgálni a község és az emberek ügyeit.

Mi várható el a hivataltól?
Legfőbb törekvésünk, hogy lehetőség sze-
rint mindenben megfelelő partnerekként 
dolgozhassunk együtt ügyfeleinkkel. Eh-
hez viszont kölcsönösen célszerű tisztá-
ban lennünk azzal, hogy „az igazgatásban 
dolgozni Felelősség, Szolgálat és Szakma." 
Hivatalunkban 2020 őszén kezdődött meg 
az a fejlesztő munka, amelynek elért ered-
ményei valójában „a közigazgatás normá-
lis állapotának jellemzői":
   •    a kialakított és betartott hierarchikus 

rend,
   •    a szakterületek közötti szabályozott 

együttműködés,
   •    a pontosság és szakszerűség,
   •    a befolyásmentesség és a köztisztvise-

lői etika,
   •    a jól működő ellenőrzési rendszer,
   •    a teljesítmény és a munkaminőség rend-

szeres értékelése.
 A köztisztviselő kötelessége: jól beillesz-
kedni ebbe a munkarendbe, ám ez csupán 
tartós foglalkoztatásának alapfeltétele, ön-
magában nem erény. Ami még szükséges a 
megbecsüléséhez: türelem az emberek hi-
vatali ügyeivel kapcsolatban, az ehhez szük-
séges barátságos, emberséges magatartás, 
és a szakszerűségen alapuló együttműkö-
dés külső partnereinkkel éppúgy, mint a 
kollégákkal.
 Rajtunk, köztisztviselőkön is múlhat te-
hát, hogy hivatalunk mindenkor méltó le-
gyen ügyfeleink és partnereink elismerésére. 
Ezért is tervezzük ügyfélkörünk igényeinek 
szélesebb körű felmérését olyan kérdőív se-
gítségével, amelyet e lap következő számá-
ban adunk közre. Átgondolt kitöltése és cí-
münkre történő visszajuttatása is segítséget 
jelenthet kollektívánknak a mindenkori igé-
nyekhez igazodó hivatali szolgáltatások to-
vábbfejlesztéséhez. Előre is köszönöm köz-
reműködésüket!  Dr. Finta Béla jegyző

Tájékoztató cikksorozatunk harmadik fejezetében
 a szakma oldaláról közelítve folytatjuk az önkor-

mányzati működéssel kapcsolatos gyakorlati 
tudnivalók ismertetését. Ezúttal a hivatal a téma.

A polgármesteri 
hivatal mint 
munkahely

„A legtöbb hivatalnok az ügyeket 
csak gépiesen intézi, nem azzal tö-
rődik, hogy a kitűzött célt elérje, 
hanem csak azzal, hogy ne köves-
sen el olyasmit, amiért a szolgálat-
ból elbocsátanák! Márpedig ilyen 
gépies ügyintézéssel a köz javát 
szolgálni nem lehet! Akit nem az 
a vágy ösztönöz, hogy hazáján és 
polgártársain segítsen, hogy a köz 
javát előbbre vigye, az hivatalvise-
lésre nem alkalmas, nem méltó rá, 
hogy tisztséget nyerjen és fi zetést 
élvezzen.”  

(II. József császár Körlevele „a Birodalom 
valamennyi hivatalához” – 1784.)

Fo
tó:

 m
hk

.hu
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Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2023. 
február 23-án rendes testületi ülést tartott, amelyen döntés
 született többek között az idei költségvetés elfogadásáról és 

a villamos energia közbeszerzési eljárásának eredményéről is. 

Elkészült a 2023-as 
költségvetés 

A képviselő-testület március 2-án 
rendkívüli ülést tartott. Egy kérel-
mező azért fordult beadványával 
az önkormányzathoz, hogy a – tu-
lajdonában álló – Szada 1045/3. 
hrsz.-on nyilvántartott ingatlanon 
működő, a településen már jól is-
mert és népszerű „Szűcs Fogadója” 
elnevezésű étterem működtetésé-
nek energiaigényét alternatív mó-
don biztosíthassa. A jelenlegi sza-
bályozási terv módosítását azért 
kérte, mert az ez idő szerint hatá-
lyos szabályozási vonal nem tenné 
lehetővé az alternatív lehetőségek 
alkalmazásához elengedhetetlen 
telekátalakítást. A képviselők úgy 
határoztak, hogy a Szada 1045/4. 
hrsz.-ú kivett út jellegét az ingat-
lan 289 négyzetméternyi része te-
kintetében meg kívánja szüntetni 
ezen ingatlanrész értékesítése ér-
dekében, így a kérelmező tervezett 
beruházása megvalósulhat. 

Kész a büdzsé
A jogszabályi előírásoknak megfelelően el-
fogadott költségvetési koncepcióban fog-
lalt tervezési irányelvek, a képviselő-testü-
let korábbi költségvetési kihatású döntései, 
továbbá a 2023. évi költségvetési törvény 
fő számai alapján elkészült az önkormány-
zat idei költségvetésének végső verziója. A 
képviselő-testület az önkormányzat ez évi 
büdzséjét 2  974  331  268 forint bevétellel és 
2  974  331  268 forint kiadással fogadta el. 
Ezen belül 1  756  331  268 forint a költség-
vetési bevétel összege, 1  218  000  000 fo-
rint a fi nanszírozási bevétel összege; vala-
mint 2  950  146  802 forint a költségvetési 
kiadás összege és 24  184  466 forint a fi -
nanszírozási kiadás összege.

Közbeszerzés vége 
A 2022. szeptemberi rendkívüli ülésen a 
testület úgynevezett Dinamikus Beszer-
zési Rendszerben (DBR) történő (három-
havonta ismétlődő) közbeszerzési eljárást 
indított villamos energia beszerzéséhez. 
A következő szakaszra, tehát a 2023. ápri-
lis 1-től június 30-ig terjedő időszakra szó-
ló felhívásban meghatározott ajánlattételi 
határidő lejártáig egyetlen ajánlattevőtől 
2 ajánlat (1 intézményi és 1 közvilágítás-
ra szóló) érkezett be. A lefolytatott közbe-
szerzési eljárás eredményesnek bizonyult, 

így az önkormányzat az érvényes ajánla-
tot tett az MVM Next Energiakereskedel-
mi Zrt.-vel köt szerződést. 

Egyéb döntések
A testület az előbbieken túl módosítot-
ta az önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló önkor-
mányzati rendeletet – átminősítve egyes 
ingatlanok forgalomképességük szerin-
ti besorolását –, valamint felhatalmazta 
a polgármestert arra, hogy az elektroni-
kus ingatlanárverési rendszerbe az önkor-
mányzatot regisztrálja.
 A testület tudomásul vette a polgármes-
ter és a képviselők 2023. évi vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről 
szóló tájékoztatást, miként a Szadáról ké-
szített tévés műsorszámok időpontjairól, 
tartalmáról, témáiról szóló féléves beszá-
molót is.
 A testület elfogadta Szada vízmegtar-
tást segítő koncepcióját, amelynek elké-
szítési szándéka hivatkozási alapként je-
lent meg már a LIFE LOGOS 4 WATERS 
projektben meghirdetett pályázatban is. 
A koncepció természetesen nem csupán 
a pályázati projekt megvalósításához je-
lenthet megfelelő alapot, hanem közép- és 
hosszú távú további önkormányzati célki-
tűzések és feladatok jövőbeni meghatáro-
zásához is.

 A képviselők tudomásul vették a tavalyi 
évben önkormányzati támogatásban ré-
szesített személyek, szervezetek és intéz-
mények pénzügyi elszámolásait, amelyek-
ből kiderült, hogy a támogatások összegét 
a támogatottak minden esetben a pályá-
zatukban megjelölt és a támogatási szer-
ződésben szereplő célokra fordították. A 
fel nem használt összegeket az érintettek 
visszautalták az önkormányzatnak.
 A testület kedvezően bírálta el a 
Szadafeszt Közösségszépítő Egyesület in-
gyenes helyiséghasználat iránti kérelmét, 
továbbá településrendezési kérdésben is 
döntést hozott. 
 Mindezek során összesen 11 határozat 
és 3 rendelet született a testületi ülésen. 
A részletek iránt érdeklődők az ülés do-
kumentumait a www.szada.hu webolda-
lon tanulmányozhatják. AP

TELEKÁTALAKÍTÁS



8 2111 SZADA | 2023. MÁRCIUS

KÖZ-TÉR

A z év elején a Coop élelmiszer-áru-
ház épületével szomszédos murvás 
terület egy részét elkerítette an-

nak tulajdonosa – ami törvény adta joga. 
E lépése azonban nyilvánvalóan Szada la-
kosságának nagy része által érzékelhető 
közlekedési problémát okozott a település-
központban. Miután a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 
által felsorolt közfeladatok körébe tarto-
zik többek között a gépjárművek parko-
lásának biztosítása is, Szada Nagyközség 
Önkormányzata úgy döntött, hogy az in-
gatlan tulajdonjogát közcélra megszerzi. 
 A képviselő-testület eltökélt szándéka 
változatlanul fenntartani a szadaiak számá-
ra nélkülözhetetlen parkolási lehetőséget 
a település központjában. Ennek megfele-

lően már tavaly decemberben vételi aján-
latot tett a területre, ám azt a tulajdonos 
a számára biztosított 30 napos határidő 
leteltéig, azaz 2023. január 18-ig sem fo-
gadta el. Az önkormányzatnak ezek után 
nem maradt más választása, mint hogy 
kisajátítás útján szerezze meg a telekrész 
tulajdonjogát – az ehhez szükséges doku-
mentáció összeállítását követően az eljá-
rást 2023. február elején el is indította Pest 
Vármegye Kormányhivatalánál.
 Időközben 2022 decemberében az in-
gatlant bérbe vette a 2023 januárjában (!) 
egy csomádi székhelyszolgáltatónál be-
jegyzett (!) gazdasági társaság, és azonnal 
használtszemélygépkocsi-kereskedelmi te-
vékenységbe kezdett, konténert telepített, 
közműveket köttetett be – mindezt keres-

MEGOLDÁS AZ UTAK POROSODÁSA ELLEN
A 2022-es év száraz nyara Szada 
közúthálózatán is komolyan érez-
tette zavaró hatását, hiszen a jobb 
minőségű kőterítéses utakon erős 
porosodást lehetett észlelni. Ezt ta-
pasztalva kísérleti jelleggel több ut-
cában, így a 
Liget köz-
ben (képen), a 
Hársfa utcá-
ban és a Ho-
mok dűlőn 
az utak por-
mentesíté-

sét kezdtük el. Szakembereink egy-
öntetű véleménye alapján a kívánt 
hatást emulziószórással lehet elő-
segíteni, így a tavalyi év őszén kü-
lönböző településrészeken három 
rövidebb szakaszú utcára terveztet-

tünk beavatkozást. Az emulziószó-
rás legkedvezőbben a mart aszfaltra 
terítve fejti ki pormegkötő hatását. 
Ilyen anyagot sikerült a tél folyamán 
korlátozott mennyiségben vásárol-
ni. Így viszonylag jó alappal rendel-

kező három utcát – ahol 
a csapadékvíz útpályáról 
való levezetése megold-
ható – mart aszfalt terí-
tésével sikerült kiegyen-
líteni, így készítve elő az 
emulzió szórásra. 

Szada Nova NKft.

kedelmi tevékenység bejelentése nélkül, 
azaz szabálytalanul! Az addig csak kör-
beszalagozott ingatlant drótkerítéssel és 
zárható kapuval zárta le, és településképi 
bejelentés nélkül, jogszabálysértő módon 
helyezett ki szabálytalan reklámtáblákat 
és molinókat… Az ingatlan lezárásával 
gyakorlatilag ellehetetlenítette az önkor-
mányzat ingatlan-nyilvántartásban rög-
zített átjárási szolgalmát, valamint szinte 
lenullázta a területen engedéllyel műkö-
dő büfé forgalmát. Mind a tulajdonossal, 
mind pedig a bérlővel szemben hatósági 
eljárás indult, a bérlő kereskedelmi tevé-
kenységének gyakorlását Pintér Lajos pol-
gármester határozattal 90 napra – vagy 
a kereskedelmi tevékenység szabályszerű 
bejelentéséig – felfüggesztette. A bérlő a 
tevékenységét nem függesztette fel, és a 
kereskedelmi tevékenységét sem sikerült 
még a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
módon bejelentenie, ráadásul a nyomtat-
ványon nem a valóságnak megfelelő ada-
tokat közölt. Az eljárás már cius elején (a 
lapzárta előtti napokban – a szerk.) még 
folyamatban volt.
 A kisajátításra vonatkozó szabályok 
szerinti eljárásban a kormányhivatal vég-
zésben jelöli ki a kártalanítás alapját ké-
pező szakvéleményt elkészítő szakértőt. 
Az ő feladata helyszíni szemle megtar-
tásával az ingatlan napi forgalmi érté-
kének, valamint a kisajátítással össze-
függő esetleges értékveszteségnek és 
költségeknek a meghatározása, mindezt 
szakvéleményben rögzítve. A kormány-
hivatal ennek ismeretében, a szakértővel 
történő konzultációt követően dönt az 
ügyben – erre legkorábban március vé-
gén (a lap megjelenése idején vagy után

– a szerk.) kerülhet sor.
Szada Nagyközség Önkormányzata

Az önkormányzat 
elindította a kisajátítási 

folyamatot
Az önkormányzat a közösség javára kívánja megszerezni
 a Coop élelmiszer-áruház melletti, magáncélra lekerített

 parkolóterületet. Ennek érdekében a polgármester 
február elején megindította a kisajátítási eljárást. 

A döntésre legkorábban március végén kerülhet sor. 
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KÖZ-TÉR

I dén január elsejétől a Sza-
da Nova Nonprofit Kft. 
kiemelt feladatai közé 

tartozik az önkormányzati va-
gyongazdálkodáshoz tartozó in-
tézményi karbantartások elvég-
zése. Ezen feladatok ellátásához 
szükséges pénzügyi erőforrást 
a tulajdonos, vagyis az önkormányzat biz-
tosítja. Társaságunk az intézmények hi-
baelhárítási, karbantartási és felújítási 
munkálatain kívül bizonyos épületek üze-
meltetési, gondnoki feladatait is ellátja. 
2023-ban ilyen ingatlanok a temető és a 
sportcentrum, amelyek fenntartását fon-
tos kihívásnak tartjuk.

Lépésről lépésre
Aki járt mostanában a temetőben, bizto-
san észrevette, hogy elkészült az új házi-
rend, amelyet a kerítés egy kiemelt részén 
helyeztünk el. Temetőgondnokunk tovább-
ra is készségesen segít az érdeklődőknek 
és az irodánk kom-
petens munkatár-
sához irányítja őket.
 A sportcentrum 
kihasz nál ható sá-
gá nak növelése ér-
dekében különböző 
beruházásokat vég-
zünk/végeztünk az 
épületen, illetve a 
szabadidőparkban. 
A gazdaságosságot 
szem előtt tartva te-
lepítettünk egy hű-
tő-fűtő klímaberen-
dezést az emeleti 
rendezvényterem-
be, amely bérlése 
iránt jelentős lakos-
sági érdeklődés mu-

tatkozott már az első negyedév folyamán. 
A rézsűfalak növényeinek ápolása, pótlá-
sa márciusi terveink között szerepel(t).

Rendszeres jelenlét
Nagy örömmel fogadtuk ezeket az új, szá-
munkra nagy kihívást jelentő feladatokat. 
Mára azonban sikerült kidolgoznunk egy 
jól működő rendszert, ami alapján szak-
embereink és partnereink koordinációja 
teljessé vált nemcsak az üzemeltetés, de 
a karbantartások kapcsán is. Munkatár-
saink minden hónap első csütörtöki nap-
ján bejárják a helyi intézmények épületeit. 
Ellenőrzik az előzőleg elvégzett munká-

kat, illetve felmérik az épületek állapotát, 
valamint jelentést készítenek az elvégzés-
re váró feladatokról. A felmért munkákat 
cégünk munkatársai sürgősségük, jelle-
gük és az elvégzésükhöz szükséges időke-
retük alapján rangsorolják és tervezik be. 
A kivitelezés időpontjáról és várható idő-
tartamáról ütemezési tervet egyeztetünk 
az intézmények vezetőivel. Amennyiben a 
tervezett havi karbantartásokon kívül fel-
merül olyan sürgős feladat, amely nem vár-
hat a következő havi bejárásig, azt a kapa-
citás függvényében elvégezzük.
 Az előző hónapokban nagyobb lemara-
dást sikerült pótolni a javítások területén, 
megismerkedtünk az épületekkel, az épü-
leteket használó felnőttekkel, gyerekekkel. 
Ma már nagy örömmel fogadják az óvodá-
sok is a sárga kapucnis pulcsis bácsit a lét-
rájával, szerszámosládájával, és kíváncsian 
fi gyelik munkavégzés közben. Dolgozóink 
mára otthonosan mozognak a termekben, 
csoportszobákban, folyosókon, és gondos 
tekintettel keresik, hogy melyik ajtó szo-
rul, melyik konnektor lötyög, vagy melyik 
csap csöpög. E tevékenység keretei között 
végeztük el számos intézményben a lám-
patestek energetikai takarékosságot célzó 
átalakítását, a fényforrások cseréjét. Volt 
már dolgunk csőtöréssel és rendszeres 
dugulást okozó szennyvízelvezetés-dőlés 
megváltoztatásával.

Ami a csövön kifér
Szerződött gépészünk elsősorban a meglé-
vő rendszerek zökkenőmentes működését 
biztosítja, de szerkezeti változtatásokat és 
alternatív megoldásokat is javasolhat. Leg-
főbb célunk, hogy az önkormányzati tulaj-
donú épületeket a jövő generációinak jó ál-
lapotban őrizzük meg.

 Összességében szépen elin-
dult az intézményvezetőkkel, 
önkormányzati vagyonhaszná-
lókkal a közös munka, és azon 
dolgozunk, hogy a kiváló mi-
nőségű közszolgáltatást hosz-
szú távon tudjuk garantálni, a 
fenntartó költségeit jelentősen 
csökkentve. Szolgáltatási re-
pertoárunk bővítését célozva 
jelenleg egy kőműves munka-
társat keresünk, aki remélhe-
tőleg már májustól erősíti csa-
patunkat. Amikor az időjárás 
engedi, elkezdődhetnek a la-
kosság számára jobban látha-
tó közterületi burkolatjavítá-
sok, kisebb építések is.

Szívós-Novák Ágnes 
irodavezető-koordinátor

Mint korábban jeleztük, jelentősen bővült a Szada 
Nova Nonprofi t Kft. feladatköre. Többek között a társaság

végzi a helyi intézmények (például óvoda, bölcsőde,
 művelődési ház) épületeinek karbantartását is. És 

már az ovisok is örömmel fogadják a szerelő bácsit…

Gondos kezek, 
ügyelő szemek

Szada Nova 
NKft.

Minden intézményben elvégzik az aktuális javításokat



10 2111 SZADA | 2023. MÁRCIUS

A harmincnapos érvényes-
ségű, tel jes  árú várme-
gyebérletet 9450 fo-

rintért, az országbérletet pedig 
ennek duplájáért, 18 900 forin-
tért lehet majd megvásárolni.  
Az új bérlettekkel a közösségi 
közlekedési szolgáltatók (MÁV-
START, Volánbusz, MÁV-HÉV 
és GYSEV) helyközi járatait 
használhatják majd az utasok.
 A tanulók ezúttal is élhetnek a 
megszokott 90 százalékos kedvezményük-
kel, ám a két új bérlettípusnak köszönhető-
en azt már nemcsak az állandó lakóhelyük 
és az oktatási intézményük közötti utazás-
hoz vehetik igénybe, hanem korlátozás nél-
kül az adott vármegyében vagy akár az egész 
országban. 
 A MÁV-Volán-csoport álláspontja szerint 
az új bérleteket mindenkinek érdemes lesz 
megváltania, aki jelenleg az új bérletek árá-
nál többet költ vasúti vagy buszos közlekedési 
jegyre, bérletre vagy üzemanyagra. A csoport 
szerint az országbérlet a hosszabb távolságok-
ra vagy a legalább két megyén át ingázók szá-
mára kínál versenyképes alternatívát.
 A közlekedési szolgáltatók szerint egysze-
rűbbé válik a jegyváltás is. A jövőben elég 
lesz hónapról hónapra egyetlen – helykö-
zi buszokra és vonatokra – érvényes har-
mincnapos bérletet váltani. Növeli és egyet-
len esetben sem szűkíti az utasoknak kínált 
bérletválasztékot: minden jelenlegi jegy- és 
bérlettípus május elsejét követően is meg-
marad, így mindenki a számára legkedve-
zőbb megoldást választhatja. A megszokott 
kedvezmények az új bérlettípusok esetében 
is igénybe vehetők lesznek.
 A társaságok megjegyzik, hogy néhány 
kivétellel azonban számolni kell. Például 
az újfajta bérletek nem lesznek érvényesek 
a településhatárokon belül közlekedő he-
lyi járatokon, így a fővárosi BKK-járatokon 
sem! Ugyanakkor a helyközi (távolsági) bu-
szokra és a MÁV-START járataira a város-
határon belül is felszállhatnak a két új bér-

lettípus tulajdonosai, anélkül, hogy külön 
jegyet vagy bérletet kellene váltaniuk. Bu-
dapesten a MÁV-HÉV járatain és az agglo-
merációs kék buszokon csak a főváros köz-
igazgatási határán kívül fogadják el a Pest 
vármegye-bérletet és az országbérletet, a 

városhatáron belül már szükség 
lesz a BKK-jegyekre vagy Buda-
pest-bérletekre is.
 A Városi és Elővárosi Közleke-
dési Egyesület (VEKE) szerint a 
kormány „nagyjából ingyenes-
sé tette a helyközi közlekedést az 
ingázók számára”. A civil szerve-
zet úgy véli, a 86 százalékos kö-
telező munkáltatói hozzájárulás 
és a 90 százalékos diákkedvez-
mény mellett ez minden továb-

bi nélkül kijelenthető. 
 „Az intézkedés kísérletet sem tesz arra, 
hogy a helyi közösségi közlekedéssel bár-
milyen integráció, együttműködés lehessen. 
Ellenkezőleg, ez inkább betámadásként ér-
telmezhető. A kormányzat következetesen 
tagadja az Európa-szerte jól működő közle-
kedési szövetségek rendszerét, és a mély szo-
cializmus MÁV-MÁVAUT mindenhatóságát 
tolja. Kifejezetten kilóg a lóláb az árazásnál 
is, hiszen még az indoklásnál is megjegyez-
ték, ez 50 Ft-tal olcsóbb, mint a Budapest-
bérlet; nem végeztek semmilyen számítást. 
A városok egyre inkább képtelenek fenntar-
tani a saját településükön belül a közösségi 
közlekedés rendszerét. Az lesz, hogy a kor-
mányzati járatokon ingyen lehet majd utaz-
ni a városon belül is, a városi járatokon meg 
ehhez képest durván fi zetni kell.
 Hiába írják, hogy a szolgáltatókat majd 
kompenzálják a bevételkiesés miatt, ez a ha-
sonló intézkedések után soha nem történt 
meg és most sem fog. A MÁV-tól 50 milliár-
dot vontak el csak 2023-ban (várhatóan sem 
pályakarbantartásra, sem járműfelújításra 
nem jut, járműbeszerzés pedig nem lesz), és 
erre jön majd rá a kieső bevétel, ami szin-
tén tízmilliárdokban mérhető. A várhatóan 
megnövekvő forgalom kiszolgálására, hiába 
ígérik, nem lesz se több jármű, se több jár-
művezető vagy kalauz. A MÁV-START min-
den negyedik járműve áll, és az elvonások 
miatt esélyük sincs azokat forgalomba he-
lyezni” – írta a VEKE. 

Összeállította: RF

KÖZ-TÉR

A fővárosba ingázóknak hátrányos 
lehet az új bérletrendszer

A kormány döntése értelmében május elsejével indul az új vármegye- 
és országbérletrendszer, amelyekkel egyszerűen és megfi zethető áron 

lehet utazni a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV 
helyközi járatain. Azonban a fővárosi BKK-járatokra nem lesz érvényes.

Az új bérletrendszer bejelentése 
után lapunk megkereste az Építé-
si és Közlekedési Minisztériumot, a 
következő kérdéseket juttattuk el a 
tárcához:
  •    Az új rendszer bevezetését meg-

előzte-e bármilyen hatástanul-
mány elkészítése? Milyen megálla-
pítások vannak benne?

  •    Figyelembe vették-e az egyes te-
lepülések saját közlekedési, illetve 
tarifarendszerét? 

  •    Törekednek-e arra, hogy az állami 
szolgáltatók és a helyi szolgáltatók 
közlekedési rendszerét integrálják, 
és azok egymásra épüljenek? 

  •    A tárca szerint az intézkedés 
mennyiben érinti az önkormány-
zatok közlekedési cégeinek sorsát? 

  •    A várhatóan megnövekedő forga-
lom kiszolgálását hogyan kíván-
ják elérni? 

 A felvetésekre a március eleji lap-
zártáig nem kaptunk válaszokat…

KÉRDÉSEK, 
VÁLASZOK NÉLKÜL

Fo
tó:

 Vo
lán

bu
sz 

Zrt
.



2111 SZADA | 2023. MÁRCIUS 11

HELYI GAZDASÁG

A BioTechUSA cégcsoport legfrissebb szadai beruházása a 
cég terveinek mentén halad. Mi több, az ipari parkban újabb 

területet vett meg. A társaság 2022-ben dinamikusan 
növekedett, és a fejlődésnek mintha nem is lenne határa.

A válságálló intézkedéseknek kö-
szönhetően a tavalyi évet több mint 
20 milliárd forintos növekmény-
nyel zárta a BioTechUSA cégcsoport. 
Árbevétele elérte a 80,4 milliárd, 
EBITDA-mutatója pedig meghaladta 
a 11,5 milliárd forintot. A vállalatcso-
port 300 új termékkel bővítette port-
fólióját, 17 új üzletet nyitott és tör-
ténetének legnagyobb beruházási 
hullámát indította el 2022-ben.
 Az étrend-kiegészítők és speciá-
lis élelmiszerek piaca fellendülésben 
van, évi 8-10% százalékkal növek-
szik, egyre szélesebb ezen termé-
kek fogyasztói bázisa. Ugyanakkor a 
gyártóknak és forgalmazóknak 2022 
során számos kihívásra kellett vá-
laszt találniuk az alapanyaghiánytól 
kezdve a megnövekedett szállítási és 
energiaköltségeken át az árfolyam-
ingadozásig, infl ációig jutva. Mindez 
a cégcsoport B2C, azaz közvetlenül 
a fogyasztóknak történő értékesíté-
si eredményein azonban nem látszó-
dott.
 2022-ben erősödött a cégcso-
port nemzetközi pozíciója, a tel-
jes árbevétel mindegy 80 százalé-
ka származott exportból. A társaság 
megőrizte piacvezető helyét Görög-
országban, emellett Norvégiában 
és Franciaországban is rekord ár be-
vételt könyvelhetett el. Spanyolor-
szágban, Olaszországban és Por-
tugáliában szintén megszilárdult a 
jelenléte. Franciaországban, Német-
országban és Szlovákiában új egy-
ségek nyíltak, amelyeket 2023-ban 
továbbiak követnek majd. Későbbi 
terjeszkedési tervei között szerepel 
a közép- és dél-amerikai, a délkelet-
ázsiai, közel- és távol-keleti térsé-
gekben való megjelenés. 

NÖVEKEDÉS 
MINDEN SZINTEN

K özel egy esztendővel ezelőtt jelen-
tette be a százszázalékban magyar 
tulajdonú BioTechUSA cégcsoport, 

hogy 100 millió darab prémium-fehérje-
szelet legyártására alkalmas, 18 ezer négy-
zetméter alapterületű üzemet, valamint 
hozzá tartozó raktári és szociálisépület-
részeket létesít a Szadai Ipari Park terüle-
tén, a meglévő logisztikai központ és gyár-
tóüzem közelében. 

Jól halad
A cégcsoport február közepén mutatta be 
a 2022-es éves üzleti jelentését – a keretes 
írásban ismertetett kiváló produkcióhoz a 
jelenlegi szadai bázis is jelentősen hozzá-
járult –, és ez az alkalom remek lehetősé-
get kínál arra, hogy megtudjuk, hol tart 
éppen a tavaly indított fejlesztés. 
 – Egy négyezer négyzetméteres úgyne-
vezett logisztikai hajó már elkészült, egy 
másik hasonló nagyságú üzemcsarnok épí-
tés alatt van. Ugyancsak építés alatt van az 
a csarnok, ahová majd a százmillió szelet 
gyártására képes gépsorok kerülnek – so-

rolta a közel egy esztendő alatt történteket 
Lévai Bálint vezérigazgató, társtulajdonos. 
– A terveink szerint a saját forrásból be-
szerzett első gépsor üzemel majd kezdet-
ben, körülbelül fél kapacitással. Az ebből 
kikerülő termékek árbevételéből vásárol-
juk majd meg a másik gépsort, és ennek 
elindításával érjük el a teljes, százmillió 
szeletes kapacitást. A beruházással mint-
egy száz új munkahelyet is teremtünk.
 Előzetesen mintegy 12 milliárd forintra 
tervezték az egész beruházást, amit a cégve-
zető szerint jövőre várhatóan be is fejeznek. 
Lévai Bálint megjegyezte, hogy a változó 
gazdasági környezet miatt a korábbi elkép-
zeléseket módosítani kellett, így jelenleg is 
tudják tartani ezt a „konzervatív” költség-
keretet (amiben benne van a kormány ál-
tal nyújtott 2,7 milliárd forint támogatás is). 
Egyébként kevés vállalat mondhatja el ma-
gáról, hogy fejlesztéseit – legyen az termék, 
eszköz vagy telephely – szinte kizárólag sa-
ját tőkéből állja, a BioTechUSA cégcsoport 
éppen ilyen. Az üzleti jelentés ismertetése 
során Lévai Bálint hangsúlyozta, hogy ez 
a stratégia teremti meg a társaság stabili-
tását, függetlenségét és szabadságát. 

Célok
Hol van a fejlődés határa? A vezérigazga-
tó szerint azzal, hogy az étrendkiegészítő- 
és speciálisélelmiszer-gyártó, illetve -for-
galmazó iparágban európai szinten vezető 
szerepet töltenek be, csak önmaguk szab-
hatják meg a saját korlátjaikat. Ráadásul 
szerinte a piaci szegmensben még renge-
teg a ki nem használt potenciál. Jelezte a 
fejlődési lehetőséget azzal is, hogy pél dául 

az ipari parkban a közelmúltban nagyjá-
ból ugyanakkora területet vásároltak, mint 
amekkorán a mostani bázisuk terül el, de 
még nincs eldöntve, hogy a jövőben ott mi-
lyen beruházást valósítanak meg. 
 – Rövid távú célunk az árbevétel növe-
lése. A hosszú távú célunk pedig mindig 
attól függ, hogy éppen milyen lehetősége-
ket kínál a változó piaci környezet. 

Raff ai Ferenc

Határtalan 
lehetőségek előtt 

 Lévai Bálint 
elégedett az 
eredménnyel
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Novák Ricsi is segített Kovács Zsolt és a kézibicikli A „láthatatlan” szobában

A z Országgyűlés még 2017-ben dön-
tött a Magyar Parasport Napja hi-
vatalossá tételéről. A február 22-i 

dátum választása szimbolikus, hiszen 
1970-ben ezen a napon alakult meg Bu-
dapesten a Mozgásgátoltak Halassy Oli-
vér Sport Clubja a Mozgásjavító Intézmény 
falai között. A mai magyar parasport ki-

alakulásában döntő jelentőségű volt, hogy 
az első, intézményesített sportszerveze-
tet olyan legendák alapították meg, mint 
Tauber Zoltán, az ország első paralimpiai 
bajnoka, Fejes András, az első magyar 
paralimpiai érmes. A klub a névválasz-
tásával a legendás vízilabdázó és úszó 
előtt tisztelgett, aki lábamputáltként az 
épek között lett olimpiai bajnok 1932-
ben és 1936-ban.
 Az MPB a 2023. február 22-i hato-
dik parasportnap nagykövetpárosának 
Krajnyák Zsuzsanna tizenkétszeres 
paralimpiai érmes, világ- és Európa-
bajnok kerekesszékes vívót és Szatmári 
András olimpiai bronzérmes, világbajnok 
kardvívót kérte fel. Az ő feladatuk képvi-
selni a hazai parasportmozgalom kiemel-
kedő eseményét, minél több emberhez 

eljuttatni a fogyatékossággal élők fontos 
szerepét a társadalomban.
 A MPB a Fogyatékosok Országos Diák, 
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége 
(FODISZ) szakmai támogatásával hir-
dette meg Lélekmozgató programját az 
ország összes óvodája, iskolája, felsőok-
tatási intézménye és önkormányzata szá-
mára. Ehhez – a tavalyi évhez hasonlóan – 
a szadai önkormányzat is csatlakozott. 
A helyi parasportnapi programok a Falu-
házban zajlottak.
 Ezúttal a Székely Bertalan Általá-
nos Iskola két évfolyama is csatlako-
zott a naphoz, akik négy helyszín kö-
zül választhattak. Az egyikben Kovács 
Zsolt parasportoló volt a „vezető”, aki a 
handbike (kézibicikli) eszközzel várta a 
fi a talokat. A másik állomáson Novák Ri-
csi ERGO evezőgéppel mutatta be, hogyan 
is lehet ezzel „nagy távolságokat” meg-
tenni.  A harmadik helyszínen T. Nagy 
Anna sakkozott az érdeklődő gyerekek-
kel. A negyedik állomás pedig a Bagolyvár 
könyvtárban volt, ahol a Faluház kollégái 
várták a diákokat a „láthatatlan” szobá-
ba. Itt bekötött szemmel haladtak a gye-
rekek, fűszereket kellett kitalálni, utána a 
cipőjüket felvenni, bekötni, valamint sö-
tétben a nevüket leírni. Mindegyik állo-
más sok izgalmat és meglepetést tarto-
gatott az ideérkező gyerekek számára. 
 Jövőre is csatlakozunk a Lélekmozga-
tó programhoz, mindannyiunk felelőssé-
ge, hogy a jövő generációja is nyíltan, el-
fogadóan gondolkodjon.

Összeállította: Puskás Zsuzsanna ifj úsági szervező

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) minden évben 
február 22-én tartja meg a Magyar Parasport Napját, 

amelyhez – az előző év után ismét – Szada is csatlakozott.

Lélekmozgató 
program Novák 

Ricsivel és társaival

Továbbra is változatos eseményekkel 
készülünk a Faluházban és a könyv-
tárban is, amelyekre kicsiket és na-
gyokat is szeretettel várunk. 

EGY KIS ÍZELÍTŐ
PROGRAMJAINKBÓL:
  •    március 23., 18 óra: 

Cimbaliband koncert
  •    március 31., 18 óra: Fejezetek a 

magyar hadtörténetből 
egy kávé mellett (2. előadás)

  •    április 4., 10 és 
13 óra között: 
húsvéti készülődés 
és Papírszínház 7–12 év közötti 
gyerekeknek

  •    április 29., 10 és 22 óra között: 
Családi nap a sportcentrumban 

Rendezvény- és színháztermünk is 
bérelhető, akár folyamatos szakkö-
rök, családi rendezvények, esküvők 
megtartásához. Érdeklődés a Falu-
ház elérhetőségein.

FALUHÁZI PROGRAMOK
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HELYI KULTÚRA

A könyvtár tavaszi programjai nem-
csak színesek, de illatosak is lesznek 
idén, hála Sándor Zsuzsa asztroló-

gus, lélek- és egészség-tanácsadó március 
22-i előadásának. Az Asztrotavasz című elő-
adáson megismerhetik a tavaszi napfordu-
lóval kinyíló energiákat, a bolygók aktuá-
lis hatását életünkre. Majd születési dátum 
alapján megalkotott, rövid, személyre szó-
ló útmutatót kap minden résztvevő, hogy 
a legtöbbet hozhassa ki az idei tavaszból, 
és megtudja, mi lehet az életfeladata, ho-
gyan képes azt kiteljesíteni. Előadónk ki-
tér majd arra is, hogy a természetes illóola-
joknak milyen hatása van a testre, a lélekre 
és a szellemre. Ezen az estén a résztvevők 
Doterra illóolajminta-szettet kapnak aján-
dékba. (A részvételt előzetes regisztráció-
val kérjük jelezni! Bár e lap március 20-án 
jelenik meg, reméljük, a rövid idő is elég-
nek bizonyul a jelentkezéshez.)

 Április 11-én mi is megtartjuk a költé-
szet napjához kapcsolódó rendezvényün-
ket. A részletes programokról hamarosan 
tájékoztatjuk az érdeklődőket. Látogassa-
nak el akkor is hozzánk!
 A kölcsönözhető új könyveket a nap bár-
mely időszakában megtekinthetik a Faluház 
ablakában berendezett kirakatban. Az épület 
előtt és az előtérben lévő Könyvmoly börze 
szabadpolcainkról továbbra is válogathatnak 
a kihelyezett ingyen elvihető könyvekből!

Könyvajánló
Aradi Péter: Csend, amire vágytál 
(Kalligram, 2022)
Ez egy mai, Magyarországon játszódó kita-
lált történet az első könyves, újságíróként is 
tevékenykedő szerzőtől. Szinte tükröt mutat 
az olvasóknak, hiszen közelmúltbéli politikai 
események és budapesti helyszínek mentén 
halad a történet 300 oldalon. De csak erős 

Nyílik a természet, hosszabbodnak a nappalok, de 
könyvtárba járni ilyenkor is jó. Jöjjenek, válogassanak 

kedvükre az új könyvekből és programjainkból is! 

Illatossá válik a könyvtár Hétfő: 9–15 óra, Kedd: 11–17 óra
Szerda: 12–18 óra, Csütörtök: 9–15 
óra, Péntek: 9–15 óra

ÜNNEPI ZÁRVATARTÁS:
Március 15.: zárva
Április 6–10.: zárva

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

NYITVATARTÁS

idegzetűeknek és kritikát bíró olvasóknak 
ajánlott! Társadalmi korrajz kishazánkból, 
nem virágnyelven elmesélve. A történet 
főszereplője egy jó állásban lévő, kallódó 
antihős, akinek nem feltétlenül szeretnénk 
szurkolni, hogy jóra forduljon végre a sorsa. 
Inkább a bőrünkön érezzük, hogy mennyi 
vele megesett történet keseríti a minden-
napjainkat. Dénes elbeszélésében élhetjük 
meg az elmúlt tíz-tizenkét év magyarorszá-
gi eseményeit, melyek fi lmszerűen gyorsan 
pörögnek. Minden érzékszervünkre hat, ma-
radandó nyomot hagy, sok mindent kimond 
ez a könyv. Olvassák, ha merik!

Összeállította: Németh Anikó könyvtáros
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OKTATÁS-NEVELÉS

M inden pedagógustársam, aki-
nek nem volt délutáni órája vagy 
napközis foglalkozása, valamint 

a helyi Gyermekélelmezési Szociális Étkez-
tetési Konyha vezetője és néhány munka-
társa, illetve az iskolai diákönkormányzat 
tagjai is jelen voltak a fórumon. 
 Az egyes osztályaink képviselői már ko-
rábban összeírták a társaik körében fel-
merült kérdéseiket, amelyeket aztán az 
osztályfőnökükkel egyeztettek. A kérdé-
sek nagyon sokrétűek voltak: előfordult 
karbantartásra, takarításra, pedagógiá-

ra, tanulói viselkedésre és konyhai higi-
éniára vonatkozó felvetés is. Egyik sem 
maradt érdemi válasz nélkül, sőt több, a 
diákfórumon jelzett problémát már or-
vosoltunk is.
 Az idő gyorsan elmúlt, hosszúra nyúlt a 
pedagógus-diák találkozó. Ezt a fajta pár-
beszédet is tanulniuk kell a gyerekeknek, 
ennek kifejezésére is teret kell adnunk, ez 
is egy nagyon fontos kompetenciaterület. 
Egy-egy ilyen találkozó sokat lendít az is-
kolai kölcsönös együttműködésen.

Szél Renáta pedagógus 

Február elején diákfórumot tartottunk a 
Székely Bertalan Általános Iskola dísztermében. 
Kíváncsiak voltunk, milyen ésszerű vagy indokolt 

meglátásokkal, javaslatokkal állnak elő a tanulóink.

Egy felvetés sem 
maradt válasz vagy 

megoldás nélkül
A farsangolás jegyében február
harmadik hetében sikerült iga-
zán nagy zajt keltenünk az iskolá-
ban, hiszen a hétköznap délutáni 
alsó és felső tagozatos télűzés után 
szombaton a felnőttek szórakoz-
tak a Székely Bertalan Általános Is-
kola javára rendezett jótékonysá-
gi bál keretei között. Igazán nagy 
öröm volt számunkra, hogy a szülői 
munkaközösség áldozatos munká-
jának köszönhetően, többéves ki-
hagyás után, újra megvalósulha-
tott ez az összefogás. 
 A vendégek igényes műsorokat 
láthattak. Többek között a harma-
dik évfolyam egy cirkuszi előadás-
sal bűvölte el a közönséget, a 7.  c 
osztály pedig hiphopzenére tanult 
be egy látványos koreográfi át. A 
pedagógusok a Mary Poppins mu-
sical betétdalára táncoltak eser-
nyőkkel, kollégánk, Abonyi Tiborné 
pedig a My Fair Ladyből énekelte el 
a Ma éjjel táncolnék című dalt.
 A vacsorát a vendégek a kony-
ha épületében fogyasztották el, és 
természetesen a tombola sem hiá-
nyozhatott. Értékes tárgyakkal és 
aktív pihenésre lehetőséget adó 
nyereményekkel lettek gazdagab-
bak a szerencsések. A tombolán 
ezúttal három fődíjat sorsoltunk ki. 
Az önkormányzat, a képviselő-tes-
tület, illetve Pintér Lajos polgármes-
ter felajánlása egy két napra szóló 
wellness utalvány volt, illetve Vécsey 
László parlamenti képviselő, Vrabély 
Balázs és Oroszi Sándor önkormány-
zati képviselők közösen szintén 
kétnapos utat ajánlottak fel. Emel-
lett dr. Kiss Gergely olimpiai bajnok 
vízilabdázó által dedikált vízilabda 
is a fődíjak között szerepelt.  A ren-
dezvényt mellettük sok magánsze-
mély és cég támogatta, amit kö-
szönünk a gyermekek nevében is. A 
befolyt bevételt az iskola és a tanu-
lóközösség javára fordítjuk. 
 Terveink szerint a bált jövőre is 
megtartjuk, reméljük, valamennyi 
mostani vendégünket akkor is kö-
szönthetjük.

Tassi Beáta igazgatóhelyettes

FARSANG, TÁNC, 
JÓTÉKONYKODÁS

Petőfi  Sándor születésének 200. évfor-
dulójának emlékére a Petőfi  Irodalmi 
Múzeum szervezésében Petőfi -busz 
járja az országot, ezzel népszerűsít-
ve a nagy költő életútját és munkássá-
gát. Szadára február 24-én érkezett, az 
általános iskola 5. és 7. osztályosai lá-
togatták meg a kiállítást, mivel az idei 
tanévben ők tanulnak részletesebben 
Petőfi ről.
 A csoportokat múzeumpeda gógiai 
foglalkozásokkal várták. Érdekessége-

ket mutattak be 
a megmaradt 
Petőfi -ábrázolá-
sokról, majd az 
interaktív kiál-
lítás megtekin-
téséhez irány-
mutatásokat 
kaptak a tanu-
lók. Keresgé-
léseik és kuta-
tásaik nyomán 

megtudhatták: mi volt Petőfi  kedvenc 
étele, milyen állatokat vihettek be a Pil-
vax kávéházba, mit ajándékozott Petőfi  
Arany Jánosnak, mi volt a Füstbe ment 
terv című vers első címvariációja?
 Öröm volt látni, milyen lelkesen ke-
restek, kutattak a gyerekek a nagyon 
színvonalasan felépített kiállítási anya-
gok között. A busz nem csak a tanuló-
kat várta, így a délutáni órákban a tele-
pülés lakói is meglátogathatták.

Asztalos Anikó pedagógus

SZADÁN JÁRT A PETŐFI-BUSZ 
Új ismereteket is 
adott a mozgó kiállítás
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OKTATÁS-NEVELÉS

A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsődében 
februárban a farsang, illetve az 
ezzel kapcsolatos népszokások, 

-hagyományok voltak a középpontban.

A medve 
kinn maradt…

A hagyomány szerint min-
den februárban a bar-
langjaikból elő-előbuk-

kanó medvék viselkedéséből 
következtetni lehet az elkövet-
kezendő időszak időjárásának 
alakulására. Szerencsénkre 
akad néhány jószág a szom-
szédos Veresegyházon, így a 
Napocska és a Manócska cso-
port kirándulni ment az ottani 
medveotthonba, hogy megbizo-
nyosodjanak a legendát övező 
szóbeszéd hitelességéről.
 A szokás úgy tartja ugyan-
is, hogy ha a hosszú téli álom 
után a barlangjából kievickélő 
medve saját árnyékát meglát-
va visszabújik a helyére, akkor 
még hosszan elhúzódó télre le-
het számítani. Ellenben ha kinn 
marad, beköszönt a várva várt 
tavasz és vele együtt a jó idő is. 
A látogatáskor a gyerekek izga-
tottan állapították meg, hogy a 
mackók barlangjaikból előbújva 
békésen heveredtek le az odú-
ik bejárata előtti placcon, így az 
utóbbi jóslatra voksoltak. Ha-
marosan kiderül, vajon meny-
nyiben igazolhatók a medvék 
meteorológiai előre jelző ké-
pességeit övező hiedelmek!
 Az időjósló nap után elkez-
dődhetett a farsangra való 
készülődés az óvodában. A 
gyermekek folyamatosan ké-
szítették az álarcokat, masz-
kokat, amelyek később a fa-
liújságokat, csoportszobákat 
díszítették; így a hópelyheket 

például felváltották a színes far-
sangi díszek. Beszélgettünk ve-
lük a farsangi népszokásokról 
is, valamint énekeltünk, ver-
seltünk, táncoltunk.
 Február 15-én a Dózsa György 
úti óvodában, 20-án a Postaköz 
utcai óvodában elérkezett a vár-
va várt nap. Mindenki jelmezbe 
öltözött, és kezdetét vette a vi-
galom. Változatos versenyjáté-
kok színesítették a napot, így a 
közös mókázással közelebb ke-
rültek a gyermekek egymáshoz. 
A mulatságról nem hiányozha-
tott a sok ropogtatnivaló, illet-
ve a fánk sem. 
 Az ovifarsang utáni napon a 
Süni csoport apraja és nagyja a 
beöltözés egy különleges módját 
választotta: pizsamapartit ren-
deztek. Nagy örömmel vette fel 
minden gyermek és óvó néni a 
még az otthoni ágy melegét őrző 
alvóruháját. Játszottak alvóka 
kitalálósat, pizsamafelismerős 
játékot, mesefilmeket néztek 
pattogatott kukoricát ropog-
tatva. Aztán alváskor elhang-
zott egy rég elfeledett altató is: 

„Jó éjt gyerekek búcsúzik a Fü-
les mára…” Különleges nap volt 
ez mindenki számára. 
 Február 17-én az óvoda belső 
udvarán hagyományunkhoz hí-
ven elégettük a Napocska cso-
port által készített kiszebábot, 
közösen kántálva, hangszerek-
kel zörögve, télűző mondókákat 
kiabálva: „Maskarások bolon-
dok, rázzátok a kolompot, taka-

rodjon el a tél örvendezzen aki 
él!” A telephelyi óvodában a ki-
szebábot a patak vitte el, élve a 
néphagyományőrzés ezen lehe-
tőségével. 

ÓVODAI 
BEIRATKOZÁS:
 2023. április 20., 
 8–16 óra között

 2023. április 21., 
 8–16 óra között

A Szada, Dózsa György út 
63. alatt várjuk azoknak a 
gyermekeknek a beíratá-
sát az óvodába, akik már 
betöltötték a 3., 4., 5. élet-
évüket, de még nem járnak 
óvodába. Felvételi kérelmü-
ket jelezzék azok is, akiknek 
gyermeke 2023. augusztus 
31-ig tölti be 3. életévét és 
kéri az óvodai ellátást, illet-
ve akik 2023. szeptember 1. 
után töltik a 3. életévüket, 
és a szabad férőhelyek ter-
hére helyezhetők el.

BÖLCSŐDEI 
BEIRATKOZÁS:
 2023. április 24., 
 8–16 óra között 
A Szada, Dózsa György út 
63. alatt a bölcsődébe vár-
juk azoknak a gyerekeknek 
a jelentkezését, akik 2023. 
szeptember 1-től igény-
be szeretnék venni az ellá-
tást. A gyermek felvételé-
nek feltétele a szadai lakcím 
és mindkét szülő munkavi-
szonya, továbbá, hogy 2023. 
szeptember 1-ig a 20. hóna-
pot töltse be.
 A beiratkozásokhoz 
szükséges okmányok: sze-
mélyi igazolvány, gyermek 
születési anyakönyvi kivona-
ta, tajkártya, lakcímet iga-
zoló kártya, oltási kiskönyv. 

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

 Reméljük, hamarosan meg-
érkezik a tavasz, mi mindent 
megtettünk érte!

Csikós Gellértné 
intézményvezető
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SZOCIÁLIS ÜGYEK

A magyar családokban az idős em-
berek lehetőség szerint saját ott-
honukban szeretnének élni, eh-

hez pedig olyan segítségre van szükségük, 
amely biztonságérzetüket növeli, kö-

zösségi kötődései-
ket erősíti. Ezért a 
kormány 2022-
ben elindította a 
Gondos óra prog-
ramot, amely a di-
gitális idősgondo-
zás mérföldköve.
 –  Európai szin-
ten egyedülálló 
kezdeményezés –
mondta a prog-
ram február végi 
tájékoztatóján Fü-
löp Attila, a Bel-
ügyminisztérium 
gondoskodáspoli-

tikáért felelős államtitkára. – A prog-
ram nyújtotta szolgáltatás alkalmas arra, 
hogy biztonságot teremtsen az otthonuk-
ban élő idős emberek számára. Ennek se-
gítségével ingyenesen tudnak számukra 

Nagy szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt a Szadai Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ ál-

tal működtetett 
Idősek Nappa-
li Klubjába! A hét 
minden munka-
napján kulturá-
lis, kézműves és 
más szórakozá-
si lehetőségek-
kel várjuk azokat 
a nyugdíjaso-
kat, akik a sza-

badidejüket kellemesen és haszno-
san szeretnék eltölteni egy vidám, 
fi atalos társaságban. Színes prog-

ramokkal készülünk az aktuális ün-
nepekre, illetve tartalmas előadáso-
kat, kirándulásokat, közös főzéseket 
szervezünk. Az ilyen összejövete-
lek jó hangulatúak és közösség-
formálók. Lehetőséget biztosítunk 
tagjainknak a napközbeni benntar-
tózkodásra, könyvek, folyóiratok ol-
vasására. Segítséget nyújtunk élet-
vezetési problémáik megoldásában, 
hivatalos ügyeik intézésében is. Va-
lamennyi nyugdíjast szeretettel vár-
juk a klub programjaira.

Őri Ildikó klubvezető 

VÁRJÁK A NYUGDÍJASOKAT

a nap 24 órájában elérhető szociális biz-
tonságot nyújtani.
 A Gondosóra program országos jelző-
rendszerre épül. Feladata, hogy a saját 
otthonukban élő idős emberek egy egy-
szerű eszköz segítségével kapcsolatba 
léphessenek elsődlegesen a diszpécser-
központtal, ahol szakemberek próbál-
nak segíteni a felmerülő problémákban. 
A jelzőeszközzel az idős ember minden 
körülmények között képes segítséget kér-
ni, a készülék karon vagy nyakban hord-
va mindig elérhető. 
 Magyarországon a következő négy évben 
épül ki teljesen a 65 éven felüli állampolgá-
roknak alanyi jogon járó rendszer. Ezzel a 
lehetőséggel csaknem 1,5 millió idős ma-
gyar állampolgár életébe hoznak bizton-
ságot. Jelenleg már közel 30 ezer 65 éven 
felüli magyar állampolgár használja szer-
te az országban a gondosórát. A szolgálta-
tást a Szadán élő idősek is igényelhetik. Ja-
vasoljuk, hogy éljenek a lehetőséggel!
 A programra tavaly sikeresen regisztrál-
tak számára februárban kezdték el a jel-
zőeszközök házhoz szállítását. Mindazok, 
akik most igényelnek új eszközt a www.
gondosora.hu oldalon, néhány hónapon 
belül megkaphatják saját gondosórájukat. 
A programról további tájékoztató, valamint 
információ a www.gondosora.hu oldalon, 
vagy a 06 1 445 00 80-as telefonszámon 
érhető el. RF (forrás: MTI)

Magyarországon a következő négy évben épül ki a 
65 éven felüli állampolgároknak alanyi jogon járó 

program, amelyben a csuklóra rögzíthető vagy nyakba
 akasztható „gondosórához” 0–24 órában elérhető
 diszpécserszolgálat tartozik. Akik most igényelnek 
új eszközt, néhány hónapon belül megkaphatják.

Szadaiak is igényelhetik 
a Gondosóra-szolgáltatást

Sohasem 
unatkoznak 
az idősek

Fo
tó:

 M
TI
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ZÖLD SZADA

A szadai képviselő-testület még januári tanácskozásán 
fogadta el a település 2022 és 2024 közötti időszakra 

érvényes környezetvédelmi programját. A dokumentum 
legfontosabb pontjait ismertetjük most, a teljesség igénye nélkül.

Három év alatt talán 
megszüntethetők 

a hiányosságok

A környezetvédelmi prog-
ram legelőször is tisztáz-
za a kiindulási állapotot, 

azaz, hogy Szada Nagyközség 
Fenntartható Fejlődésének Prog-
ramjából (SZFFP, 2019–2021) 
mi is teljesült. A dokumentum 
szerint az SZFFP a társadalmi 
és gazdasági feladatokon kívül 
összesen 37 környezetvédelmi 
célú intézkedést fogalmazott meg, 
amelyek összességében 46 száza-
lékban valósultak meg. „A meg-
valósítási arány lehetett volna 
kedvezőbb, azonban az önkor-
mányzat anyagi és humán erő-
forrásai behatárolják a lehetősé-
geket. A hulladékgazdálkodás és 
a belterületi zöldfelületek fejlesz-
tése terén történtek jelentős előre-
lépések, ugyanakkor több olyan 
terület van, ahol nem történt ér-
demi változás.” – rögzíti az anyag. 

Sok a „nem”
A környezeti állapot jelenlegi 
helyzetét valamennyi szegmens-
ben (levegő- és, vízminőség, a 
természet és táj, a települési és 
az épített környezet állapota, zaj- 
és rezgésterhelés, hulladék- és 
energiagazdálkodás) bemutat-
ja, és ezek közül a levegő- és a 

vízminőség összegző „pillanat-
felvétele” igen fi gyelemreméltó. 
 „A településen levegőminő-
ség-mérő hálózat nem működik, 
alkalmi mintavételre és értéke-
lésre sem került sor, ezért Sza-
da levegőminősége, annak vál-
tozása, tendenciái nem ismertek. 
A település parlagfű és egyéb 
allergén növények okozta pol-
lenszennyezettségéről konkrét 
adatokkal nem rendelkezünk. 
A gépjármű-állomány és -for-
galom mint kockázatnövelő té-
nyező az elmúlt években tovább 
nőtt” – áll a dokumentumban.
 „A településen felszíni és fel-
szín alatti vizeket monitorozó 
rendszer nem működik. Kút-
kataszter nem készült. Forrás-
kataszter rendelkezésre áll, és 
továbbfejlesztésének irányai is 
meghatározásra kerültek a do-
kumentumban. A jelenlegi te-
rülethasználatok az erózió, az 
alkalmi nagy vizek keletkezésé-
nek, valamint a talaj és a vizek 
kémiai terhelésének a lehetősé-
gét hordozzák. Az aszálykocká-
zat a talajtani adottságok miatt 
is nagy, melynek a mezőgazda-
ság és a természeti környezet is 
elszenvedője. Sürgető feladat a 
szennyvíztisztító bővítése és re-

konstrukciója, mely ugyan víz-
minőség-védelmi szempontból 
Szadát közvetlenül nem érinti, 
de a község is használója és tu-
lajdonosa a tisztítóműnek.”

Rengeteg feladat
A program három évre (2022–
2024) foglalja össze a szüksé-
ges tennivalókat a hiányossá-
gok kezelésére. Mint az anyag 
hangsúlyozza, „a környezetvé-
delmi problémák megoldása 
hosszú távú, tervezett, tudatos 
tevékenységet igényel, melyet 
a program alapján kidolgozott 
helyi rendeletek, határozatok, 
intézkedések segítségével kell 
megvalósítani”.

Többek között az 
alábbi feladatokat tűzte 
ki az önkormányzat:
   •    Fenntarthatósági Értékelő 

Rendszer (FÉR) alkalmazá-
sa a Szadát érintő jelentős be-
ruházások, fejlesztések előze-
tes értékelésére; 

   •    Helyi Környezetvédelmi Alap 
létrehozása és pályázati rend-
szer működtetése;

   •    környezet- és természetvé-
delmi rendelet megalkotása;

   •    helyi nyilvános Környezeti 
Információs Rendszer (KIR) 
létrehozása és működtetése; 

   •    átfogó levegőminőség-vizsgá-
lat elvégeztetése;

   •    ökológiai vízgazdálkodási 
program elkészítése, integ-
rálása a településfejlesztési 
eszközökbe;

   •    a szennyvíztisztító kapacitá-
sának bővítése és rekonstruk-
ciója, a szennyvízcsatorna-há-
lózat rekonstrukciója, bővítése;

   •    erdős esőkert létrehozása (a 
Székely Bertalan úti átveze-
tés és környezete vízelvezeté-
si problémáinak megoldása);

   •    forráskataszter bővítése; kút-
kataszter elkészítése;

   •    takarékos vízhasználat a köz-
intézményekben;

   •    vízgyűjtő módszerek elter-
jesztése a lakosság körében;

   •    tölgyesek telepítése, a feny-
vesek átalakítása tölgyessé;

   •    a védett Veresegyházi-meden-
ce Natura 2000 területen a 
motoros sportot űzők szem-
léletformálása;

   •    ökológiai szemléletű zöld-
fe lület-fejlesztési koncepció 
elkészítése és végrehajtása, 
ezen belül települési fakatasz-
ter készítése;

   •    gyalogos- és kerékpáros-inf-
rastruktúra fejlesztése;

   •    helyi iskolabuszjárat indítá-
sa csúcsidőszakokban a köz-
ponttól távolabb eső területek 
bevonásához;

   •    termálvízzel történő fűtéshez 
megfelelő rendszer kiépítése 
az önkormányzati intézmé-
nyek, a lakosság és a vállal-
kozások felé.

Anyagiak
A célok elérése nem megy pénz 
nélkül. A dokumentumban – te-
kintettel arra, hogy a kitűzéseket 
elosztva, három év alatt kell el-
érni – nem az adott ügyhöz ren-
delnek meghatározott nagyságú 
összeget vagy keretet, hanem 
a lehetséges anyagi forrásokat 
sorolják fel. A környezetvédel-
mi program – amelyről bőveb-
ben a szada.hu-n lehet tájéko-
zódni – részletes kiértékelése a 
hároméves időszak eltelte után 
várható.  RF
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N agyon sok magyarországi telepü-
lésen probléma, hogy eredeti álla-
potában alig maradt fenn az egy-

kori vidéki paraszti kultúrát, életmódot 
megőrző klasszikus épület – jellemzően a 
mindenkori tulajdonosok nem érezték en-
nek megtartását fontosnak, így az idő és az 
enyészet megtette hatását.
 Ahol megmaradtak ilyen magán- vagy 
közcélú épületek, az főleg a gondos gaz-
dáknak vagy éppen a helyi önkormányza-
toknak köszönhető. Utóbbiak vállalták azt 
a nemes feladatot, hogy tájházként, aff éle 
helyi múzeumként tartják fenn, amelynek 
kapui időről időre kinyílnak a benne rejlő 
korabeli kincsek iránt érdeklődő helyi lako-
sok vagy távolabbról érkező vendégek előtt. 
Szada is ebbe a sorba illeszkedik: az önkor-
mányzat 2008-ban vásárolta meg a Dózsa 
György úti – az 1850-es években felhúzott 

– ún. középparaszti portát erre a célra. 
 Mivel az évek során a település lélekszáma 
folyamatosan bővült, talán vannak olyanok, 
akik előtt ezen – a mára szépen felújított, 
eredeti állapotát és felosztását többé-kevés-
bé megőrző – épület nem vagy kevésbé is-
mert, így megkértük a Szadai Tájház szak-
mai vezetőjét, Galambos Gáborné Ilonka 
nénit, hogy mutassa be, miket is rejtenek 
a falak, a helyiségek.

 – Az 1970-es évek 
végétől kezdődött a 
hagyományos pa-
raszti élet tárgyai-
nak gyűjtése, el-
sősorban a Tájház 
első vezetője, Czi-
beréné Szító Mária 
tanítónő tevékeny-
sége folytán. Majd 
az én elődöm, a ta-
valy elhunyt Novák 
Lászlóné, Gréti tett 
hozzá etnográfus-
ként nagyon sokat 
a szakmai színvo-
nal kialakításához. 

Én és mostani munkatársaim fontosnak 
tartjuk, hogy a hagyományos település 
értékei ne vesszenek el, a régi szadai csa-
ládok továbbra is otthonosan érezzék ma-
gukat. Másrészt az újonnan beköltözők is 
tapasztalják meg, hogy egy még mindig élő, 

szerves közösség fogadja/fogadta itt őket – 
mondta Galambos Gáborné. 
 „Körjáratunkat” az egykori nyári kony-
hánál kezdtük, amely alkalmanként kéz-
műves műhelyként működik. A hagyo-
mányosan hármas osztatú főépületben 
középen a konyha (benne a vizeslócával, 
a különböző edényekkel és a nem kora-
beli, de annak ható főzőhellyel), balra az 
ún. első szoba, jobbra a hátsó szoba ta-
lálható. Az első szobában többek között a 
népviseletbe öltöztetett babák, a férfi ru-
hák tárolására szolgált láda, a női ruhák 
elrejtésére használt sublót mellett Ilon-
ka néni olyan kincseket is mutatott, mint 
a lomtalanítás elől kimentett, gyolcsból 
készített sublótterítő, Ilonka néni nagy-
mamája által használt, legalább 90 éves 
kendő, a kacamajka (ami női kabátka), 
vagy éppen a rékli (ami ugyancsak női 
felsőruha). A hátsó szoba jelenleg az idő-
szaki kiállítások helye, amelynek díszei 
az egyedi fényképkollekciók: az első vi-
lágháború idején készült műtermi fotók 
Hirling Ernőtől, Gönyey Sándor etnog-
ráfus felvételei az 1930-as évekből és a 
2003-ban Fuszenecker Ferenc és Lő-
rincz Ferenc által megörökített „Ezred-
végi szadai arcok”.
 Az épület hátsó része ma már rendez-
vénytér, ami össze is köti a nyári kony-
hát és a főépületet. Ebben a részben lel-
hető fel a néhai Fábi József cipész egykori 
cipészműhelyének szinte valamennyi da-
rabja, eszköze, illetve az utolsó szadai ko-
vácsmester, néhai Tóth Sándor hagyatéka, 
a komplett, működőképes kovácsműhely is. 
Hátul, a nyári konyha mögött pedig a régi 
mezőgazdasági eszközök, mint a termény-
daráló, a különböző ekevasak díszelegnek 

– ahogy Galambos Gáborné mondta, e te-
rület még rendezésre vár, szeretnék jobban 
áttekinthetővé tenni ezeket a kincseket.
 – Az a feladatunk, hogy megőrizzük az 
összes itt lévő értékeket, szellemiséget, és 
tovább örökítsük az utókornak – jegyezte 
meg Ilonka néni. – Büszke vagyok erre a 
házra! És nem azért, mert én vezetem, és 
mert harmincévnyi munkám van benne, 
hanem, mert több tájházat láttam az or-
szágban, és a tapasztaltak alapján nyugodt 
szívvel állíthatom, hogy igen színvonalas a 
mi tájházunk! RF

HELYI ÉRTÉK

Kevés olyan színvonalú tájház van az országban, mint a 
szadai – jegyezte meg Galambos Gáborné szakmai vezető

 minden elfogultság nélkül. Olyan egyediségek láthatók
 benne, mint a kacamajka, a vizes lóca vagy a rékli.

„Büszke vagyok 
erre a házra!”

Galambos Gáborné mellett Antal 
Édua volt a másik „tárlatvezető”, aki 
egyébként igyekszik minden alkal-
mat megragadni ahhoz, hogy bő-
vítse a Tájházzal kapcsolatos isme-
reteit. Az intézményt működtető 
Kulturális Alapítvány Szadáért ku-
ratóriumának döntése értelmében 
ugyanis várhatóan április 1-től ő ve-
szi át Ilonka nénitől a szakmai ve-
zetői tisztséget. Mint mondta, szü-
lei ugyan Erdélyből származnak, ő 
maga születése óta szadai lakos, a 
néphagyomány iránti érdeklődé-
sét, szeretetét pedig szüleitől „örö-
költe”. Hozzátette, a felkérésnek 
nagyon örült, és mindent megtesz 
azért, hogy mindkét elődjének mél-
tó utóda legyen.

ELŐTTEM 
AZ UTÓDOM

Antal Édua (balra) váltja 
majd vezetőként Ilonka nénit
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CIVIL ÉLET

Beszámoló a Kulturális Alapítvány Szadáért 2022. évi 
tevékenységéről.  Alapítványunk az alapító okirat, 

illetve a Szada Nagyközség Önkormányzatával kötött 
szerződés alapján végzi munkáját. Ezen belül

 is elsődleges feladat a Szadai Tájház működtetése.

Szomorú és sikeres 
esztendő után

  •    ÁPRILIS 10., hétfő: hagyomá-
nyos húsvéti locsolkodás

  •    ÁPRILIS 16., vasárnap: megem-
lékezés Novák Lászlónéról

  •    ÁPRILIS 22., szombat: tájhá-
zak napja

  •    MÁJUS 1., hétfő: májusfaállítás
  •    JÚNIUS 11., vasárnap: megem-

lékezés Cziberéné Szító Máriáról
  •    JÚLIUSBAN: aratás (egyezte-

tés alatt)
  •    SZEPTEMBER 30., szombat: 

kukoricanap

Állandó programjaink mellett idő-
szaki kiállításokkal, kovácsbemu-
tatóval és tárlatvezetésekkel várjuk 
az óvodás, iskolás és felnőtt cso-
portokat.

A SZADAI TÁJHÁZ 
2023-RA TERVEZETT 
PROGRAMJAI

A 2022-es első kiemelt esemény volt a 
Tájház segítőinek találkozója márci-
usban. Nem sokkal később, április 

15-én váratlanul elhunyt Novák Lászlóné, 
Gréti, a ház szakmai vezetője, akitől április 
28-án vettünk végső búcsút a gödöllői te-
metőben. Átmeneti időre, amely még 2023 
elejére is áthúzódik, Galambos Gáborné 
vette át feladatát. Irányításával a beterve-
zett programok egész évben megvalósultak.

Tavalyi programok
Áprilisban az országos akcióhoz csatlakoz-
va a tájházak napját tartottuk meg, mely-
nek a megszervezését még Grétivel együtt 
kezdtük. Kézművesfoglalkozások, ková-
csolás és népi ételek főzése volt a program, 
és most is sikeresen zárult a rendezvény. 
Húsvéthétfőn a Czibere együttes locsolko-
dást tartott, mely reményeink szerint egy 
régi hagyomány felelevenítését indította el.
 A 13 éve elhunyt alapítónk, Cziberéné Szí-
tó Mária emléknapján, június 12-én meg-
emlékezést tartottunk a temetőben. Ezután 
a Tájház falán lévő emléktáblánál koszorút 
helyeztünk el családja és az ideérkező ven-
dégek részvételével. Mindkét helyszínen so-
kan emlékeztek rá, ami jelezte, hogy több 
évtizedes munkásságát nem felejtették el 
a szadaiak.
 A bringások kistérségi kör-
útjának egyik megállója ugyan-
csak nálunk volt. A rövid pihe-
nő alatt frissítőt és gyümölcsöt 
kaptak a résztvevők, majd tár-
latvezetéssel megtekintették a 
Tájházat. A Faluház által szer-

vezett táborok alkalmával a gyermekek-
nek „kovácsoló” napot tartottunk Petz Ár-
min kovács vezetésével – nagy sikerrel! 
 Szabó Dániel ismét adott aratnivalót, így 
lehetőségünk volt a hagyományos aratás 
megtartására. Guba Ferenc lovas kocsiján 
indultunk a rozstáblához, itt többen beáll-
tak kaszálni, markot szedni, kévét kötni. 
Amíg az aratók dolgoztak, addig a Tájház-
ban Berze Jánosné és segítői készítették a 
gulyáslevest. Budai János és Szolárd Imre 
sütötték a kemencében a kenyeret. Majd a 
Somogyi Péter által biztosított alapanya-
gokból Jánosék palacsintákat is sütöttek. 
A Czibere együttes pedig nemcsak az ara-
tásból vette ki a részét, hanem a jó hangu-
latról is gondoskodott.
 Az eddigi gyakorlatnak megfelelően meg-
tartottuk a Népi Mesterségek Pest Megyei 
Egyesületének egyhetes hímzőtáborát is.  
Októberben a Galga menti hagyományőr-
ző napok alkalmából egész napos rendez-
vénynek adtunk helyet. A Faluház szerve-
zésében lebonyolított betlehemes előadás 
kellékeit is biztosítottuk a negyedik osztá-
lyos gyerekeknek.
 Minden rendezvényünk szervezésében 
és lebonyolításában mindig támaszkod-
hatunk segítőinkre és kiemelten a Czibe-
re együttesre. Nélkülük a Tájház csak egy 
élettelen múzeum volna…

Egyéb tevékenységek
A hagyományokhoz híven ebben az évben 
is megajándékoztunk egy-egy könyvvel há-
rom általános iskolai ballagó diákot, ezzel 
is segítve továbbtanulásukat.
 Feladatunk a Tájház működtetése és 
épületének karbantartása, ehhez több pá-
lyázatot is beadtunk. Az önkormányzattól 
kapott 2,1 millió forint a bérekre és a prog-
ramok egy részére biztosított fedezetet. A 
szadai lakosok által felajánlott 1 százalék-
nyi jövedelemadó 2021-es és 2022-es ösz-
szegét a Tájház múzeumi anyagainak digi-
talizálására kívánjuk fordítani, amely egy 
modernizált nyilvántartást is lehetővé tesz.
 A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. NEAO-
KP-1-2022/2-001631 számú működési pá-
lyázatán nyertünk 1,36 millió forintot, mely-
ből a Czibere együttes férfi ruhatárának 
bővítését, rendezvények szervezését, elő-
adói díjakat, betanításokat, az utazási költ-
ségek egy részét tudtuk fedezni. Az alap 
VCA-KP-1-2022/1-30289 számú pályáza-
tán nyertünk 4,5 millió forintot az udvar 
és a pince felújítására, mely munkálatok 

nagyrészt elkészültek. Az ud-
var térkővel való burkolása meg-
történt. A pince szigetelése elké-
szült, még a szellőzés és világítás 
felújítása van hátra.

Kulturális Alapítvány 
Szadáért kuratóriuma

A hagyományos 
lovaskocsizás
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M it ünneplünk húsvétkor? Erre 
talán még könnyű válaszolni 
annak, aki a keresztény ün-

nepek által körülvéve nőtt fel. De miért 
ünnepeljük ezt meg? Mi közünk nekünk 
Jézus földi életének utolsó hetéhez? Mi-
ért kell ezzel a véres drámával szembe-
sülnünk ezen a tavaszon is? 
 A húsvéti ünneplés, a virágvasárnap-
tól húsvét vasárnapig tartó szent idő a 
lényegre fi gyelés ideje. Nem kell semmit 
tennünk, csak eljönni és hagyni, hogy 
megérintsen minket Jézus önátadásának 
drámája. Ha ezt megéltük, akkor helyé-
re kerülhet a mi önátadásunk is, jobban 
megláthatjuk, hogy miért és még inkább 
kikért kell odaadnunk magunkat. Vá-
laszt kaphatunk arra, hogy miért is ün-
neplünk és hol is vagyunk mi magunk 
ebben a történetben. 
 Katolikus közösségünk idén is szere-
tettel hív mindenkit arra, hogy vegyen 
részt a teljes ünnepen, élje át ezt a hetet 
úgy, mintha maga is jelen lenne, bevo-
nulna Jeruzsálembe Jézussal, aztán ta-
núja lenne mindannak, ami a feltáma-
dásig történik.  Borbáth Gábor akolitus

„Helyére kerülhet 
a mi önátadásunk is”

Idén április 2. és 10. közé esik a húsvéti időszak. 
Ez a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-

központú kalendárium fő ünnepe..

A kereszténység legnagyobb ün-
nepe, a Krisztus-központú kalen-
dárium fő ünnepe a húsvét. Jézus 
a pénteki keresztre feszítése utá-
ni harmadik napon, vagyis vasárnap 
feltámadt a Biblia szerint. Halálá-
val megváltotta az emberek bűne-
it, feltámadásával pedig győzelmet 
aratott a halál felett. A valláson kí-
vül a tavasz eljövetelének ünnepe is, 
melyet március vagy április hónap-
ban tartanak. A korábbi zsidó vallási 
ünnep, a pészah megfeleltethető a 
húsvétnak, és az egyiptomi fogság-
ból való szabadulás ünnepe volt. A 
húsvét a tavaszi nap-éj egyenlőség 
idején tartott termékenységi ünne-
pekkel is egybeesik, melyeknek ele-
mei a feltámadás, illetve az újjászü-
letés. 

HÚSVÉT 
TÖRTÉNETE

  •    VIRÁGVASÁRNAP (április 2.): 
Jézus bevonulása Jeruzsálembe, 
körmenet, énekelt passió, 
szentmise (9:00-től)

  •    NAGYCSÜTÖRTÖK (április 6.): 
az utolsó vacsora emlékmiséje, 
a lábmosás szertartása, utána 
egyórás virrasztás, benne 
énekek és Jézus búcsúbeszéde 
(18:00-tól)

  •    NAGYPÉNTEK (április 7.): 
keresztút, Jézus szenvedésének és 
halálának emlékezete: csonkamise, 

énekelt gregorián passió. (kereszt-
út 17 órától, liturgia 18 órától)

  •    NAGYSZOMBAT (április 8.):
lamentáció 9:00-kor, csendes 
imádság a templomban 
10:00–23:00-ig; Urunk feltáma-
dásának megünneplése 23:00-tól, 
a végén gyertyás éjszakai körme-
nettel és szeretetvendégséggel

  •    HÚSVÉTVASÁRNAP (április 9.): 
ünnepi szentmise 9:00-kor.

  •    HÚSVÉTHÉTFŐ (április 10.): 
szentmise 9:00-kor.

A SZADAI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS 
PLÉBÁNIATEMPLOM ÜNNEPI SZERTARTÁSAI
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Bátorítás a rendszeres 
és állhatatos imára  

Szadán az ökomenikus világimanapi alkalomra
 március 1-én került sor  a  helyi református  gyülekezet  

szokásos  bibliaórájához  kapcsolódva. Idén Tajvan
  keresztényei  mutatták  be országukat, adták 

közre  imakéréseiket,  hálájukat  és  problémáikat.

I nformáltan imádkozni, imádkozva  
cselekedni – ez a gondolat még  a  19. 
század  közepén  fogalmazódott  meg   

a  kanadai  keresztények körében. Meg-
szervezték, hogy egy kitűzött napon imád-
koznak  az  ország  aktuális  problémáiért. 
Ez a kezdeményezés terjedt ki először az 
Amerikai Egyesült Államok  keresztényei-
re,  majd a világ többi  földrészére, országá-
ra  is. Az első világháborút követő évektől 
szinte mindenütt ismertté vált  ez a  szolgá-
lat.  Napjainkban az  egész  világ  kereszté-
nyei  be tudnak kapcsolódni  a  minden év 
már cius első pénteki  napjára  kitűzött  24 
órás  imaláncba.  Magyarországon 1974-től 
ismert ez a lehetőség.  1973-ban jártak  ha-
zánkban olyan külföldi  keresztények,  akik 
beszéltek erről  a  szolgálatról  és  bátorítot-
tak a megvalósítására.  
 Az imatémákat minden évben más-más 
ország keresztény csoportjai állítják össze. 
Az angol nyelven kidolgozott anyagot az il-
letékes bizottságok lefordítják az  adott or-
szág nyelvére és közreadják. Hazánkban ezt 
a feladatot a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának Női Bizottsága  végzi. 
 Az idei  imanapon  Tajvan  keresztényei  
mutatták  be országukat, adták közre  ima-
kéréseiket,  hálájukat  és  problémáikat. Az  
ország a  Csendes-óceán  szigetein találha-

tó, Kína szomszédságában, lakosságának 60 
százaléka kínai. Az 1950-es években  százez-
rek menekültek Tajvanba – életüket  ment-
ve – a kommunista diktatúra megtorlásai 
elől. Sok bevándorló érkezett az országba 
más ázsiai államból is, közöttük  mintegy 
egymillió nő, akik gyökértelenek, bántal-
mazottak, lelki sérültek. A 24 millió lakosú  
ország lakosságának  6,5 százaléka  keresz-
tény  (5 százaléka protestáns, 1,5 százaléka 
katolikus),  nagyobb részük  buddhista,  il-
letve  más ázsiai valláshoz  tartozó.  A ke-
resztények  egyik fontos  célkitűzése, hogy 
lelki segítséget  nyújtsanak a  gyökértelen 
és nehéz helyzetben élő bevándorlóknak az 
élő Isten  szeretetének,  az  evangéliumnak 
a bemutatásával, továbbadásával. Ebben a 
szolgálatukban  is kérik  az  imatámogatást 

– egész  évben – a  világ  keresztényeitől.  
 Az utóbbi  években a központban álló or-
szág imatémái mellé elsősorban a saját or-

A békéért való imádság 
volt hangsúlyos.

szág imatémái kerülnek. A korábbi évek-
ben a világjárvány, tavaly és idén  pedig a 
háború és a béke kérdése. Szadán is a bé-
kéért való imádság volt  hangsúlyos.  Ebbe  
beletartozik a megbékélés Istennel, önma-
gunkkal és minden embertárssal, valamint  
a magyar  lakosság  békés  együttélése po-
litikai feszültségektől  is mentesen. Szadán 
a világimanapi alkalomra március 1-én ke-
rült  sor  a  református  gyülekezet  szoká-
sos  bibliaórájához  kapcsolódva. 
 Sándor Levente református lelkipász-
tor kitartó, rendszeres és állhatatos  imá-
ra bátorította a jelenlévőket a békéért, a 
hazánkba érkező menekültekért, valamint  
a háború mielőbbi  befejezéséért Jézus
 – halála előtti  napokban mondott – sza-
vait is idézve. Amelyek napjainkban  na-
gyon  aktuálisak: „… nemzet  nemzet  el-
len,  ország  ország  ellen támad,  éhínségek  
és földrengések lesznek mindenfelé”  (Máté 
24:7). Éppen ezért napjainkban különösen 
fontos, hogy rendezettek legyenek a kapcso-
lataink, főleg  Istennel, s erre segítsük  em-
bertársainkat is.   Pálinkás  Ibolya 
 

A Szadai Sportcentrum több területe,  
helyisége bérelhetővé vált lakosok, csopor-

tok és cégek számára. Várjuk foglalását! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  
telepulesuzemeltetes@szada.hu 

+36-70-408-4362
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A szadai lovasok nem 
csak versenyeznek
A közel 30 éves múltat maga mögött tudó helyi 

lovasközösség, a Szadai SE lovasszakosztályának több 
tagja tavaly is számos versenyen, megmérettetésen

 vett részt. Sőt, új tagokkal főként gyerekekkel 
bővült a lovassport helyi szerelmeseinek taglétszáma.

Sajnos a közelmúltban nagyon szo-
morú dolog történt a szakosztály 
életében. 2022 novemberében el-
hunyt barátunk, dr. Bucsy László 
(képen), a mindenki által tisztelt ál-
latorvos, a gödöllői lovas rendezvé-
nyek és a márciusi 15-i lovas felvo-
nulás főszervezője-ötletgazdája, a 
szadai lovasszakosztály egyik lapí-
tója, aktív tagja.
 Laci bácsi számunkra is pótolha-
tatlan veszteség! Felbecsülhetet-
len az a kiemelkedő tevékenység, 
amit a magyarság értékeiért, a kö-
zösségért, a gyerekekért, a lovaso-
kért és természetesen munkájából 
adódóan az állatokért tett. Életböl-
csessége, karizmatikus egyénisége, 
erkölcsi tartása, emberi tisztessé-
ge vezessen minket további utun-
kon! Őrizzük örökségét! Isten áldja, 
Doktor úr!

ELHUNYT 
AZ ALAPÍTÓ

A szakosztály lovasai között találunk 
kezdő és hobbilovasokat egyaránt, 
valamint díjugratásban – amatőr 

szinten sok munkával, alázattal – kiemel-
kedő eredményeket elért versenyzőket is. A 
2021–22-es évben három amatőr lovas is 
rajtengedélyvizsgát tett díjugratásból, akik 
azóta is aktívan versenyeznek. Tavaly de-
cemberben a kaposvári lovasakadémia re-
gionális versenyén az 1 méteres versenyen 
szadai aranyérmest köszöntöttek. 
 A sportágat egy ritkaságszámba illő ver-
senyzői tevékenység is színesíti. Borda-Lég-
rádi Koppány a több alkalommal is meg-
rendezett Köböre-kupán – amely egy ősi 
lovas taktikai, ügyességi csapatverseny – 
rendszeresen helytállt, csapatban és egyé-
nileg is. Ezek a versenyek rendkívül sok 
felkészülést, fegyelmet, alázatot igényel-
nek, ezért bátran kijelenthető, hogy ez a 

típusú lovaglás testi-lelki-szellemi utazás 
lónak és lovasnak egyaránt.
 A szadai lovasok azonban nem csak ver-
senyeznek. Példának okáért statisztasze-
repet is vállaltak a készülő „A nyugat ka-
pujában” című magyar–mongol–ausztrál 
koprodukciós fi lm magyarországi forgatá-
sán. Továbbá minden évben számos ren-
dezvényen, felvonuláson, megemlékezésen, 
koszorúzáson is jelen vannak kisebb-na-
gyobb létszámban, bemutatva a magyar 
lovas hagyományokat a fi atal generációnak.
 A szakosztály „főhadiszállása” továbbra 
is a Szada és Gödöllő határában lévő for-
rásnál található. Itt minden egyes alkalom-
mal családias hangulatban, szabályszerű-
en, megfelelő biztosítással rendezzük meg 
az ún. félmilitary ugrató- és ügyességi ver-
senyeket, amelyeken gyerekek és felnőttek 
is aktív résztvevők.

 Egy aktív, alázatos, önfeláldozó lovas-
közösség a szadai, a felek között olykor 
többféle nézőpont is ütközik, de a közös 
célok, a gyerekek fejlesztése, a lovak sze-
retete és nem utolsósorban a magyarság-
ba vetett hitünk minden alkalommal azo-
nos irányba terel minket.
 A tagtoborzás és a szakosztályhoz való 
csatlakozás folyamatos. 2022-ben több 
gyermek is a csapatunk része lett. Szere-
tettel várunk mindenkit, aki szeretne egy 
aktív lovastársaság részese lenni. A kör-
nyékbeli természeti adottságok kiváló le-
hetőséget teremtenek a hobbi- és verseny-
lovagláshoz egyaránt.

Hegymegi Gábor szakosztályvezető

SZADAI SPORT

Tevékenyen őrzik 
a magyar lovas- 

hagyományokat
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Zsírtalanítás, gyökértelenítés,  
csőtörések javítása, új és régi szennyvízcsa-

torna kiépítése, javítása, tervezése.
Megrendelés esetén állapotfelmérés,  

tervezés, árajánlat.

LAKÁSSZERVÍZ
GYORSSZOLGÁLAT
ÁLLANDÓ ÜGYELET

A kiszállás díjtalan.  
NYUGDÍJASOKNAK ÁRKEDVEZMÉNY! 

0-24 ÓRA, HÉTVÉGÉN IS!

Csatornatisztítás,  
duguláselhárítás falbontás nélkül,  

GARANCIÁVAL.

HAJDÚ GÁBOR vállalkozó
25 éve a lakosság szolgálatában.

HIBABEJELENTÉS: 
06-30-681-5999; 06-30-519-4569

Kapcsolat: Szada Nova NKft., 
telefon: 06/28-200-602, e-mail: szadanova@szada.hu

HIRDESSE ÖN IS CÉGÉT, SZOLGÁLTATÁSÁT

A 2111 SZADA CÍMŰ HELYI 
LAPBAN! 
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FÉLÉVES 
FOLYAMATOS REKLÁM ESETÉN 

10% KEDVEZMÉNYT biztosítunk. 

Hűtő-fűtő klíma beszerelve 270.000 Ft-tól, valamint 
hűtőgép javítása garanciával. 06-70/316-6288

APRÓHIRDETÉS

Megnyitott térségünkben a bajai 
Kenyeres Birtok Legelő üzlete a 

Szadai Községi Piac terü-
letén! Az ételek kizárólag 

a Kenyeres Birtokon legeltetett magyar szürke-
marhák húsából készülnek: kilencféle hambur-
ger, grillkolbászok, gulya tál, bélszín, hátszín 
szendvicsek, díjnyertes minőségi szalámik. 

A Kenyeres Birtok a Magyar Szürkemarha 
Szövetség tagja, ENAR-kódos nyomon követhe-

tőségi rendszert alkalmaz! A felhasznált zöldségfé-
lék Baja környéki kistermelőktől származnak. 

lagag

PRÉMIUM ÉLELMISZER, HAGYOMÁNY, HUNGARIKUM 

NYITVATARTÁS: 
H – Cs, V: 10:30–20:00, P – Szo.:  10:30–21:00

CÍM:

A SZADAI KÖZSÉGI PIAC HIRDETÉSE
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