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Hisznek a szép szó erejében

A szadai lakosok többsége jellemzően önként is betartja a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait, azonban a közterület-felügyelőknek időnként in-
tézkedniük kell a helyi rendelet előírásainak betartatása érdekében. Van-
nak állandó problémák, viszont néhány területen már érzékelhető a javulás. 

FÓKUSZBAN

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS 
ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA NEHEZEN MEGY

T íz évvel ezelőtt, 2012-
ben jelentősen átalakult 
a szabálysértési szank-

ciórendszer, a szabálysértések-
ről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény (Sztv.) elfogadásával. 
Az új Sztv. jelentős változást ho-
zott abban, hogy 2012. április 
15-ét követően a települési ön-
kormányzatoknak megszűnt az 
a lehetősége, hogy helyi rende-
letben nyilvánítsanak szabály-
sértéssé egyes magatartásokat.
 Az önkormányzatok a Ma-
gyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben (Mötv.) felhatalma-
zást kaptak ugyan arra, hogy 
helyi szinten közrendvédelmi 
szabályokat állapítsanak meg 

– önkormányzati rendeletben 
határozhatták meg és szank-
cionálhatták (volna) a tiltott, 

közösségellenes magatartáso-
kat, illetve a kirívóan közös-
ségellenes magatartásokat stb. – 
de a Mötv. e felhatalmazásról 
szóló rendelkezését az Alkot-
mánybíróság még abban az év-
ben, 2012. november 15. napjá-
val megsemmisítette. Az azóta 
is érvényben lévő felhatalmazás 
máshová helyezi a jogalkotás 

hangsúlyait: a he-
lyi önkormányzatok 
rendeleteikben a kö-
zösségi együttélés 
alapvető szabályait, 
valamint ezek elmu-
lasztásának jogkö-
vetkezményeit hatá-
rozhatják meg.

A szabály
Az előbbi felhatal-
mazásnak megfe-
lelő önkormányza-
ti rendelet Szadán 
először öt évvel ez-
előtt, 2017-ben lé-
pett hatályba, de 

előírásainak alkalmazása 
nem igazán állta ki a gyakor-
lat próbáját: megalkotásakor 
több, meghatározó jelentősé-
gű tényállást nem vett figye-
lembe (s így nem is rendezett), 
más esetekben pedig a tényál-
lás túlszabályozottsága miatt 
nem volt egyértelmű az erede-
ti jogalkotói szándék.
 Az akkori rendelet felül-
vizsgálatába az önkormány-
zat jelenlegi képviselő-testülete 
Szada lakosságát is bevonta. La-
punk tavaly februári számában 
(a helyi polgárőrség, a körzeti 
megbízott rendőr és a közterü-
let-felügyelők közreműködésé-
vel összeállított) kérdőív segít-
ségével kérte ki véleményüket 
egyes együttélési szabályok kí-
vánatosnak tartott tartalmáról. 
Ezután az önkormányzati kép-
viselők erre alapozott műhely-
munkája során megfogalmazó-
dó új helyi rendelet tervezetét 
előzetes társadalmi egyezte-
tésre is bocsátották, és a még 
akkor is vitatott egyes kérdé-

sekről a témával is foglalkozó 
közmeghallgatás tapasztalatai 
alapján hoztak végső döntést a 
képviselők.
 Így született meg az új, 
28/2021.(X.1.) önkormányzati 
rendelet, amely jelenleg is hatá-
lyos! A benne foglaltak betartá-
sa valamennyi szadai polgár kö-
telessége, a betartatása viszont 

– a hatósági eljárás lefolytatása, 
a cselekmény elbírálása, továb-
bá a közigazgatási bírság kisza-
bása – a jegyző hatásköre.
 Egyes, közterületen tapasz-
talt normasértések esetében in-
tézkedésre, helyszíni bírság ki-
szabására – a törvény erejénél 
fogva – a polgármesteri hivatal 
közterület-felügyelői jogosul-
tak. (A helyszíni bírság mérté-
ke 5000 forinttól 50 000 forintig 
terjedhet. A jegyző által kiszab-
ható közigazgatási bírság en-
nél nagyságrendekkel több le-
het: természetes személyeknél 
200 000 forintig, jogi szemé-
lyek és más szervezetek eseté-
ben pedig 2 000 000 forintig is 
terjedhet!)

Hol a határ?
Lapunk megkereste a szadai 
közterület-felügyelőket, hogy 
osszák meg tapasztalataikat: 
a rendeletben meghatározott 
szabályok közül melyek betar-
tatása megy nehezebben, illetve 
mely területeken érzékeltek ja-
vulást tavaly október óta.
 Fejes Norbert közterület-fe-
lügyelő szerint a zajvédelem-
mel és a közterület-használat-
tal kapcsolatos előírások nem 
ismerete állandó problémafor-
rást jelentenek. Tapasztalata-
it sokatmondó példákkal is il-
lusztrálta.
 – A magántulajdonú ingat-
lanok határa jellemzően a ke-
rítésekkel végződik, az ezen kí-
vüli területtel (azon kívül, hogy 
a járdaszakaszt, az ingatlana 
előtti nyílt csapadékvíz-elveze-
tő árokkal együtt köteles tisz-
tán tartani) nem a lakos rendel-
kezik. Ezt sajnos nagyon sokan 

Színesre festett betonkocka 
elhelyezése balesetveszélyes

A harckocsiakadályra hasonlító akadályt sem lehet elhelyezni
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FÓKUSZBAN

Száz új 
munkahely

nem tudják! Miként azt sem, 
hogy a kerítésen belül mit te-
hetnek és mit nem! Nem mind-
egy például, hogy valaki mikor 
nyírja a füvét, vagy ha felújítja 
a házát, akkor a betonkeverőt, 
a homok- vagy sóderhalmot a 
telkén belül, vagy azon kívül he-
lyezi-e el. A rendelet meghatá-
rozza ugyanis azt az időszakot, 
amikor zajkeltő tevékenységet 
tilos végezni. De még ha az en-
gedélyezett időszakon belül is 
zakatol a hangos betonkeverő, 
az akkor sem állhat a közterü-
leten, csak a telekhatáron be-
lül – mondta.
 Hozzátette, ugyancsak tilos 
a hulladékszállítási időszakon 
kívül közterületre bármiféle 
szemetet elhelyezni – legyen az 
kommunális vagy zöldhulladék 

–, mert ilyenkor bizony műkö-
désbe lép a „kis kupac vonzza 
a nagy kupacot” elve: az utca 
sarkára kitett papírdobozból, 
vagy egy kis zsáknyi zöldhul-
ladékból igen gyorsan lesz egy 
óriás szemétdomb, amit aztán 
az önkormányzat kényszerül 
közköltségén megszüntetni. 
 – Olyat is gyakorta látunk, 
hogy egy-két követ, amolyan 
terelőnek szánt szikladara-
bot kitesznek a ház elé azért, 
hogy a közlekedő autóktól meg-
védjék az ingatlan előtti részt; 
csakhogy a balesetveszélyessé-
ge miatt ezt sem lehet – fi gyel-
meztetett. 
 A helyi rendeletben szerepel 
az is, hogy a tulajdonos köteles 
gondoskodni az ingatlanán lévő 

– legyen az lakott vagy beépítet-

len – parlagfű és egyéb, aller-
giát okozó növények irtásáról, 
Fejes Norbert szerint azonban 
ezt sem érzi még mindenki kö-
telezőnek magára nézve.

Jobb a meggyőzés
A közterület-felügyelőknek a 
törvény erejénél fogva három-
féle szankciós lehetőségük van: 
fi gyelmeztethetnek (szóban és 
írásban), helyszíni bírságot 
szabhatnak ki, vagy feljelen-
téssel élhetnek. Fejes Norbert a 
szó, a meggyőzés erejében hisz.
 – Szerencsére az értelmes 
párbeszéddel sok mindent meg 
lehet előzni, meg lehet olda-
ni, így egy-egy jogsértés ese-
tén többnyire a fi gyelmeztetés 
célravezető. Időnként a szép 
szó többet ér, mint egy „sok-
ezres” büntetés, legalábbis mi 
ebben hiszünk – mondta. 
 Az önkormányzati rendelet 
tavaly őszi hatályba lépése óta 

60 esetben szóbeli és 5 alka-
lommal írásbeli figyelmezte-
tést alkalmaztak a felügyelők a 
közösségi együttélés szabályait 
megsértőkkel szemben – tud-
tuk meg utóbb a jegyzőtől –, s 
az eddigi tapasztalatok szerint 
ezen enyhe szankciók minden 
esetben elegendőnek bizonyul-
tak a jogkövető magatartás el-
éréséhez.
 Közigazgatási feljelentésre 
eddig csupán 3 esetben volt 
szükség, szabálysértés miatt 
31 alkalommal írásbeli, 15 eset-
ben szóbeli fi gyelmeztetéssel él-
tek, s mindössze 2 esetben volt 
szükség szabálysértési feljelen-
tést tenni a rendőrségen isme-
retlen tettes ellen (garázdaság, 
szándékos rongálás miatt). Bün-
tetőfeljelentést szintén 2 eset-
ben tettek közlekedés biztonsá-
ga elleni bűncselekmény miatt.
 Ugyancsak a közösségi 
együttélési szabályokról szó-
ló helyi rendelet tartalmazza a 

teherautókra vonatkozó súly-
korlátozást. Jancsó Szabolcs 
közterület-felügyelő a pozitív 
változások közé sorolta, hogy 
az utakra a behajtási engedé-
lyeket az érintettek kikérik tő-
lük, ritkán tapasztalnak olyat, 
hogy egy sofőr e nélkül hajta-
na be valamelyik közútra.
 – Ezek az engedélyek díj-
mentesek, s általában a kérelem 
beérkezésétől számítva egy-két 
napon belül ki is adjuk ezeket. 
Fontos azonban tudni, hogy az 
engedély mindig a kiadás nap-
ját követő naptól vagy napra 
érvényes – jegyezte meg. – Az 
engedélyt mindig annak kell 
kérnie, akinek érdekében áll 
az adott útra való behajtás, te-
hát annak a telektulajdonos-
nak, akinek a területére vagy 
területéről történik a szállítás. 
A sofőrnek pedig a kiadott en-
gedélyt magánál kell tartania. 
Ha egy ellenőrzéskor mégsem 
találunk ilyen engedélyt, ak-
kor sajnos feljelentéssel kell él-
nünk, amit pedig ilyen esetben 
már a rendőrség vizsgál tovább. 
Ugyancsak örvendetes előrelé-
pést mutat, hogy elfogadott gya-
korlattá vált a közterület-hasz-
nálat engedélyeztetése, amelyre 
2020-ban még egyetlen példa 
sem akadt – jegyezte meg.

Közös érdek
Mindketten egyetértettek ab-
ban, hogy a munkájuk haté-
konysága nehezen mérhető, de 
úgy vélik, a közterületi jelen-
létüknek van visszatartó ereje. 
Mint mondták, soha nem azzal 
a szándékkal mennek intézked-
ni egy esethez, hogy ártsanak 
bárkinek is vagy megbüntessék 
a vétkest, hanem azért, hogy kö-
zösen, az érintettek kölcsönös 
megelégedésére oldják meg az 
adott ügyet, a felmerülő problé-
mát. Úgy gondolják, hogy a la-
kosok kis fi gyelemmel is sokkal 
szebbé és élhetőbbé tehetnék 
Szadát. Nem kellene mást ten-
niük, mint jobban ügyelniük 
a saját és a közvetlen környe-
zetükre, együttműködőbbnek, 
időnként toleránsabbnak lenni-
ük a szomszédjaikkal vagy má-
sokkal szemben. Raff ai Ferenc

 Kezdetben csak kiskupac volt, ma már parlagfű nő rajta

A szeméthalom nem csak az utcaképet rontja
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Orbán Viktor miniszterelnök 
– Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezető miniszter ja-
vaslatára – június 12-i hatály-
lyal Tarnai Richárdot nevezte 

ki a Pest Megyei Kormányhi-
vatal kormánymegbízottjá-
nak. A hivatal vezetője ne-
gyedik ciklusát kezdi meg 
a közigazgatási szerv élén.

Régi-új kormánymegbízott

HÍRMIX

Megemlékezés

Sikeres 
kukaosztás

Fejlesztési 
kormánybiztosok

A KÖZELMÚLTBELI esemé-
nyek nehézségei – Novák Lász-
lóné, Gréti néni halála – elle-
nére a Kulturális Alapítvány 
Szadáért és a Szadai Tájház 
idén is megszervezte a megem-
lékezést a 13 éve elhunyt Czibe-
réné Szító Máriáról. Június 12-
én a temető ravatalozója előtt 
a Szadai Czibere Táncegyüttes 
asszonyai és lányai, kiegészül-
ve a Szadai Asszonykórussal – 
Galambos Gáborné alapítvá-
nyi kuratóriumi elnök bevezető 
gondolatai után – énekszóval 
nyitották meg az eseményt. Ez-
után Pintér Lajos polgármester 
emlékező beszéde következett, 
majd újabb ének után a jelen-
lévők elhelyezték virágaikat 
Cziberéné Szító Mária kopjafá-
jánál. A megemlékezésen tisz-
teletét tette Szító Mária uno-
kahúga, továbbá Petrák Árpád 

A SZADAI KÉPVISELŐ-TES-
TÜLET még márciusban dön-
tött arról, hogy ingyenesen 
biztosítja a lakosság számára 
azokat a 120 literes edényeket, 
amelyekben a szelektíven válo-
gatott hulladékokat (műanyag, 
papír, fém) lehet összegyűjte-
ni. Ez váltja fel az eddigi zsá-
kos gyűjtést. Az önkormányzat 
által az edények kiosztására 
meghirdetett júniusi egyhe-
tes akció és az azt követő pót-
napok sikeresen lezárultak, 
ezalatt több mint 1700 darab 
kukát vettek át az arra jogo-
sult lakosok. 
 Mivel az önkormányzat a 
közszolgáltató által biztosí-
tott lista alapján, kizárólag az 

A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
régióval kiegészülve az eddigi 
négy helyett öt kormánybiztos 
felel az egyes régiók komplex 
gazdaságfejlesztéséért a jövő-
ben. 2020-ban négy gazda-
ságfejlesztési zóna alakult az 
országban, feladatuk az egyes 
területek fejlesztési keretének 
előkészítése és egy területi alapú 

alpolgármester, Oroszi Sándor 
és Vrabély Balázs képviselők. 
Ezt követően a megemlékezés 
a Tájháznál folytatódott, ahol 
az elhunyt emléktáblájánál ko-
szorút helyezett el Pintér Lajos 
és Oroszi Sándor képviselő, il-
letve az alapítvány és a Tájház 
nevében Antal Édua és Hor-
váth Viktor (képen).
 „Macika néni” több mint 
30 éven keresztül volt Szada 
kulturális életének meghatá-
rozó alakja. Szenvedélyesen 
gyűjtötte a népdalokat, nép-
szokásokat; a falu tárgyi örök-
ségeit pedig az általa megálmo-
dott és létrehozott Tájházban 
rendezte el. Hálásak vagyunk 
neki a ránk hagyott örökségért. 
A megjelent segítőnek pedig 
köszönjük a mindig önzetlen 
részvételt. 

Antal Édua, fotó: Udvarnoki István

fejlesztéspolitika megalapozása 
volt, konzultálva a helyi gazda-
sági és politikai szereplőkkel. A 
választásokra elkészült a négy 
zóna fejlesztési munkaanyaga, 
az új kormány pedig folytatja 
a megkezdett munkát, sőt ki-
bővíti azt, hiszen a regionális 
felosztásból eddig Pest megye 
és Budapest kimaradt.

NHKV-val kötött szerződés-
sel rendelkezőknek adta át az 
edényeket, így előfordulhatott, 
hogy vannak olyan lakosok, 
akik nem jutottak hozzá. Ha 
Ön sem szerepelt a listán, és 
így nem kapta/kaphatta meg 
a hulladék gyűjtésére szolgá-
ló edényt, ossza meg velünk 
az okát! Töltse ki a www.szada.
hu oldalon található felmérést 
vagy az alábbi szelvényt, ame-
lyet juttasson el a Szadai Pol-
gármesteri Hivatal (2111 Szada, 
Dózsa György út 88.) postalá-
dájába augusztus 1-ig. A igény-
lőket a megadott elérhetőségen 
keressük fel. 
 Köszönjük együttműködé-
süket! 

HA FEL SZERETTE VOLNA VENNI A KUKÁT, 
DE NEM KAPOTT, OSSZA MEG VELÜNK AZ OKÁT! 

Régi lakos vagyok, de nem vagyok rajta a szolgáltató listáján. 
Új lakos vagyok, de még nem vagyok rajta a szolgáltató listáján. 

 Név: ...................................................................
 Cím: ...................................................................
 Telefonszám: ......................................................
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Hálás szívvel köszönöm mindazok-
nak, akik férjem, Bartók József, va-
lamint édesanyám, Szabó Sándor-
né temetésén részt vettek, sírjukra 
koszorút helyeztek el, és gyászunk-
ban osztoztak. 
 Bartók Józsefné és a gyászoló család

Idén is állami támogatással vállalhatnak 
munkát a nappali tagozatos, 16-25 év 
közötti Pest megyei tanulók július-au-
gusztusban a „Nyári diákmunka” című 
program keretében. A programba 16-
25 év közötti, nappali tagozaton tanuló 
diákok jelentkezhetnek, akik jelenleg 
nem állnak munkaviszonyban és nincs 

vállalkozási jogviszonyuk. A támogatá-
sokat önkormányzatok és a mezőgaz-
daságban, turizmusban, vendéglátás-
ban működő vállalkozások hívhatják le. 
A munkavégzés az idéntől szja-mentes, 
így több pénz marad a diákoknál. To-
vábbi részletek a www.munka.hu ol-
dalon olvashatóak.

Köszönetnyilvánítás

HÍRMIX

Nyári diákmunka

Közel tízmillió 
forint a kórháznak
A RICHTER GEDE-
ON NYRT. egész-
ség tudatosságot és 
betegségmegelő-
zést népszerűsítő 
országjáró preven-
ciós programsoroza-
tának 90. állomásán, 
június 11-én Gödöl-
lőn jó néhány fon-
tos szűrésen, tanács-
adáson és számos, 
egészséges élet-
módhoz kapcsolódó 
előadáson vehettek 
részt az eseményre 
látogatók. A részt-
vevők – saját egészségük megőrzése mel-
lett – a gödöllői Tormay Károly Egészség-
ügyi Központért is tehettek, hiszen minden 
egyes szűrésért, tanácsadásért, akár élőben, 
akár online meghallgatott előadásért 300 
forintot érő adományponttal gyarapíthatták 
a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos 
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4. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
11. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD
18. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
25. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD

AUGUSZTUS
DÁTUM HÉTFŐ

1. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
8. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV ZÖLD

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

SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉS RENDJE 2022
JÚLIUS – AUGUSZTUS

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)

alapadományt. A látogatóknak köszönhe-
tően, mindent egybevetve 9.060.200 forint 
adomány jut az egészségügyi központnak, 
amiből az intézményben zajló járóbeteg-
szakellátás eszközparkjának komplex mo-
dernizációját tervezik.

 Fotó: Facebook/Richter Egészségváros

FOLYAMATBAN VAN a „Budapesti agg-
lomerációs kerékpárforgalmi hálózatfej-

Kerékpárforgalmi hálózatfejlesztés
lesztési stratégia” kidolgozása, amelyet a 
múlt hónapban Pintér Lajos polgármes-

ter Veresegyház, 
Őrbottyán, Cso-
mád és Vácrátót 
képviselőivel és a 
korábbi Budapes-
ti Fejlesztési Köz-
pont utódaként is 
létrejött Nemzeti 
Közlekedési Köz-
pont szakembere-
ivel tekintettek át. 

A stratégia célja az ingázási célú kerék-
pározás fejlesztése. A találkozón azokat 
a lehetséges nyomvonalakat mutatták 
be a szakemberek, amelyekkel a vasút-
vonalak elérése és a települések közöt-
ti átjárhatóság optimálisan biztosított. 
Szada számára a veresegyházi vasút-
állomás és a mogyoródi HÉV-állomás 
megközelítése az elsődleges szempont. 
A végleges hálózati tervet az év végéig 
ígérik a szakemberek, a kerékpárfor-
galmi hálózat kivitelezésének időpont-
ja még nem ismert.
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Új ügyvezetőt neveztek 
ki a Szada Nova NKft. élére

A TESTÜLETI DÖNTÉS ALAPJÁN HAMAROSAN 
PÓTOLJÁK A HIÁNYZÓ UTCANÉVTÁBLÁKAT 

A képviselő-testület 2022. június 23-án rendes testületi ülést tartott. 
Döntés született többek között a Szada Nova NKft. ügyvezetői munkakö-
rére beérkezett pályázatok elbírálásáról, helyi rendeletekkel kapcsola-
tos jogharmonizációs feladatok meghatározásáról, valamint a település 
utcanévtábláinak elkészíttetésére beérkezett ajánlatokat elbírálásáról is. 

ÖNKORMÁNYZAT

A Szada Nova 
Te le p ü -
l é s -

fe j le sz té si 
Közhasznú 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelőssé-
gű  Társa-
ság volt ügy-
vezetője, Illés 
Szabolcs mun-
kaviszonya 2022. 
június 16. nappal meg-
szűnt. Az így létrejött betöltet-
len munkakörre az önkormány-
zat pályázatot írt ki. A megadott 
beadási határidőig két pályázat 
érkezett, de közülük az egyik 
nem mindenben felelt meg a 
kiírás feltételeinek. A munka-
körre beérkezett másik, Boros 
Gábor önkormányzati képvise-
lő által benyújtott pályázat va-
lamennyi szempontnak megfe-
lelt. Így a testület 2022. június 
27-től öt éves határozott idő-
tartamra a Szada Nova NKft. 
ügyvezetőjének Boros Gábort 
nevezi ki. 

Jogharmonizáció
A képviselő-testület szerveze-
ti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet 
előírása szerint a hatályos he-
lyi rendeleteket önkormány-
zati ciklusonként legalább 
egyszer felül kell vizsgálni. A 

mostani jegyzői elő-
terjesztés alapján 

a testület – két 
helyi rende-
let aktuali-
záló módo-
sításán túl – 
úgy határo-
zott, hogy az 
őszi ülésszak-

ban szeptem-
berre készüljön 

előterjesztés a tele-
pülési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgál-
tatásról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról, ok-
tóberre a díszpolgári cím, va-
lamint „Szadáért” kitüntető 
díjak alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet, vala-
mint a közterületek elnevezé-
séről, átnevezéséről, az ingat-
lanok házszámozásáról szóló 
önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatáról, majd a novem-
beri ülésre az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek hasznosításának sza-
bályairól szóló önkormányza-
ti rendelet felülvizsgálatáról. 

Új utcanévtáblák
Idén februárban a közterület-
felügyelők bejárták a telepü-
lést és felmérték a települé-
sen a hiányzó utcanévtáblák 

számát. Megállapították, hogy 
összesen 573 db utcanévtáb-
la kihelyezésével maradt adós 
a korábbi ciklusokban az ön-
kormányzat, noha feladata 
lett volna. Előírás az is, hogy 
az utcák névtábláit jól látha-
tó, az eligazodást, tájékoz-
tatást jól segítő helyeken, a 
helyszíni adottságok figye-
lembevételével kell elhelyez-
ni. Ennek megfelelően az új 
utcanévtáblák kihelyezése ab-
szolút indokolt.
 Az áprilisi bizottsági ülésen a 
tagok több bemutató darabot is 
megvizsgáltak, majd több mű-
szaki jellemzőt szem előtt tart-
va a modernebb, az időjárási 
viszontagságoknak jobban el-
lenálló, és nem utolsó sorban az 
olcsóbb műanyag kivitel mellett 
döntöttek. A korábbi ajánlatok 
ismeretében így a már konkre-
tizált műszaki tartalomra kért 
újabb árajánlatokat.
 A testület úgy határozott, 
hogy a település utcanév táb-
lá inak elkészítésére a Csikós 
István egyéni vállalkozó által 
benyújtott ajánlatot minősí-
ti a legelőnyösebb ajánlatnak 
(1.719.000 forint), s így nyer-
tes ajánlattevőnek. 
 Az ülésén összesen 7 hatá-
rozat és 2 rendelet született. 
A részletek iránt érdeklődők a 
testületi ülés dokumentumait 
megtekinthetik a www.szada.
hu  weboldalon is. AP

Az önkormányzat a Székely 
Bertalan Óvoda és Bölcső-
de bővítésére pályázatot 
nyújtott be, amely pozitív 
elbírálásban, közel 800 mil-
lió forintos állami támoga-
tásban részesült. A pályá-
zat alapján a Dózsa György 
út 63. szám alatt található 
épület átalakítása történik 
meg az alapterület növelé-
sével, amit a szintén önkor-
mányzati tulajdonú szom-
szédos telek területe tesz 
lehetővé. 
 A Pénzügymisztérium 
előzetes támogatói érte-
sítése után az önkormány-
zat azonnal megindította a 
szükséges ajánlatkérő el-
járásokat. Így mire a várt 
pénzösszeg is megérkezik, 
már a lehető legrövidebb 
időn belül megköthetőek a 
munkálatok elindításához 
szükséges szerződések.
 A testület rendkívüli, jú-
nius 9-i tanácskozásán a 
beruházással kapcsolatos 
közbeszerzési és tervezé-
si, továbbá műszaki ellen-
őri és projektmenedzseri 
feladatok ellátására beér-
kezett árajánlatok kiértéke-
lése történt meg. A projekt 
közbeszerzési feladatainak 
ellátására a Dobsa Kft.-t mi-
nősítette nyertes ajánlatte-
vőnek, a tervezési feladatok 
ellátásával a PÉAN GENE-
RAL KFT.-t bízta meg,, a mű-
szaki ellenőri feladatainak 
ellátására beérkezett ár-
ajánlatok közül a VOLMER 
KFT.-t minősítette nyertes 
ajánlattevőnek, a projekt-
menedzseri feladatok el-
látására pedig magánsze-
méllyel köt szerződést.

Kiválasztott 
partnerek

da Nova 
e p ü -
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Egyre többen kedvelik és ismerik a szadai piacot

Nemcsak piac, közösségi tér is
EGYRE TÖBB AZ ÜZLET, AZ ÁRUS, 
MULTIFUNKCIÓS CSARNOKKÁ VÁLHAT 

Szinte a semmiből kellett kedveltté és vonzóvá tenni a 
Szadai Községi Piacot az árusoknak, a bérlőknek és a szadai 
lakosoknak egyaránt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
sikerült. Persze van még bőven megoldandó feladat.

ÖNKORMÁNYZAT

J úlius 2-án tartották a Szadai Köz-
ségi Piac egyéves „születésnapját” 
egy nagyszabású, gyerekeknek és 

felnőtteknek egyaránt szóló programokat 
felvonultató esemény keretében. Az évfor-
duló kapcsán kereste meg lapunk Molnár 
Csaba piacfelügyelőt, hogy értékelje a meg-
nyitás után eltelt esztendőt.
 – 2021. május elsején kaptam megbí-
zást az újonnan létesített épület beindítá-
sára – mondta. – Ez a feladat kedvezőtlen 
időszakra esett, hiszen még érezni lehetett 
a koronavírus-járványt, annak hatásait, kö-
vetkezményeit, illetve a be-beinduló nya-
ralószezon sem segített. Mindezek ellenére 
telt házzal avattuk a piacot július közepén. 
Valamennyi üzlethelyiségét sikerült kiad-
nunk, sőt, a bérlőnek jelentkezők közül még 
válogathattunk is, így valóban minőségi kí-
nálatot tudtunk teremteni. Természetesen 
a nyitást követő időszakban, a kellő tapasz-
talatok birtokában, kellett még további fej-
lesztéseket végeznünk az épületen.
 Ahogy fogalmazott, számítottak arra, 
hogy a helyi termelőkből lehetnek helyi pi-

aci árusok is, azonban közülük csak néhá-
nyan éltek a lehetőséggel. A változást az „Én 
kosaram” nevű termelői közösséggel kötött 
megállapodás hozta el: széles termékkíná-
lat (zöldség, gyümölcs, húsáru, tejtermé-
kek, egyéb kézműves termékek) megjele-
nése egyre több és több vásárlót érdekelt. 
A kezdetben kéthetente péntekre időzített 
piaci napra sokan jöttek el, ám többen nem 
értették, hogy a köztes időszakban miért 
nem találják meg a gyorsan kedvenccé vált 
árusaikat. Ezért megegyeztek a közösség-
gel, hogy – feladva egy másik helyszínt – 
minden pénteken Szadára jönnek.
 Két közeli városban is van nagy hagyo-
mányú piac, a piacfelügyelő szerint mel-
lettük nehéz (volt) betörni erre a területre. 
Ezért a termelői különlegességek kínála-
tára fókuszáltak, ami kellő vonzerőt je-
lenthet. A közösségen kívül a piac állandó 
bérlője lett egy pékáru bolt, egy állatele-
del-bolt, egy húsbolt, egy virágárus, egy 
pizzéria, egy pub és egy művész galéria is. 
A húsbolt helyén egy új delikátesz-bolt nyi-
tott meg a közelmúltban. A piac állandó 

árusai közé tartozik még egy streetfood 
ételeket és egy kürtőskalácsot kínáló üz-
let, utóbbiakat szintén helyi vállalkozók 
üzemeltetik. Molnár Csaba szerint az volt 
a cél, hogy minél többféle profi lú, lehető-
leg a hét minden napján nyitva tartó üzlet 
legyen, hogy bevonzza a szadai lakosokat.
 – A Szadai Községi Piac a klasszikus 
funkcióján túl nagyon gyorsan lett egy iga-
zán jól működő közösségi tér is, a helyiek 
egyre inkább második otthonunknak tekin-
tik. Azért mondhatom ezt, mert látványo-
san kialakult egy olyan kör, amely szívesen 
tölti itt az idejét, szervezi ide a találkozóit. 
Célunk volt, hogy ez minél hamarabb így 
alakuljon. Ezt egyértelműen sikernek te-
kintem, hiszen az első hónapokban, az első 
visszajelzések alapján sokan fenntartások-
kal kezelték a piac létét. Sokat dolgoztunk 
azon, hogy a szadaiak minél hamarabb fel-
fedezhessék maguknak. Az elmúlt egy év-
ben több programot is szerveztünk: példá-
ul farsangot, húsvétolást, kisállatbörzét és 
zsibvásárt, halloween-bulit, valamint a pub 
üzemeltetőjének közreműködésével több 
koncertet is, illetve helyet biztosítottunk 
különböző önszerveződő programoknak, 
például egy angol nyelvű gyakorló csoport 
rendszeres találkozójának.
 Mindemellett több, egyéb kulturális 
programnak, például a pénteki piacna-
pokra időzített TérZene programnak is a 
piac volt a színtere. Erre a korábbi Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma által támo-
gatott rendezvénysorozatra 2021-től már 
az önkormányzatok adhattak be pályáza-
tot. Szada is kapott támogatást 30 koncert 
megrendezésére.
 A piac ismertségének növelése állandó 
feladat, mert még mindig vannak olyanok, 
akiknek egy év után is újdonság a piac. 
A tervek között szerepel például moziestek, 
illetve különböző témájú workshopokot 
megrendezése is. A közelmúltban itt volt 
elérhető a mobilizált kormányablak, és 
hasonló közszolgáltatásokat – akár a kö-
vetkező egészségügyi szűréseket – is ide 
szervezhetnek.
 Jelenleg az épület első részének lezárá-
sán dolgoznak, hogy az őszi-téli időszakra 
komfortosabbá és még jobban kihasznál-
hatóbbá tegyék. Molnár Csaba úgy vélte, jó 
lenne még egy állandó piacnapot is tarta-
ni, amikor az élelmiszertermékek helyett 
más típusú termékeket kínálnának. Sőt, 
hogy a családok számára is kedvelt hely-
szín legyen, felmerült egy játszótér kiala-
kítása is. RF
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Jelentős változások lesznek 
a helyi iskolai étkeztetésben

ÖNKORMÁNYZAT

A kormány döntése értelmében 2022. júni-
us 30-ánmegszűnik az járványügyi veszély-
helyzet, ez pedig több változást is hoz a 
szadai iskolai étkeztetéssel kapcsolatban is.

TÖBBEK KÖZÖTT EMELKEDNEK A TÉRÍTÉSI DÍJAK, 
AMELYEKET IDŐBEN MEG KELL FIZETNI

A befi zetés 
tényét az ebéd-
lőbe lépéskor 

minden gyermek-
nél ellenőrizzük 

majd.

A legfőbb változások 
2022. július 1-től: 
 •    Az iskolai étkezési térítési 

díjak emelkednek a Szada 
Nagyközség Önkormány-
zat 34/2021. (XII.10.) önkor-
mányzati rendelete szerint.

 •    Az egészségügyi veszély-
helyzet ideje alatt azok a 
gyermekek is étkezhettek, 
akiknek fi zetési elmaradá-
suk volt, ez a lehetőség jú-
lius 1-től megszűnik. 

 •    Akiknek az előző tanévek-
ből fennálló tartozásuk van, 
a tartozás rendezéséig nem 
vehetik igénybe az étkezést 
a szeptember 1-én kezdődő 
tanévben. A Szadai Gyer-
mekélelmezési Szociális Ét-
keztetési Konyha az esetle-
ges anyagi nehézségek miatt, 

a szülő írásbeli kérelmére, 
részletfi zetési kedvezményt 
tud biztosítani a tartozás 
rendezésére.

 •    A 2022-23-as tanévre vo-
natkozó étkezési igényeket 
az étkezési típusok és ked-
vezmények megjelölésével 
mindenkinek írásban kell 
jeleznie 2022. július 30-ig 
e-mailben (maria.balogh@
szada.hu). Amennyiben ez 
nem történik meg, 2022. 
szeptember 1-től a gyermek 
nem tudja igénybe venni az 
étkezést. 

 •    A 2022-23-as tanévre vo-
natkozó étkezési térítési dí-
jakat tartalmazó számlákat 
minden hónapban a tárgy-
hót megelőző hónap elején 
fogjuk elkészíteni és meg-
küldeni. A gyermekek csak 
abban az esetben vehetik 
igénybe az étkezést, ha a té-
rítési díj befi zetése határidő-
re megtörtént. 

 •    A 2022. szeptemberi szám-
lát augusztus elején fogjuk 
kiállítani és megküldeni, 
amit a feltüntetett fi zetési 
határidőig kell megfi zetni. 
Késedelmes fi zetés esetén a 
gyermek nem tudja igénybe 
venni az étkezést.

 •    A befi zetés tényét az ebéd-
lőbe lépéskor minden gyer-
meknél ellenőrizzük majd.

 •    Felhívjuk a figyelmüket, 
hogy a Multischool rend-

Emelkedik a gyermekek étkezési díja is

szerben a szülőknek lehe-
tőségük van a gyermekük 
étkezéssel kapcsolatos ügye-
it intézni (számlák rende-
zése, lemondások kezelé-
se, egyenleg lekérdezés stb.).

 •    Az étkezéseket lemondani 
csak a Multischool rendszer-
ben vagy e-mailben (maria.
balogh@szada.hu) lehet az 
előző munkanap 12.00 órá-
ig. Az ettől eltérő lemondá-
sokat nem áll módunkban 
elfogadni. A lemondásokat 
a számlázóprogram kezeli 

és a következő számlákban 
íródnak jóvá. A tanév végén 
az utolsó számlát május ele-
jén állítjuk ki, így a jóvá nem 
írt lemondások miatti túlfi -
zetéseket visszafi zetjük.

Részletes információ a +36 
70 199 95 72-os telefonszá-
mon, illetve a maria.balogh@
szada.hu címen Balogh Mári-
ától kérhető.

Hegedüs András intézményvezető
Szadai Gyermekélelmezési 

Szociális Étkeztetési Konyha
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KÖZTÉR

A tolvajokra kell 
leginkább fi gyelni

A Gödöllői Rendőrkapitány-
ság elkészítette szokásos évér-
tékelő beszámolóját a szadai 
önkormányzat számára. 2021-
ben a bűncselekmények kö-
zül a lopás volt a leggyako-
ribb elkövetési módszer.

A HELYI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK NAGY 
RÉSZÉT A FIGYELMETLENSÉG OKOZTA

S zada nagyközség a Gödöllői Rend-
őrkapitányság Veresegyház Rend-
őrőrs illetékességi területéhez tar-

tozik. (A rendőrőrs illetékességi területe 
Szadán kívül még Veresegyházra, Erdőker-
tesre, Vácegresre és Galgamácsára terjed 
ki.) A rendőrőrs célja 2021-ben – az előző 
évekhez hasonlóan – az volt, hogy a köz-
biztonsági helyzet javításával és a bűncse-
lekmények megelőzésével a lakosság szub-
jektív biztonságérzetét növelje. A több éve 
szolgálatot teljesítő körzeti megbízottnak, 
a járőröknek, a nyomozóknak, valamint a 
parancsnokoknak – a kapott visszajelzések 
alapján – a lakossággal jó kapcsolata van. 
Az állampolgárok sokszor keresik meg az 
őrs dolgozóit olyan problémákkal is, amik 
nem a rendőrség hatáskörébe tartoznak, de 
az ilyen bejelentésekre is reagálva megadják 
a szükséges jogi felvilágosításo-
kat. A körzeti megbízott havi 
rendszerességgel tart fogadó-
órát, ám a lakosok legtöbbször 
e-mailen, illetve telefonon tesz-
nek bejelentéseket, jelzéseket.

A bűncselekmények 
Szadán a regisztrált bűncse-
lekmények száma 2021-ben 
17,6 %-kal csökkent az előző 
évhez képest, szám szerint 9 
bűncselekménnyel követtek el 
kevesebbet, mint 2020-ban. 
A regisztrált 42 db bűncselek-
mény közül 16 cselekményt 
követtek el közterületen, te-

hát legtöbb esetben olyan bűncselekmé-
nyekben volt eljárás, amelyek kevésbé 
befolyásolják a lakosság szubjektív biz-
tonságérzetét. 
 A kiemelten kezelt bűncselekmények szá-
ma 2021-ben 22 darab volt, melyek szinte 
teljes egészét – 15 darab – még mindig a 
lopás alkotja. Emellett az évben egy eset-
ben történt testi sértés és egy esetben kö-
vettek el garázda jellegű bűncselekményt.
 A település területén elszórtan követtek 
el vagyon elleni bűncselekményt, de ez nem 
tekinthető sorozatos elkövetésnek, inkább 
kisebb értékű lopások és hétvégi házak la-
kásbetörései a meghatározóak. A testi sér-
tés és garázda jellegű cselekmények elkö-
vetése egy-egy zárt közösségben (családok, 
ismerősök) történt.
 A településen a helyi bűnelkövetők száma 
csekély, a bűncselekményeket legtöbbször 
más településről érkező személyek hajtják 
végre. A folyamatos rendőri jelenléttel és a 
településen megjelenő gyanús személyek, 
járművek ellenőrzésével, igazoltatásokkal 
a gyanús személyek kiszűrése folyamatos.
 A balesetek döntő többsége a Szada–
Veresegyház belterületén végig húzódó, 
Gödöllő és Vác közti, 2104 sz. főútvona-
lon következik be. Az út áteresztő képes-

sége nem növelhető. Az elmúlt évek so-
rán – a környező települések lakosságának 
folyamatos növekedéséből eredő – egy-
re magasabb gépjárműforgalom miatt az 
útszakaszon tömegessé vált a forgalom. 
A közlekedési balesetek bekövetkezését, 
számának emelkedését év közben, a fenti 
számú főút frekventált szakaszain közle-
kedési akciók szervezésével, és a rendsze-
res sebességmérések végrehajtásával pró-
bálta a rendőrőrs ellensúlyozni.
 A működési területen jellemzően a „cse-
kély fokú” közlekedési szabálysértések for-
dulnak elő, úgymint a „szabálytalan vára-
kozás”, „menetokmányokkal kapcsolatos 
szabálysértések”, „biztonsági öv használa-
tával kapcsolatos szabálysértések”. A köz-
lekedési balesetek 89 %-át a fi gyelmetlen-
ség és az elsőbbség meg nem adása, 7 %-át 
gyorshajtás okozta. 2021-ben a bekövet-
kezett 6 db személyi sérüléses közlekedé-
si balesetből 1 eset volt ittas vezetés miatt.

2022-es tervek
 ••  A bűnügyi szolgálati ág eredményes-

ségének javítása, különösen a lopások, 
betöréses lopások és lakásbetörések 
tekintetében.

 ••  Az idősek sérelmére elkövetett ún. trük-
kös lopások, csalás jellegű bűncselek-
mények visszaszorítása.

 ••  Az állomány intézkedési aktivitásának 
szinten tartása, növelése. A rendez-
vénybiztosítások színvonalának ma-
gas szinten tartása.

 ••  A balesetek számának csökkentése ér-
dekében további közlekedési akciók 
szervezése, folyamatos sebességméré-
sek végrehajtása és az ittas járműveze-
tések elleni hatékony fellépés.

 ••  Az eljárási határidők maradéktalan be-
tartása, a kérelemre indult eljárások-
ban a rendőrség szolgáltató jellegének 

erősítése.
 ••  A település területén az ön-

kormányzattal közösen a 
térfi gyelő kamerarendszer 
további bővítése, működé-
sének kiszélesítése.

 ••  Szada polgárőrségével és 
más rendészeti tevékeny-
séget végző szervezetekkel 
a folyamatos kapcsolattar-
tás, és a közös szolgálatok 
ellátása.

 ••  A szadai körzeti megbízott 
kutyás szolgálataiban rejlő 
lehetőségek minél hatéko-
nyabb kihasználása.

RF (forrás: Gödöllői 
Rendőrkapitányság)A hétvégi házak megfelelő célpontok a tolvajoknak
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KÖZTÉR

Megfelelő teljesítmény 
a tavalyi kompetenciamérésen

Az Oktatási Hivatal (OH) honlapján júniusban közzétet-
te a 2021. évi országos kompetenciamérés iskolai és tanu-
lói adatait és országos megállapításait. A szadai iskolások 
eredményei összességében az országos átlaggal azonosak. 

A 2022-ES HASONLÓ FELMÉRÉS 
EREDMÉNYEIT MAJD JÖVŐRE ÉRTÉKELIK KI

Matematikából minden évben van kompetenciamérés

A kompetenciamérés minden évben 
a 6., 8. és 10. évfolyam tanulóinak 
szövegértési és matematikai kom-

petenciáit vizsgálja. A mérésre járványügyi 
okokból egy év kihagyást követően, 2021 má-
jusában került sor. Az OH szerint a nemzet-
közi tapasztalatok alapján várható volt, hogy 
a digitális munkarend bevezetése, a világ-
járvány negatív hatást fog gyakorolni a ta-
nulók eredményeire, kérdéses legfeljebb az 
lehetett, hogy azok mely évfolyamokon mi-
lyen mértékben csökkennek.
 Az eredmények azt mutatják, hogy a 10. 
és a 8. évfolyamon az eredmények a negatív 
várakozás ellenére sem tértek el érdemben 
az előző évek átlagától, ezeken az évfolya-
mokon a tanulók a digitális munkarendben 
is az előző évekhez hasonlóan teljesítettek.
 A hatodik évfolyamon matematikából 
az előző 12 év átlageredményéhez képest 
1,7 százalékos, a szövegértés terén pedig 0,7 
százalékos a csökkenés mértéke, ami az OH 
szerint adott körülmények között jó ered-
ménynek számít. Az elmúlt öt kompetencia-
mérés eredményei arra világítanak rá, hogy 

a családi háttér teljesítményre gyakorolt ha-
tása mindkét mérési területen gyengülő ten-
denciát mutat Magyarországon, azaz javult 
az iskolák hátránykompenzáló képessége.
 A korábbi felmérésekhez hasonlóan a 
2021. évi kompetenciamérésben is meg-
mutatkozik a településtípusok közötti kü-
lönbség, melyek az OH álláspontja alapján 
azonban nem nőttek a járvány ellenére sem, 
ami nagyon biztató adat, hiszen azt mutat-
ja, hogy a járvány nem erősítette fel a meg-
lévő különbségeket.
 Lapunk megkereste a Szadai Székely Ber-
talan Általános Iskolát a helyi felmérés ered-
ményei kapcsán, és Szathmáryné Szabó 
Zsuzsanna intézményvezetői feladatokat 
ellátó intézményvezető-helyettes a követ-
kező tájékoztatást adta: 
 „Az idei tanévben rendhagyó módon on-
line módon zajlott és természettudományi 
témákat is tartalmazott a mérés. A kezde-
ti fennakadások után sikeresen vettek részt 
diákjaink matematika, szövegértés, angol 
nyelv és természettudományi kompeten-
ciamérésen, a pótlások biztosításának kö-

szönhetően mindössze egy tanuló nem vett 
részt. Az eredmények egy évvel későbbre ke-
rülnek kiértékelésre, így az idei tanévben az 
Oktatási Hivatal által kiadott összefoglaló a 
tavalyi tanévben 6., illetve 8. osztályosaink 
eredményeit foglalja magában.
 Matematikából és szövegértés terén 
az elmúlt öt évben mért teljesítményben 
jelentős eltérés nem mutatható ki egyik 
évfolyamnál sem. Ez mindenképpen jó 
eredménynek mondható, hiszen a tan-
termen kívüli digitális munkarend sok is-
kola oktatási színvonalában jelentős mi-
nőségi romlást okozott, szerencsére ezt a 
mi kreatív kollégáink és szorgos diákjaink 
kompenzálni tudták. Az országos átlag-
hoz képest ugyan kis mértékben elmara-
dást mutatunk matematikából, azonban 
a hasonló településtípusokban/képzé-
si típusban tanulókhoz viszonyítva na-
gyon alacsony az alapszintet el nem érő 
tanulók száma mind 6., mind 8. évfolya-
mon. Emellett a többiekhez képest kife-
jezetten jobb eredményt elérő tanulók 
aránya a községi általános iskolák felett 
van. A mért kompetenciaterületek közül 
a szövegértésben szignifi káns, vagyis az 
országos átlagtól eltérő eredményünk 
nincs. A standardizált képességmegosz-
lásban 2017 óta nincs szignifi káns válto-
zás a mérések szerint, az országos átlag-
nak megfelelő az eredmény.” RF

Pintér Sándor belügyminiszter – aki 
az újonnan alakult kormányban az 
oktatást felügyeli – a Károli Gáspár 
Református Egyetem Szabadegye-
temén június végén tartott előadá-
sában azt mondta, az oktatás terü-
letén elsősorban a gyerekek érdekét 
kell fi gyelembe venni. Hozzátette, a 
tanároknak például meg kell mon-
daniuk, hogy szerintük mekkora az 
optimális osztálylétszám. A peda-
gógusbérekre nem tért ki, viszont 
a PISA teszteredményeket kom-
mentálva bejelentette, hogy ősz-
szel, szeptember-október elején 
felmérést készítenek a magyar di-
ákok képességeiről. 

(forrás: Infostart.hu)

Újabb teszt
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SZOCIÁLIS ÜGYEK

Együtt segítettük nagy-
dobronyi barátainkat

A Szada Nagyközség Önkormányzata által indított adomány-
gyűjtő akcióban több mint 2,2 millió forint érkezett a szadai 
lakosoktól és vállalkozásoktól, az önkormányzati hozzájá-
rulás pedig félmillió forintot tett ki, így összesen 2,7 millió fo-
rintot fordíthattunk Nagydobrony lakóinak megsegítésére.  

SZADA ISMÉT MEGMUTATTA, HOGY 
MEKKORA EREJE VAN AZ ÖSSZEFOGÁSNAK

A május végén és a június elején szü-
letett szadai gyermekek szüleinek 
Pintér Lajos polgármester babacso-
mag formájában adta át az önkor-
mányzat támogatását. Négy újszü-
lött szülei vehettek át babacsomagot.
 A 2020 novembere óta hatályos 
rendelet alapján minden szadai gyer-
mek születésekor egyszeri termé-
szetbeni támogatást biztosít Sza-
da Nagyközség Önkormányzata a 
gyermeket saját háztartásában ne-
velő törvényes képviselő részére. 
A születéshez nyújtott támogatás 
mértéke gyermekenként egysége-
sen 10.000 forint, melyet a rendel-
kezés szerint babacsomag formájá-
ban kapnak meg az érintettek.
 A Pintér Lajos polgármester által át-
adott babacsomagok az egyedi, Gal-
ga-menti fehérhímzéses, az újszülöt-
tek monogramjaival ellátott, Dr. Dulai 
Sándorné Éva néni és segítő társai keze 
munkáját dicsérő előkén túl pelenka-
csomagot, törölközőt, babajátékot, 
tusfürdőt, a Haramia gyerekcipőbolt 
jóvoltából vásárlási utalványt, az Er-
dőkertesi Stilianos Babauszodába szó-
ló belépőt és Fekete Zsófi  által a szadai 
újszülöttek anyukáinak felajánlott has-
izom-erősítő tornára szóló ajándékku-
pont tartalmaznak. Szívből köszöntjük 
a legfi atalabb szadai lakosokat, Helé-
nát, Alizt, Olíviát és Emma Szofi t. AP

A négy legfi atalabb 
szadai lakos

A z Ukrajnában kialakult háborús 
helyzet miatt az önkormányzata 
február végén a Nagydobronyban, 

Szada testvértelepülésén élők azonnali meg-
segítése mellett döntött. Az első gyors szál-
lítmány közel félmillió forintos költségét az 
önkormányzat állta, majd a külön bank-
számlaszámon gyűjtött felajánlások nyo-
mán még további 2,2 millió forint jött össze 
a nemes célra mintegy 40 szadai lakostól, 
vállalkozástól, a Római Katolikus Közös-
ség és a Református Gyülekezet tagjaitól. A 
nagydobronyiaknak szánt segélyszállítmá-
nyokat ennek köszönhetően további négy al-
kalommal tudtuk elindítani a fuvarozásban 
több alkalommal is segítő Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat közreműködésével. 
 A háború miatt kialakult ukrajnai áru-
hiányt a szállítmányokkal természetesen 
csak enyhíteni tudtuk, de a helyi felajánlá-
sok a mindennapi nélkülözés közepette a 
túlélést jelentették. A beérkezett pénzado-
mányoknak köszönhetően az önkormány-
zat a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont vezetőjének bevonásával, Nagy Ferenc 
nagydobronyi polgármester kérése alap-
ján állította össze a csomagokat. Február 
vége és május vége között 2746 darab kon-

zerv készételt, 90 kilogramm cukrot, 90 li-
ter étolajat, 90 kilogramm fi nomlisztet, 10 
kilogramm ételízesítőt, 50 kilogramm bú-
zadarát, nagy mennyiségű fertőtlenítő- és 
tisztálkodószert, illetve több raklap gyer-
mek- és felnőtt pelenkát tudtunk kijuttat-
ni Nagydobronyba.   
 Köszönjük, hogy ennyien felismerték, 
hogy alapvető kötelességünk támogatni 
magyar barátainkat és testvéreinket a hatá-
ron belül és természetesen azon túl is. Sza-
da ismét megmutatta, hogy mekkora ere-
je van az összefogásnak egy ilyen nehéz és 
embert próbáló időszakban! AP

A szadai adományok segítettek 
átvészelni a nehéz napokat

Ajándék az újszülöttnek 
és családjának
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Felejthetetlen Czibere-gála 

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

A Szadai Czibere Hagyomány-
őrző Egyesület idén is megren-
dezte a Czibere Táncegyüttes 
éves gálaműsorát, de – ha-
gyományteremtő céllal – csa-
ládi programokkal is ké-
szültek az érdeklődőknek. 

A június 11-i színes eseménysorozat-
nak a Székely Bertalan-kert adott 
otthont, ahol kicsik és nagyok egy-

aránt jól érezhették magukat. Kora délután-
tól a legkisebbeket várta a gödöllői Merende 
műhely népi játszótere, fa ügyességi és fej-
lesztő játékokkal, a nagyobbakat a Veres-
egyházi Katonai Hagyományőrző Egyesü-
let tagjai, ahol lehetőség volt kipróbálni az 
íjászkodást és lovaglást is. A játékok mel-
lett pattogatott kukorica, vattacukor és a 
Szadai Nyugdíjas Klub palacsintázója is kí-
nálta a fi nomságokat. A felnőttek a Kazoo 
Art Pub sátránál frissülhettek fel, a Szadai 
Szőlészeti és Borászati Egyesület jóvoltából 
pedig jóféle szadai borokat is kóstolhattak.
 A gálán a talpalávalót Bódi Luca és ze-
nekara biztosította. A műsorfolyamot a 
Czibere Táncegyüttes galgamenti koreo-
gráfi ája nyitotta meg, majd ezután követ-
keztek a legkisebbek. A 2021. szeptemberé-
ben alakult óvodás Maczika Táncegyüttes 
galgamenti játékfűzéssel mutatkozott be a 

közönség előtt. Ezúton is köszönjük Smid 
Zsófi a és Nánai Barbara óvodapedagógu-
soknak az egész tanéves munkát. A folyta-
tásban ismét a felnőttek léptek színpadra 

„Somogyi vigasság.” című koreográfi ájuk-
kal, majd az általános iskolásokból álló 
Cziberke Táncegyüttes következett „Sej, 
Szada falu” című műsorukkal. Az együt-
tes vezetője és koreográfusa Horváth Vik-
tor. A 2013-ban Taba Csaba és Fejér Erika 
által tanított táncok és koreográfi a követ-
kezett a színpadon. 

 

„Székelyeké” címmel nyárádmagyarósi tán-
cokat mutatott be a Czibere Táncegyüttes, 
majd egy vendégegyüttest köszönthetett a 
közönség. Az 1990-ben alakult Veresegy-
házi Hagyományőrző Népi Együttes nyolc 
alkalommal kapta meg a kiváló együttes cí-
met, emellett 2003-ban a Muharay Elemér 
Népművészeti Szövetség Muharay-díját is. A 
gálán a „Veresi mulatság” című koreográfi -
ájukat láthattuk. Művészeti vezetőjük Tóth 
Judit. A műsort a Czibere Táncegyüttes ka-

lotaszegi „Kertünk alatt folyik a víz…” című 
koreográfi ája zárta. A táncokat betanítot-
ták és a koreográfi át készítették az együt-
tes vezetői: Antal Édua és Horváth Viktor. 
 Nem maradhatott el a köszönetnyilvání-
tások sora sem. Először is a lelkes és elhiva-
tott amatőr táncosoknak járt, akik család, 
munka és egyéb hivatás mellett szívügyük-
nek tekintik a hagyományok életben tartását. 
Köszönet járt a Szadai Czibere Hagyomány-
őrző Egyesület segítőinknek, támogatóink-
nak is, akik nélkül ez a csodás gála nem 
jöhetett volna létre. Így Pintér Lajos pol-
gármesternek és a képviselő-testületnek az 
anyagi támogatásért, a Szada Nova Kft dol-
gozóinak, akik a sátrakat és egyéb eszkö-
zöket biztosították, a Faluház vezetőjének, 
Pusztai Krepsz Mónikának és dolgozóinak 
a helyszínért és minden tárgyi segítségért, 
illetve a hangosításért Kocsis Tamásnak. 
Külön köszönet Simon Lászlónak a han-
gosítás megszervezéséért, az eszközök be-
szerzéséért, összeszereléséért. És köszönet 
járt a Régió Plusz Tv-nek és Somlyai-Sipos 
Szilvia fotósnak, akik az egész napot profi  
módon örökítették meg.
 Végül az együttesben szorgosan tevékeny-
kedő személyeknek is köszönet járt. Először 
is a Cziberke és a Czibere Táncegyüttes mű-
vészeti vezetőjének és koreográfusának, 
a Szadai Czibere Hagyományőrző Egye-
sület elnökének, Horváth Viktornak, aki 
a tánctanítás mellett az egyesület ügyes-
bajos dolgait is koordinálja. Végül de nem 

utolsó sorban pedig 
hatalmas köszönet 
járt Eszes Róbert-
nek és Bajkai La-
urának, akik min-
dig és mindenben 
a vezetők önzetlen 
segítői. A felemelő 
színpadi műsort egy 
nagy közös táncház 
zárta, ahol a nézők 
is belekóstolhattak 
a néptánc alapjaiba.

Antal Édua, a Szadai 
Czibere Táncegyüttes 

művészeti vezetőjeA nagyszabású eseményen szadai táncokat is előadtak

A felemelő színpadi mű-
sort egy nagy közös 

táncház zárta

AZ ELHIVATOTT AMATŐR TÁNCOSOK SZÍVÜGYÜKNEK 
TEKINTIK A HAGYOMÁNYOK ÉLETBEN TARTÁSÁT
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A számháború a nagy kedvenc

KÖNYVTÁRI HÍREK

HÁLÁS SZÍVVEL köszönöm a leltári 
munka nagy kihívásaihoz csatlakozó kö-
zösségi szolgálatot töltő diákok és a lel-
kes könyvrajongó önkéntesek munkáját! 
Segítségükkel gyorsabban és egyszerűb-
ben kivitelezhető a feladat. A leltározás 
során leselejtezett könyvekből a későb-
biekben „rongyos könyvvásárt” tartunk.
 Nyári olvasnivalók továbbra is fo-
lyamatosan érkeznek, de figyeljék 
nyitvatartásunk változásait, mert júli-

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

NYÁRI NYITVA TARTÁS:
 Július 4-15-ig: – Hétfőtől 
 péntekig 9-15 óra
 Július 18-tól augusztus 5-ig:   
 ZÁRVA

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

Július 18-29. között a Faluház, a Szé-
kely Műteremház zárva tart, nyi-
tás augusztus 1-én,  9 órakor. Ügyele-
ti nap: július 20. és 27., 8-10 óra között. 
Amennyiben bármi kérdésük lenne, 
az elérhetőségeken (tel: 06-20-487-
2100,  info@szadafaluhaz.hu) kapcso-
latba lehet lépni munkatársainkkal a 
zárvatartási idő alatt is. 
 Rendezvénytermünk és színház-
termünk is bérelhető, akár folyama-
tos szakkörök, családi rendezvények, 
esküvők megtartásához. 

Nyári 
nyitva tartás: 

Véget értek a Székely Bertalan Művelődési Ház által 
szervezett nyári táborok. Jövőre is várnak mindenkit.

us 18. és augusztus 5. között könyvtá-
runk zárva lesz. Továbbra is előkészítjük 
kölcsönzésre olvasmányaikat, ha intéz-
ménybe lépés nélkül kívánnak kölcsö-
nözni és ezt jelzik felénk elérhetősége-
inken. 
 Újdonságainkat bemutató könyvein-
ket a nap bármely szakában megtekint-
hetik a Faluház ablakában berendezett 
kirakatban. Az épület előtt és az előtér-
ben elhelyezett ingyen elvihető köny-
vek polcához jöjje-
nek, válogassanak 
bátran!

KÖNYV-
AJÁNLÓ
Jessica Bruder:
A NOMÁDOK 
FÖLDJE
– Túlélni 
Amerikát, 
avagy a boldog 
társa dalmon-
 kí vüliség 
(Európa, 2021.)

A három Oscar-díjjal kitüntetett fi lm 
alapjául szolgáló könyv nem kifejezet-
ten regény, inkább útleírás, társada-
lomkritika, mely napjaink Amerikájá-
nak perifériáján élő közösségét mutat 
be. A 2008-as gazdasági világválság 
nem múlt el nyomtalanul az „álmok 
földjén”. Rózsaszín szemüveg nélkül 
láthatjuk mindennapi küzdelmeikben, 
a szabadságukat megtartó hús-vér sze-
replőket, akik ebben az időben váltak 
földönfutókká és kerültek döntéshely-
zetbe. Hajléktalanság vagy vándorélet? 
A szerző több éven át maga is vállal-
ta ebben a közösségben a mindennapi 
megélhetésért küzdés nehézségeit, me-

lyet elfogultság nélkül, még-
is nagyon szerethetően mutat 
be könyvében. Elesett em-
bereknek a felemelkedésért 
való kitartó küzdése mellett 
megindító történetek, valós 
események, furcsa élethely-
zetek derülnek ki, miközben 

– képletesen – bejárjuk egész 
Amerikát. Ajánlom fi lmrajon-
góknak, pozitív-példamutató 
témák iránt érdeklődőknek, 
útleírásokat kedvelőknek, az 
amerikai kontinens és kultú-
ra megismerésére vágyóknak.

Németh Anikó, könyvtáros

N ekünk sajnos befejeződtek a 
táboraink, amelyek – a gye-
rekek nevében is írhatjuk –

 nagyon jól sikerültek, és mindannyian 

A NYÁRI SZÜNET UTÁN AUGUSZTUS ELSEJÉN NYIT ÚJRA A FALUHÁZ

rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Idén 
is szuper jó kis csapataink voltak, mind a 
három héten át okos, kedves, ügyes gyere-
kekkel telt meg a Faluház és a Székely-kert 

is. Minden évben megjegyezzük, 
hogy mennyire szeretik a gye-
rekek a „régi” játékokat, amivel 
még mi is játszottunk. A nagy 
kedvenc azonban a számhábo-
rú volt idén is! Köszönjük a gye-
rekeknek és a hozzánk csatlako-
zó programot tartó felnőtteknek 
a csodás perceket. Várunk min-
denkit jövőre is sok szeretettel!

A Faluház dolgozóiNagyon élvezték a gyerekek a táborokat
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Feltarisznyáltuk végzőseinket
MERJENEK NAGYOKAT ÁLMODNI ÉS ÁLMAIKAT 
KITARTÓ MUNKÁVAL VALÓSÍTSÁK MEG

Június 10-én elbúcsúzott a há-
rom nyolcadik osztály 61 ta-
nulója a Szadai Székely Ber-
talan Általános Iskolától. 

Kézműves foglalkozás 
a Tájházban
Örömmel fogadtuk a hírt, hogy Dulai Éva 
szeretettel várja az 1.a osztályos gyereke-
ket a Tájházban egy különleges kézműves 
foglalkozásra. A gyerekek izgatottan ké-
szülődtek, nagyon várták ezt a programot!  
Éva néni szíve összes szeretetével mutatta 
meg a gyerekeknek a textilnyomdázás for-
télyait, s miután a kis tavaszi virágminták 
a vászonból készült könyvjelzőre kerültek, 
fehér hímzőfonallal hímeztük ki azokat. Bi-
zony, ilyen kicsi gyerekeknek ez nem volt 
könnyű feladat, de mi megbirkóztak vele 
és némi felnőtt segítséggel, de ügyesen el-
készültek az anyák napi könyvjelzők. Na-
gyon boldogan mutatták meg a kis első-
sök a saját kis kezük munkáját, az alkotás 
öröme elvarázsolta őket. Tari Anikó pedagógus 

Tudni róla, tenni érte
Mi itt nagyon sokfélék vagyunk, és ez jó. 
Az Európai Unió is kimondja, de Szent 
István értelmezésében szebb, érthe-
tőbb, hogy a sokféle népek létét tiszte-
letben kell tartani határon belül és kívül. 
A Kárpát-medence a népek olvasztótége-
lye. Én részben tót ősöktől származom, 
azon túl, hogy magyar állampolgár va-
gyok. Ma már nem tanítják az öregek a 
gyerekeknek a családfát. Sokan nem is 
tudják, hogy őseik között nemzetiségiek 
is voltak. Vannak azonban olyan magyar-
országi közösségek, amelyek megtartot-
ták nyelvüket, ápolják sajátos kultúrá-
jukat, kapcsolatot tartanak határon túli 
nemzettársaikkal. A magyar állam eb-
ben segíti őket. Nemcsak azzal, hogy 
pénzeszközöket különít el a számukra, 

de törvényi lehetőséget biztosít a nem-
zetiségi önkormányzatok létrehozására 
és a parlamenti képviseletre is. Mindez 
egyedülálló Európában. 
 Köszönjük Scherzinger Mária oktatási 
referensnek, a Magyarországi Német Pe-
dagógiai és Módszertani Központ (UMZ) 
munkatársának, hogy életet lehelt a tör-
ténelemkönyvben olvasott történetekbe, 
hogy tágította a horizontunkat, hogy a 
fentebb leírtakat egy kellemes beszélge-
tésben részletezte a hatvan, nyolcadikos 
diák számára. Két órán keresztül sza-
kadatlanul mondta, és mi csak bámul-
tuk csodálva. A kárpátaljai nemzetisé-
gek módszeres irtásáról, GULÁG-ban 
való szenvedéséről szóló fi lm bemuta-
tásával a lelkünket is igyekezett meg-
ragadni! 

Mácsainé Verók Irén pedagógus

A míg végig ballagtak a feldíszített 
folyosókon és meglátogatták tan-
termeiket, az iskola 

többi tanulója sorfalat állva 
búcsúztatta őket. Az ünnep-
ségen a hetedik évfolyamo-
sok versekkel, beszéddel és 
gyönyörű zongorajátékkal kö-
szöntötték őket. A nyolcadiko-
sok is bemutatták mit tudnak. 
Voltak versek, búcsúbeszédek, 
néptáncbemutató, valamint 
hegedű- és zongoradarabokat 
is hallhattunk. Megható volt, 
ahogyan a végzősök egy szál 
virággal köszönték meg szü-
leik szeretetét és segítségét, 

amellyel végig kísérték őket eddigi éle-
tükön. Iskolánk igazgatója szívhez szó-
ló beszédet mondott és külön kiemelte 
legkiválóbb tanulóink érdemeit. 
 Galambos Gáborné, Ilonka néni a Kul-
turális Alapítvány Szadáért nevében adott 
át díjakat, az önkormányzat nevében pe-
dig Petrák Árpád alpolgármester szólt az 
ünnepeltekhez: biztatta őket, hogy ameny-

nyiben az előttük álló tanulmányaikat 
máshol folytatják, azok elvégzése után 
térjenek majd vissza a településre. 
 Ünnepségünk végén sok lufi  emelke-

dett a magasba, je-
lezve ezzel, hogy a 
ballagó nyolcadi-
kosok is elhagyják 
iskolánkat. Más-
hol folytatják ta-
nulmányaikat és 
mi bízunk benne, 
hogy mernek na-
gyokat álmodni 
és álmaikat kitar-
tó munkával meg 
is valósítják.

Pálinkás Istvánné 
pedagógus

Iskolánk 
igazgatója szívhez 

szóló beszédet 
mondott

Elbúcsúztak a szadai általános iskolától
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ÓVODA

Év végi játékok, kirándulások

A sok program mellett az évzárókra és a ballagásokra készültek a csopor-
tok gyerekei és az óvónőik. A mai modern kor megkívánja, hogy a hagyomá-
nyoktól eltérően a csoportok interaktív módon készüljenek az évzárókra.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HETÉBEN AZ
ÓVODÁSOKNÁL A MAGYARSÁG IS TÉMA VOLT

J átékos, mozgásos, vidám 
közös délutánra hívtuk a 
szülőket. Korcsoportok-

nak megfelelően az éves témá-
ink szerepeltek. Együtt játszott 
szülő a gyermekével: énekeltek, 
táncoltak és persze az ügyessé-
gi játékok sem maradtak el. Volt 

„Gólya viszi a fi át”, „Rohanás az 
oviba” játék – mint a mindenna-
pokban –, továbbá volt „Seprűs 
labdavezetés”, „Krumpliültetős” 
játék és még sok más is. Nagyon 
élvezték a szülők ezt a kötetlen, 
szabad együtt játszós órákat. 
A nagyok pedig hagyományos, 
meghitt ballagási műsorral ké-
szültek. 
 Gyereknapkor is a játéké volt 
a főszerep. Az időjárás miatt 
elmaradt sportnapi játékok-
kal készültünk gyerekeknek. 
Az óvoda minden játszó udvarán 
más-más ügyességi feladat vár-
ta a kicsiket és a nagyokat: óri-
áslépés, karikaátbújó, almasze-
dés, füle farka játék, ugróiskola… 
A játék után a Ledo Kft. jóvoltá-
ból nagyon fi nom vaníliás-ep-
res jégkrémet kaptak a gyere-
kek, amit jóízűen fogyasztottak 
el ezen a meleg napon. Ezúton 
is nagyon köszönjük a cégnek a 
gyereknapi hozzájárulást. A kel-
lemes nap végén a tombolán ki-
sorsoltuk a nagyértékű ajándék-
tárgyakat. Örültek a szerencsés 
nyertesek. Köszönjük a képvise-
lő-testület felajánlásait.
 A nemzeti összetartozás he-
tében a gyerekekkel a magyar-
ság fontosságáról, szeretetéről 
beszélgettünk, hogy büszkék 
legyenek a magyarságukra és 
a magyar zászlóra.
 A nyári szünetig a csopor-
tok sokat kirándulnak, sétál-
nak a közeli helyekre. Fontos a 
jó levegő, a sok mozgás és a fel-
hőtlen játék. A nagycsoportos 
gyerekek a Budakeszi Vadas-
parkba mennek közös ovis ki-
rándulásra, a kisebbek ellátogat-
nak a veresegyházi Macifarmra. 
Az évvégi programok között sze-
repel még papírszínházi elő-
adás, zenekuckó koncert és lesz 
mentálhigiénes napunk is.

Fárasztó, de jó volt az ugrálás

Jól esett a pihenés a hűsben
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A katolikus plébániánkon 
idén négy gyerek készül el-
sőáldozásra és nyolc fi a-
tal bérmálásra. Ezek nem 
nagy számok, de egy szer-
ves növekedésről beszélnek. 

2017. októberében az ÖRÖMHÍR tábor önkéntes mun-
katársai és a táborba járó gyerekek szüleinek ösz-
szefogásával alakult meg a Szadai Keresztény Szülői 
Kör. Hasznos előadásokat szerveztek és szerveznek.

HITÉLET

Elsőáldozás, 
bérmálás, befogadás

Jó tanácsok a neveléshez

TIZENKETTEN MÁR MEGKÖTÖTTÉK 
A SAJÁT SZÖVETSÉGÜKET ISTENNEL

K özösségünk tagjai nem megszo-
kásból, hanem személyes döntést 
követően részesülnek a keresztény 

beavatást megerősítő szentségekben. A ke-
resztségre, közösségünkben, leggyakrabban 
csecsemőkorban kerül sor, de az elsőáldo-

zás és a bérmálás már nem történhet meg 
a jelöltek személyes elköteleződése nélkül. 
Az elsőáldozás és a bérmálás a keresztsé-
get követő beavató szentségek, melyekre 
készülve a gyerekeket és a fi atalokat egy 
szertartásban megünnepeljük. Ez a szer-
tartás a befogadás.
 Egyházunk tanítása szerint a befogadás-
ra akkor kerülhet sor, ha a „jelölt komolyan 
eldöntötte, hogy a szentségekhez szeretne 
járulni: ennek megfelelően ismeri már a hit 
alapjait, éli a szeretet parancsát s kapcsolat-
ban van a keresztény közösséggel.” (FK 26.) 
Ők tizenketten már meghozták ezt a komoly 
döntést, megkötötték a saját szövetségüket 

Istennel, elkötelezték magukat felé. Vállal-
ták, hogy a szeretet parancsa szerint élnek, 
vállalták, hogy a közösséghez tartoznak, vál-
lalták, hogy minden vasárnap részt vesznek 
a szentmisén és napi imádságukkal is kap-
csolódnak Istenhez. A szertartásban áldást 
kaptak, megjelöltük őket a kereszt jelével, ők 
pedig felolvasták az általuk választott igé-
ket, amelyek vezetik őket készületük során.
 Hálát adunk értük, jelenlétünkkel és 
imádságainkkal pedig kísérjük őket ezen 
az úton! Borbáth Gábor, akolitus

A csoport nyitott – világnézeti meg-
győződéstől és felekezeti hovatarto-
zástól függetlenül – mindenki szá-

mára, aki érdeklődik a gyermekneveléssel, 
valamint a házassággal kapcsolatos témák 
iránt és választ szeretne kapni kérdéseire. A 
szülői kör meghívására alkalmanként gyer-
meknevelésben és házassági témákban já-
ratos szakemberek is vendégeink voltak. 
 A kör szervezi „Házasság hete” nevű or-
szágos rendezvénysorozat szadai program-
jait is. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy a szülők 
biztos alapokon álló, harmonikus kapcsola-
ta rendkívül fontos a hiteles és sikeres gyer-
meknevelés szempontjából.
 A kör egyik kedvelt előadója Uzsalyné Dr. 
Pécsi Rita neveléskutató. Rita legutóbb a mai 
élet okozta zűr-zavar kapcsán adott hasznos 
információkat és tanácsokat a hallgatóság-
nak „Rejtett tartalékaink a megzavarodott 
világunkban – Hogyan segíthetünk a gyer-
mekeinken és magunkon?” címmel.  Mint 

mondta, a minket most már jóideje kínzó 
tartós stressz megfi gyelhető következménye 
többek között az is, hogy a véletlent szándé-
kos támadásnak éljük meg, szorongás, fe-
nyegetettség érzés, ingerültség és elmagá-
nyosodás. Egyenes következménye, hogy 
az együttérzés készsége, képessége csök-
ken. Mi a megoldás erre az új életállapot-
ra? A pszichológia által használt fogalom 
van itt segítségünkre, ami a reziliencia. Ez 
nem más, mint a testi, szellemi, lelki rugal-
masság. Ez a készség meglepő módon a ne-
héz körülmények ellenére is jól fejleszthető, 
boldog életre tesz képessé minket.
 Ahogy fogalmazott, a nehéz helyzetek 
megviselik a kapcsolatainkat. Tudományo-
san bizonyítható, hogy a kapcsolati kész-
ség nevelhető. (Életkortól függetlenül.) 
A boldogság kapcsolati tápérték, ami ezek-
ben az új és ijesztő helyzetekben különösen 
fontos mindannyiunknak. Az érzelmi intel-
ligencia egyik „gyümölcse” az önuralom. Az 

önuralom akkor működik a legjobban, ha 
megszokássá tesszük. Ebben segíthetnek a 
szabályok, elhatározások és az előre meg-
határozott tervek.
 A szülői kör idei további előadásaira is 
szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt! Remélhetően Pécsi Rita és Dányi Zol-
tán is vendégeink lesznek az ősz folyamán. 
Ezúton is köszönjük az önkormányzat éven-
kénti támogatását, amely nélkül az előadá-
sok nem valósultak volna meg. 

Pálinkás Ibolya, Dezső Balázsné Szekeres Alíz

Az ÖRÖMHÍR tábor második és har-
madik hetére (július 18-22 és jú-
lius 25-29) korlátozott létszám-
ban még fogadunk táborozókat. 
A táborba lakossági adományokat 
(zöldáru, gyümölcs) elfogadunk. 
További nformációk az alábbi elér-
hetőségeken: Pálinkás Ibolya, e-mail: 
psibolya@gmail.com; Pálmai Zol-
tánné (ny. védőnő) telefon: 06 20 
886-4839;  Szadai Szociális Alapszol-
gáltatási Központ, telefon (csak mun-
kaidőben):28-503-625 és 70-199-9570

Vállalták, hogy a szeretet 
parancsa szerint élnek
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CIVIL ÉLET

Jogsegély pszichiátriai 
jogsértések esetén

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Ál-
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik 
pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: 
egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszer-
kezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.

AZ ALAPÍTVÁNY SZÜKSÉG 
ESETÉN KIVIZSGÁLÁSOKAT INDÍT

A z elmúlt 25 év során az alapítványt 
több ezren keresték fel ilyen pa-
naszokkal, így szinte nincs olyan 

pszichiátriai jogsértési eset, amelyben 
ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés ese-
tén kivizsgálásokat indítanak, és eljár-
nak a megfelelő hatóságoknál.
 Aki szükségtelenül elvégzett pszichiát-
riai kezelések miatt elveszti egy szerettét, 
gyakran magára marad a gyásszal és a 
veszteséggel, pedig felelősségre vonással 
elejét vehetjük, hogy másokkal is meg-
történhessenek hasonló esetek. A pszi-

chiátriákon átélt traumák, lekötözések, 
kényszerkezelések szintén életre szóló 
megrázkódtatást okozhatnak, mely ese-
tekben sokszor ugyanígy kiharcolható 
az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek 
számtalan esetben sikerült már elérni-
ük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, il-
letve, hogy a károsult kártérítést kapjon.
 Az alapítvány egy nemzetközi emberi 
jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért (CCHR) hazai cso-
portjaként működik. Magyarországon 
is sok még a teendő, hiszen használnak 

még elektrosokkot, szállítanak kény-
szerrel a pszichiátriára embereket – a 
megalázó bánásmóddal, az emberi jogok 
elhanyagolásával kapcsolatban az Alap-
vető Jogok Biztosa (ombudsman) is szá-
mos alkalommal felemelte már a szavát 
a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek 
még ma is rendszeresen sértik a pszichi-
átriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy 
szükség van egy olyan jogsegélyszolgá-
latra, amely kifejezetten az ilyen sérel-
mek esetén nyújt segítséget.
 Ha Ön vagy barátja, családtagja sé-
relmet szenvedett a pszichiátrián, kér-
je az Állampolgári Bizottság az Embe-
ri Jogokért Alapítvány segítségét (www.
emberijogok.hu)!

forrás: Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítvány

A VÁLTOZÁS ÚTJÁN EGYESÜLET ál-
tal a közelmúltban elültetett 140 darab 
gyümölcsfa hamarosan termőre fordul-
hat, és a helyiek akár közösen dolgozhat-
ják fel azokat.
 Nagy feladatra vállalko-
zott a Változás Útján Egyesü-
let (VUE). Mintegy 140 darab, 
őshonos magyar gyümölcsfa-
csemetét nyertek el a Nemzeti 
Bio diverzitás- és Génmegőr-
zési Központ pályázatán, ame-
lyeket az önkormányzat által 
biztosított területre ültettek el 
azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy újabb tartalmat adjanak a 
„Gyümölcstermő szent Szada” 
jelmondatnak.

 – Sajnos kevesen foglalkoznak már gyü-
mölcstermesztéssel, kevés ilyen termőterü-
let van, és utóbbiakon is alig van ősmagyar 
fajta – jegyezte meg kezdeményezés kap-

csán Molnár Csa-
ba, a VUE elnöke. 
– Mi a közösségi 
kertnek szánt te-
rületre éppen ős-
magyar fajtákat 
nyertünk, amelyek 
között, más egyéb 
mellett, van többféle 
alma-, cseresznye-, 
meggy-, szilva- és 
barackfa, szeren-
csére szinte mind-
egyik életre kelt. 

A kezdeményezéssel hosszú távon gondol-
kodunk, hiszen a nyertes pályázatunkkal 
vállaltuk, hogy minimum 15 évig fenntart-
juk az ültetvényt.
 A kétévesen elültetett csemeték pár év 
múlva fordulnak termőre, akkor lehet majd 
igazán csak nyüzsgő terület a kert, a gyü-
mölcstermesztés és -feldolgozás iránt ér-
deklődők kedvelt helyszínévé, találkozó-
helyévé válhat. A helyválasztás azért is 
szerencsés, mert a jelenlegi és a majdani 
iskola épületei között helyezkedik el fél-
úton, így a gyermekek számára egyfajta 
bemutató területként is funkcionálhat. 
 Mint Molnár Csaba elárulta, tervezik, 
hogy metszési tanfolyamokat, faápolási és 
-gondozási bemutatókat és más hasonló jel-
legű mezőgazdasági programokat is tarta-
nak majd. Továbbá a gyümölcsöket közö-
sen lehet majd leszedni, hazavinni, ha pedig 
elég felesleg marad, akkor a közös feldolgo-
zás is elképzelhető. Ez esetben olyanoknak 
is lehet szadai gyümölcsből befőttje vagy 
lekvárja, akinek nincsen saját fája. RF

Mindenkinek lehet 
akár saját lekvárja is

Bíznak a bő termésben
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HELYI GAZDASÁG 

Egykor sportoktatóként kezdte, ma már komplex belsőépítészeti és lak-
berendezési vállalkozást visz a Szadán élő Pálmai Gabi. Időnként azért 
lelkiismeretfurdalása van amiatt, hogy jól egyensúlyoz-e a családi élet 
menedzselése és a família hátterét adó cég irányítása, vezetése között.

„Vállalkozóként érzem 
a nőiségből adódó hátrányt”

NEM MINDIG FELTÉTELEZIK AZ ELADÓK, 
HOGY EGY NŐ ÉRT A MŰSZAKI DOLGOKHOZ

B ár mintegy tíz éve már 
Szadán él Pálmai Gabi, 
talán a szomszédai és 

más falubeli is jobban ismeri őt 
magánemberként, háromgyere-
kes családanyaként, mint egye-
di tevékenységet végző női vál-
lalkozóként. És itt most először 
utóbbiról essék szó.
 – Szerintem a legnagyobb 
hátrány nőként úgy vállalkoz-
ni, hogy van több gyermek a 
családban. Egyensúlyozni ab-
ban, hogy a család minden tag-
ja tiszta ruhában járjon, hogy a 
gyerekeknek legyen grafi tceru-
za a tolltartójukban és az ügyfél 
is időben beköltözhessen a házá-
ba. Nekem mindezek miatt sok-
szor van lelki ismeret furdalásom: 
nem mindig vagyok abban biz-
tos, hogy jól egyensúlyoztam.

 És ha ez sikerül is, minden a he-
lyére kerül, akadnak azért pilla-
natok a hétköznapi munkavégzés 
során, amikor ugyancsak érezte-
tik vele, hogy nőként van jelen egy 
férfi ak által dominált világban.
 – Folyamatosan érzem vál-
lalkozóként a nőiségből adódó 
hátrányt. Volt, hogy bementem 
a fatelepre anyagért, és a kivá-
lasztott darabra a „Pálmai Gá-
bor” nevet írták rá, nyilván azért, 
mert kizárt, hogy egy nő értsen a 
faanyagokhoz. De egy szerszám-
boltban is az eladó onnan kezd-
te az adott eszköz bemutatását 
nekem, hogy hogyan kell beten-
ni a dugvillát a konnektorba… – 
mondta. – Persze megéltem en-
nek az ellenkezőjét is. Ha van 
egy kivitelezés, amihez a terve-
ket én készítettem, akkor a meló-

sok sokkal elfogadóbbak, pláne 
akkor, ha én is beállok közéjük 
kétkezi munkát végezni.
 De mi is az, amivel Pálmai 
Gabi vállalkozóként foglalkozik? 
Korábban személyi edzőként, 
sportoktatóként dolgozott, de 
mivel kevés sikerélmény érte, így 
váltott. Férjével együtt hagyaték-
ból megmaradt bútorokat vásá-
roltak fel, majd felújítás, átalakí-
tás után eladták azokat. Később 
ezt komplexebb tevékenység-
re cserélték: jellemzően átadás 
előtt álló új lakások belső tereit 
tervezik meg vagy át, úgy, hogy 
azokba ne feltétlenül vadonatúj 
bútorok kerüljenek, hanem kis-
sé átalakítva vagy újragondolva 
a korábbi lakás régebbi bútorai 
legyenek benne. Mindemellett 
lakberendezési tanácsadást is 

végez, sőt időnként egy-egy bú-
tort maga is átformál. (Akit ér-
dekel, a részleteknek utánanéz-
het itt: lomdesignshow.hu) 
 – Ez olyan lakberendezési, 
belsőépítészeti, kivitelezési te-
vékenység, amelynek során – 
ügyelve a költségek optimali-
zálására – megőrizzük mindazt, 
amit az ügyfél maga is értéknek 
tekint. Munkáimban nem találni 
közös vonást, mivel nagyon fon-
tosnak tartom az egyéni elkép-
zeléseket, a saját stílust – jelle-
mezte saját magát és munkáját.
 Ugyanakkor nagyon kevés 
megkeresése van Szadáról, an-
nál több a fővárosból, vagy Ve-
resegyházáról, esetleg Székes-
fehérvárról vagy Diósjenőről. 
Hogy miért alakult így, arra 
maga is kereste, keresi az oko-
kat, de egyelőre csak találgatni 
tud. Úgy vélte, nem elsősorban 
anyagi okai lehetnek, mert a pi-
ackutatása alapján a saját szek-
torában a megszokott árakhoz 
képest alacsonyabb összegért 
dolgozik. Arra tippelt, hogy a 
szadaiak talán kényelmesebbek, 
óvatosabbak, nehezebben vág-
nak bele egy kényesebb belső át-
alakításba vagy bútorfelújításba. 
Ám szívesen segítene többeknek 
helyben is. RF
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Új buszsáv az M3-as 
fővárosi bevezető szakaszán

A jövőben számos fej-
lesztés várható az agg-
lomeráció északkeleti 

szektorának kötöttpályás inf-
rastruktúrájában, amelyek cél-
ja, hogy a közösségi közlekedés 
magas színvonalú alternatívát 
nyújtson az egyéni közlekedés-
sel szemben. Mivel a vasúti fej-
lesztések miatt jelentős buszköz-
lekedés- és forgalomnövekedés 
várható, a Magyar Közút az M3-
as autópálya fővárosi bevezető 
szakaszán, a Szilas pihenőnél 

buszsávot alakított ki, hogy for-
galomtorlódás esetén a Volán-
busz járatai meg tudják előzni 
az álló vagy nagyon lassan ha-
ladó kocsisort. A buszsávok már 
bizonyították létjogosultságukat 
az M1-es és az M7-es sztráda 
bevezető szakaszán, ahol az au-
tóbuszos közösségi közlekedés 
járművei korábban számottevő 
késéssel tudtak csak közlekedni.
 A Volánbusz 400 buszjára-
tot közlekedtet naponta a bu-
dapesti agglomeráció közel 400 
ezer fős északkeleti térségből. 
Az M3-as érintett szakaszán 
egy átlagos munkanapon több 
ezren veszik igénybe a közle-
kedési vállalat szolgáltatásait. 
A csúcsidőszakokban tapasz-
talható torlódások, dugók ed-
dig a buszjáratok közel negyedét 
érintették. A buszsávok kiala-
kításának köszönhetően mos-
tantól az ingázók sokkal gyor-
sabban juthatnak be például a 
munkahelyükre. Az átalakítá-
sok célja, hogy még többen te-
gyék le az autót, és szálljanak át 
buszra vagy vonatra. Így a for-
galmi dugókból is sokkal keve-
sebb lehet. (forrás: Volánbusz Zrt.)

HELYI GAZDASÁG 

Annak érdekében, hogy még gyorsabb és versenyképesebb legyen 
a közösségi közlekedés Budapest agglomerációjában, a Magyar Közút 
buszsávot alakított ki az M3-as autópálya legleterheltebb fővárosi be-
vezető szakaszán. Ennek köszönhetően a Volánbusz járatai köny-
nyebben tarthatják a menetrendet és hamarabb célba érkezhetnek.

A VOLÁNBUSZ-JÁRATOKKAL INGÁZÓK SOKKAL 
GYORSABBAN JUTHATNAK EL A MUNKAHELYÜKRE



MEGHÍVÓ

Köszöntőt mond 

 Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere

Ünnepi beszédet mond

 Köő Artúr  történész, a Magyarságkutató  
Intézet munkatársa

Ünnepi műsort ad a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete 
„Ez az ország a te hazád” címmel. 

Énekel a Szadai Népdalkör Kovács László vezetésével.

ÖKUMENIKUS IGEVÁLASZTÁS  
ÉS AZ ÚJ KENYÉR MEGÁLDÁSA

Szeretettel meghívjuk  

Önt és kedves családját  

2022. augusztus 20-án 10 órára, 
Szent István államalapító  

királyunk és az új kenyér  

ünnepére a Faluház előtti térre 

István napi terített asztalunknál 
szeretettel várjuk az ünneplőket!

Ü i ű t d

Az ünnepség az országos kormányrendeletben meghatározott,  
éppen aktuális látogathatósági szabályok betartásával kerül megrendezésre. 

etéésével.


