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Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy ebben a jubileumi idő-
szakban - amikor Sajólád község       
újsága 25. születésnapját ünnep-
li -, lehetőség nyílt számomra 
főszerkesztőként köszönteni a 
sajóládi Lakosokat és minden 
kedves Olvasót.

 Huszonöt esztendő nagy 
idő, nemcsak emberi viszonylat-
ban, hanem egy település életé-
ben is. Elődeinknek, akik ezen 
újság megszületésén hathatósan 
tevékenykedtek, vagy az elmúlt 
idők történelmi létében felada-
tukat érezték e lap életben tar-
tását, mindenképp köszönetet 
érdemelnek. Ebben az ünnepi 
számban újra megszólalnak 
többen is az egykori szerkesz-
tők közül, akik munkájuk révén 
szívükön viselték a lap akkori 
jelenét. Visszatekintünk az új-
ság – elnevezését tekintve akkor 
még Ládi Hírnök – születésének 
történelmi időszakára is, mely-
nek napjai mára már csak em-
lékezetünkben élnek. Visszaha-
józva az idő tengerén - egy-egy 
történelmi pillanat kikötőjébe 
lehorgonyozva - néhány emlé-
kezetes eseményt elevenítünk 
fel. A nosztalgiázás pillanatai-
ban segítenek majd nekünk visz-

szaemlékezni a korabeli fotók is 
és az egykori írások        segít-
ségével szemezgethetünk szere-
tett településünk történelmének 
egy-egy nagyobb állomásán. 
 Itt, ebben a jubileumi 
számban is szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy meg-
köszönjem szerkesztőtársaim 
odaadó, önzetlen, segítőkész és 
kreatív munkáját. Hálás szívvel 
gondolok azokra is, akik nem a 
szerkesztőségi bizottság tagjai, 
de ennek ellenére időszakosan, 
vagy folyamatosan eljuttatják 
szerkesztőségünkbe írásaikat, 
ötleteiket és javaslataikat.
 Nagy örömömre szol-
gál, hogy ezen esztendőtől tisz-
teletbeli szerkesztőségi tagként 
üdvözölhetjük magunk között 
Gál Mihályt, akinek szívbemar-
koló gyermekkori történeteivel, 
elbeszéléseivel az újságban már    
sokszor találkozhattunk. Verseit 
és gyermekkorának sajóládi em-
lékeit olvasva a megkopott múlt 
új színekre talál és segítségükkel 
újra élhetjük a megtörtént törté-
nelmi események fordulatait.
 Jubileumi számunkat 
ünnepi üzenetével megtisztelte 
Csóka Péter János, pálos tarto-
mányfőnök atya is, aki értékes 
gondolataival, Krisztus kegyel-
mével ajándékozza meg az ol-
vasókat és minden - a pálos te-
lepülésen élő – sajóládi lakost. 
Barátsággal köszönjük és fogad-
juk szívhez szóló szavait.
 Szeretném felhívni az 
Olvasó    figyelmét arra, hogy 
a jövőben a folyamatosan fel-
tüntetett információk és aktu-
alitások mellett időszakos és 
állandó rovatokat is indítunk, 
amelyekkel célunk, hogy minél 
színesebb tartalommal bővül-
jön a Ládi Körkép. Sajólád he-
lyi újságának céljai   elsősorban 
a helyi hírek, információk, ön-
kormányzati tudnivalók ismer-

tetése a lakossággal, másrészt 
tudósítás a helyi       közélet hí-
reiről, kulturális eseményeiről. 
Természetesen továbbra is van 
lehetőség arra, hogy írásaikat, 
ötleteiket, javaslataikat beküld-
jék az újság postaládájába. Eljut-
tathatják hozzánk az interneten 
keresztül a Ládi Körkép e-mail 
címére, vagy zárt borítékban 
az önkormányzat titkárságára, 
vagy az önkormányzat ötletlá-
dába.
 Az elmúlt években egy-
re több település ismerte fel en-
nek a speciális szolgáltatásnak, 
a helyi újságok informáló sajá-
tosságainak az előnyeit, szüksé-
gességét. Nekünk, szerkesztők-
nek nagyon fontos feladatunk 
a jövőben is a településen lakók 
identitástudatának erősítése és a 
következő nemzedékek számára 
dokumentálni mindazt, ami tör-
tént.

 Továbbra is számítunk 
támogató segítségükre, hiszen a 
kommunikáció normál esetben 
egyoldalúan nem működhet, 
így mindenképpen köszönettel 
tartozom szerkesztőtársaim és a 
magam nevében is a kedves Ol-
vasóknak. Mostantól megújult 
formában kerül majd mindenki 
postaládájába a Ládi Körkép. 
Olvassák továbbra is Sajólád 
helyi lapját! S most, februárban 
- az újság 25. születésnapján -, 
egy jubileumi, kibővített oldal-
számú kiadással kedveskedünk 
az Olvasóknak. 

Vitéz Gábor Miklós
főszerkesztő

Köszöntő
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Most, hogy 25 éves lettél szeretettel köszöntelek, mert kedves és életem része vagy!
Oly annyira része vagy, hogy Te kötsz össze még most is – 73 éves koromban – a szülőfalummal.
 25 éves lettél és ez már felnőttkor. Csecsemő korodban Ládi Hírnök voltál, gyerek és serdülő korodban 
Ládi Szó, majd felnőtt korodban Ládi Körkép lettél. Kicsi zökkenőkkel, de szépen fejlődve elérted a 25 éves kort. 
Egy negyedszázad ládi történéseit, krónikáját őrzöd fehéren feketével.
 Sok örömöt szereztél a szülőfalum lakóinak is, de az onnan elszármazottaknak, azoknak is, akiket messze 
kényszerített az Élet. Én is örülök neked, amikor kéthavonta megkaplak. Ilyenkor megsimogatlak és a-tól z-ig 
kiolvaslak.
 Jó, hogy vagy, mert mutatod, léteddel bizonyítod, hogy Sajólád egy önmagát becsülő, dolgos, gyarapodó 
lakókkal rendelkező lakóhely! Mint újság, méltó vagy a falu múltjához, hiszen ősi lakóhely a Sajó és a Hernád 
között. Ha a pálosok visszajöhetnének, bizonyára rácsodálnának, hogy még él és virágzik a falu a régi monos-
tor körül. Az a pálos szorgalom, amivel kertészkedtek, szőlőt műveltek, malmot építettek a Sajóra, ahogyan 
oktattak, gyógyítottak, az a szorgalom megmaradt a ládiak genetikájában! Mikor Csensztohovában jártam és 
megcsodáltam azt a katolikus templom- és monostor együttest, akkor is a szülőfalumra gondoltam, mert a ládi 
pálosok is építették.
 Őszinte szívvel gratulálok mindazon földijeimnek, akik ez alatt a 25 év alatt segítették életben maradá-
sodat. Dicséret a gondolatnak és kezeknek, akik létrehoztak és ápolnak, szeretettel készítenek azóta is. 
 Kell ez a kéthavonta megjelenő tükör, mert belenézve láthatjuk a saját arcunkat. Mivel a szó elszáll, az 
írás megmarad, így majd az utánunk jövő generációk is megláthatják a század és ezredforduló környékének 
valóságát, elődeik életének történéseit.
 Örömömre szolgál, hogy egy párszor nekem is sikerült színesíteni lapjaidat a magam szerény módján. A 
végleg elrepült gyerekkor emlékei kötnek össze a szülőfalummal és Te segítesz abban, hogy ez a kötelék ne sza-
kadjon el. Hála az emberi barátságnak és jóindulatnak mindig megkaplak és örömmel olvasom a Főszerkesztő 
és a kedves Hölgyek szép és érdekes írásait.
 Kívánom innen a távolból, hogy érd meg az 50 éves kort is és akkor még én is tudjalak olvasni!
 Kívánok sok jó témát, sok sikert, egészséget a Szerkesztőknek, sok apró örömet a munkájukban és a ma-
gánéletükben!

Tisztelő barátsággal:
Gál Mihály Bogácsról

Üzenet a távolból
 - Gál Mihály gondolatai -

Jubileumi gondolatok

A válaszom megfogalmazása 
előtt leginkább az ejt gondolko-
dóba, mióta vált életem részévé 
ez a tevékenység. A kilencve-
nes években több alkalommal 
küldtem egy-egy újságcikket 
általában munkahelyemmel, az 
óvodával kapcsolatban. Rend-
szeresen azonban 2002-től, Ve-
res János polgármester úrtól 

kaptam megbízást szerkesztősé-
gi feladatok ellátására. 
 Az eltelt évek során, em-
lékeimet felidézve sok kedves 
emberrel, megannyi baráttal 
hozott össze a sors, de átérez-
hettem nehéz helyzetben lévő 
családok mindennapjait, be-
lepillanthattam a hétköznapok 
küzdelmes hőseinek életébe és 

Mit jelent számomra az újság szerkesztése?
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fültanúja lehettem felfelé ívelő, 
nagy terveket szövögető model-
leknek. 
 Hálás vagyok azért, 
hogy Sajólád lakosaihoz köze-
lebb kerülhettem, nemcsak a 
gyerekeken keresztül, hanem az 
újság írása közben is megismer-
hettem tiszteletreméltó embere-
ket. Ezáltal magam is más em-
berré lehettem, emberközelibbé 
és sokoldalúbbá válhattam. 
A visszajelzések megerősítenek 
abban, hogy a lakosság olvassa 
a lapot. Összevetettem a lapszá-
mok terjesztését azzal a konkré-
tummal, hogy a minőség javult, 
tartalmi és formai szempontból 
is megfelel a követelményeknek, 
az emberek számára hírforrás és 
köszönet érte, hogy a mai világ-
ban mégis ingyen jut el minden 
házhoz. Köszönet érte, hogy 25 
éve működhetünk! Bátran ki-
merem mondani, a Ládi Körkép 
egy kis csapat szorgalmas mun-
kájának a gyümölcse.                                   
 Jubilál az újság! Hihe-
tetlen, hogy elszaladt huszonöt 
év! Jó érzés tartozni egy közös-
séghez, sokat tanultam, számos 
információ birtokába jutottam 
a cikkek megírása által. A ma 
emberének már szinte közhely-
lyé vált mondása: „Ha nem tudsz 
valamit, nézd meg az interneten!” 
Nem vitatom, adatbázisa olyan 
mérhetetlenül gazdag, tárháza 
olyan töménytelen mennyiségű 
anyagot tartalmaz, melyre em-
beri elme nem képes, de mégis 
csak egy komputerről, egy gép-
ről beszélünk! Neki nincsenek 
érzései, óriási méretű tankját 
emberi koponyák termékeivel, 
emberi tudás által töltötték szí-
nültig, de emberi érzelmeket 
nem képes produkálni. Mikor 
már úgy gondoljuk, hogy a gép 
képes velünk együtt érezni, 
csak a saját képzeletünk dol-
gozik. Mikor papírra vetem a 
gondolataimat, szembesülök 
azzal a ténnyel, hogy én embe-
rekről írok embereknek, kiket 
a cikkeim által megnyerhetek 

magamnak, de ugyanakkor el 
is taszíthatom őket magamtól, 
megítélhetnek az írásaim által. 
 Törekszem a hitelesség-
re, az értékek bemutatására, 
átadására, közben ügyelek a 
konfliktusok kerülésére. Próbá-
lom a jót keresni az emberekben. 
Ne gondolja senki rólam, hogy 
ezáltal megalkuvóvá válok, nem 
a valóság elferdítése a célom, 
hanem meggyőződésem vezé-
rel, miszerint a sok jóval legyőz-
hetjük a rosszat. Tudom, most 
sokan azt mondják:bla-bla-bla, 
én mégis kitartok a saját véle-
ményem mellett. Szeretném 
cikkeimmel ellensúlyozni azt a 
sok problémát és gondot, me-
lyek hétköznapjainkat terhelik. 
Szeretettel fordulni a kedves 
Olvasó felé és lelkesen keresni 
az alkalmat, hogy felemelő ér-
zésekkel töltsem meg cikkeimet, 
ösztönözzek mindenkit egy kis 
kikapcsolódásra. 
 Újra elemzem a kérdést: 
Mit jelent nekem- e munka? El-
kötelezettséget, hiszen Sajólád 
lakosainak az évi 6 lapszám 
megjelenése a helyi hírforrás, így 
számunkra az elkészítés adja az 
igazi feladatot. Szerintem min-
den egyes kolléga az első perc-
től szívügyeként kezeli, az újság 
igényességére törekszik.  
 Szem előtt kell tartanunk 
a hagyományok, a kialakult 
szokások ápolását, tiszteletben 
tartását. Talán egy sorrendet ne-
héz is lenne felállítani, hogy mi 
érdekli igazán az embereket a 
tartalmát tekintve. A közérdekű 
információk mindenki számára 
egyaránt szükségesek, az intéz-
mények életéből való szemez-
getések családokhoz kötődnek, 
ezért fontos jelentőségűek, míg 
a szórakozás, a hobbi vagy ép-
pen a sportélet a kikapcsolódás 
elmaradhatatlan része. A termé-
szetről szóló cikkek, a tudomá-
nyos leírások is egyaránt hozzá-
tartoznak mindennapjainkhoz, 
személyre szabottak is lehetnek. 
A körkérdés a lakosság vélemé-

nyét, állásfoglalását tükrözi, be-
mutatkozásra is tökéletes a helyi 
kapcsolattartás szempontjából. 
 A Ládi Körkép a falu 
programjainak ismertetésével 
is fontos szerepet tölt be, de a 
közléssel is szolgálja mindenki 
érdekét.  Az évek folyamán bő-
vült az oldalszám, színes lett az 
újság és mind formailag, mind 
tartalmilag megállja a helyét. A 
lapkészítés és a kiadás menete 
az évek során sokat változott, 
technikailag is megújultunk, sőt 
még a kiadásban történt válto-
zások is jót tettek a lapnak, for-
mai szempontból tökéletesedett.  
Aki csak a mostani, színes, fé-
nyes papírra nyomott lapot is-
meri, csodálkozna, ha látná a ré-
gieket. Készek vagyunk fejlődni, 
megújulni és kitartóan dolgozni. 
 Köszönet az olvasók-
nak a kitartó hűségéért. A kör-
kérdésben azt vállaltam, hogy 
felmérem a lakosság körében, 
mi a véleményük az újságról. 
Ki miben szeretne változtatni a 
tartalmát illetően, miről olvas-
na szívesen vagy mely témakör 
bővítésére tart igényt az olvasó. 
Igyekeztem kitérni arra is, hogy 
volt – e az olvasónak szemé-
lyes kapcsolata a lappal interjúk 
vagy beszélgetések alkalmával, 
esetleg saját cikke leadásával? 
    A Ládi Körkép szerkesztő-
ségi tagja vagyok közel tizenöt 
éve. Személyes kötődésem is 
elég hosszú távú, életem fon-
tos részévé vált, kiemelkedő 
szeletévé. Munkámmal jól ösz-
szeegyeztethető, hiszen számos 
visszapillantó és emlékezetes 
esemény megörökítésére sar-
kallt. Törekszem a lakosság 
érdeklődésére alapozva minél 
bővebb tájékoztatást nyújtani; 
igényes, emberi és gyermekköz-
pontú magatartással helytállni.

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes
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„LEGYETEK IRGALMASOK, 
MINT A TI ATYÁTOK” – AZ 
IRGALMASSÁG SZENTÉVE 

A Ládi Körkép 25 éves jubile-
umát ünnepeljük. Nagy öröm 
nekünk, pálosoknak ennek az 
ünnepi számnak a megjelenése, 
és hogy helyet kapunk benne, 
hiszen Sajólád rendünk számára 
is fontos hely. 
 A pálosok mintegy négy-
száz éven át (1387-től 1786-ig) 
jelen voltak Sajóládon, így a 
község és a rendünk élete ösz-
szefonódott, része vagyunk egy-
más sorsának, történelmének. 
Különösen is öröm számunkra, 
hogy a ládi emberek ennyire őr-
zik a hagyományokat, és a pálo-
sok emlékét. Ennek a barátság-
nak megerősítésére szeretnék 
megosztani néhány gondolatot, 
kapcsolódva egy másik ünne-
pi időszakhoz, az Irgalmasság 
Szentévéhez.
 A Szentatya, Ferenc 
pápa 2015. december 8-án, 
Szeplőtelen Fogantatás ünne-
pén megnyitotta az Irgalmasság 
Évét, amely az egyházi év végé-
ig, Krisztus Király vasárnapjáig 
tart, vagyis a 2016. év szentév 
lesz. Az egyház életében a szent 

év a kegyelem különleges ideje, 
a bűnbocsánat és a bűnökért járó 
ideigtartó büntetés elengedésé-
nek éve. A pápa hirdeti és nyitja 
meg, megnyitása a szent kapu 
kinyitásának szertartásával tör-
ténik. 

 Mit akar Ferenc pápa az 
Irgalmasság Évével? 
Látjuk, hogy nagyon sok ember 
Isten nélkül éli az életét. Pedig 
sokan valamikor még kaptak 
vallásos nevelést. Nem is biztos, 
hogy szembefordultak Istennel. 
Lehet, hogy egyszerűen csak 
közömbösek; az Isten és a vele 
kapcsolatos dolgok nem hozzák 
tűzbe őket. Vannak, akikben egy 
olyan fajta félelem lappang Is-
tennel kapcsolatban, hogy jobb 
nem szóba állni vele. Mi lesz, 
ha megszólítom, ha misére já-
rok, ha mélyebben imádkozni 
kezdek, ha szorosabbra fűzöm a 
kapcsolatot vele? Bele fog szól-
ni az életembe, engedelmesked-
nem kell neki, fel kell adnom az 
akaratomat, és nem élhetem úgy 
az életemet, ahogy szeretném. 
Van, akit az tart vissza, hogy na-
gyon messze érzi magát Istentől, 
és a vele kapcsolatos dolgoktól. 
 Mi tehát Ferenc pápa 
szándéka az Irgalmasság Évé-
vel? Az, hogy igazán megismer-
jük Istent, Jézus Krisztus által, 
aki „az Atya irgalmasságának az 
eleven arca”. Az, hogy mélyeb-
ben felfedezzük, milyen gyön-
géd szeretettel szeret minket, 
és hazavár bennünket az Isten. 
Hol van, mit jelent ez a „haza”? 
Egyszerűen nála; nála lenni. Már 
most, a földi életedben vele élni 
az életedet. Isten meghív arra, 
hogy ne tartson vissza a bűnös-
séged tudata, vagy a meglévő 
bűneid. Hív, hogy szabadulj 

meg tőlük, hisz megteheted. A 
bűnbánatban, és főleg a szent-
gyónásban, mindentől meg-
szabadít, ami elválaszt tőle. 
„Amikor Isten megbocsát, felejt. 
Hatalmas az Isten bocsánata!” 
Méltatlanságod tudata tart visz-
sza? Igaz, hogy méltatlanok 
vagyunk. De van egy ennél na-
gyobb, erősebb igazság, ami 
felülírja: AZ ATYA SZERET, ÉS 
VELED SZERETNE ÉLNI. Fo-
gadd hát el! 
 Az Irgalmasság Évének 
másik fontos célja, hogy megél-
jük az irgalmasságot mások felé, 
hogy így hasonlóvá váljunk az 
Atyához. Ezt fejezi ki a szen-
tév mottója is: IRGALMASOK, 
MINT AZ ATYA. Ha megta-
pasztaltam, hogy Isten irgalmas 
hozzám, megbocsát nekem, és 
feltétel nélkül elfogad, akkor 
megértem, hogy tovább kell ad-
nom ezt a hatalmas ajándékot a 
testvéreimnek. „Ha felfedezzük 
őt, az segít, hogy toleránsabbak, 
türelmesebbek, gyengédebbek 
legyünk.” „Mindnyájunknak 
azt kell mondani: »Szerencsétlen 
vagyok, de Isten annyira szeret 
engem, ezért nekem is ugyanígy 
kell szeretnem a többieket.«” Az 
Irgalmasság Éve tehát a megbo-
csátás, a kiengesztelődés éve is 
lesz; a kegyelem ideje, amelyben 
lehetőséget kapunk, hogy ren-
dezzük, megújítsuk emberi kap-
csolatainkat.
 Az Irgalmasság Szen-
tévében rendtársaim nevében 
is kívánok az újság olvasóinak, 
szerkesztőinek, a sajóládi embe-
reknek áldásokban és eredmé-
nyekben gazdag, testi-lelki meg-
újulást hozó, Istentől megáldott 
szép kegyelmi időszakot!

Csóka Péter János 

Csóka Péter János pálos
tartományfőnök atya ünnepi üzenete

Csóka Péter János
pálos tartományfőnök
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Jubileumi számunk körkérdés rovatában a lap olvasottságára irányul a figyelem. Fel szeretnénk mérni 
a lakosság körében, hogy milyen véleményük van az újságról. Az alábbi kérdéseket tettem fel a tisztelt 
Olvasóközönségnek:

• Megkapják-e rendszeresen a lapot? Mit jelent Önnek a Ládi Körkép? Fontosnak tartja-e? 
• Milyen cikkek érdeklik Önt a leginkább? Változtatna-e a tartalmán? Miről olvasna még?  
• Milyen témájú cikkekre tartana igényt? Mivel kapcsolatban tájékozódna bővebben?
• Elégedett-e az újsággal tartalmi és formai szempontból? 
• A 25 év főbb állomásai. Mire emlékszik vissza szívesen az újság történetében?
• Volt-e személyes, közvetlen kapcsolatban az újsággal, pl. interjúk, beszélgetések során?
• Leközölték-e már saját írásait, hirdetéseit?

Bálint Tamásné
Rendszeresen elolvasom az újságot. Fontosak számomra az önkormányzati tájékoztatások, lakóhe-
lyemmel kapcsolatos értesítések. Szívesen veszem az egészségünkkel, egészségvédelemmel foglalkozó 
írásokat. E témakörben bővebben is olvasnék.  Érdekelnek a természet köréből kiemelt témák, örültem 
a gombák ismertetését tartalmazó cikknek, a természeti ritkaságok is vonzanak. Nagyon kedves dolog 
számomra, amikor az óvodásaimat meglátom az újságban. Meg vagyok elégedve a tartalommal és 
igen, egyre szebb a kivitelezése is. Szerepeltem már egyszer az újságban, pár évvel ezelőtt recepteket 
adtam kerti grillezéshez. Leginkább azokra az eseményekre gondolok vissza szívesen, melyek a mun-
kámhoz kötődnek, de nagyon meghatódom, ha szüleim kortársainak osztálytalálkozójáról, vagy bármi 
más jellegű, velük kapcsolatos eseményre figyelek fel a lapban.

Mervenszki Valentin
Keveset olvasom az újságot, mert nem is jut el hozzánk  rendszeresen és így nem tudok véleményt 
mondani róla. Külföldön dolgozok és lehetséges, hogy lemaradok olyan dolgokról, melyek a Ládi Kör-
képben vannak feltüntetve, de a családom itthon van és a fontos információk azért eljutnak hozzám. 
Mi is sajóládiak vagyunk, természetesen minden érdekel, ami a faluban történik, különösen ami a gyer-
mekeimmel kapcsolatos, pl. óvodai és iskolai történések, visszapillantók. Szeretném, ha több szó esne 
az újságban az említett intézmények életéről, tevékenységeiről, ünnepségekről, megemlékezésekről. 
Közösségi ember vagyok, szeretek részt venni minden rendezvényen, összejövetelen. Amikor itthon 
vagyok, mindig elmegyek a lányaim után bármiről legyen szó: szülői értekezlet, kézműves foglalko-
zás, szüreti felvonulás, stb. és ha lehet hasznossá is teszem magam a különböző eseményeken.    

Dobrozsi Mária
Nyolcadik éve lakom újra Sajóládon lányommal és a családjával. Egyébként sajóládi születésű vagyok, 
gyermekkoromat is itt töltöttem. Az újságot nem ismerem az indulása óta, de nagyon szükségesnek 
és jónak tartom a helyi lakosok számára. Minden példányszámát elolvasom, minden érdekel, ami a 
faluban történik. A hivatal hírei és minden eseményről szóló beszámolót örömmel veszek, hiszen kis 
unokám óvodai eseményei, a fiatalok és idősebb korosztályról szóló cikkek, az intézmények élete egya-
ránt fontosak számomra. Mivel kis unokám hamarosan iskolás lesz, szeretnék minél többet tudni az is-
koláról. Hosszú éveken keresztül majorett tánc oktatásával foglalkoztam, mai napig nyomon követem 
a kulturális rendezvények, fellépések időpontjait, ha munkám engedi részt veszek ezeken. Még idáig 
nem kerültem személyes kapcsolatba az újsággal.   
 
Huszár Imréné
Mindig megkapjuk az újságot, nekünk ez nagyon fontos, mivel mi nem internetezünk, ezért innen tá-
jékozódunk az önkormányzat által hozott rendeletekről, érdeklődéssel olvassuk minden sorát. Egyéb-
ként az első szótól az utolsóig elolvasunk mindent a lapban. A rendezvényekről szóló tudósítások is 
nagyon szükségesek a falu lakosainak. Az újság tartalma és formája az én véleményem szerint igényes, 
mindig egyre szebb. Nagyon jó dolog, hogy az egészségház rendelési ideje és a gyógyszertár nyitva 
tartása is szerepel benne, ez a mi korosztályunkat nagyon is érinti. A hozzánk legközelebb álló cikkek 

Jubileumi körkérdés
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a falu történetéről szólnak kortársaink elbeszélései, visszaemlékezései alapján. Pár éve már előszeretet-
tel olvassuk azokat az írásokat, melyek a velünk élő kis unokánk óvodai ünnepeiről készült , szívesen 
nézegetjük az ott készült fényképeket. Úgy gondoljuk, hogy a lapban ami fontos, minden benne van, 
megfelelő tájékoztatást kapunk a község főbb eseményeiről, a minket érintő kérdésekre megtaláljuk a 
választ. Nem tudok kiemelni az újság történetéből számomra emlékezetes példányt, mert kivétel nél-
kül mindegyiket elolvassuk nagy érdeklődéssel. Személyes kapcsolatunk nem volt még a lappal, de a 
családunkat tekintve szívesen emlékszem vissza a lányom virágboltjáról készült riportjára.

Rontóné Hankó Mária
Igen,mindig megkapom házhoz a Ládi Körképet, melynek nagyon örülök és szinte betűről betűre el 
szoktam olvasni. Érdekel a Hivatali tájékoztatás, hiszen mindenkinek fontos, hogy az aktuális lakos-
sági hírekkel tisztába legyen. A gyerekeimmel kapcsolatos óvodai és iskolai élet, a rendezvények idő-
pontja és az események összefoglalója egyaránt érdekel, hiszen szülő vagyok, ez természetes. Egyre 
bővebb tartalommal és szép külsővel rendelkezik a lap. Örülök, amikor fényképeket tesznek bele a falu 
eseményeiről, melyeken a gyerekek is részt vesznek, oda mi is rendszeresen elmegyünk velük. Úgy 
gondolom, részletesen megjelenik az újságban minden ami Sajóládon történik, csak köszönetemet sze-
retném kifejezni a hivatalnak, hogy van egy ilyen lehetőségünk az információk szerzésére, ingyenesen. 
Nem, eddig még nem volt semmiféle kapcsolatom a lappal. 

Rontó János
Rendszeresen, minden második hónapban kézhez kapom az újságot. Minden alkalommal el is olva-
som, végig nézem az összes fényképet. Szükségesnek tartom a lap megjelenését, hiszen ebből tudjuk 
meg azokat a híreket, eseményeket, felhívásokat, amelyek a lakosságot érintik. Szívesen olvasnék Sa-
jólád sportéletéről többet, ha lehetne, pl. most tavasszal szerveződünk újjá, remélem erről is hírt ad 
majd a Ládi Körkép. A Gyerekeim óvodai és iskolai fellépéséről, ünnepségeiről szóló írást is mindig 
elolvassuk a feleségemmel. Az újság sokat fejlődött, színesebb és szebb lett, igényes munkára vall a 
megszerkesztése. Jónak tartom a közérdekű információkat: az egészségház rendelési ideje, a gyógy-
szertár, a Közösségi Ház nyitva tartása. A programajánlók, a kulturális eseményekre szóló meghívók 
mindenkihez szólnak, minden lakost egyaránt várnak. Köszönet érte! Idáig még nem volt személyes 
kapcsolatom a lappal.

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

Az író az élet különös dolgait 
elemezve ült le írógépe elé. Írnia 
kellett, hisz kötötte szerződése, 
kötötte a mindennapok gépi-
essége. Még soha nem érezte 
ennyire nehéznek ujjait, nem 
érezte ennyire lomhának gondo-
latait. Képtelen volt erőt venni 

magán, nem tudta a trópusok 
mesés világa felé terelni gondo-
latait. Olyasfajta  érző és érzé-
keny lélek volt ő környezetében. 
Nehezen, mindig megfontoltan, 
élményből és érzésből akart írni. 
Legnagyszerűbb alkotásait éle-
tének  szélsőségesen boldog és   
megfontolandó fejezetei ihlet-
ték- ebben érezte magát igazán 
otthon.
 Már esteledett, de a tró-
pusi regény következő fejezete 
nem állt össze sem fejben , sem 
szívben, sem sehogy. Úgy érezte 
feszíti a  törekvés, a változtatni 
akarás érzése.
 Pontról pontra végigha-
ladt élete fordulópontjain, s a 
mérföldköveknél megállva felis-
merni vélte az új , helyesnek hitt 

út jelzőtábláit. Szemében öröm-
könnyek gyűltek , gondolatai vé-
gül rendeződtek, felismerte: írni 
akar, de nem szerződésben kö-
tött feltételekkel; alkotni akar, de 
nem előre lefektetett tartalmak-
kal, hanem szívből, küldetéstu-
datból, emberségből az embere-
kért, önmagáért. Tudta azt, hogy 
lelke hátizsákja tele van számta-
lan, még megosztásra váró, ér-
lelődő mondanivalóval, törté-
nettel. Hitte azt, hogy amíg ez a 
kiapadhatatlannak hitt forrás ki 
nem ürül, addig neki ebben a vi-
lágban dolga, küldetése van…S 
tudta azt is, hogy egyszer, a lel-
ki hátizsák megüresedésekor át 
kell adja helyét a jövő utat mu-
tató nemzedékének. Évek múl-
tán az író szakított ütemezett 

„Egy író misztériuma”...
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szerződéseivel, s egy viszonylag 
ismeretlen napilap szerkesztője-
ként helyezkedett el. Adni akart 
boldogságot, reményt, szerete-
tet,hálát mindazoknak, akik írá-
sai olvasásakor időt szántak rá. 
Hitte, hogy lelkének, lenyoma-
taival, dimenzióival ezrekben 
hagy eltörölhetetlen mezsgyé-
ket az élet megéléséhez. Ezen 
a ponton tudatosult benne az, 
hogy a világ minden embere 
mellett ő is valahol, valamiben 
megismételhetetlen. Aprócska 
porszemként hozzájárul a vi-
lág sokszínű gyönyörűségéhez. 
Az idő múlásával a megtalált 
boldog út kontúrjai egyre csak 
erősödtek. Az író felismerte, 
hogy a égi jelzőtáblák mint min-
dig ezúttal is jó irányba terelték 
hivatásának medrét. Már lát-
ta, hogy egykori feladatainak, 
írásainak is jól megkomponált 
szerepe volt az életében, idővel 
már nyitott szívvel tudta élni és 
megélni életének új fejezeteit. 25 
év múltán a „lelki hátizsák”tör-

ténetei egyre csak sokasodtak  
… S egy ünnepi esemény kap-
csán az író mint minden cikké-
vel eddig, most is  üzenni akart 
szeretett közönségének, hűsé-
ges Olvasóinak: „Szeretek  írni… 
Még mai napig is megfoghatatlan 
az a varázs, mikor gép elé ülök. Ér-
zem, hogy gondolatok, érzelmek, s 
csak remélem, hogy formáló értékek 
nyomódnak a virtuális papírra… Jó 
hallani bolyongásaim során, hogy a 
történetek, memoárok valóban nyo-
mot, hagytak, hagynak az Olvasók 
szívében, lelkében. Felemelő érzés, 
hogy írhatok, hogy megoszthatok 
számomra a közlésre méltónak hitt 
gondolatokat.  Bízom benne, hogy  
jubileumi cikkem is helyet kaphat 
valahol… Valahol ott, ahol nyomot 
hagyhat… S ezzel a nyommal talán 
üzenhet, hogy élni, megélni, a sze-
retet határtalanságát átérezni jó!”
 És akárcsak 25 évvel ez-
előtt az író szemében most is köny-
nyek gyűltek. Ezúttal azonban nem 
a  változtatni akarás, az útkeresés 
feszítő érzése hatotta át szívét. In-

kább a hála, hogy ennyi éven ke-
resztül egy újság hasábjain helyet, 
figyelmet és bizalmat kaphattak, 
kaphatnak „betű-teremtményei”. 
Az ünnepi cikk, utolsó idézetének 
gondolatait immár elégedett, öna-
zonos  íróként  jegyezte le, átadva 
ezzel üzenetét  tisztelt és szeretett 
Közönségének… 
 „Írni sokféleképpen le-
het. Van, aki egy szobában ül és 
ír, nem csinál semmi mást. Ezek 
boldogok. (...) Azok az írók, 
akiknek az írás csak eszköz, 
mert meg akarják változtatni a 
világot, ezek a boldogtalan írók, 
akik …nem tudják kifejezni azt, 
ami az élet titkosabb értelme, 
az elragadtatást, hogy itt élünk 
a földön, a boldogságot, hogy 
nem vagyunk egyedül…”
    

Szendrei Csilla

Az olvasás értéke
Feltétlen szükségesnek éreztem, hogy az olvasás értékével, fontosságával kapcsolatos gondolata-
imat papírra vessem, mert úgy érzem, kevesebbet olvasunk. Az hírszomj kezdetektől fogva él az 
emberek elméjében. Ennek csillapítására az emberi találékonyság hamar megtalálta a gyógyírt, hi-
szen a hajdani asszír uralkodók már oszlopaikra vésették tetteiket, hogy utódaik méltán legyenek 
büszkék hadjárataikra, életükben elért eredményeikre. Az emberi kíváncsiságnak és érdeklődésnek 
köszönhetően az írás és olvasás a történelem folyamán alapszükségletté lett. 
 Az olvasás legfontosabb célja -a személyiség fejlesztésén túl -  a közművelődés színvonalának 
karbantartása, javítása, a kulturális és tudományos értékek adaptálása a köztudatba. Sajnálatos tény 
viszont, hogy évtizedek óta csökken az olvasásra fordított idő a technika robbanásszerű fejlődésé-
nek köszönhetően. Ma már a digitális eszközök világát éljük, s ezek legtöbbször mentális tévutakra 
terelik főként a gyermekeket, a fiatal generációt és háttérbe szorítják az olvasás szeretetét.
 Bár hiába a digitális világ, olvasni kell, mer az olvasás megmozgatja az ember szellemét, fan-
táziáját, egész lényét. Egy olvasmány csak akkor válik valóban hírforrássá, ha azt olvassák. Ennek 
viszont kulcsa az olvasás szeretetére való nevelés, amely elsősorban az „otthon pedagógiája”. Hi-
szen az olvasóvá nevelés első számú felelőse a család, s nagyon fontos a szülők felelőssége, példa-
mutatása. A gyermekek fejlődésének előmozdítása az ismeretekkel és élményekkel való gazdagítása 
nagyrészt az olvasás révén valósítható meg. Az olvasás során megelevenednek előttünk a betűk és 
szinte magunk előtt látjuk a történések cselekményeit, szárnyra kap fantáziánk, kibővül a szókin-
csünk, fejlődik a személyiségünk. 
 Az ismeretszerzés létszükséglet és az lesz a jövőben is. Újra és újra megjelenik a mindennap-
jainkban, életünkben, munkában, szabadidőnkben és az élet más területein is. Az olvasás és a folya-
matos tanulás révén olyan lehetőségek nyílnak meg előttük, amelyek egész életüket, életminőségü-
ket jelentős mértékben befolyásolják. Mit akarok ezzel üzenni az embereknek? Azt, hogy olvassunk! 
Ne felejtsük el hát a könyvek üzenetét: „egyedül az ember tud olvasni!”

Vitéz Gábor Miklós
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Fejezetek az újság 
életéből

Sajólád helyi újságának 
kronológiája

Ládi Hírnök
1991-1997
/Időközönkénti meg-
jelentetéssel/

Kiadja: Sajólád Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Varga István polgármester
Szerkeszti: Orosz Jánosné, Bartók Sándorné, Szerkesztő Bizottság
Nyomda: Egyetértés Mgtsz Nyomdaüzeme. Sajópetri, Hejőmenti MGTSZ.
KOPIRED Nyomda BT. Miskolc

Ládi Szó
1998-2002/2. szám

Kiadja: Sajólád Község Önkormányzata
Szerkesztő: Ződi Imre
Bizottsági tagok: Balpataki Béla dr., Fazekas Gábor, Furcsa Zsuzsa, Juhász 
Balázs dr., Kanyog Andrea, Mika Attila, Szikszai Ottó dr., Szűcsné Fenyő Ág-
nes, Tomcsik Erika, Üveges Judit
Fotó: Princz Norbert
Nyomda: MICROPRESS Grafikai és Reklámstudió & Nyomda. Miskolc

Ládi Körkép
2003-2007/4. szám

Kiadja: Sajólád Község Önkormányzat Kulturális Bizottsága
Szerkesztő: Szűcsné Fenyő Ágnes
Bizottsági tagok: Bugyinkóné Ronyecz Ágnes, Durbák József, Galambos Esz-
ter, Juhász Balázs dr., Katona Krisztián, Kissné Klusóczki Katalin, Üveges Ju-
dit, Varga Lászlóné
Fotó: Dudás Tamás, Muri Mihály
Nyomda: GRAFITECH BT.  Miskolc 

Ládi Körkép
2007/5. szám-
2010/5. szám

Kiadja: Sajólád Község Önkormányzat Kulturális Bizottsága
Szerkesztő: Szaniszló Bálint
Bizottsági tagok: Bugyinkóné Ronyecz Ágnes, Galambos Eszter, Juhász Ba-
lázs dr., Kissné Klusóczki Katalin, Szendrei Csilla, Nagyné Üveges Judit  
Fotó: Muri Mihály
Nyomda: Grafitech BT. Miskolc    

Ládi Körkép
2011-2014

Kiadja: Sajólád Község Önkormányzata
Szerkesztő: Vitéz Gábor Miklós
Szerkesztőségi tagok: Bernáth Zoltánné,Bugyinkóné Ronyecz Ágnes, Czaga 
László, Dudás Gáspárné, Galambos Eszter, Kissné Klusóczki Katalin, Szend-
rei Csilla, Muri Emese
Fotó: Muri Emese, Garzó László
Nyomda: SZOCIO PRODUCT KFT. Miskolc

Ládi Körkép
2015-

Kiadja: Sajólád Község Önkormányzata
Szerkesztő: Vitéz Gábor Miklós
Szerkesztőségi tagok: Bernáth Zoltánné, Bugyinkóné Ronyecz Ágnes, Czaga 
László, Dudás Gáspárné, Szabó Elekné, Szendrei Csilla
Fotó: Garzó László
Nyomda: MIPRODUKT KFT. Miskolc

Összeállította: Dudás Gáspárné
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Akiknek Sajólád helyi újságja köszönhető
Ládi Hírnök
1991-1994

Polgármester: Varga István 
Alpolgármester: Princz Imre
Képviselők: Durbák Károly, Homonnai István, Koczka Imre, Nyitrai Imre, 
Szabó Ferenc /Jókai u./, Szabó István, Tomcsik Lukács, Varga László.

Ládi Hírnök
1995-1997

Polgármester: Varga István
Alpolgármester: Princz Imre
Képviselők: Durbák Károly, Füredi János, Homonnai István, Princz Jánosné, 
Szabó Ferenc /Jókai u./, Szabó István, Tomcsik Lukács, Varga Antal.

Ládi Szó
1998-2002

Polgármester: Varga István
Alpolgármester: Varga Antal
Képviselők: Danyikó Anikó, Dobosné Spirnyák Erzsébet, Galuska Ferenc, 
Juhász Balázs dr., Princz Jánosné, Szabó István, Varga Lajos, Varga Lászlóné.

Ládi Körkép  
2003-2006

Polgármester: Veres János
Alpolgármester: Szabó Ferenc /Szabadság u./
Képviselők: Dobosné Spirnyák Erzsébet, Galuska Ferenc, Homonnai István, 
Koczka Imre, Levelényi Ferenc, Princz Imre, Princz Jánosné, Szabó István, 
Varga Lászlóné, Varmuzsa Rezső.

Ládi Körkép
2007-2010

Polgármester: Veres János
Alpolgármester: Szabó István
Képviselők: Alexa Bertalan, Dobosné Spirnyák Erzsébet, Levelényi Ferenc, 
Princz Imre, Princz Jánosné, Pozbai Zoltán, Sándorné Nagy Nóra, Szikszai 
Gábor, Varga István, Varga Lászlóné. 

Ládi Körkép
2011-2014

Polgármester: Pozbai Zoltán
Alpolgármester (megbízott): Varga Norbert
Alpolgármester (vlasztott):Czaga Gábor
Képviselők: Dobosné Spirnyák Erzsébet, Levelényi Ferenc, Makrai Tamás, 
Princz Jánosné, Szabó István.

Ládi Körkép
2015-

Polgármester: Pozbai Zoltán
Alpolgármester: Varga Norbert
Képvisekők: Czaga Gábor, Furcsa Ferencné, Levelényi Ferenc, Makrai Ta-
más, Princz Jánosné.

Összeállította: Dudás Gáspárné

Sajólád első képviselő-testülete Látogatás a Parlamentben 
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Nézegetem a fotókat, olvasom 
az írásokat. Ezek az újságlapok 
olyan sajóládi eseményekről, 
történésekről hagytak itt infor-
mációkat, melyekre ma is szíve-
sen vagy esetleg nem szívesen 
gondolunk vissza. Mind a közel-
múltról szólnak, Sajólád elmúlt 
25 évéről. 
 A rendszerváltás utáni 
első képviselő-testületnek kö-
szönhetően saját újságja lett tele-
pülésünknek. 
 1991 februárjában szüle-
tett a döntés: Sajólád község ön-
kormányzatának képviselő-tes-
tülete helyi újságot alapít „Ládi 
Hírnök” elnevezéssel.  A sajólá-
di önkormányzat lapja a fejléc 
szerint negyedévenként jelent 
meg, 10 forintos egységáron. 500 
példányban került megrendelés-
re, a jelképes összegért az vette 
meg, aki el is olvasta.
Jelentős és fontos információkat 
tartalmazott az akkori önkor-
mányzati feladatokról, minden-
napokról, kulturális életről, de 
voltak benne szórakoztató csacs-
kaságok is. Fekete-fehér színű, 
6-8 oldalas, többnyire grafikák-
kal illusztrált lap volt. Sokan 
és szívesen részt vettek az új-
ságírásban, anélkül, hogy szer-
kesztőségi tagok lettek volna. 
A meglévő lapszámokból ítélve 
talán kettő évfolyamot élt meg 
az újság, aztán pár éves szünet 
következett a kiadásában. 
 1995. februárban jelent 
meg újra a sajóládi önkormány-
zat lapja, amikor az újonnan vá-
lasztott képviselő-testület a la-
kosság igényeit szem előtt tartva 
hozta meg idevonatkozó dönté-
sét az újság újraindításával kap-
csolatban. Célja a lakosság mi-
nél szélesebb körű tájékoztatása 
volt. A fejléc szerint az újságot 
kéthavonta tervezték megjelen-
tetni 30 forintos egységáron. Va-
lószínű azonban, hogy ebben az 

időszakban sem volt rendszeres 
a megjelentetése.
A nem rendszeresen kiadott 
„Ládi Hírnök” meglévő lapszá-
mai is sajnos hiányosak, pedig 
nagyon is méltó lenne a hiányta-
lan beköttetésre.
 
 1998-ban „Ládi Szó” el-
nevezéssel, megújúltan és most 
már rendszeresen jelent meg a 
helyi újság kéthavonta, 28 forin-
tos áron. Tájékoztatók, informá-
ciók, interjúk, hirdetések, szó-
rakoztató, kulturális és egyéb 
más cikkek mellett igyekezett 
bemutatni a képviselő-testület 
és a bizottságok munkáját 12 ol-
dalon át, fotókkal illusztráltan. 
A szerkesztő bizottsági tagok 
újságíró munkájára folyamato-
san lehetett számítani, amíg a 
bizottságnak tagjai voltak hosz-
szabb vagy rövidebb ideig. Több 
évi színvonalas munka után, a 
2002. évi 2. számban elköszönt 
településünktől a főszerkesz-
tő Ződi Imre, mert elköltözött 
családjával Sajóládról. Ebben az 
évben már nem jelent meg újabb 
lapszám az akkor 48 forintos új-
ságból.
 2003-tól „Ládi Körkép” 
néven olvashatjuk újságunkat 
szintén kéthavonta, melyet az 
önkormányzat ez évtől minden 
lakáshoz ingyenesen juttatott 
el. A folyamatosan 16 oldalasra 
bővülő lap, a gazdagodó közér-
dekű információk, tudósítások 
sokat nyújtottak az olvasóknak 
az önkormányzati munkáról, a 
községről, intézményeiről, lakó-
iról, hitéletről, hagyományról. 
Célja volt, hogy a szerkeszté-
si mód, az újság stílusa feleljen 
meg az itt élőknek, sokszínű le-
gyen, Sajóládról szóljon, de ne 
csak sajóládiaknak és adjon egy-
fajta kitekintést is a világra.   
A küllemében és tartalmában is 
színvonalas, független, informá-

ciós és kulturális lap szerkesz-
tésének vezetését Szűcsné Fe-
nyő Ágnes pedagógus vállalta. 
Őt követte 2007. év októberétől 
Szaniszló Bálint szerkesztő 2010. 
év őszéig, az önkormányzati vá-
lasztásokig.   

 2011. februárban jelent 
meg legközelebb a „Ládi Kör-
kép”, melyben a fekete-fehér 
képek mellett már színes fotók 
is gazdagítják az újság jó minő-
ségű borítólapját. Jelenleg is 16 
oldalas a kéthavonta megjelenő 
helyi információs és kulturális 
lap. Az önkormányzat továbbra 
is állja a lapkiadás teljes költsé-
gét, így az minden házhoz in-
gyen jut el, mindenki olvashatja. 
Főszerkesztője 2011-től napjain-
kig Vitéz Gábor Miklós.

 Az 1998. évtől kezdődő-
en az újságok hiánytalan lap-
számmal 2014. évben bekötésre 
kerültek, a sajóládi Radnóti Mik-
lós Községi Könyvtárban min-
denki számára elérhetőek.
Gönczi Mária MÚOSZ szak-
osztályi elnök írásából idézve: 
„Örömteli egy helyi lap készíté-
se, mert informál helybélieknek 
fontos eseményekről. A helyi 
sajtók gyenge pontja a szerkesz-
tők és az újságírók szakmai kép-
zetlensége, akik „csak” lelkes, 
jószándékú amatőrök. 

 Fontos a civil kontroll a 
lap színvonaláról, terjesztésé-
ről.” Hozzáteszem, hogy közsé-
günkben volt már és jelenleg is 
van képzett újságíró a szerkesz-
tőségben.

Sajólád, 2015. június 19.
Dudás Gáspárné

Krónikánk
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Szemezgető településünk 
történelmi pillanataiból
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Felföldi Jánosnét 90. születésnapja al-
kalmából köszöntötte az önkormány-
zat. Isten éltesse sokáig erőben, egész-
ségben!

Ládi Körkép szerkesztősége
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Az önkormányzat aktuális hí-
rei között kivonatosan olvas-
hatjuk a képviselő-testületi 
ülések döntéseit. A testületi 
ülések felvételei megtekinthe-
tők az önkormányzat hivatalos 
honlapján.

***
A 2015. november 16. napján 
tartott képviselő-testületi ülésen 
mintegy 11 napirendi pont meg-
tárgyalására került sor.

***
Többek között a kiírt pályázatot 
követően a korábbi óvodaveze-
tő nyugdíjba vonulása okán sor 
került a Sajóládi Gyöngyszem 
Óvoda új vezetőjének megvá-
lasztására. A pályázati eljárás 
során egy jelentkező nyújtott be 
pályázatot, ezt tárgyalta meg a 
testület. A pályázati eljárás sike-
resnek bizonyult és 2016. január 
01. napjától Bartók Jánosné látja 
el az óvodavezetői feladatokat. 

***
A képviselő-testület újrasza-
bályozta a közkifolyók hasz-
nálatának rendjéről szóló ren-
delkezéseit. A közkifolyók 
használatáért fizetendő díj mér-
téke nem változott, a díj megfi-
zetésére vonatkozó szabályozás 
került aktualizálásra. A rendelet 
többek között az önkormányza-
ti rendelettárban (www.njt.hu ) 
megtalálható.

***
Az önkormányzat a korábbi 
évekhez hasonlóan még szep-
temberben csatlakozott a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösz-
töndíj-rendszerhez. A testületi 
ülésen a pályázati eljárás le-
folytatását követően a beadott 
pályázatokra a bizottsági javas-
latot figyelembe véve az önkor-
mányzat forrást különített el. A 

döntés alapján növekedett a tá-
mogatás összege, mely 4000-Ft/
hó tanulónként.
Miután a Közösségi Ház épüle-
tenergetikai felújítása pályázati 
forrásból megtörtént, a testület 
saját forrása terhére döntött az 
épület tetőszerkezetének felújí-
tásáról. A mintegy 2 millió forint 
értékű felújítás megvalósítására 
decemberben került sor. Ennek 
eredményeképpen műszakilag 
és esztétikailag jelentősen meg-
újult az épület, valamint sor ke-
rült egy nagyobb méretű, akár 
50 fő befogadására alkalmas 
közösségi terem kialakítására is. 
A terem igénybe vehető külön-
böző rendezvényekre, melynek 
feltételeiről a Sajóládi Közösségi 
Házban lehet érdeklődni.

***
Sajólád község önkormányzata 
döntése alapján csatlakozott a 
BOKIK Kamarai Önkormány-
zati Szekciójához annak érde-
kében, hogy a település egy 
vállalkozásbarát, befektetésre 
ösztönző gazdasági hátteret biz-
tosíthasson a befektetők számá-
ra. Az együttműködés 2016-tól 
kezdődik meg.

***
A háziorvosi szolgálatot ellátó 
egészségügyi szolgáltató tar-
tós helyettesítéshez való jóvá-
hagyást kért a képviselő-tes-
tülettől. Dr. Kovács Viktória 
háziorvos tájékoztatta a döntés-
hozókat, hogy 2016. január 01. 
napjától hosszabb távolmara-
dást tervez családi okokból, vár-
hatóan másfél év időtartamban. 
Indoka alapján a testület hozzá-
járult, hogy a helyettesítést dr. 
Melcher Zoltán és dr. Székely 
Aranka háziorvosok lássák el a 
kérvényezett időszakban.

Az újjászervezett Sajóládi Köz-
művelődési és Népművészeti 
Egyesület támogatásáról is dön-
tött a testület. Az egyesület 2015-
ben megújult, vezetője Bernáth 
Zoltánné lett, valamint sikeresen 
pályázott egy közösségi busz 
beszerzésére. Az önkormányzat 
az egyesület működési kiadásait 
kérelme alapján 300.000 forinttal 
támogatta, továbbá megállapo-
dás alapján vállalta a beszerzett 
gépjármű üzemeltetésével kap-
csolatos adminisztrációt a jövő-
ben.

***
A 2015. december 15. napján tar-
tott képviselő-testületi ülésen 
mintegy 7 napirendi pont meg-
tárgyalására került sor.

***
A jogszabályi előírásoknak meg-
felelően sor került az adóztatási 
tevékenységről szóló beszámoló 
megtárgyalására. A beszámo-
ló tartalmazza a helyi adók, az 
adók módjára behajtandó köz-
tartozások adatait, valamint az 
adóvégrehajtás során alkalma-
zott intézkedések statisztikáit. A 
beszámoló alapján az adóztatá-
si tevékenység hatékonynak és 
eredményesnek mondható tele-
pülésünkön. Ez nagyon lénye-
ges, hiszen ez az egyik legfon-
tosabb forrás, ami lehetővé teszi 
a szociális támogatások helyi 
rendszerének finanszírozását, 
valamint az önerőből finanszíro-
zott fejlesztéseket.

Szabó Elekné
jegyző

Az önkormányzat 
aktuális hírei
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A Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletében foglalt, a képviselő-testülettől kapott felhatalmazás 
alapján, az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében dönt a szociális célú támogatásokról, mint 
a rendkívüli települési támogatás (ez alól kivételt képez a temetési segély), idősek támogatása, iskolakezdési támo-
gatás, gyógyszertámogatás, ápolási támogatás, ivóvíz-szennyvíz bekötés támogatás. Az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 2015. évben 10 alkalommal ülésezett, melyből minden ülésen határozatképes volt. A Bizottság összesen 
286 beérkezett kérelemben hozott döntést, a határozatok ellen fellebbezés nem volt.

A Bizottság az alábbi ügyekben hozott döntést:
2015. 02.28.-ig hatályos 14/2013. /XI.20./ önkormányzati rendelet alapján:
1. Méltányossági közgyógyellátás:   4  döntés

Jelenleg hatályos 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet alapján:
1. Rendkívüli települési támogatás:  60 döntés
2. Gyógyszertámogatás:   9 döntés
3. Szociális étkezés megállapítás/megszüntetés:  36 döntés
4. Iskolakezdési támogatás:  164 döntés

Az iskolakezdési támogatásnak köszönhetően összesen 297 gyermek – köztük általános iskolás, középiskolás gyer-
mek és felsőoktatásban résztvevő fiatal- részesülhetett támogatásban.
Emellett az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Képviselő-testület döntésének előkészítése érdekében megvitatta 
és állást foglalt 2015-ben is a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott pályáza-
tok tekintetében, valamint javaslattal élt a megállapított támogatás havi 4.000.-Ft összegre történő emelésére.
Bursa Hungarica beérkezett és elbírált pályázatok száma: 13 döntés
A Bizottság továbbá megvitatta, állást foglalt és az előterjesztés elfogadását javasolta a Képviselő-testület felé az 
alábbi ügyeket:
1. 2015. évi szociális étkezés intézményi és személyi térítési díjának, valamint a Miskolci Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által ellátott házi segítségnyújtás gondozási óradíjának intézményi és szemé-
lyi térítési díj megállapítására vonatkozóan,
2. Jelentés a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény által előírt 2014. évi 
átfogó értékelésről,
3. 2016. évi intézményi étkezési normatívák és térítési díj megállapítása.

Szabó Elekné
jegyző

Beszámoló az Egészségügyi-és 
Szociális Bizottság 2015. évi munkájáról

Az egészségügyi és szociális bizottságnak 5 tagja van. 3 fő önkormányzati képviselő, 2 fő külsős tag.
Makrai Tamás, képviselő, Varga Norbert, képviselő, Péter Szabolcsné, külsős tag, Szabó István, külsős tag, a bizott-
ság mindenkori elnöke.
 A bizottság a testületi üléseket megelőzően, illetve szükség szerint ülésezik, a jegyző és a szociális előadók 
készítik elő és segítik a munkánkat. Az ülésen jelen vannak: jegyző, szociális előadók, családgondozó szolgálat dol-
gozója, roma kisebbségi önkormányzat képviselője, bizottság tagjai.
 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról az 1993. évi III. törvény rendelkezik, ez biztosítja a szociális 
ellátás feltételeit. Célja: a szociális biztonság megteremtése és annak megőrzése. Ennek a törvénynek az útmuta-
tásai szerint végzi munkáját az önkormányzat képviselő testülete a jegyző szakmai irányításával, és alkotja helyi 
rendeleteit. A rendeletek elkészítésénél figyelembe veszik a település sajátosságait, igényeit és természetesen az 
önkormányzat anyagi lehetőségeit. A rendeletben szabályozza az önkormányzat a pénzbeli és a természetbeni jut-
tatásokat, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait.
 A bizottság néhány segélyformában, saját hatáskörben dönt, bizonyos esetekben javaslattal él a képviselő 
testület felé, a döntés a testületé. Polgármesterre és jegyzőre átruházott támogatási forma is van, ebben az esetben 
ők döntenek a támogatásról. 
 Településünkön szociális ellátás területén nyújtunk nem kötelezően előírt segítséget is, amit önkormányza-
tilag fontosnak ítélünk meg. Ilyen pl. a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, a szociális tűzifa támogatás. 
Országunkban elég kiterjedt szociális háló van, ennek ellenére nehéz helyzetben élők, a munkanélküliségtől „szen-
vedők” sokszor érzik úgy, hogy nem kapnak elegendő segítséget. A szociális ellátó rendszer nem képes megoldani 
az emberek mindennapi nehézségeit, saját maguknak is tenni kell, hogy jobb életük legyen!
A szociális bizottság nevében kívánok Önöknek jó egészséget, békességet!

Princz Jánosné
egészségügyi és szociális bizottság elnöke
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Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014.(X.30.) önkormányzati rendelete szabályozza a 
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatát. A rendelet 29. §-a értelmében állandó bizott-
ságként Pénzügyi - Ellenőrző Bizottság működik.

A bizottságnak 5 tagja van, 4 fő képviselő és 1 fő külsős tag.
 
A bizottság feladatai:
Véleményezi:     
• a költségvetési koncepciót,
• az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót, valamint a háromne-

gyedéves tájékoztató tervezeteit
• a helyi adók bevezetésére,  megváltozására, megszüntetésére vonatkozó javaslatokat
• az intézmények költségvetési javaslatait és a végrehajtásukról szóló beszámolókat
Figyelemmel kíséri:
• a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételeket, a vagyonváltozást, értékeli az 

azt előidéző okokat.
Vizsgálja:
• a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát
Javaslatot tesz:
• a polgármester illetményére, munkája elismerésére, jutalmazására
Ellenőrizheti:
• a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését

A 2015. évben a Pénzügyi - Ellenőrző Bizottság véleményezte a 2015. évi költségvetés tervezetét, a 2014. évi 
zárszámadás tervezetét, valamint a zárszámadásról készült könyvvizsgálói jelentést. Továbbá – amennyiben 
szükséges volt- a költségvetés módosításának véleményezését is elvégezte.

A 2015. évben hitelfelvételre nem került.

Ellenőrzési feladatokat a pénzkezelést illetően bizottság nem végzett, a pénzkezelési szabályzatban foglaltak 
betartásának ellenőrzésére belső ellenőrzés keretében került sor. 

Szabó Elekné
jegyző

Beszámoló Pénzügyi - Ellenőrző 
Bizottság 2015. évi munkájáról

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a 2015. évben is a képviselő-testületi döntések előtt a bizottságot érintő té-
mákban megtartotta ülését. Ezeken az üléseken a napirendi pontot előzetesen megtárgyaljuk és állásfoglalásun-
kat kialakítjuk. Célunk mindig az volt, hogy kellő alapossággal megvitassuk az adott napirendi pontot, hogy 
véleményünkkel a testületi döntések megalapozottságát még jobban segítsük és a település és a lakosság javát 
szolgálják döntéseink. 
Munkánkat a jövőben is maximális odafigyeléssel és alapossággal fogjuk végezni.

Tisztelettel: Furcsa Ferencné
a bizottság elnöke

Az óév elbúcsúztatása után általában számadást végzünk. Jól eső érzéssel gondolok vissza a 2015. évre, hi-
szen Sajóládon különösen gazdag volt ez az év a kulturális rendezvények tekintetében. Helyi lapunkban és 
egyéb módon is jó előre meghirdetésre kerültek a rendezvények, melyek egyben meghívók is voltak a lakos-
ság felé. Minden ilyen eseményen fotó- és videófelvétel készülhetett, ezáltal a Közösségi Ház a lapunkban 
és interneten keresztül is képekkel bőven illusztrálta a rendezvények színvonalát, sikerességét. Ezek közül 
különösen kiemelkedő volt a március 15-i és az augusztus 20-i ünnepség, amikor is felavatásra kerültek az 

Beszámoló Oktatási – Kulturális és Sport Bizottság
2015. évi munkájáról
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új létesítményei településünknek, melyek méltó helyszint teremtettek nemzeti ünnepeink A míves kopjafa 
és államalapító Szent István királyunk szobra is Kékedi László kisgyőri fafaragó polgármester és társainak 
keze munkáját dicsérik. Köszönet érte!
 Minden kulturális rendezvény megszervezése, kivitelezése pénz- és időigényes, sokan fáradoznak 
azért, hogy elnyerje a lakosság tetszését, sikeres legyen. Ezek a rendezvények nekünk szólnak és értünk 
vannak, melyre tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, Rendezvényeink, ünnepségeink a meg-
emlékezéseken túl feltöltődést, szórakozást, kikapcsolódást jelentenek, alkalmat nyújtva találkozásokhoz, 
beszélgetésekhez.
Biztatok mindenkit, hogy minél többen vegyünk részt ezeken a közösségi programokon a jövőben is, hiszen 
ezek összekovácsolják a lakosságot, közelebb hozzák az embereket. Sajóládon nagyon szép hagyománnyá 
vált többek között az adventi várakozás színvonalas rendezvényeinek sorozata. Ezeknek fénypontja volt a 
művészeti iskola által templomunkban megtartott karácsonyi koncert, amely évről évre elragadóbbá válik. 
 Gratulálunk és köszönetet mondunk minden résztvevőnek, akik időt és fáradtságot nem kímélve 
munkálkodtak bármilyen formában az évi rendezvények sikerességén!

                                                                                                               Dudás Gáspárné

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2015. évi működése
Először is engedjék meg, hogy sikerekben, gazdagságban és egészségben boldog új évet kívánjak mind-
annyiuknak. A 2014. évi választásokon szinte egy új Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakult meg Sajó-
ládon. Azt gondolom, hogy ez az új testület nagyon jól működött a 2015-ös évben.
 Minden Sajóládon tevékenykedő intézménnyel és más helyről való intézményekkel, illetve szer-
vezetekkel sikerült együttműködési megállapodást aláírni. Ezek a megállapodások nemcsak papíron, ha-
nem a gyakorlatban is működtek. Remélem ez évben még szorosabban és jobban és persze eredményesen 
fogunk együtt dolgozni. Nagyon sok segítséget kaptunk adományok formájában, mely az általunk kivá-
lasztott családokhoz jutottak el. Azt viszont szeretném elmondani, hogy olykor nagyon nehéz dolgunk 
van abban, hogy kik azok, akik részesüljenek és kik azok, akik nem az adott adományból. De sok mindent 
mérlegelni kell a rászorultságot (bár tudjuk, hogy mindenki rászoruló) és az adomány mennyiségét. En-
nek ellenére úgy gondolom, szinte minden roma részesült valamilyen adományban, persze mindenkinek 
jót és eleget tenni nem lehet. De ha a visszajelzéseket veszem figyelembe, akkor jól dolgoztunk. 
 A tavalyi évben programokat is szerveztünk. A gyerekeknek a gyermeknapi majálist, felnőttek-
nek és gyerekeknek egyaránt a roma- napot. Mindkét rendezvényen színes programokkal, játékokkal 
és ingyenes büfével vártuk minden kedves résztvevőt. Úgy vélem ezek jól sikerültek és az idei évben is 
szeretnénk ezeket megtartani. Sokan kerestek fel problémájukkal vagy éppen csak felvilágosításért. Úgy 
gondolom, ezeken az embereken tudtunk segíteni, hisz nekünk is van jogi keretünk, amit nem akarunk és 
nem is tudunk átlépni. Bár ezt az emberek néha nehezen is fogadják el.

És most egy pár adat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról: 
• 7 testületi ülés
• 1 közmeghallgatás
• 18 határozat
• 6 alkalommal osztottunk bármiféle adományt
• Majális megrendezése
• Romanap megrendezése

 Nagyon szépen köszönünk minden segítséget és támogatást, amit a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat kapott a sajóládi önkormányzattól és mindenkitől, aki egy kicsit is segítette munkánkat. Remél-
jük, ez az év is ugyanolyan sikeres lesz, mint a 2015-ös vagy még sikeresebb!

Rontó András 
elnök
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Gyermekkuckórovat
Új rovatunk megnyitójaként máris belevágok a kellős közepébe és első témám, a hivatásommal szorosan 
összefüggő iskolaérettség témakörből lett merítve. Jelenleg nincs nehéz dolgom, hiszen bővebb kitárgyalása 
nagycsoportos óvodapedagógusként munkámmal is összeegyeztethető. Fontos megjegyeznem, hogy e tájé-
koztatás a szülők számára aktuális időben történik, hiszen április hónap az iskolai beíratások ideje. Az iskolai 
munka megkezdéséhez szükség van a gyermek testi, lelki és szociális érettségére. Mit jelent ez a mondat kö-
zérthetően megfogalmazva és részekre bontva? 

A következőkben pontokba foglalom:
1. Testi fejlettség hat éves korban, az óvodáskor végére: Megváltoznak a testarányok, megkezdődik a fog-

váltás, teste már arányosan fejlett és teherbíró, mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra 
képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

2. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek:A tanuláshoz szükséges képességek kialakulásával, nyitott ér-
deklődéssel készen áll az iskolakezdésre. Érthetően, folyamatosan beszél. Minden szófajt használ, mon-
datszerkezeteket alkot. Életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal fejezi ki gondolatait, érzelmeit. 
Tisztán ejti a magán- és a mássalhangzókat, végig hallgatja és megérti mások beszédét. Tudja nevét, lakcí-
mét, szülei foglalkozását. Felismeri a napszakokat, gyakorolja a gyalogos közlekedés alapvető szabályait. 
Ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében található növényeket és állatokat. Felismeri az öltözködés 
és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak magatartási 
formák és szokások. Elemi mennyiségi ismeretei vannak.

3. Szociálisan érett gyermek: Készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására. Képes az együttműködésre, 
kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival egyaránt. Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, 
feladattudata kialakulóban van. Kitartása, munkatempója, önállósága és önfegyelme fejlődik,kialakul és 
feladatait egyre eredményesebben végzi el.      

Az óvodába járás ideje alatt a nevelési folyamat célja és feladata a gyermek harmonikus testi, lelki és szociális 
fejlődésének elősegítése.

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes
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Karbantartó Csoport - lakossági szolgáltatások 
árai 2016 február 1-től:

Segédmunka 1.250 Ft/óra
Szakmunka 1.750 Ft/óra
Fűkasza (STIHL) 1.750 Ft/óra
Fűnyíró (MAKITA) 1.550 Ft/óra
Rotációs kapa (HONDA) 2.050 Ft/óra
Aggregátor (HITACHI) 1.850 Ft/óra
Láncfűrész (STIHL) 3.050 Ft/óra
Bontókalapács (MAKITA) 1.300 Ft/óra
Sövényvágó (STIHL) 1.700 Ft/óra
Fűnyíró kistraktor 3.000 Ft/óra
Lapvibrátor (HONDA) 1.950 Ft/óra
Gyepszellőztető 1.650 Ft/óra
MTZ-80 traktor 7.300 Ft/óra
MTZ + Fűkasza 10.350 Ft/óra
MTZ + Könnyű pótkocsi 8.300 Ft/óra
MTZ + Rendsodró 15.800 Ft/óra
MTZ + Talajmaró 16.550 Ft/óra
MTZ + Tárcsa 16.750 Ft/óra

Az árak az áfát tartalmazzák, valamint a gépek bérlése gépkezelővel együtt értendő.
Karbantartó Csoport

Tájékoztató
Szolgáltatások (Külső munka) igénylése 2016-tól

Megrendelés:
2016. február 1-től szolgáltatást kizárólag személyesen, Sajóládi lakhellyel rendelkezők igényelhetnek a karbantartó 
csoport irodájában. (Fráter György út 2.) A megrendelőlap kitöltéséhez személyi igazolvány és lakcímkártya szük-
séges. A különböző szolgáltatások csak Sajóládon belül vehetők igénybe. A megrendelőlap kitöltése mellett 1 óra 
munkadíjat előlegben kell befizetni, a megrendelés helyszínén! 

Munkavégzés: 
A munkavégzés idejét a megrendelőnek úgy kell meghatároznia, hogy a munkavégzés teljes időtartama alatt a meg-
jelölt címen tudjon tartózkodni. A szolgáltatás minden dokumentumán kizárólag a megrendelő aláírása szerepelhet. 
Ellenkező esetben a munkálatokat nem kezdjük meg. A sikertelen kivonulásra 10 perc munkadíj kerül levonásra az 
előlegből. 
 A megrendelőnek kötelessége a munkavégzés helyén, még a munkálatok megkezdése előtt, a különböző 
baleseti és veszélyforrásokat megszüntetnie, elhárítania, vagy arra felhívni a munkát végző(k) figyelmét. (Pl: - gödrök, 
bukkanók, üveg és egyéb törmelék a fűkaszálandó területen, - lógó, szigeteletlen vezetékek a munkavégzés helyén, 
stb.) Felhívom figyelmét, hogy a munkát végzőnek kötelessége megtagadnia, vagy abbahagynia a munkavégzést, ha 
úgy látja, hogy az balesetmentesen (tovább) nem kivitelezhető! Ez vagy sikertelen kivonulást eredményez (lásd fent), 
vagy számlázásra kerül a már elvégzett munka, viszont az befejezetlenül marad, amíg a körülmények nem teszik 
lehetővé a biztonságos munkavégzést.

Be- illetve kifizetés:
Amennyiben a munka meghaladja az 1 órás időtartamot, úgy a különbözetet az előlegen felül, a kiállított számla 
alapján kell megfizetni a megadott határidőig. Aki a határidőt nem tartja be, tiltólistára kerül. 2 évig nem igényelheti 
szolgáltatásainkat, és végrehajtó bevonásával eljárást kezdeményezünk. wAmennyiben a munka nem haladja meg 
az 1 órás időtartamot, úgy a különbözet, a számla kiállításától számítva 5 napon belül, ügyfélfogadási időben, a 
házipénztárból visszafizetésre kerül.  (2015. augusztus 5-től, továbbra is érvényben lévő változások. Az árak az áfát 
tartalmazzák, valamint a gépek bérlése gépkezelővel együtt értendő. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a perc 
alapú munkaidő elszámolás a fent említett időponttól megszűnik. A munkaidő 30 perces egységidőre változik. Tehát 
a megkezdett perc fél órás egységnek számít, illetve minden fél órát meghaladó munkaidő újabb megkezdett 30 per-
ces egységként lesz elszámolva. Ezzel egyidejűleg viszont megszűnik a kiszállási díj (illetve a kivonulásra fenntartott 
10 perc) felszámolása, kivéve (lásd fent) a sikertelen kivonulások esetén.)
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Az élettelen természetben is na-
gyon sok szépet láthatunk. Mit 
is üzen az embernek ez a fajta 
szépség? A titkok tárházát, az 
egységet és az egyediséget a 
sokféleség halmazában, a ter-
mészet alkotta formaelemek 
harmóniáját, a földtörténeti 
időkben megnyilvánuló bel-
ső és külső erők harcát.  Ezen 
szépség mögött titkok rejlenek, 
amit a természetet kutató em-
ber egy életen keresztül vizsgál. 
Az éltető belső törvények és az 
összefüggések ismerete által 
nyert tudás hamar hatalmába 
keríti az örök kíváncsisággal 
bíró emberi szellemet, felnyitva 
szemét eme élettelen természeti 
szépségek felismerésére.
 A 2016-os esztendőre 
megválasztott természeti kin-
cseinek bemutatását az év élő-
lényeinek reprezentálása előtt 
az év ásványával és ősmarad-
ványával kezdem.
2016. év ásványának a gránátot 
választották, mely régi idők óta 

ismert drágakő, Szent Koro-
nánk egyik ékköve. Sokfélék le-
hetnek, kristályai gömbölyde-
dek, nagyon kemények, üveg, 
vagy zsírfényűek. Az almandin 
barnásvörös, a pirop vérvörös, 
a grosszulár sárgás, az uvaro-
vit smaragdzöld színű. A hazai 
almandin gránátok 14 – 16 mil-
lió évvel keletkeztek kb. 30 km 
mélyen a felszín alatt az izzó 
kőzetolvadékból történő kikris-
tályosodásuk révén, csillogó 
kristályait vulkanikus kőzete-
ink őrzik.
 A Nummulites - amit 
sokan csak az „egysejtű óriás-
nak” neveznek – kapta az év 
ősmaradványa kitüntetést. A 
Nummulites a mészvázú li-
kacsosházúak (Foraminifera) 
törzsébe tartozó, néhány cm-es 
nagyságrendű kihalt egysejtű-
ek csoportja (neme), melynek 
képviselői lencse, vagy váltó-
pénz méretűek és formájúk vol-
tak. A mikrovilág fajai között 
nagy méreteiknek köszönhető-
en ők voltak a kakukktojások. 
A vázuk kalcit anyagú volt, 
felületük sugaras, hálózatos, 
vagy hullámos lefutású baráz-
dákkal, kitüremkedésekkel és 
szemcsékkel volt díszített.  A 
harmadidőszaki (30-50 millió 

évvel ezelőtti) eocén kor meleg 
vizű tengereiben nagy tömeg-
ben éltek, nyomukat ma kövü-
letként az ún. nummuliteszes 
mészkövek őrzik. Létezésükkel 
kapcsolatban még legenda is 
született: a kunok Szent Lász-
lótól és seregétől menekülve 
aranypénzeket szórtak maguk 
után, remélve, hogy a magyar 
harcosok felszedik azokat. Így 
a kunok időt nyernek és el tud-
nak menekülni a magyarok elől. 
László ekkor imára kulcsolta 
kezét, fohásza meghallgatásra 
talált: az az eldobált aranypén-
zek kővé változtak. Innen ered 
a Nummulites-ek népies neve: 
Szent László pénze.

Vitéz Gábor Miklós

Örömmel tájékoztatom a kedves lakosságot, hogy településünkön újraindul a polgárőrség.
2015. december 8-án tizenöt fővel megalakult a Sajóládi Polgárőr Egyesület. Az egyesület kitűzött céljai 
között szerepel a helyi közrend és közbiztonság védelme, a közösségi és személyi tulajdon fokozott vé-
delme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése. Ezeken túl célunk még a bűnalkalmak csökkentése, 
a lakosság nyugalmának biztosítása. 
 Az egyesület a bűnüldözésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, fi-
gyelőszolgálatot fog működtetni, valamint a jövőben a települési rendezvények biztosításában is sze-
repet vállal majd. Bízok benne, hogy a polgárőrök jelenléte a településünkön növelni fogja a lakosok 
biztonságérzetét.
          Varga Norbert
          alpolgármester

Sajóládi Polgárőr Egyesület

„A természet térdére vette a gyermeket:
- Nézd fiam, ezt a mesekönyvet,

Jó Atyád írta ezt Neked!
Járj utakat, hol láb se járt még,
Olvasd, amit még senki más;
Csodákat tár e könyv elébed:

Az Istené e kézírás.”
(Agassiz)

Természetbúvár-rovat
Az év ásványa és ősmaradványa

Nummulites
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A Sajóládi Közösségi Ház 2015 évben
A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata, így 
Sajóládon is létrehozta az önkormányzat a helyi közművelődés intézményét a Sajóládi Közösségi Há-
zat. A Közösségi Házban kapott helyet a Radnóti Miklós Községi Könyvtár és a TELEHÁZ is.
Az önkormányzat ebben az évben kívül-belül teljesen felújította a Közösségi Ház épületét, új nyílás-
zárók kerültek beépítésre, a tetőszerkezet lecserélésével és átalakításával nagy szabadtéri színpadnak 
is használható terasz épült. Kialakításra került egy új klubhelyiség is, így további lehetőségek állnak 
rendelkezésre a közművelődés bővítésére.
 2015.évben is az előző évhez hasonlóan nagyon sok rendezvényt szerveztünk a lakosság számá-
ra: Méltóan ünnepeltük állami ünnepeinket: március 15-ét,  augusztus 20-át és október 23-át az igénye-
sen kialakított kopjafás koszorúzási emlékhelynél, valamint a Szent István parkban álló szobornál.
A húsvéti kiállítás, hungarikum fesztivál, retro majális, gyermeknap, ládi búcsú és falunap, dalostalál-
kozó, szüreti felvonulás, idősek napja és a sajóládi könyvbemutató alkalmat adott a település lakosai-
nak az együtt ünneplésre.
 Az újjáalakult Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület megtartotta első alakuló 
ülését. Az egyesület elnökeként örömmel  jelenthetem be, hogy  pályázati forrásból egy új 9 szemé-
lyes Volkswagen kisbuszt nyertünk, amelyet az egyesületi tagok igényelhetnek fellépésekre, rendez-
vényekre. Szeretettel várunk minden énekelni, néptáncolni, különféle közösségi programokban részt 
venni akaró sajóládi felnőttet és gyermeket egyesületünkbe, hiszen a Sajóládi Dalkör már 15 éve végzi 
színvonalas hagyományőrző munkáját, és  a Bokréta néptáncegyüttes is újra rendszeresen fellép külön-
féle rendezvényeken és közvetíti Sajólád jóhírét. Létre kívánunk hozni egy irodalmat kedvelő, fiatalok-
ból és idősebbekből álló csoportot, mely kiveszi részét a rendezvények lebonyolításában.
 Belépési szándékát örömmel vesszük, jelentkezni lehet a Sajóládi Közösségi Házban Bernáth 
Zoltánnénál. 2016-ban is minden korosztály számára nagyon sok nívós rendezvényt terveztünk. Mun-
katársaim és én szeretnénk minél több sajóládival személyesen találkozni rendezvényeinken. Kérjük 
adója 1%-ával támogassa egyesületünk munkáját. Adószámunk: 18449266-1-05
        Bernáth Zoltánné

                                                                                Sajóládi Közösségi Ház vezetője
                                                                          

Egészségsarok rovat
Újévi fogadalom: PREVENCIÓ

A karácsonyi ünnepek alatt evésre csábított minden. A terített asztal, a finomságok látványa, az ízek, az 
illatok, a szívélyes kínálgatás. Így aztán általában súlytöbblettel végződött az év vége, amitől igyekszünk 
a hétköznapok visszatértével minél előbb megszabadulni. A húsvét előtti böjti időszak segíti is ezt az 
elhatározást. A tudatos táplálkozás, a mértékletesség és a rendszeres mozgás az egyik módja az egészség 
megőrzésének. Egyre gyakoribbak a civilizációs betegségek: elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, 
keringési zavar, depresszió, mozgásszervi betegségek, daganatos betegségek. Egészségi állapotunk 25%-
ban a genetikai adottságainktól, 25%-ban környezetünktől, 50 %-ban saját életmódunktól függ – tudtam 
meg egy előadás alkalmával.
 A prevenció megelőzést jelent és azt hiszem, hogy a betegség megelőzésének gondolata sokunk 
fejében megfogalmazódik, kortól függetlenül. Csak olyan újévi fogadalmat érdemes tenni, ami betart-
ható és ez a fogadalom azok közé tartozhat. Megelőző szűrővizsgálatokra a lehetőségeink adottak, csak 
élni kell az alkalommal akár Miskolcon, akár Sajóládon. Év közben, az „Egészségnap” megszervezésé-
vel községünkbe, helyünkbe jönnek a szakemberek, egyszerűbbé téve ezzel a szolgáltatást számunkra. 
Ezen alkalmakkor felmérhető a jelenlegi egészségi állapotunk, felismerhető az esetleges rejtett elváltozás, 
melynek korai kezelésével megelőzhetővé válik a súlyosabb betegség kialakulása. A tüdőszűrés, mam-
mográfiai vizsgálat, méhnyakszűrés estében meghívót kapunk és csak rajtunk múlik, megtesszük-e saját 
érdekünkben, hogy elmegyünk a szűrővizsgálatra. 
 Nagy a jelentősége a megelőzésnek a háztartási balesetek elkerülésében is. Biztosítási tanácsadó 
ismerősömtől tudom, hogy mennyire gyakori az otthonunkban előforduló balesetek száma, amikor a me-
lengető napsugarak hatására elkezdődnek a kerti munkák, a lakástakarítások. Elég csak a létrák használa-
tára gondolni. Körültekintő odafigyeléssel próbáljuk megelőzni, elkerülni a bajt.
Az egészség érték, amiért mindenki maga teheti a legtöbbet.                                                 Dudás Gáspárné
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Üdvözlöm a Ládi Körkép olva-
sóit! 1995-ben a Fráter György 
Általános Iskola 8.a osztályából 
27 fő ballagott el. Az élet úgy 
hozta, hogy 20 év alatt egyszer 
sem sikerült egy osztálytalálko-
zót megszervezni, pedig egy-
két alkalommal próbálkoztunk 
vele.  2015 szeptemberében 
Zimányi Ivett, egykori osztály-
társnőm keresett meg születés-
napom alkalmából és egyúttal 
felvetette, hogy szervezzük meg 
a jubileumi 20 éves osztálytalál-
kozót. Én abszolút támogattam 
az ötletet, hiszen az iskolánkban 
is egyre több osztálytalálkozót 
szerveznek és az ilyen alkal-
makkor mindig elszomorodtam 
- én is szívesen találkoznék 
egykori osztálytársaimmal, ta-
náraimmal. Rögtön melegében 
elindult a szervezés, az osztály-
társak felkutatása, elérhetősé-
gek megszerzése és az időpont 
egyeztetés. 2015. október 17-én 
eljött a várva várt nap, este a 
miskolci Kispipa halászcsárda 
különtermében 20 év után elő-
ször találkozott együtt a 8.a osz-
tály. Sajnos különböző okokból 
a 27 fős osztályból csak 10 fő 
(név szerint: Végső Nikoletta, 
Zimányi Ivett, Árvai Péter, Dur-
bák Tibor, Kis Dániel, Koczka 
Krisztián, Kormos Viktor, Nagy 

Csaba, Szolnoki Norbert, Üve-
ges Zoltán) jelent meg, de mi így 
is nagyon örültünk, hogy talál-
kozhattunk egymással. Nagy 
örömünkre elfogadta meghívá-
sunkat egykori osztályfőnökünk 
Török Péter is.
 Nagyon jó hangulatban 
teltek a percek, mindenki rög-
tön elkezdte feleleveníteni a régi 
gyermekkori élményeket. Osz-
tályfőnökünk meg is jegyezte, 
hogy a jelenlévők semmit nem 
változtak. Neki ugyanolyanok 
vagyunk, mint 20 éve, hiszen 
mi voltunk az első osztálya és 
ez örökre emlékezetes neki. Ha 
már nála volt a szó, akkor rög-
tön megragadtuk az alkalmat és 
megkértük mondja el mi történt 
vele, majd következett mindenki 
sorra. Nagyon figyelmesen meg-
hallgattunk mindenkit, hiszen 
két évtized alatt az ember éle-
tében rengeteg dolog történik. 
Mindenki elmondta, hogy hol 
folytatta tanulmányait, hogyan 
alakult az élete, mivel foglalko-
zik és beszéltek a családról is. 
Amikor mindenki a mondandó-
ja végéhez ért, örömmel konsta-
táltuk, hogy nagyon jó alapokat 
kaptunk az általános iskolában, 
amelyek megalapozták a közép-
iskolai és felsőfokú tanulmá-
nyainkat is egyaránt. Egy finom 

vacsora után folytatódott a be-
szélgetés és folyamatosan jöttek 
elő az elevenen élő emlékek, csí-
nytevések, fényképek. Annyira 
élveztük egymás társaságát és 
azt, hogy ennyi idő után talál-
kozhattunk egymással, hogy 
egészen hajnalig beszélgettünk 
és mulattunk együtt. A jelenlé-
vők egyöntetűen kijelentették, 
hogy a következő osztálytalál-
kozóig nem várunk 20 évet. 
 Köszönöm minden je-
lenlévőnek, hogy ilyen remek 
hangulatban emlékeztünk meg 
az egész életünket meghatározó 
általános iskolás éveinkről! 
     
  Nagy Csaba

Osztálytalálkozó 20 év után

Kitekintő

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Sajólád Község Önkormányzata jóté-
konysági bált szervez 2015. április 9. 
(szombat) 19.00 órától az általános 
iskola aulájában. Az önkormányzat a 
teljes bevételt az épülő református temp-

lom javára ajánlja fel.

A bál védnöke: Tállai András, parla-
menti államtitkár, miniszterhelyettes

 A részletekről érdeklődni és a bálra 
jelentkezni az önkormányzatnál,

Lénártfalvi Grétánál lehet.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL 
VÁRUNK!
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26 év emlékei - Gajó Balázsné köszöntése

Közel három évtizedes szolgálat után vonult nyugdíjba községünk 
óvodájának vezetője ,sok-sok kisgyermek Icus óvó nénije, Gajó Ba-
lázsné. 
      Mi Váci Mihály gyönyörű gondolataival, a pedagógusi hit-
vallást talán legszebben , legkifejezőbben tükröző verssorokkal sze-
retnénk köszönteni Őt és megköszönni mindazt, amit az elmúlt 26 
év folyamán községünkért, közösségünkért,gyermekeinkért  hiva-
tásának elkötelezett gyakorlásával tett. Tudjuk , hogy a „gyöngy-
szemekkel” közösen megélt és átélt események csodás  emlékké-
pek formájában örökre megmaradnak. Bízunk benne, hogy kedves , 
hazalátogató ismerősként ezentúl is gyakran üdvözölhetjük közsé-
günkben , közösségünkben!

 Kívánjuk, hogy az aktív pihenés elkövetkezendő  mindennapjait varázsolják meseszerűvé a 
családdal, a gyönyörű unokákkal megélt élmények, megismételhetetlen pillanatok!
        Szendrei Csilla

„…osztani magad: – hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni: – hogy így magasodjál;

hallgatni őket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”

Sajólád konyhája rovat
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a vigadozás, mulatozás, evés-ivás, bálozás, karneválozás ide-
je, a farsangi mulatságoknak majd csak a húsvét előtti negyvenedik napot, vagyis a húshagyókeddet követő 
hamvazószerda vet véget.
A farsangi mulatságokat gazdagon terített asztalok jellemzik: sok a különféle húsokból készített leves és sült, 
sok az édesség; a következőkben jellegzetes farsangi ételek receptjeiből adunk némi ízelítőt.

Farsangi fánk
Hozzávalók:
38 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 6 tojássárgája, 7 dkg vaj, 8-9 evőkanál tej, 1 evőkanál cukor, 1 kávéskanál rum, 
negyed citrom reszelt héja, csipetnyi só, olaj, vaníliás cukor, barackíz.
 Az élesztőből a cukorral, kevés liszttel és négy evőkanál langyos tejjel kovászt készítünk. A tál közepé-
re - amelyben a fánk készül - tesszük a kovászt, köréje a lisztet. Betakarjuk, és langyos helyre tesszük, amíg 
megkel. A tojássárgákat a sóval elkeverjük, és a liszthez öntjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat valamint a ma-
radék felforralt, kihűtött tejet. Addig verjük, amíg hólyagos nem lesz (ilyenkor már elválik a kanáltól), majd 
betakarva meleg helyen kelni hagyjuk. Végül lisztezett deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagságúra nyújtjuk ki. 
Ezt követően letakarjuk, és hagyjuk tovább kelni, majd kiszaggatjuk, és forró olajban kisütjük (először fedő 
alatt, majd a megfordítás után már fedő nélkül). A fánkokról az olajat szalvéta segítségével leitatjuk, majd 
meghintjük vaníliás cukorral, és barackízzel kínáljuk.
Csörögefánk recept
Hozzávalók:
35 dkg liszt, 6 tojássárgája, 5 dkg vaj, 0,5 dl rum, 1 g só, 1 citrom , 3 vaníliás cukor, 1 dl tejföl, 5 dkg porcukor, 
1 dkg sütőpor, 1 l olaj, baracklekvár, barackpálinka. 
 A lisztet összedolgozzuk a tojások sárgájával, a vajjal, rummal, sóval, a citrom reszelt héjával, vaníliás 
cukorral, tejföllel, porcukorral és sütőporral. Két részre osztjuk és állni hagyjuk. Utána 2 mm vastagra nyújt-
juk, kivágjuk és kiformáljuk, majd az olajban megsütjük. 
Porcukorral megszórva és a barackpálinkával elkevert lekvárral kínáljuk.
Fánk pillanatok alatt
Hozzávalók:
15 dkg liszt,1 tojás, 1 csomag sütőpor,2 dl natúr joghurt, pici só, a sütéshez olaj
A hozzávalókat összedolgozzuk, majd kanállal a forró olajba szaggatjuk. Porcukorral megszórjuk és lekvárral 
kínáljuk.

Bernáth Zoltánné
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Ha nem csal az emlékezetem, a Ládi Körkép pár évvel ez-
előtti februári számában egyik írásom címeként szintén ez 
a dalsor kapott figyelemfelhívó szerepet… Jogosan, hisz a 
mindenki számára ismert sláger kezdő gondolatát a februári 
napok szürkeségében valahogy mindig tovább gondoljuk. 
Ki így, ki úgy…
       Jómagam a fényképezőgép felvételeit nézegetve va-
lahogy úgy érzem, hogy az ünnepek után, jó kicsit visszate-
kinteni, felidézni pillanatokat, amelyek értékesek, megismé-
telhetetlenek. És persze azt is tudjuk, ha vigyázunk ezekre 
a pillanatokra, értéküknél fogva megismétlésre méltónak te-
kintjük őket, ha fénylő kincseit átmentjük hétköznapjainkba 
úgy az a bizonyos „szeretetláng” egész évben bearanyozhat-
ja életünket.
      Nos, hála Istennek 2015 karácsonyi időszaka bővel-
kedett efféle fénylő kincsekben, így van mire és van kikkel 
visszaemlékezni…
       Ezúttal az események sorából szemezgetve szülőként 
legkisebbjeink „dolgozójába” invitálnám a kedves Olva-
sót!Igen, igen …nem tévedés! Helyszín: gyöngyszemeink 
óvodája. A fényekbe és díszekbe öltözködött épület a nagy 

sikernek örvendő Márton napi interaktív foglalkozást követően az adventi időszakban már másodszor 
várta az apákat, anyákat és persze a csemetéket. 
 Visszatekintve elmondhatjuk, hogy Vargáné Zsoldos Katalin megbízott óvodavezető kezdemé-
nyezése új színképekkel bővítette óvodásaink emléktárát. Bevallom, hogy szülőként eddigiekben még 
nem láthattam ovis csoportszobájában szemem fényét önfeledten játszani, tevékenykedni. Közhelynek 
tűnhet talán, de felemelő volt érzékelni azt, ahogyan a szülők is gyermekekké váltak az adventi inter-
aktív foglalkozás 1-1,5 órájában. Jó volt az óvó nénik vezetésével együtt angyalkát, karácsonyi képet 
készíteni, beszélgetni, ismerkedni.  Az óvoda családias közösséggé formálásán túl persze egyéb célok 
is vezérelték a szervező törekvését! 

 ”Interaktív foglalkozásaink kulcsfontosságúak gyermekeink kreativitásának, logikai gondolkodásának fej-
lesztésében. Különös hangsúlyt helyezünk ekkor az élményszerűségre, képszerűségre. Emellett fontosnak tartjuk 
azt, hogy gyermekeink tudásszerző élményeiket a nekik megfelelően kialakított környezetben, a szülőkkel együtt 
alkotva, aktív, alkotó, felfedező tevékenység során szerezzék meg…” - hangsúlyozta Vargáné Zsoldos Katalin.
 Az esemény népszerűségét, sikerét a megtelt csoportszobák, a munkában gyermekeikkel elmé-
lyült szülők, az önfeledt mosoly, kacagás szavatolta…
 

Szendrei Csilla

„Ha elmúlik karácsony…”
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Az első benyomások, élmények azt 
hiszem, hogy mindenképp megha-
tározóak egy ismeretlen megisme-
résekor. Nos, interjúalanyommal 
eddigiekben háromszor volt alkal-
mam találkozni; s ha most egyetlen 
szóval kellene őt jellemeznem, azt 
hiszem, nehéz dolgom lenne. Az 
első impulzusok alapján  számtalan 
jelző  jut Róla eszembe… :  talpra-
esett,  pozitív kisugárzású,kedves, 
mosolygós, közvetlen,minden szi-
tuációs környezetben együttműkö-
dő, segítőkész… És mégis… mind-
ezek közül talán a mosoly az, ami 
számomra  személyiségét, környe-
zetéhez, kollégáihoz és a gyerme-
kekhez való viszonyát leginkább 
meghatározza. A mosolyról pedig 
mindannyian tudjuk, hogy két em-
ber között a legrövidebb út. Azt 
hiszem, hogy Bartók Jánosné, Már-
ti az előbb említett” legrövidebb 
út”megtételével már sok-sok szülő 
és” gyöngyszem” rokonszenvét el-
nyerte.

 A következő, Vele készült 
interjú életképeket, jövőbe mutató 
elképzeléseket, a hivatásról vallott 
gondolatokat hivatott bemutatni…
Nem rég érkezett községünkbe, 
közösségünkbe… Nem volt még 
kellő idő és alkalom arra, hogy 
kicsit közelebbről, kicsit közvet-
lenebbül megismerjük! Itt és most 
ezen a fórumon melyek lennének 
azok az információk önmagáról, 

melyeket szívesen megosztana az 
Olvasókkal!
Bartók Jánosné vagyok. 1983-ban vé-
geztem a Sárospataki Comenius Taní-
tóképző Főiskola óvónői szakán nappali 
tagozaton. A diploma megszerzése 
után Edelényben kezdtem dolgozni. 
32 éve az óvodás korú gyermekekkel 
történő foglalkozás tölti ki mindennap-
jaimat. 26 évet óvónőként és 6 évet a 
8 óvodai és 1 bölcsődei csoportból álló 
intézmény vezetőjeként dolgoztam.  
Nagyon szeretem a munkámat, melyet 
hivatásomnak tekintek. Férjemmel és 
egyetemista fiammal Miskolcon élünk.
Hogyan került figyelmének fó-
kuszába Sajólád?
Többször utaztunk át a településen 
és mindig kellemes benyomást keltett 
számomra a rendezett, tiszta, felújított 
közintézmények, utcák, házak látvá-
nya. 
Milyen tervek, motivációk voltak 
a legdominánsabbak az óvodave-
zetői poszt megpályázásakor?
Mivel szakértőként az előző nevelé-
si évben már végeztem minősítéseket 
a pedagógusok között, ezért az ezen a 
területen szerzett ismeretim átadása 
fontos volt számomra. Nagy kihívást 
jelent, hogy a nevelőtestülettel a tan-
felügyeleti ellenőrzésekre készülve ki-
dolgozzuk az óvoda belső önértékelési 
rendszerét és kialakítsuk ennek folya-
matát. Motiváló erőként éltem meg, 
hogy az elméleti ismeretek a gyakorlat-
ba ültetve kolléganőimet is motiválttá 
tegyem. 
Mit tart legkiemelkedőbb sikeré-
nek eddigi pályafutása alatt?
Sikernek tekintem a 6 év vezetői mun-
kát, amikor elsősorban a gyermekekért, 
de általuk a szülőkért is tenni tudtam. 
Mindig örömmel töltött el az érzés, 
ha embereknek, kollégáknak segítséget 
tudtam nyújtani, problémáik meg-
oldásában közreműködhettem. 2014 
novemberében elvégeztem az Oktatási 
Hivatal által szervezett szakértői kép-
zést, így már az előző félévben is folya-
matosan részt vettem a pedagógusok 
előmeneteli rendszerében meghatározó 
szerepet játszó pedagógus-minősítések-
ben. 2015 szeptemberében ugyancsak 
az Oktatási Hivatal által szervezett au-
ditor szakértői képzést elvégezve újabb 

feladat elé néztem: a szakértők elle-
nőrzésére kaptam jogosultságot. Nagy 
boldogsággal tölt el, amikor pályám 
kezdetén még óvodás gyermekek már 
gyermekeiket óvodába íratva szülőként 
is emlékezve a régi óvó nénijükre öröm-
mel üdvözölnek. 
Melyek voltak azok az első im-
pulzusok, benyomások Sajólád-
dal kapcsolatosan, amelyeket úgy 
gondolja, hogy évek múltán jó 
lesz felidézni?
Az a kedves fogadtatás, amelyben ré-
szem volt, hiszen kivétel nélkül min-
denki - akivel eddig munkám során 
kapcsolatba kerültem - nagyon kedves, 
segítőkész magatartást tanúsított. Re-
mélem idővel sikerül jó munkakapcso-
latot kialakítani mindenkivel.
Kicsit előre, a távolba tekintve... 
Munkájával, hivatásával kapcso-
latosan milyen történések, ese-
mények, eredmények körvonalai 
rajzolódnak ki a megálmodott jö-
vőképben?
Olyan óvoda, ahol gyermekszerető, 
magas színvonalú szakmai munkát 
végző óvodapedagógusok biztosítanak 
a gyermekek számára önfeledt, boldog 
óvodás éveket, felkészítve őket az isko-
lai életre, kialakítva az ehhez szükséges 
készségeket, képességeket. Nyitottság-
ra törekszünk, igyekszünk a szülőkkel 
minél több közös programot szervezni, 
lehetőséget biztosítani arra, hogy bete-
kintést nyerjenek a nevelő és pedagó-
giai munkánkba. Fontos célunknak te-
kintem, hogy a gyermekek fejlődésének 
alapja a féltő, gondoskodó, óvó szeretet 
legyen és folytonos, stabil, biztonságos 
környezet vegye körül őket. Változatos 
programok szervezésével igyekszünk 
színesebbé tenni óvodai életünket. Szá-
momra mindig elsődleges szempont, 
hogy az óvoda partnereinek: szülőknek, 
fenntartónak a megelégedésére végez-
zük munkánkat. Ezek tükrében képze-
lem el a jövőt.
Bízunk benne, hogy a megfogal-
mazott elképzelések a jövőben 
már megvalósult tervekként épül-
nek be községünk életébe. Ehhez 
kívánunk sok sikert! Köszönöm, 
hogy beszélgethettünk!

                 Szendrei Csilla

Portré: bemutatkozik Bartók Jánosné, 
községünk új óvodavezetője
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Pálos testvértelepülése van Sajóládnak!
Sajólád – Wielgomłyny

Nevezetes és emlékezetes dá-
tummá lett 2016. február 4-e 
Sajólád életében, hiszen testvér-
településünk „született” Len-
gyelországban. Wielgomłyny 
egy közel 5000 lélekszámú len-
gyel község a Łódźi vajdaság te-
rületén - Częstochowa-tól kb. 65 
km-re északkelet felé -, az ország 
középtáján helyezkedik el. 
 Annak köszönhetően, 
hogy Sajólád baráti kapcsolatot 
ápol a magyarországi pálosok-
kal, e lengyel településre esett a 
választása. Ez elsősorban azzal 

magyarázható, hogy szintén pá-
los településről van szó, hiszen 
van kolostoruk, ami három pálos 
szerzetesnek is otthont ad.
 A sajóládi delegáció Wi-
elgomłyny-be történő utazását 
már számos hivatalos levelezés 
megelőzte, így ott már tudták, 
milyen célból keressük majd fel 
személyesen is őket. A viharos 
történelmi időkben megszületett 
lengyel – magyar barátság e sze-
mélyes találkozó révén azonnal 
fellobbant. Erre Bogdan Marek, 
Wielgomłyny polgármestere kö-

szöntőében utalt is: „Ha valaki ba-
ráti kezet nyújt felém, megmarkolom 
jól, fogadom és viszonzom a barátsá-
gát”.
 A szívélyes fogadtatás, 
a közvetlenség és a felénk tanú-
sított baráti ragaszkodás hamar 
viszonzásra talált. A polgármes-
terek megegyeztek abban, hogy 
a két település életének fellendí-
tése érdekében  közös célokkal és 
tervekkel néznek a jövő felé.

Sajólád Község Önkormányzata

A pálos atyákkal Bogdan Marek és Pozbai Zoltán A sajóládi delegáció


