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Szada láthatatlan hadserege

Valamivel több mint fél évvel
ezelőtt került a Szada Nova 
Nonprofi t Kft. élére a korábbi
képviselő, Boros Gábor. 
Most már úgy néz ki a 
társaság minden téren, 
ahogyan eleinte elképzelte. 

FÓKUSZBAN

A megújult gépparkkal hatékonyan lehet dolgozni

A TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS MINDEN 
SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELE ADOTT

M ire is elég mintegy hat hónap? 
Egy társaság átvételére, irány-
ba állítására lehet 

sok vagy lehet kevés is ennyi 
idő. Megkértem Boros Gábort, 
hogy tekintsünk vissza erre az 
időszakra – ám a rövid szám-
vetés előtt egy kulisszatitkot 
hadd osszak meg olvasóinkkal.

Teljes a géppark
Egy ilyen hasonló beszélgetés 
rendszerint kellemes klímájú, 
rendezett vezetői irodában tör-
ténik, ám Boros Gábor kéré-
sére átmentünk a Szada Nova 
ideiglenes telephelyére, a varro-
da udvarára, és az ott álló kis-
sé megviselt épület raktárnak 
és melegedőnek is használt he-
lyiségét ajánlotta a diskurzus-
ra. Még mielőtt benyitottunk 

volna, körbemutatott, megjegyezve, hogy 
a hatékony településüzemeltetéshez most 
már szinte minden eszköz rendelkezésre 
áll. Valóban, a társaság gépei, a traktor és 
különböző célra használatos szerelékei, a 
billenőplatós teherautó, az ágdaráló, vala-
mint a különböző táblák, bóják, oszlopok, 
egyéb eszközök elkülönülten voltak egy-
mástól, startra várva.
 Már a melegedőbe lépve említette, hogy 
idebenn is sikerült egy általa elképzelt rend-
szer szerinti rendet kialakíttatnia. A polco-

kon és a padlón lévő dobozokban a külön-
böző mappák, kiadványok és egyéb tárgyak, 
eszközök láthatóan is valamiféle logikus 
elv alapján különülnek el egymástól. 
 – Azzal tisztában voltam, hogy a tava-
lyi első fél évem inkább fontos, mint lát-
ványos munka lesz – mondta Boros Gábor. 
– Merthogy legelőször a hátteret kellett át-
tekintenem, és ahol szükségesnek láttam, 
ott muszáj volt beavatkozni. Így a pénz-
ügyi helyzet megismerése után aktuali-
zálni kellett az alapító okiratot, a szerve-
zeti és működési szabályzatot és az üzleti 
tervet is. A vezérlő elv mindebben az volt, 
hogy tiszta legyen: mi az, amit csinálunk, 
mi az, amit nem csinálnánk, és mi az, amit 
a későbbiekben csinálnánk, illetve ezek 
között mi a közhasznúan és az üzletszerű-
en végzett tevékenység, valamint milyen a 
viszonyuk egymáshoz. Az alapok helyre-
rakásának végére pedig világos, átlátható 
szervezeti keretek, feladatkörök, munka-
folyamatok alakultak ki. És emellett még 
tisztában voltam azzal is, a hatékony mun-
kavégzéshez a megfelelő szakemberek mel-
lett szükségesek a megfelelő, jó minőségű 
gépek is, így a fél év alatt, többek között, 
az udvaron látott teherautót és ágdarálót 
is „hadrendbe” állítottam. Ugyanis a saját 
gépekkel rengeteget lehet megtakarítani! 
Például korábban az ágdarálást külső vál-
lalkozó végezte, és miután a saját eszkö-
zünket beszereztük, használatával a be-
szerzési árának felét sikerült megspórolni.

Mindenki fontos
Boros Gábor hozzátette, hogy a céghez 
rendelt tevékenységeket (a korábbi, meg-

lévők, tehát a társaság működ-
tetése, az útépítés, az útkarban-
tartás, a hulladékgazdálkodás, 
a zöldfelület-kezelés, a szállítás, 
a telephelyfenntartás, a lapki-
adás mellé ez év január else-
jétől még a temetőfenntartás 
és a sportcentrum üzemelte-
tése társult) egy díjmentesen 
használható vállalatirányítá-
si rendszerrel fogja össze a két 
közvetlen irodai munkatársá-
val együtt, ami nagyban segíti 
a napi tervezett és nem terve-
zett munkák elvégzését. 
 – Ugyanis rengeteg a kül-
ső inger! Az előre meghatáro-
zott tennivalók elvégzésén felül 
ugyancsak feladattá válnak azok 
a rendkívüli jelzések, amelyek Boros Gábor szerint most már „irányba állt” a társaság
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A Szada Nova csapata bevetésre készen…

Általános tapasztalat, hogy a nagy 
mennyiségű csapadék megáll az útpá-
lyán, vagy rajta átfolyva erősen meg-
rongálja, kimossa azt, vagy éppen sa-
ras területek képződését segíti elő. A 
település nem aszfaltozott útjainak je-
lentős részén a csapadékvíz elvezetése, 
szikkasztása nincs megfelelően meg-
oldva, vagy a kialakított befogadót be-
temették, túlterhelték a magánpor-
ták burkolt felületeiről kiömlő vízzel.
 A Szada Nova NKft. az átfogó útkar-
bantartási program keretén belül évi 
három alkalommal végzi el az önkor-
mányzati tulajdonban lévő utak hely-
reállítási munkáit. Tél végén az olvadás 
után, tavasszal az esős időszak végez-
tével, és ősszel a téli üzemeltetés meg-
kezdése előtt. Az úthibák lokációit a 

teljes települési útellenőrzést, a beje-
lentéseket és jelzéseket összegezve 
határozza meg, és ezek alapján állít-
ja össze a karbantartást végzők fel-
adatlistáját.  Egy-egy ilyen alkalom-
mal 3-4 traktoralapú földmunkagép, 
kotró, hidraulikus rakodó dolgozik na-
pokon keresztül. Teherautók szállítják 
a kőpótlást, ezért jelentős a költsége, 
melyet a Szada Nova Nonprofi t Kft. út- 
és építmény karbantar tási tevékeny-
ségkörének keretéből fi nanszíroz.
 Természetesen egy-egy kiadós eső-
zés és a nyári özönvízszerű záporok víz-
mennyisége nem képes elszivárogni az 
úton, ezért károsítja azt. Ilyen esetben 
rendkívüli útkarbantartási program 
keretein belül végzi el a Szada Nova 
NKft. a helyreállítási feladatokat.

Legalább háromszori karbantartás

Az új tevékenységként megkapott 
feladatokról, így a temetőfenntar-
tásról és a Szadai Sportcentrum üze-
meltetéséről is szólt Boros Gábor. 
A temető kapcsán elmondta, hogy 
alapvetően az önkormányzat teme-
tői rendelete határozza meg a tenni-
valókat. De, tapasztalva némi hiá-
nyosságot, arra jutott, hogy a sírkert 
teljes területét újból fel kell mérni
– műholdas rendszerrel, sírhelyek 
fényképezésével –, aminek eredmé-
nyeként pedig egy korszerű, átlátha-
tó, napi szintű adatokat tartalmazó 
nyilvántartási rendszer jön majd létre. 
 A sportcentrumról szólva az ügy-
vezető megemlítette, hogy jelenleg a 
helyszín sportcélú használatával kap-
csolatos megállapodás pontosítása 
zajlik a Szadai SE-vel. Az továbbra is 
érvényes marad, hogy a nagypálya 
villanyvilágítását sem mérkőzése-
ken, sem edzéseken nem lehet hasz-
nálni a magas energiaköltség miatt, 
ellenben a kispálya mentén lévő ref-
lektorokat felkapcsolhatják, ha szük-
séges. A műfüves pálya mellett a 
nem sportcélú használatra való he-
lyiségek, terek bérbeadásával pedig 
a kft. a közfeladatai ellátását támo-
gató bevételt is elkönyvelhet.

Meccs, edzés 
csak világosban!

például a polgármestertől, a képviselőktől, 
a hivataltól, az intézményvezetőktől, tő-
lem vagy éppen a lakosoktól érkeznek. Eze-
ket mind osztályozni kell, és beilleszteni a 
már külön, de mégis együtt működő tevé-
kenységek valamelyikébe. És a rendkívüli 
feladatok bármelyike, például egy kertren-
dezési munka is, általában több tevékeny-
séget érint, így a részfolyamatokat fel kell 
osztani a kollégák között.
 Ha már munkatársak: az irodai és a tere-
pi munkákat összesen tizenkét, saját alkal-
mazásban lévő dolgozó látja el (akik között 
egyetlen közmunkás sincs). Az ügyvezető 
megjegyezte, az egyéb munkavégzési fel-
tételek rendezése mellett nagyon fontos 
intézkedés volt a bérrendezés és a terepen 
dolgozók megfelelő munkaruhával való fel-
szerelése. 

 – Mindannyiukat úgy jellemzem, hogy 
ők a mi „hadseregünk” részei, akikre egy-
formán szükség van. A kertészrészleg 
a „gyalogság”, a szállítási részleg a „lo-
vasság”, az építő-karbantartó részleg a 
„néhéztüzérség”, az irodai csoport részle-
ge a „légierő”. És egy sereg is akkor hasz-
nos, akkor működik jól, ha az egységek 
egymást kiegészítik, egymást erősítik a 
harc során…

Gondos gazda
Az ügyvezető amondó, 2023 egyik legna-
gyobb kihívása, hogy az új szervezeti rend-
szerben való munkavégzés – annak szigo-
rú előírásait, követelményeit is fi gyelembe 
véve – mennyire válik napi rutinná. A má-
sik pedig, hogy a lakosokkal való kapcso-
lattartás, az ügyfélszolgálati munka is ja-

vuljon, amit szerinte a partnerségi viszony 
erősítésével és a tájékoztatással lehet első-
sorban elérni.
 – A településüzemeltetés szerintem ak-
kor működik jól, ha nem vagyunk látha-
tók. Tehát, ha nincs kátyú, amit be kell 
foltozni, ha nincs magasra nőtt fű, amit 
le kell kaszálni, ha nincs műszaki hiba, 
amit meg kell javítani, stb. Fél év után lá-
tom a fejlődési lehetőségeket, és célként 
lebeg előttünk a szint, amit el kell érni, 
és a mód, ahogyan együtt kell működ-
nünk a minket megbízó önkormányzat-
tal és az általam nagyra becsült lakos-
sággal.
 Miután távoztunk a melegedőből, Bo-
ros Gábor bezárta az épületet, elköszön-
tünk egymástól. Azt már távolodóban ál-
lapítottam meg a közel egyórás beszélgetés 
után, hogy az ügyvezető olyan gondos gaz-
da, akinek a köz vagyona ugyanolyan ér-
tékes, fontos, megőrzésre való, mint a sa-
ját privát tulajdona. Jó kezekben vannak 
a rábízott értékek… Raff ai Ferenc
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Még a tavaly decemberi la-
punkban tettük közzé azt az 
olvasói kérdőívet, amely-
ben a szadai lakosokat kér-
deztük olvasási, informá-
lódási szokásukról, illetve 
kíváncsiak voltunk a la-
punkkal kapcsolatos eddi-
gi tapasztalataikra, vélemé-
nyükre. A kérdőívet 2023. 
január 31-ig lehetett kitöl-
teni és szerkesztőségünk 
számára eljuttatni. Nagyon 
sokan küldték vissza a vála-
szaikat – nekik köszönjük az 
aktív közreműködést!
 A válaszadók többsége 
elégedett a lap jelenlegi in-
formatívabb és tagoltabb 
stílusával, így ezt az irányt 
mindenképpen szeretnénk 
követni. A beküldött kér-
dőíveket a következő he-

tekben részletesen is kiér-
tékeljük. Az eredményeket 
pedig felhasználjuk ahhoz, 
hogy a tartalmában is folya-
matosan, illetve hamaro-
san a küllemében is meg-
újuló lapot nyújthassunk 
át Önöknek!

Raff ai Ferenc főszerkesztő

Köszönet a válaszokért

HÍRMIX

Ökumenikus 
imahét volt

Parasportnap Szadán is
A MAGYAR PARALIMPIAI BI-
ZOTTSÁG 2023. február 22-
ére hirdette meg a hatodik Ma-
gyar Parasport Napját. Ebben 
az évben a nap nagyköveti pá-
rosa Krajnyák Zsuzsanna ti-
zenkétszeres paralimpiai ér-

AZ ÖKUMENÉ (latin–görög) 
szó a lakott föld, a föld lakói 
kifejezésből ered. Ezt a szót 
a Biblia is használja. Az öku-
menikus (görög–latin) szó je-
lentése: egyetemes, az egész 
földkerekséget érintő. Az öku-
menikus szó Magyarországon 
az ökumenébe tartozó feleke-
zetek közös megmozdulásai-
nak jelzője lett. 
 Az ökumenikus mozgalom 
lelke az imádság. A keresztény 
felekezetek közötti egységmoz-
galom világviszonylatban az 
1800-as években indult. Az 
évenként visszatérő imaszán-
dékot 1908-ban Paul Wattson 
(1863–1940) amerikai lelkész 
indította el az Úr Jézus főpapi 
imája alapján: „… hogy mind-
nyájan egyek legyenek…” (Já-
nos  evangéliuma 17:21). 
 1966-ban az Egyházak Vi-
lágtanácsa és a Vatikán Ke-
resztény Egység Titkársága 
megkezdte az ökumenikus 
imahét szövegének közös elő-
készítését, azóta Magyaror-
szágon is évente meg tartják 
január harmadik teljes heté-
ben a Krisztus-hívők egysé-
géért. 
 Szadán az 1980-as években 
voltak az első közös alkalmak: 
először a baptista és a refor-
mátus gyülekezet részvételé-
vel (Drenyovszki Pál baptista 
és dr. Körpöly Kálmán refor-
mátus lelkipásztor szervezé-
sében), majd néhány év múlva 
a katolikus testvérek bekap-
csolódásával. Azóta – a világ-
járvány kivételével – minden 
évben összejöttek a település 

keresztényei a januári imaheti 
közös estekre. 
 Idén három este volt lehető-
ség együtt imádkozni január 
16–19 között. Hétfőn a baptis-
ta imaházban Sándor Levente 
református, kedden a katoli-
kus templomban Bacsó Ben-
jámin baptista, majd csütörtö-
kön a református templomban 
Kovács András katolikus lel-
kipásztor hirdetett igét. Szer-
dán este kistérségi regionális 
közös alkalom volt Veresegy-
házon a katolikus Szentlélek- 
templomban. 
 Az idei imahét (január 15– 22.)
vezérigéjének a Minnesotai 
Egyházak Tanácsa által kije-
lölt munkacsoport az Ézsaiás 
próféta könyvének 1:17 versét 
választotta: „Tanuljatok meg 
jót cselekedni! Törekedjetek 
igazságra, térítsétek jó útra 
az erőszakoskodót! Védjétek 
az árvák igazát, képviseljétek 
az özvegy peres ügyét!” 
 Fontos, hogy ne hagyjuk 
abba az imádkozást a jelzett 
témákban sem, különös te-
kintettel a mai háborús hely-
zet okozta sok problémára! 

Pálinkás  Ibolya 

Ellenőrizhető 
az szja-tervezet 

FEBRUÁR KÖZEPÉIG min-
denki megkapja a tavalyi jöve-
delme és az önkéntes pénztári, 
nyugdíj-előtakarékossági vagy 
nyugdíjbiztosítási befi zetései 
után a munkáltatói, kifi zetői 
és pénztári igazolásokat. Ezek 
alapján ellenőrizhető az szja-
bevallási tervezet és a pénztá-
rakba befi zetett összegek után 
járó adó-visszatérítés összege. 
Aki ügyfélkaput használ vagy 
más KAÜ-azonosítót (elektro-
nikus személyazonosító iga-
zolvány, telefonos azonosítás, 
arcképes azonosítás), a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
által elkészített adóbevallási 
tervezetet legkésőbb márci-
us 15-től elérheti, legegysze-
rűbben a NAV honlapján. Ha 

valakinek még nincs ügyfél-
kapu-hozzáférése, elektroni-
kusan (elektronikus személy-
azonosító igazolvánnyal) vagy 
a NAV ügyfélszolgálatain, il-
letve a kormányablakokban 
pár perc alatt regisztrálhat. 
Bárki, aki KAÜ-azonosítóval 
rendelkezik, legkésőbb már-
cius 15-étől megnézheti sa-
ját adóbevallási tervezetét az 
eSZJA-oldalon. Akinek nincs 
KAÜ-azonosítója, március 16-
áig adóazonosító jele és szü-
letési dátuma megadásával 
többféle módon is kérheti a 
tervezet postázását: SMS-ben 
a 06-30/344-4304-es telefon-
számon a következő formá-
ban: SZJA(szóköz)adóazo-
nosító jel(szóköz)ééééhhnn; 
az eSZJA-oldalon elérhe-
tő webűrlapon; levélben; a 
BEVTERVK formanyomtat-
ványon; telefonon a 1819-es 
hívószámon; személyesen az 
ügyfélszolgálatokon.

mes, világ- és Európa-bajnok 
kerekesszékes vívó és Szatmá-
ri András olimpiai bronzérmes, 
világbajnok kardvívó. Az ese-
ményhez a szadai Faluház is 
csatlakozott, a történtekről már-
ciusi számunkban számolunk be. 
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Babacsomagokat kaptak

Ezúton  is  megköszönjük  mind-
azoknak, akik munkánkat  a  jöve-
delemadójuk 1 százalékával támo-
gatták az elmúlt években. A Tábor 
Alapítvány 2023-ban is szívesen fo-
gadja a támogatásokat. 
 Adószámunk: 18667125-1-13   

Tábor Alapítvány

Egy százalék az 
alapítványnak

Akkumulátoralkatrész-
üzem Vácrátóton 

Technikai 
számok

A NIPPON PAPER INDUSTRIES japán 
vállalat vegyipari üzletága mintegy 15 
milliárd forintos beruházással akkumu-
látoralkatrész-üzemet épít a Szadához 
közeli Vácrátóton az állam 2,3 milliárd 
forintos támogatásával, aminek nyomán 
hatvan új munkahely jön majd létre – 
hangzott el Szijjártó Péter külgazdasági 

JANUÁRBAN újabb nyolc újszülöttet, 
szüleiket vagy nagyszüleiket látogatta 
meg Pintér Lajos polgármester és adta 
át számukra az önkormányzat támoga-
tását babacsomag formájában. A legfi a-

és külügyminiszter 
február eleji tájé-
koztatóján. A szin-
tén Pest vármegyei 
Gödön a dél-koreai
Samsung cég már 
működtet egy ak-
kumulátorgyárat, 
amely ellen jelen-
tős a helyi lakos-
sági el lenál lás. 
Emellett több más 
település (Komá-
rom, Iváncsa, Deb-
recen, Győrszent-
iván, Nyíregyháza) 

is érintett ilyen működő vagy tervezett 
üzemmel. Szombathely vezetése határo-
zatba foglalta, hogy nem lehet akkumu-
látoros beruházás a település területén. 
Januárban a legjelentősebb lakossági, 
civil tiltakozás a már folyamatban lévő 
debreceni, illetve a tervezett nyíregyhá-
zi beruházás ellen zajlott.  

talabb szadai lakosok: Zente Áron, Olí-
via, Áron, Dorka, Amira Sára, Sámuel, 
Elizabet és Bálint! Kívánjuk, hogy szá-
mukra is Szada legyen az a hely, ahol 
élni jó!

A szadai egyházak technikai száma a jöve-
delemadó 1 százalékának felajánlásához: 
 •   Magyar Katolikus Egyház: 0011
 •   Magyarországi Református 

Egyház: 0066
 •   Magyarországi Baptista 

Egyház: 0286

SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉSI RENDJE, 2023
FEBRUÁR–MÁRCIUS

MÁRCIUS
DÁTUM HÉTFŐ

6. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
13. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
20. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
27. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

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

FEBRUÁR
DÁTUM HÉTFŐ

20. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
27. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

Fo
tó:

 M
TI 
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A jó gazda gondosságával… – ugye 
ismerős e kifejezés? Ennek mai 
jelentése: körültekintő, meg-

fontolt, értékteremtő módon végzett 
munka, ahol a hangyaszorgalom nem 
csupán a „napi betevő” előteremtéséig 
tart, s a világ sem ér véget a saját por-
ta kerítésénél.
 A maga területén a helyi közigazgatás-
nak is a jó gazda gondosságával kell te-
vékenykednie! Hivatalunk számos olyan 
gazdátlan, gondozatlan területet (ügyet) 
is örökölt az előző önkormányzati ciklu-
sokból – köztük többezernyi ügyirat-hát-
ralékot, száznál is több avult rendeletet 

–, amelyekre korábban nem jutott kellő 
fi gyelem, erő vagy éppen akarat! A fok-
ról fokra rendbe tett szakterületeken az 
eligazodást segítő „útjelzőkkel” is igyek-
szünk egyszerűsíteni a bonyolultabbnak 
tűnő ügymeneteket. Hitünk és értékren-
dünk szerint ez is a szolgáltató közigaz-
gatás része. 
 Ehhez hozzáértő munkatársakra, igazi 
specialistákra van szükség. Olyan kol-
légákra, akik nem csupán lépést tarta-
nak az újabb és újabb feladatokkal, de 
ahol lehet, elébe mennek akár még a ki-
mondatlan igényeknek is. Mindez tő-
lünk is állandó tréninget igényel. A kí-
vülálló talán tudja, talán nem is sejti, 
hogy a közigazgatásban a „főnöki pa-
rancsszónál” is fontosabb a választott 
életpálya iránti elkötelezettség! Nincs 
keményebb „hajcsár” az önmagunkkal 
szembeni igényességnél, amely a jó és 
pontos, minőségi munkavégzésre kész-
tet minket. 
 Mindezt hivatásunk lényege teszi szol-
gáltatássá, miszerint nem egyéni gyara-
podásunk célja, hanem mások javának 
szolgálata vezérli munkánkat! Ebből kö-
vetkezik, hogy nem mi magunk, hanem 
„vevőink”, azaz ügyfeleink ízlése dönti 

A szolgáltató hivatal

Tájékoztató cikksorozatunk második fejezetében a 
szakma oldaláról közelítve folytatjuk az önkormányzati 
működéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók 
ismertetését. Ezúttal a szolgáltató jellegű hivatal a téma.

A TÖKÉLETESSÉGRE TÖREKVÉS SZAKMAI
ÉS MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNY

el, megfelelő színvonalú-e a munkánk. 
Csakhogy „vevőkörünk” – miként mun-
kánk is – legalább három csoportra ta-
golható!

A képviselők 
és a hivatal
A képviselők munkája testületi döntés-
hozatalt jelent a helyi közügyekben. Az 
önkormányzati igazgatás nem ötlethal-
maz, avagy „kívánságműsor”. Ezért a tes-
tület a maga elképzeléseit, konkrét ter-
veit és tennivalóit ötéves időszakra szóló 
társadalmi-gazdasági programjában és 
éves munkaterveiben előre meghatároz-
za önmaga, intézményei és a hivatal szá-
mára is – mi pedig tartjuk magunkat az 
ezekben előírt feladatokhoz, határidők-
höz, egyéb szakmai szempontokhoz, és 

„ügyelünk a részletekre”!
 Nem csupán kötelességünk, hanem 
minőségi kérdés is, hogy közérthetően, 
ahol lehet, „olvasmányosan” bocsássuk 
a testület elé az adott témát érintő jog-
szabályok lényegi elemeit, a lehetséges 
döntési irányokat, azok várható követ-
kezményeit, költségkihatásait stb. Pusz-
tán a megfelelő módszertan kimunkálása 
és annak gyakorlati alkalmazása is lehet 
minőségi szolgáltatás!
 Munkánk a testületi döntések doku-
mentálására és azok végrehajtására is 
kiterjed. Ezzel kapcsolatos szolgálta-
tásaink nem csupán a képviselők, de 
minden polgár számára elérhetők! (A 
döntések a hirdetőtáblánkon is meg-
tekinthetők, illetve minden vonatkozó 
dokumentum a www.szada.hu-n is.) A 
képviselők ma már természetesnek ér-
zik, hogy olajozottá vált munkájuk ad-
minisztrációs háttere, dokumentációs 
rendje. Munkánk eredményeként a ko-
rábbi papírhalmok, kásahegyek kezel-

hetőbb, közérthető adatbázisokká vál-
tak a számukra is.

Az ügyfelek és 
a hatósági munka
Ugyan ki örül annak, ha kézhez kapja a 
hatóság határozatát például a befi zeten-
dő adóról, a késedelmi pótlékról vagy ép-
pen bírságról? A minőségi munkát e té-
ren legfeljebb az ügyintézők pontossága, 
szakszerűsége, gyorsasága és lelkiisme-
retessége jelentheti. Az sem közömbös, 
hogy sikerül-e érthetően fogalmaznunk 
leveleinket, barátságosan, segítőkészen 
fogadni ügyfeleinket. Tudnunk kell az ő 
szemszögükből is vizsgálni a megoldás-
ra váró helyzetet – és ha lehet, úgy akár 
napokon belül érdemi döntést hozni a 
megoldáshoz!
 Munkánk pontosságát mérőszámként 
jelzi az is, hogy tavaly már alig néhány 
ezreléknyi esetben történt (minimális 
mértékű) eljárásihatáridő-túllépés, és 
alig volt példa arra is, hogy ügyfeleink 
egy-egy hatósági döntéssel szemben fel-
lebbezési jogukkal éltek volna.

A köztisztviselők mint 
a hivatal belső ügyfelei
Eredményeink közé tartozik, hogy mun-
katársaink körében elfogadott értékmérő-
vé vált a szolgáltató szemlélet fontossága. 
Segítőkészség, szakszerű és pontos ma-
gyarázat, következetesség és elszántság

– mikor mire van szükség (vagy lehetőség).
 A tökéletesség – illúzió! Ám a töké-
letességre törekvés nálunk szakmai és 
munkaköri követelmény! Megfelelni, 
igazodni azonban nyilván csak ismert 
igényekhez mérten lehet. Ezért is alap-
feltétel, hogy az igények és lehetősé-
gek kapcsolatáról rendszeres és érde-
mi konzultáció folyjon a „megrendelő” 
és a „szolgáltató” között.
 A magunk részéről (szolgáltatóként) az 
eddigiekben is mindenkor érdemi kon-
zultációra törekedtünk fenntartó ön-
kormányzatunkkal éppúgy, mint egyéni 
ügyfeleinkkel, társhatóságainkkal és egy-
mással. És tesszük ezt továbbra is. Nem 
feledjük – hangsúlyozzuk inkább –, hogy: 

„A sikeres szervezet kulcsa: tagjai nak tu-
dása, munkája, alkotóképessége, moti-
váltsága, elkötelezettsége és együttmű-
ködési készsége!” 

Dr. Finta Béla jegyző
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A szociális igazgatásról 
és szociális ellátások-
ról szóló törvény előír-

ja, hogy a legalább 2000 lako-
sú települési önkormányzat a 
településen élő szociálisan rá-
szorult személyek részére biz-
tosítandó szolgáltatási felada-
tok meghatározása érdekében 
szociális szolgáltatástervezé-
si koncepciót készítsen. A sze-
mélyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szak-
mai feladatairól és működé-
sük feltételeiről szóló rendelet 
alapján a szolgáltatástervezési 
koncepció tartalmát az önkor-
mányzat kétévente felülvizs-
gálja és aktualizálja. 

Értékek
A koncepció arra hivatott, 
hogy kijelölje azokat az irányo-
kat, amelyek alapján a szol-
gáltatási stratégiák, operatív 
programok, fejlesztési projek-
tek megfogalmazódnak. Meg-
határozza azt a fő szakmai, 
gazdasági irányt, amelyhez 
kapcsolódnia kell a progra-
moknak, célja és egyúttal fel-
adata, hogy a teljes rendszert 
nézve, annak fontosabb színte-
reit meghatározva jelöljön meg 
preferált felfogásmódot, néző-
pontokat, elgondolásokat. A 
koncepció meghatározza azo-
kat az értékeket, amelyek men-
tén a települési szociálpolitika 
érvényesül, amelyeknek meg 
kell valósulniuk a szociális 
szolgáltatások során. Megha-
tároz célokat, amelyek a szol-
gáltatások biztosítására, a fej-

lesztésekre irányulnak, illetve 
azt az irányt, amely felé vin-
ni szeretné az önkormányzat 
az ellátás rendszerét. Megfo-
galmazódnak benne azok az 
elképzelések, amelyek meg-
határozzák, hogy az új típu-
sú intézmények biztosítása 
érdekében milyen lépéseket 
tesz az önkormányzat. Fel-
adata továbbá, hogy látható-
vá tegye a település szociális 
rendszerének esetleges hiá-
nyosságait, ez alapján kije-
lölje a további fejlesztés irá-
nyát, ütemét, valamint, hogy 
adatokkal alátámasztva elő-
segítse a döntéseket, és elő-
revetítse a tendenciák jövő-
ben várható alakulását.
 A hatályos koncepció szak-
mai felülvizsgálata alapján 
nem annak „aktualizálását”, 
hanem sokkal inkább újrafo-
galmazását látta szükségesnek 

a Szadai Szociális Alapszolgál-
tatási Központ vezetője és a 
Szociális Kerekasztal tagjai – 
különös tekintettel arra, hogy 
a hatályos koncepció nem tar-
talmaz konkrét feladatokat, 
noha azok mentén értékelhe-
tő érdemben az önkormány-
zat ez irányú tevékenysége. 
Mindezek alapján a testület 
által most elfogadott, 2023–
2025 között érvényes koncep-
ció megoldandó feladatként 
határozta meg többek között 
a szadai fogyatékkal élők és 
hajléktalanok segítését, va-
lamint ellátását; az óvodásko-
rú fogyatékkal élő gyermekek 
napközbeni ellátását; illetve a 
kis jövedelmű vagy jövedelem 
nélküli, lakhatásukat vesztett 
idősek gondozását.

Növekvő díjak
A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szó-
ló 1997. évi XXXI. törvény 
értelmében a települési ön-
kormányzat biztosítja a gyer-
mekétkeztetést az általa fenn-
tartott óvodában, továbbá a 
közigazgatási területén az 
állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott nem 
bentlakásos nevelési-oktatá-
si intézményben. A törvény 
szerint a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátás keretében bizto-

Figyelni a  fogyatékkal élőkre 

A szadai képviselő-testület 2023. január
26-án rendes testületi ülést tartott, 
amelyen többek között meghatározták 
az önkormányzat 2023–2025. évekre szóló 
szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.

EMELKEDNEK AZ INTÉZMÉNYI 
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK

sított gyermekek napközbeni 
ellátásáért, valamint a gyer-
mekétkeztetésért térítési dí-
jat kell fizetni, az ellátások 
intézményi térítési díját pe-
dig a fenntartó állapítja meg. 
A jogszabály alapján Szada 
Nagyközség Önkormányzat 
képviselő-testületének kell 
megállapítani a szolgáltatá-
si önköltséget.
 Az étkezési térítési díjak leg-
utóbb 2022. július 1-től emel-
kedtek. A tényfelhasználások 
alapján a konyha vezetője el-
végezte az étkezési formák-
hoz kapcsolódó normaszá-
mításokat, amelyek alapján 
megállapította, hogy az ed-
digi térítési díjak nem fedezik 
a nyersanyagköltséget, ezért 
szükséges a térítési díjak ösz-
szegének további módosítása. 
2023-tól valamennyi étkezési 
forma esetében a norma eme-
lését javasolta, arra tekintet-
tel, hogy az utolsó emelés óta 
az élelmiszer- és energiainf-
láció jelentős költségnöveke-
dést okozott. Mindezek alap-
ján a testület 25 százalékos 
térítésidíj-emelést fogadott 
el – egyidejűleg döntést hoz-
va arról is, hogy megrendeli a 
helyi élelmezés jelenlegi rend-
jének átfogó hatékonysági fe-
lülvizsgálatát.

Egyéb döntések
A testület véglegesítette az ön-
kormányzat 2022–2024. évi 
környezetvédelmi programját; 
elfogadta a Tájház 2023. évi 
programtervéről és költség-
vetés-tervezetéről szóló tájé-
koztatást, amelynek ismere-
tében a Kulturális Alapítvány 
Szadáért számára 2023-ban 
bruttó 3  207  000 forint mű-
ködési támogatást biztosít. 
Döntés született a 2023. évi 
közfoglalkoztatási terv és az 
önkormányzat 2023. évi költ-
ségvetése első tervezetének el-
fogadásáról. A testület több te-
lepülésrendezési kérdésben is 
döntést hozott. További rész-
letek a szada.hu-n. APA fogyatékkal élők mindennapjait igyekeznek megkönnyíteni
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Idén már új helyre 
kerülhet a főtéri játszótér 

ÖNKORMÁNYZAT

A januári képviselőtestületi döntés alapján nemcsak 
a főtéri játszótér áthelyezése valósulhat meg, 
hanem a Napóra téren is létrejöhet egy ilyen.

HA KÉSZ A TÁMFAL, AZ ÁTTELEPÍTÉS AZONNAL ELINDULHAT

Új bölcsőde nyílhat 
a Fenyvesligetben
A SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZAT képviselő-testülete ál-
tal a Szada, 4378. helyrajzi számú, a 
Fenyvesligetben található ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázat nyerte-
se a Baptista Tevékeny Szeretet Misz-
szió (BTESZ) lett. Pintér Lajos pol-
gármester a misszió képviselőjével, 
Bacsó Benjámin lelkésszel február 

elején alá is írta az ingatlan adásvé-
teli szerződését. 
 A szervezet azt vállalta, hogy saját for-
rásból egy új, 28 férőhelyes bölcsődét hoz 
létre, ezzel is csökkentve a szadai szociá-
lis gyermekintézmények leterheltségét. A 
kivitelezés hamarosan, várhatóan még az 
idei esztendő első felében megkezdődik.

Szada Nagyközség ÖnkormányzatPintér Lajos és Bacsó Benjámin

Az önkormányzat pályázatot nyújt 
be egy szadai görpark létrehozá-
sára, amelyre a már megjelent Or-
szágos Görpark Program kínál le-
hetőséget. A képviselő-testület 
sikeres pályázat esetén a beruhá-
zási költség 50 százalékára, de leg-
feljebb 25 millió forint összeg ere-
jéig biztosít saját forrást.

Szadai görpark?

Várhatóan egy hónapon 
át tart a tereprendezés

S zada Nagyközség Önkormányzat 
képviselő-testülete ebben az önkor-
mányzati ciklusban az önkormány-

zati tulajdonú játszóterek állapotának fe-
lülvizsgálatát, illetve létesítését is kiemelt 
feladataként tűzte ki gazdasági programjá-
ban. A korábban ütemezett fejlesztési ter-
vek szerint a 2022. évi feladatok a Napóra 
téri játszótér létrehozása és a főtéri játszó-
tér áthelyezése voltak. 
 A főtéri játszótérnek a polgármesteri hi-
vatal mögötti, a gyógyszertár melletti üres 

területre való áthelyezését a domborzati vi-
szonyok miatt, egy támfal építésének kell 
megelőznie, amelyre versenyeztetési eljá-
rást indított az önkormányzat 2022 vé-
gén. A kivitelező kiválasztása megtörtént, 
és a nyertes vállalkozás február második 
hetében elkezdte a támfal építésének elő-
készületét; a társaság szerint a teljes te-
repi munkával és a támfal kialakításával 
nagyjából egy hónap alatt készül el. Így a 
játszótér áthelyezése 2023-ban meg is va-
lósulhat. 

 A Napóra téri játszótér létrehozásá-
val kapcsolatban a polgármesteri hiva-
tal műszaki osztálya 2022-ben elindí-
totta a terület megosztásának eljárását. 
Akkor még a tervek szerint a teljes te-
rületből 1964 négyzetméter terület lett 
volna játszótér. A tavalyi év végén azon-
ban módosultak az elképzelések, misze-
rint akár a teljes, 1,7 hektáros ingatlanon 
található erdőt közparkká kívánja alakí-
tani az önkormányzat. Az erre irányuló 
hasznosítási koncepció kialakítása már 
folyamatban van.
 A 2023-as költségvetésből a testület a fő-
téri játszótér áthelyezésére és kapcsolódó 
játszótéri elemek beszerzésére, valamint a 
Napóra téri szabadidőpark és játszótér ki-
alakítására mintegy 45 millió forintot biz-
tosított. 

Szada Nagyközség Önkormányzat
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Ha nincs pontos 
cím, nincs kézbesítés

Az ingatlan tulajdonosa köteles a házszámot tartalmazó táblát az 
ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára vagy  külön tartószerkezeten, 
a közterületről jól látható módon kihelyezni. A postai küldemények 
sikeres kézbesítésének ez alapvető feltétele. 2022. június 30-át 
követően a nem beazonosítható címhelyekre szóló küldeményeket
soron kívül visszaküldik a posta munkatársai a feladónak.

A KÜLDEMÉNYEK CÉLBA ÉRÉSE KÖZÖS ÉRDEK

A megfelelő szám kihelyezése megkönnyíti a levélkézbesítést

A Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény és Szada Nagyközség 
Önkormányzatának a közte-
rületek elnevezéséről és a ház-
szám-megállapítás szabályai-
ról szóló rendelete alapján az 
ingatlan tulajdonosa köteles 
a házszámot tartalmazó táb-
lát az ingatlan utcafronti ke-
rítésére, házfalára vagy külön 
tartószerkezeten, a közterület-
ről jól látható módon kihelyez-
ni és a folyamatos karbantar-
tásáról gondoskodni. 
 A postai küldemények sike-
res kézbesítésének ez alapvető 
feltétele, és segíti a postai kéz-
besítők munkáját. Ahhoz, hogy 
a levelek célba érjenek, az aláb-
biak szükségesek: a házszám le-
gyen kihelyezve az ingatlanon; 
legyen zárható és a kézbesítő 
számára könnyen hozzáférhető 
levélszekrény az épület, illetve 
a telek cím szerinti bejáratánál; 
továbbá a küldemények címzé-

se teljeskörűen és olvashatóan 
tartalmazza a címadatokat (a 
címzett /személy, cég/ pontos 
nevét; a település, valamint a 
közterület hivatalosan alkal-
mazandó nevét és típusát /Fő 
út, Rákóczi Ferenc utca stb./, 
a hivatalosan alkalmazandó, 
pontos házszámot; a település 
irányítószámát /2111/).
 Amennyiben a jelzett felté-
telek bármelyike nem teljesül, 

előfordulhat, hogy a Magyar 
Posta kézbesítője nem tudja 
azonosítani a címzettet vagy a 
címet, illetve nem tudja a kül-
deményt vagy az értesítőt a le-
vélszekrénybe helyezni, mely-
nek következtében a kézbesítési 
kísérlet meghiúsulhat. Fontos 
továbbá tudni, hogy (a postai 
szolgáltatásokról szóló törvény 
értelmében) a Magyar Posta a 
küldeményt az azon szereplő 

címre köteles kézbesíteni, füg-
getlenül attól, hogy a címzett a 
megjelölt címhelyen lakik-e, ér-
hető el vagy sem. A postai szol-
gáltató címnyomozásra, cím-
pontosításra nem kötelezett.
 Az általános szabályokkal 
ellentétben, az önök érdeke-
it szem előtt tartva, a szadai 
posta munkatársai komoly erő-
feszítéseket tettek és tesznek, 
hogy a sikeres kézbesítés érde-
kében mindennap beazonosít-
sák a több azonos házszámmal 
rendelkező utcákban és a ház-
szám nélküli ingatlanok eseté-
ben is a címzetteket. A Magyar 
Posta kapacitásai és erőforrá-
sai azonban végesek, a külde-
mények kézbesítésének megkí-
sérlése kizárólag a címzésben 
szereplő, beazonosítható címen 
történik!
 A küldemények pontos cél-
ba érése közös érdekünk! Ezért 
arra kérjük a szadai lakosokat, 
hogy legkésőbb 2022. július 30-
ig a címadataikat érintő esetle-
ges változásokat valamennyi le-
velezőpartnernél szíveskedjenek 
átvezetni vagy átvezettetni, a la-
kóingatlanok esetében pedig a 
házszám legyen kihelyezve, és 
legyen zárható és a kézbesítő 
számára könnyen hozzáférhető 
levélszekrény az épület, illetve 
a telek cím szerinti bejáratánál. 
2022. június 30-át követően a 
kézbesítés során nem beazono-
sítható címhelyekre szóló kül-
deményeket soron kívül visz-
szaküldik a posta munkatársai 
a feladónak!
 Együttműködésüket köszön-
jük!

Magyar Posta Zrt. Központi Területi 
Igazgatóság – Szada Nagyközség 

Önkormányzata

A Magyar Posta a február havi 
nyugdíjkifi zetés mellett, azzal 
egy időben a 13. havi nyugel-
látást is kézbesíti február 8-tól 
egészen a hó végéig. A febru-
ár havi nyugdíj és a 13. havi il-
letmény összege egy utalvá-
nyon érkezik, az utalványon a 

két tételt külön feltüntetve ta-
lálják a címzettek. A kézbesí-
tést három munkanappal ko-
rábban megkezdi a Magyar 
Posta, az ütemezés a szoká-
sos sorrendben valósul meg, 
így egyes ügyfelek felkeresé-
se korábban, de legkésőbb a 

nyugdíjkifi zetési naptárban 
meghatározott napon törté-
nik. A nyugdíjak és nyugdíjsze-
rű ellátások csaknem 40 száza-
lékát jelenleg is készpénzben, 
postai kézbesítéssel fi zeti az ál-
lam a 900 ezer érintett részére.

Forrás: Magyar Posta

Dupla juttatás érkezik a nyugdíjasoknak
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KÖZ-TÉR

A minél előbbi 
felújítás a cél

Szada Nagyközség Önkormányzat jelenlegi képviselő-
testületének a ciklus kezdete óta kifejezett szándéka a szadai 
közúthálózat fontos részeként funkcionáló Csapás utca 
felújítása. A tavaly nyári pályázat az ismert gazdasági hely-
zet miatt nem járt sikerrel, így az önkormányzat a Szada
Nova NKft. bevonásával megkezdte az utca saját forrásból
való kiszélesítésének és felújításának megvizsgálását.

TÁJÉKOZTATÓ A CSAPÁS UTCÁVAL 
KAPCSOLATOS FEJLEMÉNYEKRŐL

Kezdetek óta
A Csapás utca fontos gyűjtőútként funk-
cionál Szada úthálózatában, az utca je-
lentősége és kihasználtsága a jövőben 
tovább növekszik, hiszen a Berek utcá-
ban később megépülő új iskola megkö-
zelítése kelet felől a Csapás utca igény-
bevételével történik majd. A kétirányú, 
jelenleg keskeny, 4 méter széles aszfalt-
burkolat szélei erősen letöredezettek, a 
felület repedezett, kátyús, többszörö-
sen javított. A jelenlegi képviselő-tes-
tületnek a ciklus kezdete óta kifejezett 
szándéka a szadai közúthálózat fontos 
részeként funkcionáló Csapás utca fel-
újítása, hiszen állapota régi, sokak élet-
minőségét kedvezőtlen irányba befolyá-
soló probléma. A szadai polgármesteri 
hivatal munkatársai gyakorlatilag napi 
szinten érzékelik a felújításra irányuló 

lakossági igényt, számtalan bejelentés ér-
kezik a műszaki osztály szakembereihez 
a kátyúk és azok következményei miatt.  

Tavalyi pályázat
A Csapás utca felújítása jelentős anyagi 
ráfordítást igényel, így megújítása alap-
vetően pályázati forrás igénybevételével 
történhet meg. Szada Nagyközség Önkor-
mányzata a kínálkozó lehetőséget azon-

nal kihasználva a Csapás utca felújításá-
ra vissza nem térítendő támogatási igényt 
nyújtott be a TOP Plusz pályázat belterü-
leti közutak fejlesztése kiírásában 2022 
májusában, mintegy 250 millió forint ér-
tékben. A beruházás célja a Csapás utca 
Kossuth és Pazsaki utca közötti 640 mé-
teres szakaszának fejlesztése volt. Kedve-
ző elbírálás esetén egyik projektelemként 
a Csapás utca fejlesztéssel érintett útsza-
kaszának burkolati szélesítése és korsze-
rűsítése valósult volna meg a meglévő 
burkolatszélesség egységesen 6 méterre 
bővítésével. Kiegészítő projektelemekként 
a csapadékvíz elvezetésének átépítése, 
forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsá-
got szolgáló és kiegészítő infrastrukturá-
lis elemek, valamint járda kiépítése vol-
tak tervben. 

Tervezett határidők
Az önkormányzat benyújtott pályázatának 
elbírálása a beérkezést követő két hóna-
pon belül, tehát legkésőbb júliusban volt 
várható. Sikeres pályázat esetén a mun-
kálatok 2023. augusztus végén kezdődtek 
volna el, a befejezésig megadott határidő 
2025. augusztus 31-e volt. Mindezekből 
kitűnik, hogy az önkormányzat a Csapás 
utca problémáját érzékelve annak miha-
marabbi megoldására törekedett. Az el-
múlt egy év történései, az ismert nem-
zetközi gazdasági helyzet miatt kialakult 
bizonytalanság és kiszámíthatatlanság 
felülírta többek között fejlesztési tervein-
ket is. Magyarország kormánya – éppen a 
Csapás utcát érintő pályázatunk idején – 
számos más területet is érintő pályázatot 
forráshiányra hivatkozva felfüggesztett. 

Megnyugtató megoldás? 
A Csapás utca mihamarabbi felújításáról 
azonban az önkormányzata nem tett le, el-
tökélt cél a szadai lakosok számára meg-
nyugtató és hosszú távú fejlesztés végre-
hajtása. Ennek érdekében a Szada Nova 
NKft. bevonásával megkezdődött az utca 
saját forrásból való kiszélesítésének és fel-
újításának megvizsgálása. Az ezzel kapcso-
latos indikatív árajánlatok bekérése folya-
matban van. 
 A jelenlegi helyzetben az önkormány-
zati tulajdonban lévő utak helyreállítási 
munkáit az átfogó rendes útkarbantar-
tási program keretén belül évi három al-
kalommal végzi el a Szada Nova. A tár-
saság az elmúlt időszakban tapasztalt 
nagy mennyiségű csapadék miatt a kő-
terítésű és földes utak rendkívüli ká-
tyúzási, helyreállítási munkáit január 
31-én kezdte meg. 

Szada Nagyközség Önkormányzat

A mihamarabbi 
felújításról az önkor-
mányzat nem tett le.
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SZOCIÁLIS ÜGYEK

Minden adománynak 
megfelelő helye van

A háziorvosi asszisztens, Tóth Katalin a szadai adományozás 
egyik kulcsembere. Például közreműködik majd abban, hogy 
mely családok kapják meg az újonnan felajánlott márciusi 
veresegyházi kirándulást. De bárkitől, bármikor, bármilyen 
felajánlást szívesen fogad a szervező alapítvány nevében.

EGY ÉVBEN NEM CSAK KARÁCSONYKOR 
LEHET MEGLEPETÉST ADNI ÉS KAPNI

Az óévet egy zenés, táncos, jó han-
gulatú délelőttel búcsúztattuk el, 
amelyre szorgos háziasszonyaink fi -
nomabbnál fi nomabb süteménye-
ket készítettek. Az új esztendő első 
hónapjában színes programokkal 
vártuk klubtagjainkat. A fi lmklub 
keretén belül megtekintettük a Cse-
reélet karácsonyra című vígjátékot, 
amely nagy sikert aratott. 
 A magyar kultúra napja alkalmá-
ból egy videó és egy újságcikk se-
gítségével megismerkedtünk a 200 
éves Himnusz történetével. Január-
ban Kardosné Ágnest köszöntöttük 
névnapja alkalmából. Immár ha-
gyomány nálunk, hogy az ünne-
peltnek Tóthné Ica egy verset olvas 
fel – így történt ez most is, amivel 
sikerült mosolyt csalni mindannyi-
unk arcára. A gödöllői kastélyban 
megtekintettük az Én Sisim című 
időszaki kiállítást. A szervezők egy 
pályázat keretén belül találták meg 
azokat a jelentkezőket, akik szívesen 
megmutatták a nagyközönségnek 
gyűjtőszenvedélyük legszebb, leg-
érdekesebb darabjait. A kiállításon 
a gyűjtők személyes, mai történe-
tei mellett betekintést nyertünk a 
hazai Erzsébet királyné-kultusz ki-
alakulásának állomásaiba is. Ide-
genvezetőnk Sebő Györgyné Mari-
ka volt, aki egy igazi lokálpatrióta: 
talán nincs is olyan emlék, törté-
net Gödöllő történelmében, amit 
ő ne tudna. Ezúton is szeretnénk 
neki köszönetet mondani a tárlat-
vezetésért és a felejthetetlen dél-
előttért.
 A klub márciusi programterveze-
te: március 2.: megemlékezés Arany 
János költő születésnapjáról; már-
cius 7.: köszöntő a nemzetközi nő-
nap alkalmából; március 9.: Sebő 
Györgyné előadása az egészséges 
életmódról; március 14.: fi lmvetí-
tés az 1848-as forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkalmából; 
március 16.: délelőtti teázás; már-
cius 21.: költészet napi versfelolva-
sás; március 22.: kirándulás; márci-
us 23.: a víz világnapja; március 28.: 
találós kérdések, társasjáték; márci-
us 30.: zenehallgatás az 1960-as,’70-
es, ’80-as évek muzsikáiból. 

Őri Ildikó klubvezető

Felejthetetlen 
tárlatvezetés

H a az adományozás bármilyen 
összefüggésben felmerül, akkor 
rendszerint mindenki az év végi 

ünnepi, karácsonyi időszakban nyújtan-
dó segítségre gondol elsősorban. Helye-
sen, mert ekkor ad és kap szinte minden-
ki ajándékot. 
 Dr. Ács Tamás háziorvos asszisztense 
Tóth Katalin, aki a veresegyházi Évgyöngy 
Alapítvány felkérésére összefogja, koordi-
nálja Szadán a magánadományok befoga-
dását és kiosztását.
 – Szadán szerencsére jól működik az 
adományozás, hiszen például a polgár-
mester úr a 70 év felettieknek juttat aján-
dékcsomagokat, és a református gyüle-
kezet, Sándor Leventével és feleségével 
az élén, szintén általában decemberben 
nyújt segítséget a rászorulóknak – emlí-
tette Tóth Katalin. – Az Évgyöngy Alapít-
vány a néhai Leviczki Tamás kezdemé-
nyezésére jött létre. Az ő elhunyta után 
is megmaradt a kapcsolat, és ennek kö-
szönhetően felajánlották, hogy alkalman-
ként 15-20 szadai család támogatható a 
hozzájuk befolyt adományokból. És mivel 
elég nagy a háziorvosi körzet, így nagy-

jából tudom, hogy hol, kinél lehet szük-
ség támogatásra.
 Tóth Katalin hangsúlyozta, hogy kifeje-
zetten a többgyermekes családokat keresik 
fel! Ami fontos, szerencsére nem csak ka-
rácsonykor van meglepetés számukra! Ál-
talában tartós élelmiszereket, zöldséget, 
gyümölcsöket kapnak a kiválasztottak az 
ünnepek idején, ám Tóth Katalin öröm-
mel jegyezte meg, hogy tavaly fordult elő 
először, hogy már év közben is tudtak ki-
sebb-nagyobb hasonló típusú adományo-
kat juttatni a helyieknek. Mindez idén is 
folytatódik, hiszen – mint mondta – az 
alapítvány ugyancsak 15-20 szadai famí-
liát elvisz kirándulni március 18-án a ve-
resegyházi Medveotthonba!
 – A családommal együtt megkeressük 
azokat, akikről úgy gondoljuk, hogy elfo-
gadják a felajánlásokat. Szinte mindenki 
el is fogadja, nagyon kevés visszautasítást 
kapunk. Ők általában valamilyen élethely-
zet miatt kevésbé nyitottak a támogatói se-
gítségre. Azonban hadd mondjam el, mi 
nem sajnálatból nyújtjuk át az adományo-
kat, hanem mert úgy gondoljuk, az érintet-
teknek az akkor jelentősnek számít, örö-

met okoz nekik – tette hozzá.
 Mint mondta, az évek során 
több szadai vállalkozás is csat-
lakozott az adományozók köré-
hez, jelenleg négy olyan helyi cég 
van, amelyik rendszeresen fel-
ajánl valamit. Azonban Tóth Ka-
talin megjegyezte, bár nyilván az 
élelmiszer- és üdítőital-felaján-
lások nagyon fontosak, de nem 
csak ezeket lehet átadni: az év 
bármelyik időszakában, bárki-
től, bármilyen típusú adományt 
szívesen fogadnak.  Raff ai Ferenc
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Medvelesre mehet több szadai család 
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Újraindult a Történelmi kávéház 

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Új előadóval, de a korábbi lelkesedéssel indult el a Faluházban 
újra a Történelmi kávéház-sorozat. Az első, január 20-i 
eseményen a meghívott előadó „A magyar 2. hadsereg a 
Donnál” címmel mutatta be az 1943. januári eseményeket. 

A z anno Juhászné Bankó Erzsébet 
által életre hívott és évekig sikere-
sen működtetett rendezvénysorozat 

történész házigazdája korábban dr. Varga 
Kálmán volt, aki minden alkalommal más 
és más, nagy érdeklődésre számot tartó té-
mában tartott előadást. A programok iránt 
tapasztalt érdeklődést látva és a korábbi ha-
gyományt folytatva immár a Magyarság-
kutató Intézet munkatársa, Babucs Zoltán 
enged betekintést a magyar történelem egy-
egy izgalmas időszakába. A hadtörténészt 
korábban már több nagyközségi megemlé-

kezésen hallhatták a szadai lakosok ünnepi 
beszédet tartani, de a tévéből és rádióból is 
ismerősen csenghet a hangja.
 A második világháborús magyar 2. had-
sereg pusztulásáról szóló témára a hadtör-
ténész rengeteg régi képpel készült, így amíg 
beszélt a történelmi eseményekről, mi egy 
kávé vagy tea mellett fi gyelhettük az elő-
adását, valamint a közben kivetített képeket. 
A több mint egyórás előadás ismertető, ér-
dekes, személyes információt tartogatott az 
érdeklődőknek. Végig követtük a háborús 
események sorozatát, és eljutottunk 1943. ja-

nuárig, majd a közönségtől rengeteg kérdés 
érkezett a szakértő felé – így majdnem 20 óra 
volt, mire befejeztük a korszak áttekintését.  
 Idén négy előadást tervezünk a Törté-
nelmi kávéház-sorozat keretében. Szeren-
csére nem kell sokáig várnunk a következő 
alkalomra, amely március 31-én, pénteken 
18 órakor kezdődik majd. A téma természe-
tesen nem lehet más, mint a 1848-as már-
ciusi eseményfolyam. Ennek megfelelően 
Babucs Zoltán a résztvevőktől a „Találko-
zunk a Pilvax kávéházban!” felszólítással 
köszönt el. 
 A fi atal történészhallgatókat is várjuk az 
előadásokra, hiszen pluszismeretet adhat az 
iskolai tananyaghoz is! Mindenkit jó szív-
vel buzdítok arra, jöjjön el, hallgassa meg 
előadásainkat. Az előadások ingyenesek. 
Várunk mindenkit szeretettel a Faluház-
ba!  Pusztai-Krepsz Mónika

FEJEZETEK A MAGYAR HADTÖRTÉNETBŐL BABUCS ZOLTÁNNAL

KIS CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK (a csoportokba jelentkezés folyamatos, bővebb információ a Faluház elérhetőségein)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
15:30–16:30 Akrobatikus 
Rock&Roll (óvodás) 18:00–19:00 Aerobik Változó időpontban Női torna 

(reggel 9, vagy délután 14 óra) 9:30–10:30 Zenebölcsi CZIBERE NÉPTÁNC

16:30–17:30 Akrobatikus 
Rock&Roll (iskolás)

17:00–19:00 Népdalkör (2 he-
tente)

15:30–16:30 Akrobatikus 
Rock&Roll (óvodás) 14:15–15:15 Meseszövöde 16:00 Maczika Táncegyüttes 

(óvodás)

15:00–17:00 Nyugdíjas Klub 16:30–17:30 Akrobatikus 
Rock&Roll (iskolás) 18:00–19:00 Aerobik 17:00 Cziberke Táncegyüttes 

(iskolás)

17:30 Színházikó csoport 18:00–20:00 Czibere 
Táncegyüttes (felnőtt)
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Himnusz, másként
KÖNYVTÁRI HÍREK

K ölcsey Ferenc Himnusz című köl-
teménye elkészültének 200. év-
fordulója adta a kiállítás témá-

ját. Felkérésünkre több mint száz lelkes 
diák írt vagy rajzolt arról, mit is jelent 
nekik nemzeti himnuszunk (amelyet ez-
úton is köszönünk). Felelevenítettük a té-
mához kapcsolódó könyvtári könyveket 
is, illetve egy idővonalon Kölcsey versé-
nek történetét a csekei dolgozószobától 
az első megzenésített bemutatóig. A ki-
állítás sok látogatót vonzott.
 Az iskolával szoros kapcsolatunk 
egyéb rendezvényeken is megmutat-

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

ELÉRHETŐSÉGEINK
www.szadafaluhaz.hu
szadakonyvtar@gmail.com

Bagolyvár Könyvtár 
Facebook-oldal
 +36 28-503-180
 +36 70-19-99-571

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

Január 22-én a magyar kultúra napja alkalomból rendeztünk
a Székely Bertalan Általános Iskolával közösen azt a 
kiállítást, amelyet január végéig lehetett megtekinteni. 

kozik. Így volt ez a Kazinczy-díj Alapít-
vány Szép Magyar Beszéd versenyének 
helyi megmérettetésén, ahol zsűritag-
ként ismét örömteli percekben lehetett 
részem a felsősök előadásait hallgatva. 
Gratulálok mind a felkészítő tanárok-
nak, szülőknek, de leginkább a részt-
vevőnek. A díjazottaknak további sok 
sikert a területi megmérettetéshez!
 Családi mesedélután rendezvényünk 
márciusban 7-én és 21-én lesz, a hosz-
szabbodó nappalok miatt papírszínhá-
zas mesével várjuk a kicsiket és szüleiket.
 A kölcsönözhető új könyveket a nap 

bármely szakában 
megtekinthetik a 
Faluház ablakában 
berendezett kira-
katban. Továbbra 
is örömmel előké-
szítjük kölcsönzés-
re olvasmányaikat, 
amennyiben ezt jel-
zik felénk elérhető-
ségeinken. Az épület 
előtt és az előtérben 
lévő Könyvmoly 
börze szabadpolca-
inkról továbbra is 
válogathatnak a ki-
helyezett ingyen el-
vihető könyvekből!

NÉPSZERŰ VOLT A HELYI KULTÚRA NAPI TÁRLAT

KÖNYVAJÁNLÓ

Az első kö-
te tbő l  i s -
mert törté-
net foly tatódik. Szenvedély, erő, erkölcs 
a tradicionális Japánban. A 12. század-
ban játszódó történetben a főszereplő 
Yoshi küzdésekkel teli életén keresztül 
átélhetjük a keleti harcmesterek küz-
delmeit, a császári hatalom viszályait, 
de a szerelmi hűséget is. Az első rész-
ben megismert főszereplő kényes neme-
si úrfi ból erőskezű, bölcs kardvívómes-
terré válásának útját kísérhettük végig, 
most már mint a császár bizalmasa hajt-
ja végre tetteit a birodalomért. A hihe-
tetlenül izgalmas történeti szál mellett 
Charney egy árnyaltabb, mesélő stílus-
ban tökéletes atmoszférát teremt köny-
vében, mellyel végig magához bilincseli 
az olvasót. Ezt a stílust nagyszerűen si-
került Temesi Sándor fordítónak visz-
szaadnia a magyar kiadásban, melyért 
külön köszönettel tartozunk. Örömmel 
ajánlom a keleti harcművészet rajon -
 gó i nak és a tiszta, szép történetek ked-
velőinek egyaránt.

Összeállította: Németh Anikó
könyvtáros

David 
Charney: 
Sensei II. 
– A császár 
és a biroda-
lom szolgá-
latában
(Konkrét 
Könyvek, 
2022)

Kreatívak voltak a szadai diákok
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Iskolánkból idén is szép számmal jelent-
keztek gyerekek a Bolyai Anyanyelvi, Ma-
tematikai és Természettudományi csapat-
versenyekre. A matematikai csapatverseny 
körzeti fordulóján alsó tagozaton kimagas-
ló eredményt ért el a 3. b (29. hely/130 in-
duló) csapata, azaz Szabó Bíborka, Szige-
ti Renáta, Kovács Zsófi a Zselyke, Filipovics 
Eszter. Felkészítő tanáraik: Nagy Orsolya 
és Burkus Krisztina. 
A FELSŐ TAGOZATON KIVÁLÓ 
EREDMÉNYT ÉRTEK EL:
   • •     a 6. b (25. hely/119 induló) csapata: Láng 

Dorka, Baráth Gergő, Ivacs Máté, Pata-
ki Alex;

   • •     a 6. a (30. hely/119 induló) csapata: Ros-
tár Petra, Herczig Bence, Édl Ádám, Sza-
bó Bendegúz;

   • •     7. a (12. hely/68 induló) csapata: Balla Re-
gina, Balogh Lilla, Gál Henriett. Felkészí-
tő tanáraik: Kunya Linda és Tuza Orsolya. 

 A Bolyai Természettudományi csapat-
versenyen a legjobb eredményt a 6. év-
folyam csapata érte el, ők 5. helyezettek 
lettek: Bartók Hunor, Édl Ádám, Szabó Ben-
degúz, Herczig Bence. Felkészítő tanár: Györ-
fi  Zsuzsanna. 

Péter-Sánta Henriett 
intézményvezető-helyettes 

2023. január 24-én rendeztük meg az 
iskolában az immár hagyományosnak 
mondható Kazinczy szépkiejtési ver-
senyt. Az alsó és felső tagozatosok kü-
lön teremben mérték össze tudásukat. 
Először mindenki az általa választott szö-
veget olvasta fel, majd kategóriánként 
más-más szövegrészletet kellett a szép 
magyar kiejtés szerint tolmácsolniuk a 
tanulóknak. A jó hangulatú versenyen 

szép eredmények születtek, köszönjük 
a zsűri aktív részvételét, bátorító szava-
it, amelyekkel sok biztatást adtak a ver-
senyzőknek.

EREDMÉNYEK:
2. évfolyam:
 1. Berze Anna 
 2. Lipák Boglárka 
 3. Suló Zalán
3–4. évfolyam
 1. Sárga Ajsa 
 2. Frankó Vajk 
 3. Bajkai Rubinka 
5–6. évfolyam:
 1. Pusztai Antónia 
 2. Molnár Emma
 3. Formanek Nikolett és Németh Luca 
7. évfolyam:
 1. Szeder Mira
 2. Szabó Milán
 3. Balogh Lilla

Asztalos Anikó pedagógus 

Bolyai nyomában 

Kazinczy szép-
kiejtési verseny 

A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Élményt adó zeneórák 
HÁZHOZ JÖTTEK A LEGKIVÁLÓBB MŰVÉSZEK

A Filharmonia Magyarország 
Nonprofi t Kft. jóvoltából a ko-
molyzenével, a népzenével 
és a jazzel is ismerkedtek/is-
merkednek a szadai diákok.

A z elmúlt években a Covid-járvány, 
majd a gazdasági nehézségek mi-
att számtalan kulturális lehető-

séget mulasztottak el a gyermekek. Ezért 
minden olyan kultúrát közvetítő, szórako-
zást biztosító alkalommal igyekszünk élni, 
melyek értéket, magas színvonalat képvi-
selnek. Nem utolsó szempont az sem szá-
munkra, hogy időt és pénzt megspórolva 
ezeket a programokat helyben kívánjuk 
biztosítani gyermekeink számára.
 A Filharmonia Magyarország Nonprofi t 
Kft. három koncert megtekintését lehe-
tővé tévő ifjúsági bérlet megvásárlásával 

elősegítette, hogy tanulóink színvona-
las produkciók, kiváló előadók jóvoltá-
ból bepillantást nyerjenek a komolyze-
ne, népzene, valamint a jazz világába. A 
kon cert sorozatot a Magyar Állami Ope-
raház művészei, Kriszta Kinga és Hor-
váth István nyitották meg, akik vidám-
ságukat, játékosságukat felhasználva az 

operazene műfajával ismertették meg di-
ákjainkat. A műsort Horváth István har-
monikajátéka és moderálása tette még fe-
ledhetetlenebbé.
 Második alkalommal a Four Bones 
Quar tett műsorában harsonákkal és Gyet-
vai Péter moderálásával utazhattunk kép-
zeletben a Föld országai között, hallhat-
tunk olyan hangszereket, amelyek sokunk 
számára eddig ismeretlenek voltak.
 Kíváncsian várjuk a hátralévő alkalmat, 
amelyen a Jazzformers együttes és mo-
derátora, Szalkay Dávid segítségével is-
merhetjük meg a jazz történetét, az afri-
kai és amerikai műfajok összeolvadását, 

s lehetünk aktív részesei ma-
gával ragadó koncertjüknek.
 „A zene olyan, akár egy idő-
gép. Egy dal – a szöveg, a dal-
lam, a hangulat – úgy vissza-
repíthet egy adott pillanatba, 
mint semmi más” – mondta 
Lisa Schroeder amerikai író. 
Ezt a pillanatot élhetik át ta-
nulóink iskolánkban, amely re-
méljük, nemcsak zenei élményt 
ad, de hat a szívekre, lelkekre is!

Burkus Krisztina 
pedagógus beszámolójaHázhoz jöttek a harsonás zenészek
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ÓVODA

Menni vagy maradni?

A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsődében ezúttal nem a gyermekek, 
hanem szüleik voltak a fókuszban. Ugyanis most kellett döntést 
hozniuk arról, hogy az ősztől előbbiek mennek-e iskolába vagy sem.

A MÁSODIK HÉTTŐL VISSZATÉRT 
A NYÜZSGÉS AZ ÓVODÁBA

I dén rendhagyó módon kezdődött 
a naptári évünk. Az iskolai szünet 
meghosszabbítása miatt 

az óvodában is kevesebb gyer-
mek volt az első héten. A má-
sodik héttől azonban vissza-
tért a megszokott nyüzsgés, 
vidámság. Mindenki boldogan 
mesélte a karácsonyi, szilvesz-
teri élményeit, a régen nem lá-
tott családi találkozások emlé-
keit. Visszaszoktunk a dolgos 
mindennapokba. 
 Nagy izgalomban voltak 
azok a szülők, akiknek ja-
nuárban kellett eldönteniük, 
menjen a gyermekük szep-
temberben iskolába – aki idén 

augusztus 31-ig betölti a 6. életévét –, 
vagy maradjon még egy évet óvodában. 

Néhány éve már nem az óvodapedagó-
gusok segítenek ebben közösen dönteni, 
hanem pedagógiai szakszolgálati vizsgá-
latot kér a szülő, vagy az Oktatási Hiva-
taltól kérnek felmentést gyermekük szá-
mára. Az érvelésben természetesen a 
csoportokban készült pedagógusok ál-
tali képességfelmérés eredményit is fel-
használták szükség szerint. Évről évre 
nő a szülők bizonytalansága ebben, mert 
az óvodai játékos lét után tartanak a tel-
jesítményalapú iskolai élettől. A helyi 
átmenet megkönnyítésén és az elvárá-
sok közelítésén közös erővel dolgozunk 

a Székely Bertalan Általános 
Iskolával. Ezt segíti elő az „Is-
kolába hívogató” program is, 
amelyet március folyamán 
rendez a társintézmény.
 Ez a hónap bővelkedett az 
intézmény szükségessé vált 
karbantartási munkálatainak 
elvégzésére. Így például a Dó-
zsa György úti épület második 
bejárati ajtajára is biztonsá-
gi mágneszárat szereltettünk 
fel, és új levegőztetőt kapott 
a Postaközi épület belső ta-
vacskája is. 

Csikós Gellértné intézményvezető

2023. MÁRCIUS 31-IG igényelhető a visz-
sza nem térítendő, legfeljebb havi 40 ezer 
forintos bölcsődei támogatás a Magyar 
Államkincstárnál (MÁK) a kisgyerme-
ket nevelő szülők munkába visszatérésé-
nek támogatására az ország egész terü-
letéről. A projekt célja a kisgyermekesek 
foglalkoztatásának elősegítése, valamint 
a munka és a magánélet összehangolá-
sának megkönnyítése. A támogatás a 3 
év alatti gyermekek nem önkormányzati 
fenntartású bölcsődében – például csalá-
di bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, 
mini bölcsődében – való elhelyezésére, 
valamint a napközbeni gyermekfelügye-
let személyi térítési díjára vehető igény-
be. A legfeljebb havi 40 ezer forintos tá-
mogatásra azok a szülők pályázhatnak, 
akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket 
nevelnek és a támogatás igénylését kö-
vetően kezdenek újra dolgozni.  
 A pályázat 2019-es indulása óta ed-
dig közel 1,2 milliárd forintot kaptak 

erre a célra a csa-
ládok, és több mint 
8973  szülő élt ez-
zel a támogatással. 
A költségvetésben 
rendelkezésre álló 
keret lehetővé te-
szi, hogy a kis-
gyermekes szülők 
továbbra is pályáz-
hassanak a támo-
gatásra, amit 2023. 
március 31-ig te-
hetnek meg, a  kifi -
zetési kérelmek be-
nyújtására pedig 
változatlanul 2023. június 30-ig van le-
hetőség. A bölcsődei támogatást a kincs-
tár havonta utalja a szülőknek számla 
ellenében, a gyermek óvodai nevelésé-
nek megkezdéséig.
 A családalapításra készülők számára 
továbbra is elérhető a családi adóked-

vezmény, a csok, a falusi csok, a gyed, 
a diplomás gyed, a fi atal házasok adó-
kedvezménye és a babaváró támogatás 
is, valamint új elem, hogy 2023 január-
jától szja-mentességet kapnak azok a 30 
év alatti  fi atal nők, akik gyermeket vál-
lalnak. Forrás: Magyar Államkincstár

Márciusig igényelhető a támogatás
 Nehéz dönteni az iskolaérettségről

A támogatás nagy segítség egy családnak



16 2111 SZADA | 2023. FEBRUÁR

A Szadai Biodinamikus Közösségi Kert és a Szadai 
Biokör a helyi környezettudatos cselekvés, gazdál-
kodás helyszíne, illetve „motorja”. Észrevételeik, 
programjaik mindenki számára hasznosak lehetnek.

ZÖLD SZADA

,,A természetet 
társnak is tekintjük”

FOLYTATÓDIK A BIOKÖR MŰHELYSOROZATA

A szadai képviselő-testület január-
ban fogadta el a komoly szakér-
telemmel, gondosan előkészített 

önkormányzati környezetvédelmi prog-
ramot a 2022 és 
2024 közötti idő-
szakra. Ez a prog-
ram szinte minden 
érintett területen 
lehetőséget kínál 
további fejlesztés-
re, amit a lakos-
ság bevonásával, 
a lakosság témák 
szerinti megfelelő 
tájékoztatásával 
lehet megtenni. A 
dokumentum töb-
bek között hangsú-
lyozza a felelősség 
és gazdaszemlé-
let elvét, igazodva 
a környezetvédel-
mi törvény „a kör-
nyezethasználó fe-
lelősséggel tartozik 

tevékenységének a környezetre gyakorolt 
hatásáért” kitételére.  
 A környezethasználat együttműkö-
dést igényel a környezetünkkel, amely-

nek során a természetet nem pusztán 
forrásnak, hanem társnak tekintjük. Az 
ilyen szemléletű gazdálkodással az em-
ber a környezetével együtt gazdagodik

– a Szadai Biokör régóta hitvallásának 
tekinti ezt, és önként vállalt feladatain-
kat is ennek szellemében végezzük. Ilyen 
feladat volt például a tavaly szervezett 
háromrészes vízműhelysorozat – és az 
aszályossá vált esztendő bizonyította is 
az elhangzottak időszerűségét. (A gya-
korlati és elméleti tudást is adó műhe-
lyeinkről készült videók megtekinthetők 
a Szadai Biokör You Tube-csatornáján.)
 A Szadai Biokör gyakorlati munkája a 
Szadai Biodinamikus Bemutató Közös-
ségi Kertben történik. Tavaly ősszel az 
önkormányzat együttműködésével el-
kezdtük a Nonna Cukrászda és a Zsuzsa 
bolt melletti Villás-kert egy részének az 
időszerű kertészeti módszerekkel való 
művelését, mindezt bemutatókkal, elő-
adásokkal ötvözve. Ez a faluközponthoz 
közel lévő terület a már 30 éve minősí-
tett biodinamikus gazdaságként műkö-
dő Kertalja utcai Közösségi Kert tevé-
kenységét is hivatott népszerűsíteni. A 
közösségi kertbe rendszeresen járnak 
Szada környékéről is látogatócsoportok. 
A biodinamikus kertben embert és föl-
det gyógyító ennivalókat termelhetünk 
a családunknak. Szívesen látunk min-
den érdeklődőt, hiszen minél több kert 
illeszkedik az élet kardinális feltételeit 
támogató ökoszisztémába, annál élhe-
tőbbé válik a lakóhelyünk.

 A legközelebbi műhelyfoglalkozásun-
kat március 18-án 14 órától tartjuk a 
Villás-kertben. A téma: vízmegtartó és 
humuszépítő kert a saját portánkon. A 
terveink szerint szó lesz arról, hogy hol a 
zöldség helye egy erdőkertben; hogy mi-
ként zajlik a mulcsozott ágyások előké-
szítése az áprilisi vetéshez, palántázás-
hoz; hogy miként is érdemes alkalmazni 
a vetési naptárat és a biodinamikus pre-
parátumokat a zöldségek, gyümölcsök 
éltető erejének fokozására. Az ásó-vil-
la összehoz minket!

Összeállította: Zöld Edit, Gombos Ilona 
(Szadai Biokör)

A mulcskészítés fortélyaival ismerkedhetnek

A fóliasátor alatt friss zöldségek teremnek

A környezethasználat
együttműködést igényel 

a környezetünkkel.
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Immár három évtizede íródik a csomagolóanyag-gyártás 
története Szadán. A Mondi Szada Kft. az utóbbi tíz év sikeres
működése során folyamatos fejlesztéssel érte el, hogy a 
megrendelések száma az eltelt időszakban nagyságrendekkel
nőtt, a gyártott termékek portfóliója bővült, és a foglalkoz-
tatottak létszáma pedig a gyár indulása óta 300 főre nőtt. 

HELYI GAZDASÁG

Sikeres évtizedek után
HARMINCÉVES A SZADAI 
CSOMAGOLÓANYAG-GYÁRTÁS 

Rengeteg helyi lakosnak biztosít stabil munkahelyet a gyár

J elentős mérföldkőhöz érkezett a Vas-
út utcai üzem, hiszen immár 30 éve 
zajlik a településen hajlékony falú 

csomagolási termékek gyártása. A gyárat 
1993-ban alapították Kobusch Nordeina 
néven. A termelését 80 fővel 1994-ben 
kezdte meg, 2000-től Nordenia Hungary 
Kft.-ként folytatta tevékenységét. Közel 
húszéves működés után vette át a Mondi 
cégcsoport, amely körülbelül 300 munka-
vállalóval 2022-ben ünnepelte szadai je-
lenlétének tízéves évfordulóját. 

Fejlesztés, fejlődés
A Mondi Szada Kft. a gyár átvétele óta el-
telt évtizedben folyamatos fejlesztéseket és 
újításokat hajtott végre, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a szadai egység a cégcsoport 
sikeres részeként működhessen. A nyom-
dai géppark teljes lecserélése megtörtént a 

– vevői igényeket maximálisan kielégítő – 

ma gas  minőségű nyomtatásra képes mo-
dern gépekre. Ennek köszönhetően a cég 
eszközei 2018 óta már 10+1 színt képe-
sek nyomtatni. Emellett egy 2021-es fej-
lesztés hatására egy újabb 8 színes géppel 
gazdagodott a gyár. A fejlesztések fontos 
elemeként a régi kasírozógépek helyére 
hatékonyabb, modern ragasztóadagoló 
rendszerekkel ellátott, az innovációt tá-
mogató gépek kerültek. A változó vevői 
igényekre válaszul a görgősvágó terüle-
ten két gépre a felhasználók számára a 
feltépést segítő perforációk, bevágások 
készítésére képes lézeres vágófej is felke-
rült. A tasakgyártásban is történt gépcse-
re, ahol a komplexebb füles tasakok elő-
állításához szükséges géppel egészült ki a 
géppark 2016-ban. Ezen fejlesztéseknek 
köszönhetően a Mondi Szada Kft. üzeme 
vevői elismeréseket kapott és látványos 
bővülést ért el. 

A siker záloga
A Mondi Szada Kft. a nagyszerű és el-
kötelezett munkatársainak köszönheti, 
hogy a világ egyik vezető innovatív és 
fenntartható csomagolás- és papírgyár-
tó cégcsoportjának tagja, és ügyfelei a 
világ innovatív, legismertebb, minden-
hol fellelhető márkái. A sikerhez veze-
tő úton olyan tehetséges munkatársak-
ra van szükség, akik szeretnének egy jó 
csapathoz csatlakozni, hogy igazi válto-
zást, előrelépést idézzenek elő a világban. 
 – Tisztában vagyunk azzal, hogy csak 
jól működő csapatként érhetünk el ki-
váló teljesítményt. Ennek megfelelő-
en nemcsak a legkorszerűbb gyártási 
rendszereink technológiájába fektetünk 
be, hanem alkalmazottaink képzésé-
be is, akik mindezt működtetik. A vál-
tozó igényekre válaszul a csomagolási 
ipar digitalizációja folyamatban van, így 
arra törekszünk, hogy kiképezzük azon 
potenciális tehetségeket, akik támogat-
nak bennünket abban, hogy iparágunk 
digitális vezetőjévé váljunk – mondta 
Kosztya Botond, a társaság ügyvezetője.
  KHZS

A Mondi világszinten vezető szerepet 
tölt be a csomagolás és papírgyártás 
területén. Olyan innovatív megoldá-
sokkal járul hozzá egy jobb világ meg-
teremtéséhez, melyek természetesen 
fenntarthatók. A vállalat az értéklánc 
minden területén jelen van – az erdő-
gazdálkodástól, a cellulóz-, papír- és 
műanyagfólia-gyártástól a fenntart-
ható fogyasztói és ipari csomagolási 
megoldások kifejlesztéséig – papírral, 
ahol lehetséges, és műanyaggal, ahol 
hasznos. A fenntarthatóság a straté-
gia központi elemét jelenti, melynek 
fontos részét képezik az arra felha-
talmazott munkatársak által kidol-
gozott, körforgásos megoldásokra 
összpontosító, klímaváltozás elleni 
2030-as ambiciózus fenntarthatósági 
kötelezettségvállalások. A Mondinak 
Magyarországon három gyártóhe-
lye van: Szadán kívül Békéscsabán és 
Nyíregyházán.

Amit a Mondiról 
tudni érdemes
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CIVIL ÉLET

S zada Nagyközség Ön-
kormányzat képviselő-
testülete a 2021-es költ-

ségvetési évtől Civil Pályázati 
Alapot hozott létre azzal a cél-
lal, hogy a helyi önszerveződő 
közösségek (civil szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek) 
részére pénzügyi támogatást 
biztosítson a helyi lakosok ér-
dekében végzett tevékenysé-
gükhöz és rendezvényeikhez. 
 E civ il alap 2022-ben 
19  300 000 forint keretössze-
gű volt, 2023-tól látszólag csök-
ken ugyan 10 millió forintra, de 
ennek az a magyarázata, hogy 
ezzel párhuzamosan további 
két pályázati alap nyílik meg! 
A képviselő-testület elfogadott 
határozata alapján a civil keret 
pályázható keretösszege 2023-
ban legfeljebb bruttó 10 millió 
forint, a sporttámogatási keret 
pályázható keretösszege 2023-
ban bruttó 6,9 millió forint, míg 
a közbiztonsági alap pályázható 
keretösszege idén szintén brut-
tó 6,9 millió forint lehet.

Kultúrától 
a táborozásig
A civil keretre pályázhatnak 
a szadai székhelyű regisztrált 
egyesületek és alapítványok, 
továbbá egyházi szervezetek, 
valamint szadai állandó lakó-
hellyel vagy bejelentett tar-
tózkodási hellyel rendelke-
ző természetes személyek. 

A támogatható tevékenységek 
köre: egészségügyi tevékeny-
ség, egészséges életmód propa-
gálása, terjesztése; gyermekek 
táboroztatása; közösségi életre 
nevelés érdekében programok 
szervezése; kulturális és köz-
művelődési tevékenység, helyi 
hagyományok ápolása; termé-
szeti és épített környezet vé-
delme, megóvása, műemlék-
védelem; szociális, karitatív 
tevékenység, esélyegyenlősé-
get elősegítő programok; ön-

kéntes programok szervezése és 
lebonyolítása; civil szervezetek 
és az önkormányzat közötti ön-
kéntes tevékenység előmozdítá-
sa; helyi lakosság tájékoztatását 
szolgáló kiadványok készítése; 
nevelés, oktatás, képességfej-
lesztés; gyermek- és ifjúság-
védelem; testvérvárosi tevé-
kenység; kulturális, művészeti 
egyedi esemény vagy esemény-
sorozat, amelynek célja kultu-
rális, művészeti, tudományos 
tájékoztatás, ismeretterjesztés, 
képzés, oktatás megvalósítása. 

Sportcélra
A sporttámogatási keretre 
szadai székhelyű regisztrált 
sportegyesület(ek), valamint 
szadai állandó lakóhellyel vagy 

Idén is pályázhatnak a regisztrált helyi 
civil szervezetek és önszerveződő közösségek
önkormányzati támogatásra. A pályázatok
beadási határideje február 28-a. 

Egy helyett három 
civil támogatási forrás

KÖZEL 24 MILLIÓ FORINTTAL SEGÍTIK 
AZ SZADAI EGYESÜLETEKET, ALAPÍTVÁNYOKAT

bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkező természetes sze-
mélyek pályázhatnak. A támo-
gatható tevékenységek köre: 
a fogyatékkal élők, egészség-
károsultak mozgási, sportolá-
si lehetőségének biztosítása; a 
kistérség településeivel együtt-
működési lehetőségek felkuta-
tása és kidolgozása; rendszeres 
helyi rendezvényekkel (csalá-
di nap, gyereknap) egybeköt-
ve sportágválasztó rendezvé-
nyek szervezése; a Szadán élő 
aktív vagy már visszavonult 
sportolók, sportvezetők meg-
keresésével sport- vagy sport ág -
népszerűsítő rendezvények 
szervezése; nyári iskolai sport-
táboroknak a sportcentrum-
ban történő megszervezése; 
eseti sportprogramok és tö-
megsportrendezvények szer-
vezése; eszközbeszerzés vagy 
beruházás. 

Közbiztonságra
A közbiztonsági alap a közbiz-
tonsági tárgyú tevékenységet 
végző egyesületek és alapítvá-
nyok számára nyitott, azok jár-
őrszolgálati tevékenységéhez 
szükséges üzemanyag-vásárlás 
támogatására, illetve a közrend, 
közbiztonsági tevékenység tá-
mogatásául szolgáló technikai 
eszközök felújítását és/vagy be-
szerzését célzó pályázatok pá-
lyázati önrészének biztosításá-
ra szolgál.
 Valamennyi részterületen a 
pályázatok beérkezésének ha-
tárideje 2023. február 28., 10 
óra. Csak a határidőben beérke-
zett pályázatokat lehet elfogad-
ni, a határidő után érkezetteket 
érvénytelennek kell tekinteni. 
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton vagy sze-
mélyesen a Szadai Polgármeste-
ri Hivatal Iktató Irodájánál (2111 
Szada, Dózsa György út 88.), 
vagy elektronikusan a szada@
szada.hu  e-mail-címre. A dön-
tések tervezett határideje már-
cius 30., a támogatási szerződé-
sek megkötése április 4. és 12. 
között történik.
 További részletek és pályáza-
ti adatlapok a szada.hu-n érhe-
tők el.

Szada Nagyközség Önkormányzat
Többek között gyermekprogramokra 
is lehet pályázni a civil keretben
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HITÉLET

A húsvéti ünnepet megelőző 
időszakban sokak fi gyel-
me terelődik a böjtre, 
ami lemondást, illetve 
valamely tevékenységtől 
való tartózkodást jelent.

Csüggedés helyett jobb a böjt
SZEMBENÉZNI A ROSSZ VAGY
CSAK HIÁBAVALÓ SZOKÁSOKKAL

Böjt idején érdemes megpihenni

Csonka végtagjai lehetnek a betegeknek

A csüggedés kísértését az ókori szer-
zetesek is ismerték. „A »dél ör-
dögének« nevezték, mely derék-

ba töri az elkötelezett életet, épp, mikor a 
nap magasan ragyog. Ez a kísértés ak-
kor lep meg, amikor a legkevésbé vár-
nánk: a napok szürkévé és unalmassá 
válnak, úgy tűnik, semmilyen értékért 
nem érdemes tovább fáradozni. Ezt az 
állapotot akédiának hívják, amely belül-
ről emészti fel az életet, és üres burokként 
hagyja hátra.” (Ferenc pápa, 2017. szep-
tember 27.) Hogyan léphetünk fel a csüg-
gedéssel szemben?
 Idén február 22-én kezdődik/kezdődött 
a nagyböjti idő, a húsvétot megelőző ké-
születi időszak. Negyven napig tart, ami 

KERESZTÉNY KÖRÖKBEN minden év ja-
nuár utolsó vasárnapján megemlékezünk 
a lepra elleni harc világnapjáról, a leprás 
betegekért végzett szolgálatról. Sajnos már 
az ókori leírásokból is tudjuk,  hogy milyen  
félelmetes  ez  az  egyszerű  bőrbetegség-
ként  induló  állapot,  annak  sokféle  kö-
vetkezményével. (Az idejében diagnoszti-
zált lepra ma már gyógyszeres kezeléssel 
végérvényesen gyógyítható, de védőoltás 
ellene még nincs.) Ami még sajnálatosabb, 
hogy a leprás beteghez való hozzáállás az 
ókor óta nem változott. Egyes helyeken a 
leprával fertőzötteket ma is kirekesztik, és 
a gyógyultakat sem akarják visszafogadni 
a közösségekbe.
 Sok szervezet foglalkozik a betegek felku-
tatásával, gyógyításával. A Lepramisszió Ma-
gyarország keresztény segítőszervezet ötven-
éves múltra tekint vissza. Célkitűzése, hogy 
folyamatosan pénzadományokat gyűjtsön, és 

azt eljuttassa különféle projektek megvaló-
sítására. „Imafonál” néven aktuális imaté-
mákat juttat el a közbenjáró imádságot vál-
laló személyeknek, közösségeknek. Ugyanis 
fontosnak tartja az „informáltan imádkoz-
ni, imádkozva cselekedni” alapelvet. 
 Isten iránti hálával mondhatjuk el, hogy 

– a gazdasági nehézségek ellenére – a ma-
gyarországi adományozók adakozókedve 

nem lankadt. Ezért idén is négy ország-
ban tud segítséget nyújtani a magyar se-
gítőszervezet. Kongóban szűrőprogramok 
megszervezésére és lebonyolítására. Továb-
bá a lelkészek és a faluközösségek vezetői-
nek tudatformálására: felvilágosító képzé-
sek annak  érdekében, hogy reális  és Isten 
szerinti módon viszonyuljanak az  embe-
rek, ha családjukban leprabeteg van. 
 Mianmarban a gyógyítás érdekében 
gyógytornászok, konduktorok képző prog-
ramját segítik. (A kezeletlen lepra követ-
kezménye a  végtagbénaság, -amputáció.) 
Bangladesben 300 leprával érintett gyer-
mek taníttatására. Indiában egy kalkuttai 
kórház  szemműtéteinek biztosítására. (A 
kezeletlen lepra másik  következménye  a  
látás elvesztése.) 
 Bővebb információk a lepramisszio.
hu weboldalon és a szervezet Facebook-
oldalán. Pálinkás  Ibolya

úgy jön ki, hogy a hat hétből levonjuk a 
vasárnapokat, hiszen azok nem böjti na-
pok, hanem ünnepek, és hozzáadjuk az 
első csonka hét hamvazószerdától szom-
batig tartó négy napját. 
 De miért is böjtölünk? A böjt egyfajta 
szembesülés önmagunkkal, kísérthető-
ségünkkel. Ráláthatunk arra, hogy mi-
vel töltjük ki a bennünk támadt ürességet. 
Van, aki étellel pótolja a szeretetéhségét, 
van, aki sorozatnézéssel akar egy időre 
ki-kapcsolódni az életéből, van, aki „pi-
henésképpen” pörgeti a Facebook- vagy 
Insta-oldalakat. A nagyböjt egy alkalom 
arra, hogy szembenézzünk rossz vagy csak 
hiá bavaló szokásainkkal, hogy jobb küz-
dési stratégiákat találjunk. 
 Amikor lemondok valamiről a böjtben 

– legyen az étel, ital, közösségi média –, 
nem azért teszem, hogy megmutassam 
magamnak, Istennek vagy a világnak, mi-
lyen erős is vagyok, hanem azért, hogy le-
leplezzem az életem pótcselekvéseit, és a 
helyébe valódi, szeretetből fakadó tettek 
léphessenek. Ezért áll a böjt három pil-
lérből: lemondás, jótett, imádság. Vagyis 

a felszabaduló időmet és energiámat arra 
fordítom, hogy kapcsolatba lépjek a másik 
emberrel, az ő szükségleteivel, kapcsolat-
ba Istennel, hagyva, hogy valódi mély éh-
ségeimet ő töltse be. 
 És ahogyan egyre mélyebben szembe-
sülök saját magammal, úgy kapcsolódha-
tok saját legmélyebb vágyaimhoz is. A böjt 
a csüggedés ellenszere: nem vagyok tehe-
tetlen, nem vagyok magamra hagyva. 

Borbáth Gábor akolitus

Magyarországi segítség a leprabetegeknek
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SZADAI SPORT

A felkészülési szezonban szerettük 
volna kipróbálni, megmérettetni 
magunkat a labdarúgás e szakágá-

ban is. Aki jártas a sportág világában, az 
tudja, hogy a nagypályástól igencsak elté-
rő játékstílusú a futsal, de a puding próbá-
ja az evés elv alapján belevágtunk.
 A torna az MLSZ Pest Megyei Igazgató-
sága szervezésében, kieséses rendszerben, 
egyszerre négy helyszínen, összesen tizen-
négy csapat részvételével zajlott. A kieséses 
rendszerben csak a csoportgyőztesek jutot-
tak közvetlenül tovább, a többiek a vigasz-
ágon folytatták. 

 A szadai csapat a Mogyoród FC-Astra 
Studios és a Kerepes VSE csapatával a C 
csoportba került. Az első mérkőzését janu-
ár 8-án, a mogyoródi Grosics Gyula Sport-
csarnokban a Mogyoród csapatával kezdtük. 
Hősies, nagy küzdelemben 4–1-es veresé-
get szenvedtünk. A Kerepes VSE ellen már 
összeszedettebben játszva, szoros mérkőzé-
sen 3–1-es győzelmet arattunk. Így a cso-
port második helyén végeztünk. 
 A következő hétvégén, január 14-én a vi-
gaszágon folytattuk. Mogyoródon a nyitó-
mérkőzést a Kastélydombi SE ellen kezdtük. 
Kemény küzdelemnek ígérkezett, ezért az 

első perctől kezdve nagyon fegyelmezetten, 
a feladatra koncentrálva léptünk pályára. 
Meg is lett az eredménye: már a harmadik 
percben megszereztük a vezetést. Sajnos a 
hibáinkat kihasználva a félidő végén már 
2–1-re vezetett az ellenfél. A második já-
tékrész első felében is a Kastélydombi SE 
akarata érvényesült, és 4–1-es vezetésre 
tettek szert. Ezt követően a mérkőzés végé-
re összeszedtük magukat, sikerült még két 
gólt szerezni, de ez már kevés volt a siker-
hez, sajnos 4–3-as vereséget szenvedtünk. 
Ezután a Vácrátót KSE-vel csaptunk ösz-
sze. Itt már kevesebb hibával, magabiztos 
játékkal 9–5-re nyertük. Az aznapi utolsó 
mérkőzést a Galgagyörki SE-vel vívtuk. Az 
első perctől kezdve mi irányítottuk a játé-
kot, és 3–1-es félidőt követően 5–3-ra meg-
nyertük a mérkőzést. A körbeveréseknek és 
a gólkülönbségnek köszönhetően a csoport 
első helyéről vártuk a következő fordulót.
 A január 22-i negyeddöntős kört a Mo-
nor Városi Sportcsarnokban vívtuk, ahol 
már komoly futsalmúltú csapatokkal kel-
lett farkasszemet néznünk. Az első mérkő-
zést az Asterix SC-Érd csapatával játszottuk, 
amelyen 5–1-re az ellenfél bizonyult jobb-
nak. Majd ezt követően az Inárcs VSE-től
szenvedtünk 7–1-es vereséget. Az utolsó 
mérkőzést a Fortuna SE-Kismarossal ját-
szottuk, de sajnos 5–2-re alulmaradtunk. 
 A futsalban egy más jellegű, nagyon ko-
molyan kidolgozott, begyakorolt szituá-
ciókon alapuló, kombinatív játékrendszer 
honos. Úgy gondolom, nincs szégyenkezni-
valónk, hiszen így is a legjobb nyolc közé ju-
tottunk. Mi nagypályán edződünk, nekünk 
azon kell megmutatni, hogy mire is vagyunk 
képesek. A „kitekintés” után februárban is 
folytattuk a felkészülést a mi szezonunkra, 
a heti két edzés mellett hétvégenként a gö-
döllői Szűcs Lajos Sportcentrumban edző-
meccseket játszottunk/játszunk. 
 Mi a nagypályás bajnokságban, a me-
gyei IV. osztály Keleti csoportjában az első 
helyet céloztuk meg. Az első tavaszi hazai 
forduló március 12-én vasárnap, 14:30 órai 
kezdettel lesz, amikor is az Acsa SK-t fogad-
juk a sportcentrumban. A következő hazai 
mérkőzésre március 26-án vasárnap, 15 órai 
kezdettel kerül sor a Galgagyörk SE II. el-
len. Sok szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt, sportszerető szurkolót. A rész-
letes mérkőzésidőpontok és -eredmények 
a Szada Sportcentrum Facebook-, illetve a 
www.pmlsz.hu adatbank oldalán találha-
tók.
 Hajrá Szada!  Molnár Attila szakosztályvezető

Január hétvégéken zajlottak a felnőtt férfi futsaltornák,
 a Pest megyei Futsal7végék. Az MLSZ Pest Megyei 
Igazgatósága által szervezett eseményen első alka-
lommal a Szadai SE csapata is elindult, és jól szerepelt.

Jól sikerült a futsalpróba
MÁS A PÁLYAMÉRET, ÉS MÁS A STÍLUS IS

Az egyesület 1990-es évekbeli újraindu-
lása óta töretlen lendülettel van jelen 
Szada sportéletében az öregfi úk labda-
rúgócsapat. Induláskor az együttes meg-
szervezését, vezetését Farkas Károly ak-
kori szakosztályvezető vállalta el, majd az 
évek alatt többen is követték őt sorban, 
mint például Galambos Márton, Marinov 
László. A csapat jelenlegi vezetője Szűcs 
Sándor. A csapat jelenleg a Pest megyei 
bajnokságban van jelen, ahol rendszere-
sen az élmezőnyben végez. A múltban 
sokan megfordultak a csapatban és kö-
rülötte is, ám aki egyszer közéjük tarto-

zott, az mindig is tag marad. A társaság 
a kezdetek óta maga fi nanszírozza kiadá-
sait, a versenyeztetést viszont a szakosz-
tály biztosítja. Szűcs Sándor azonban évek 
óta magára vállalja a költségeket, ezzel tá-
mogatva az öregfi úk-csapat működését! 
Köszönet érte! 
 Jelenleg némi létszámhiánnyal küzd a 
gárda, ezért szeretettel fogadnak minden 
34. életévet betöltött jelentkezőt, aki ta-
pasztalatával, tudásával segíteni tudja a 
bajnokságbeli szereplést. Jelentkezni az 
öregfi úk edzésén a Szadai Sportcentrum-
ban, péntekenként 18:30 órától lehet.

Csapattagokat várnak az öregfi úk

Kitettek magukért a hétvégéken a szadai focisták
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HIRDETÉS

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

Hogyan lehet szép és rendezett kertje? Megbízható kertész 
rendszeres vagy alkalmankénti kertfenntartást vállal. Ingye-
nes felmérés. Tel.: 06-30/744-5387 vagy smartree.hu. 
SmarTree – Radics Béla. 

Apróhirdetés

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! 

, 
u

ÁT

FÉLÉVES 
FOLYAMATOS REKLÁM ESETÉN 

10% KEDVEZMÉNYT biztosítunk. 
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Bérlési terület Elszámolási 
egység Ár

2 000 Ft

25 000 Ft

6 000 Ft

7 000 Ft

4 000 Ft

4 500 Ft

db 2 000 Ft

VÁRJUK FOGLALÁSÁT! 

 
 

telepulesuzemeltetes 
@szada.hu  

+36-70-408-4362
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Szeretettel meghívjuk  
önt és családját az 1848-1849-es  

forradalom és szabadságharc tiszteletére  
rendezett nagyközségi megemlékezésre.

IDŐPONT:  2023. március 15., 10 óra
HELYSZÍN: Faluház

Meghívó

Ünnepi köszöntőt mond: Pintér Lajos, Szada nagyközség polgármestere
Ünnepi beszédet mond: Köő Artúr, a Magyarságkutató Intézet munkatársa
Ünnepi verssel készülnek a Székely Bertalan Általános Iskola tanulói
Zenés ünnepi műsort láthatnak „Talpra magyar!” címmel Plásztán Anett 
és Békefi László énekes színművészek előadásában.
MEGEMLÉKEZÉS, KOSZORÚZÁS.
Mindenkit várunk szeretettel!

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


