
Kéthavonta megjelenő helyi információs és kulturális lap

Impesszum - Ládi Körkép
Kiadja: Sajólád Község Önkormányzata Főszerkesztő: Varga-Bócsi Ágnes

Szerkesztőségi tagok: Bugyinkóné Ronyecz Ágnes, Czaga László, Szendrei Csilla, Takácsné Gah Erzsébet, 
Veres Mária Fotó: Lénártfalvi Ádám, Keresztúri Ágnes

Elérhetőség: ladi.korkep.szerk@gmail.com

www.sajolad.hu

XV. évfolyam 2. szám
2018. április

Ládi
Körkép

Tavaszi zsongás
az oviban

Önkormányzat hírei

10. oldal

3-4. oldal

Interjú
a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat új munkatársával

7-8. oldal

Házasság hete
5. oldal

Tuzoltó 
relikiáink

14. oldal

Címlapfotó: Vitéz G. M.

„



Húsvét előtti kézműves 
játszóház az oviban

Múzeumlátogatás



3

Az önkormányzAt hírei, AktuAlitások

TESTÜLETI HÍREK

AZ ÖNKORMÁNYZAT AKTUÁLIS HÍREI

FEBRUÁR

 2018. február 13. napján tárgyalta az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetését. 
 A 2018. évi pénzügyi terv legfontosabb ele-
mei a beruházások és fejlesztések megvalósítása. A 
mintegy 900 milliós főösszegű költségvetés több, 
mint fele fejlesztésekre került betervezésre. A terve-
zett beruházásokról előző lapszámunk 4. oldalán Pá-
lyázati hírek cím allatt adtunk hírt.
 Jelenleg a csapadékvíz-elvezető rendszer ki-
vitelezőjének kiválasztása és a közbeszerzési eljárás 
van folyamatban, de az év folyamán a tervezett beru-
házások ütemezett rendben fognak beindulni.

***
 Elfogadta a képviselő-testület a Környezetvé-
delmi Alap 2018. évi költségvetésére és felhasználá-
sára vonatkozó javaslatot. A tervezetben a következő 
tételek szerepelnek: a csapadékvízelvezető rendszer 
kiépítésének önereje, illegális hulladéklerakók fel-
számolása környezetvédelmi felülvizsgálati prog-
ram elkészítése, parkosítás, zöldfelületek kialakítása, 
valamint Jókai utcai park és közösségi épület környe-
zetének csapadékvíz-elvezetése.

***
 Jóváhagyta a testület az Önkormányzat ál-
tal szervezett 2018. évi ünnepségek, rendezvények 
programtervét. Az aktuális rendezvényekről, mű-
helybeszélgetésekről, fórumokról és sportfoglalko-
zásokról a Sajóládi Közösségi Házban lehet érdek-
lődni, valamint a hirdetőtáblákon található aktuális 
tájékoztatás. 

***
 Felülvizsgálta a testület a Sajóládi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműkö-
dési Megállapodást. Ez jogszabályi kötelezettség, te-
kintettel arra, hogy az önkormányzat hivatala látja el 
a nemzetiségi önkormányzat hivatali, könyvelési és 
egyéb adminisztratív feladatait.

***
 Döntött a testület a DM a Munkáért Szociális 
Szövetkezetbe történő belépésről. A törvényi szabá-
lyozás kötelezővé tette, hogy 1 önkormányzat vagy 1 
karitatív alapítvány tag legyen a Szociális Szövetke-
zetben. A jövőben a szövetkezet és az önkormányzat 
közösen is próbál pályázati forrásokat találni a fog-
lalkoztatás területén.

***

 Megválasztotta a testület a Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjait a 1-es és 2-es szavazókörben, mi-
vel az előírások szerint a szavazatszámláló bizottság 
három tagját és szükséges számban póttagokat a tele-
pülési önkormányzat képviselő-testülete az országy-
gyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik 
napon választja meg.

MÁRCIUS

 2018. március 20. napján hat napirendet tár-
gyalt a testület a munkaterve alapján, elsőként az ál-
lamháztartási törvény előírásai alapján módosította a 
2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati ren-
deletét.

***
 A Sajóládi Közösségi Ház vezetője tájékoztat-
ta a testületet az intézmény 2017. évben végzett mun-
kájáról, a megvalósult rendezvényekről. 

***
 Jóváhagyta a testület a 2018. évi Közbeszerzé-
si tervét, melyben az évre tervezett 4 fontos beruhá-
zás közbeszerzési eljárása szerepel.

***
 A Sajóládi Védőnői Szolgálat két körzetében 
tevékenykedő védőnő beszámolt a 2017. évben vég-
zett tevékenységéről. Sajóládon két védőnői körzet-
ben történik a várandós anyák és 0-18 éves korig a 
gyermekek ellátása, a 2017. évben 55 várandós ellátá-
sa valósult meg. A részletes beszámoló megtalálható 
az önkormányzat hivatalában. 

***
 A testület az élelmezésvezető javaslatára fe-
lülvizsgálta az élelmezési nyersanyagnormákat, két 
esetben, a gyermekétkeztetés esetén a tízórai és az 
uzsonna normájának emelésére került sor a megfele-
lő minőségű étkeztetés biztosítása érdekében.

***
 Beszámoltak az átruházott hatáskörben ho-
zott döntéseikről a bizottságok, valamint a polgár-
mester és a jegyző.

ÁPRILIS

 2018. április 11. napján rendkívüli ülést tar-
tott a testület. A „Sajólád, Muhi, Ónod, Borsodi-
vánka, Egerlövő és Négyes települések belterületi 
vízrendezése a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00064 azono-
sítószámú projekt” közbeszerzési eljárása tárgyában 
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szükséges döntések meghozatala volt az egyik leg-
fontosabb döntés az ülésen annak érdekében, hogy a 
beruházás kivitelezése mielőbb elkezdődhessen. 

***
 Döntött a testület önkormányzati fejlesztések 
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról: az önkor-
mányzat a korábbi évekhez hasonlóan folytatja az 
önkormányzati belterületi utak felújítását: 2018-ban 
6 kisebb útszakasz felújítását tervezzük, melyek a 
legrosszabb állapotban lévő útszakaszok a települé-
sen a tervezői felmérés alapján. 

***
Újra pályázik az önkormányzat közművelődési ér-
dekeltségnövelő támogatás iránt, a rendezvényeken 
használt hangosító berendezések bővítésére. 

***

 A lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támo-
gatására kiírt pályázatra is benyújtja igényét az ön-
kormányzat a korábbi évekhez hasonlóan. 

***
 Közel egy éves előkészítő munka, értékbecs-
lés, mérnöki felmérés és egyeztetéseket követően 
döntött a testület az Ady E. u. 59. szám alatti (483. 
hrsz.) ingatlan megvásárlásáról, melyben tájházat kí-
ván kialakítani. Az ingatlan kora, jellemzői, valamint 
elhelyezkedése miatt optimális választás lehet közös-
ségi jellegű ingatlan és tájház kialakítására, melyben 
kuriózum jellegű, helytörténeti jelentőségű tárgyak, 
berendezések kerülnek majd elhelyezésre.

Veres Mária
jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK

elhAlálozások
2018. február-április

2018. február 08. – Bonta István 
(szül.: 1928. 12. 12.)

2018. március 01. – Varga Gyula 
(szül.: 1936. 04. 19.)

2018. március 03. – Bodnár Péter Györgyné
(szül.: Bodolai Veronika, 1956. 06. 17.)

2018. március 13. – Bartus István 
(szül.: 1955. 05. 23.)

2018. március 14. – Biró Tamara
Alekszejevna

(szül.: Zsvakina Tamara Alekszejevna, 1939. 10. 27.)
2018. március 20. – Tóth Máté 

(szül.: 2000. 07. 26.)
2018. március 21. – Leskó Imre 

(szül.: 1958. 11. 14.)
2018. április 11. – Vámosi Sándor 

(szül.: 1934. 11. 20.)
2018. április 12.  – Krajnyák Bertalan 

(szül.: 1953. 10. 05.)

születések
2018. január-február

Rontó Noel - Miskolc, 2018.01.19. 
(an: Vas Ibolya)

Budai Joel - Miskolc, 2018.01.20. 
(an: Budai Katalin)

Homa Lea Roberta - Miskolc, 2018.02.13.
(an: Kóródi Roberta Mónika)

Nyisztor Viktor - Miskolc, 2018.02.16. 
(an: Dankó Brigitta)

Bócsi Alexandra, szociális és 
gyámügyi előadó

Lénártfalvi Gréta, igazgatási 
előadó

VÁLASZTÁSI HÍREK

 Rendkívüli esemény nélkül lezajlott az or-
szággyűlési képviselők 2018. évi választása Sajólá-
don. A szavazás 2 szavazókörben került lebonyolí-
tásra, az Általános Iskola két tantermében.

 A részvételi adatok a következőképpen ala-
kultak:
A 001. és 002. számú körzetben összesen 2281 fő volt 
a választópolgárok száma
 Ebből szavazóként a választás napján megje-
lent 1390 fő, amely 60,93%-os helyi részvételi arányt 
jelent. (Az országos részvétel 67,08%-os volt. )

 Az egyes jelöltekre és listákra leadott sza-
vazatok részletes eredménye, a jegyzőkönyv meg-
tekinthető a http://www.valasztas.hu/dyn/pv18/
szavossz/hu/M05/T259/szkkiv.html honlapon, 
valamint az önkormányzat hivatalos hirdetőtáblá-
ján. 

Veres Mária
jegyző
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SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA

Március 15-ei megemlékezés az óvodában

 2018.03.14-én óvodásaink is megemlékeztek 
Nemzeti ünnepünkről. 
 Reggel minden gyermek ünneplő ruhába öl-
tözve érkezett óvodába. A csoportokban az óvóné-
nikkel megbeszélték a nemzeti színeket, a kokárda 
jelentését, az ünnep fontosságát. Ezek után közösen 
elsétáltunk a Kopjafához, ahol minden csoport el-
helyezte az általuk készített zászlókat, kokárdákat, 
nemzeti szimbólumokat. 
 Pedagógiai programunk fő célkitűzése a ha-
gyományok éltetése, ezért igyekszünk gyermekein-
ket minél korábban megismertetni nemzetünk érté-
keivel, hagyományaival, a múlt tiszteletére nevelni 
őket. 

Bartók Jánosné
óvodavezető

Víz Világnapja
 
 Óvodánkban minden évben megemlékezünk a Víz Világnapjáról. Mivel az időjárás most nem en-
gedte meg, hogy a Sajó-partra kisétálva kishajókat úsztassunk, így minden csoportban változatos technikák 
alkalmazásával készült vízzel és a vízben élő állatokkal kapcsolatos munkák készítése során ismerkedtek 
a gyermekek a víz fontosságával, védelmével. A nagycsoportosok a tengert és annak élővilágát bemutató 
ismeretterjesztő filmet néztek, ezzel is bővítve a témával kapcsolatos ismereteiket. 

Múzeumlátogatás

 2018. február 23-án délelőtt óvodánk nagy-
csoportosai a Miskolci Herman Ottó Múzeum Pap-
szer utcai épületében látogatáson vettek részt.
 A gyermekek megismerkedtek a Honfogla-
lás korának öltözékével, ételeivel, életmódjával. A 
múzeumlátogatás alkalmával lehetőségük nyílt ovi-
sainknak a hagyományos gabonaőrlés technikáját 
kipróbálni. A jurtában megismerkedhettek a lakókö-
rülményekkel, a vendégfogadási szokásokkal. 
 Élményekben gazdag sok új ismeretet nyújtó 
délelőttben volt részük. Ezt a sok új információt fo-
kozta, hogy tömegközlekedéssel utaztak Miskolcra 
és a séta során megfigyelhették a városi közlekedés 
jellemzőit is. Tapasztalati úton szerzett ismeretek 
hozzájárultak a gyermekek tudásának bővítéséhez, 
a közösen átélt események segítették a közösséghez 
tartozás érzésének erősödését.

Bartók Jánosné
óvodavezető

Fotók a 2. oldalon

Húsvéti játszóház

 2018. március 26-án rendeztük óvodánkban a 
Húsvéti játszóházat. 
 Lehetőségük volt a szülőknek a gyermekek-
kel együtt közös kézműves tevékenységek által a 
húsvéti néphagyomány szokásait, jelképeit felhasz-
nálva különböző asztalidíszeket, festett tojásokat, ké-
peslapokat, tojástartókat készíteni. 
 Igyekeztünk színes, változatos tevékeny-
ségek, többféle technikai megoldások tervezésével 
hangulatos délutánt szervezni. Élményekben gazdag 
jó hangulatban eltöltött délutánban volt részünk, 
ahol a szülők a gyermekekkel együtt alkották meg a 
Húsvéti dekorációkat, amiket haza is vihettek.

Bartók Jánosné
óvodavezető

Fotók a 2. oldalon

intézmények hírei, eseményei
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 A környezettu-
datos magatartás erősí-
tését a nevelési év egé-
szében fontosnak tartjuk 
és igyekszünk ennek 
erősítésére minden lehe-
tőséget megragadni és 
kihasználni

Bartók Jánosné
óvodavezető

Tavaszváró Ünnepség

 Március 24-én délután a Sajóládi Polgármes-
teri Hivatal előtti téren és a Házasságkötő teremben 
Tavaszváró Ünnepséget tartottunk. 
 Az időjárás ugyan még meglehetősen hűvös 
volt, mégis sokan kilátogattak a rendezvényre.
 A műsorban a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda 
nagycsoportosai kedves tavaszi énekkel és húsvétra 
hangolódva locsoldokó versekkel készültak.
 A Bokréta Néptáncegyüttes tagjai segítségé-
vel felidéztük, milyen is volt régen a hagyományos 
locsolkodás. A gyerekek tojáskeresésen vehettek 
részt, nyuszit és kiskecskét simogathattak, és kézmű-
veskedhettek.
 A házasságkötő termben a Szépenszóló 
Együttes műsora szórakoztatta a közönséget egy 
mókás, zenés népmese adaptációval.
 Az idén is nagyon szépre sikerült a kihelye-
zett húsvéti dekoráció, amelynél fotózkodásra is 
nyílt lehetőség.
 Az ünnepség végén szeretetasztalnál kalács-
csal, forró csokival és teával láttuk vendégül a részt-
vevőket. 
 Ezúton is köszönjük a segítséget mindenki-
nek, aki a program előkészítésében részt vett. 

Takácsné Gah Erzsébet
Fotók a 16. oldalon

Információs Pont a sajóládi Közösségi Házban

Csütörtökönként 12.00-től 14.00 óráig.
 Gyulainé Libárdi Ágnes segítséget nyújt az 
Infopont látogatóinak a következőkben:
- internethasználat, közhasznú információszolgálta-
tás
- elektronikus ügyintézésben való segítségnyújtás, ( 
pl. ügyfélkapu, adóbevallás, erkölcsi bizonyítvány, 
stb.)
- tanácsadás (jogi, adózási, pályázati. pszichológiai), 
képzésekkel kapcsolatos tájékoztatás

 Az Információs pont az EFOP-1.5.2-16-2017-
00036 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fej-
lesztése Harsányban és térségében” című projekt 
keretében valósul meg. 

Takácsné Gah Erzsébet

Hungarikum Fesztivál

 2018. április 21-én újra megrendezésre került 
a Sajóládi Hungarikum Festivál és Dalostalálkozó, 
melyről következő, júniusi számunkban szöveseges 
és képes összefoglalóval számolunk be.

Szerk.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

közösségi hírek, események
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Házasság hete

 Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden 
évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét mára 4 
kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a ke-
resztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség 
részvételével. 
 Idén községünkben is több programmal készültek ennek a nemes kezdeményezés apropóján. A prog-
ramsorozat a házasság intézményéről szóló beszélgetésekkel kezdődött, amely érintette az új tendenciákat, 
és a sajóládi családgondozó szemével rálátást kaphattunk a helyi sajátosságokra. Majd meg próbálhattuk 
megfejteni az örök ifjúság titkát a házasság segítségével. Fő programként a hosszú házasság titkára igye-
keztünk fényt deríteni. A sorozat záró programjai görögkatolikus szent liturgia és református istentisztelet 
voltak, melyek fő témája aktuálisan a családok és a házasság volt.
 A témával kapcsolatban két interjút, illetve gondolatsort olvashatnak, olyan házaspároktól, akik eb-
ben az évben ünneplik házassági évfordulójukat.

Fotók a 16. oldalon

Ezüstlakodalom

 A tartós kapcsolat, a kitartó szeretet, a mind-
máig élő kölcsönös bizalom 25 éven keresztül a mai 
világban igazi kincsnek számít. Fontos, hogy megün-
nepeljünk minden évfordulót, ezzel kifejezve a há-
lánkat az együtt töltött szép napokért. Negyed év-
század azonban egy kapcsolatban igazán ünneplésre 
méltó. Ezüstlakodalom! Az ezüst a tisztaság és a há-
zasság sugárzó fiatalságának a jelképe-a házaspár 
úgy ragyog, mint az ezüst. A házasság szentsége egy 
életre szól, a holtomiglan-holtodiglan fogadalma el-
kísér egészen a sírig. Az eskető pap Isten kegyelmé-
ből felejthetetlen szavai örökre fülünkbe csengenek: 
amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!  

 Bálint Tamásné, Magos Gabriella óvoda-
pedagógus kolléganőm, az éven ünnepli férjével az 
ezüstlakodalmát. Őt kértem meg emlékezzen vissza 
a nagy napra, melyen örök hűséget fogadva össze-
kötötte életét férjével és családot alapítottak Sajólá-
don1993-ban. Az Ő sorait idézem a következőkben:
 „Sajóládon kötöttünk házasságot Isten és ember 
előtt 1993. június 19-én, melyet 3 évig tartó ismerkedés 
előzött meg. Nagy izgalom és készülődés előzte meg a nagy 
napot.
 A házasság Isten ajándéka, benne a család fontos 
érték. Mi azon a jeles napon fogadalmat tettünk egymás 
iránti hűségről, őszinte megbocsátásról és a feltétel nélkü-
li szeretetről. Lakodalmunk a gyömrőpusztai kastélyban 
volt, ami máig felejthetetlen emlék. Férjem is sajóládi lakos 
lett és házasságunk 25 évét is itt töltöttük. Két gyermekkel 
ajándékozott meg minket a jó Isten, Patrícia 21, Valentin 
ma már 18 éves. Férjem, mint családfenntartó sokat van 
távol, de a hűség, a kitartás és szeretet még jobban erősíti 
kapcsolatunkat és az „Igent” egy életre mondtuk ki.

Mi a kitartás és a hosszú házasság titka? 
• A problémák közös megoldása (egy kis vita belefér)
• Egyéniségünk legyen mindig erős!
• Próbáljunk mindig örömet szerezni egymásnak!
• Közös séták, kirándulás, motorozás, kedvenc étel, stb.
• Soha ne bántsd meg mások előtt a párod!
• Mindig támogasd mindenben! 
• Kitartani együtt a nehéz időkben is!
• Sok-sok beszélgetés!
• Más ember iránt ne érezz vonzalmat és ne kerülj olyan 
helyzetbe, ami félreérthető!
• Takarékoskodj és a pénzt együtt megbeszélve költsd el!
• Öleld meg és gyakran hangoztasd, hogy még mindig na-
gyon szereted!

 Minden egyes házassági évforduló ünnep, de min-
den ötödik nevezetes, amelyet egy hagyománnyal ünnep-
lünk, ellátogatunk arra a helyre, ahol az első randevúnk 
megtörtént és köszönetet mondunk egymásnak az együtt 
eltöltött évekért.
 Az elmúlt 25 évért köszönetet mondok férjemnek a 
kitartásért, de főleg a jó Istennek, hogy minket egymásnak 
teremtett!”

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes
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SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉS

 2018. március 19-én 95. születésnapja alkal-
mából a Magyar Köztársaság nevében Pozbai Zoltán 
polgármester úr köszöntötte Siri Feri bácsit.

 A Ládi Körkép szerkesztősége is ezúton kíván 
neki még sok, erőben és egészségben eltöltött évet!

Szerk.

 A házasság komoly intézmény, amelyet kö-
vetkező fiatal interjú alanyaink is így gondolnak. 
Molnár József és felesége Molnárné Nagy Tímea 
most tavasszal ünnepelték 2 házassági évfordulóju-
kat és készséggel, őszintén vallottak a házasságról.
 

- Hogyan ismerkedtetek meg? Hogyan emlékeztek 
vissza erre a napra?
- Megismerkedésünk a mai modern világ egyik jellemző 
csatornáján, az interneten keresztül került sor a kezdeti 
időkben. Majd néhány üzenet váltás és egymásról kialakult 
szimpátia után személyesen is találkoztunk. Ezt a napot 
mindkettőnk részéről izgatottság és nagy reményekkel teli 
várakozás előzte meg. Első alkalommal közösen elutaztunk 
Miskolcra, ahol kocsikáztunk, beszélgettünk, hosszasan 
sétáltunk a kellemes tavaszi időben. Ezután egyre többet 
találkoztunk, bár a kettőnk lakhelye közötti távolság nem 
könnyítette meg a dolgunkat.
 

- Mikor éreztétek úgy, hogy a másik nélkül már nem 
kerek egész az élet!
- A megismerkedéstől számított három év, az ez idő alatti 
rengeteg egymáshoz megtett kilométer, és a folyamatos te-
lefonos kapcsolattartás meghozta azt a közös döntést, hogy 
jobb lenne együtt. Joci már több időt tartózkodott és élt 
velem mint szüleivel. Innentől kezdve és persze a közös 
napok, hetek egyértelművé tették, hogy a továbbiakban ez 
már nem is lehet másként, mint közösen és együtt.
 

- Mit jelent számotokra a házasság!
-Megnyugtató tényt és felvállalt elkötelezettséget a másik 
iránt. Azt, hogy házasság kötésünk napjától magabiztoság 
és nyugalom tölt el, hogy közös akarattal és elhatározással 
egy közös életet és jövőt hozhatunk létre.
 

- Hogyan tekintetek vissza házasságotok eddigi idő-
szakára? 
- Megelégedéssel tölt el a tudat, hogy az eddig meghozott 
közös döntések jó alapon nyugszanak. Határozottan, emelt 
fővel tekintek a jövő felé, hiszen van kivel megosztanom 
gondom, örömöm és ez, az eddig közösen, házasságban el-
töltött időszak eredménye.
 

- Mit gondoltok? Melyek azok a „források”, amelyek 
nap mint nap táplálják a kapcsolatotokat?
A mai rohanó világ negatív, kapcsolatromboló hatá-
sai ellen milyen kapaszkodókat sikerült találnotok?

- Egymás iránti tisztelet és odaadás. Odafigyelünk a má-
sikra igy nincsenek elvarratlan szálak, kimondatlan sza-
vak. Türelmesek vagyunk egymással. Ha magamtól nem 
is mindig akkor a társunkkal közösen találunk megoldást 
a hétköznapokban adódó helyzetekre, gondokra, mindenre.
 

- Mi volt eddigi közös életetek legszebb, legemléke-
zetesebb élménye?
- Esküvőnk napja, de kislányunk születése még nagyobb, 
még közösebb örömöt okozott. A szülés előtt, és alatt is se-
gítettük egymást, apás szülés volt.
 

- Szerintetek idős korotokban, hogyan fogtok vissza-
emlékezni az együtt töltött évekre?
- Nagy sebességgel rohan az idő, pörögnek az események 
és az eddig házasságban eltöltött 2év is visszatekintve egy 
szempillantásnak tűnik. Sok év távlatából ugyan erre szá-
mítok, azzal a különbséggel, hogy lesz bőven emlék, ese-
mény, közös pillanatok, melyet esténként vagy csak alka-
lomszerűen, de büszkén eleveníthetünk fel.

 Kívánunk mi is a továbbiakban erőt, egészsé-
get, fáradhatatlan kitartást, sok örömöt és boldogsá-
got mindkét családnak! 

Varga-Bócsi Ágnes
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Magyar- Lengyel  Pálos Baráti Társaság 

 Sajólád Község Önkormányzata és a lengyel-
országi Wielgomlyny Község Önkormányzata Ma-
gyar-Lengyel  Pálos Baráti Társaság megalakítását 
tervezi. 
 A Társaság célja a Sajóládon és a lengyelor-
szági Wielgomlyny településen élők közötti kapcso-
latépítés, rendszeres közös programok, kirándulások 
szervezése.
 A Társaságot nem formális közösségként, a 
Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület 
égisze alatt kívánjuk működtetni.
 
 Sajólád község önkormányzata és a lengyel-
országi Wielgomlyny község önkormányzata között 
évek óta baráti kapcsolat áll fenn. Ehhez kapcsolódó-
an 2016-ban Együttműködési Megállapodás is szüle-
tett a testvértelepülési kapcsolatok ápolására, kötőd-
ve a 2016. évi lengyel – magyar szolidaritás évéhez.
 
Az együttműködés célja:

• részvétel egymás kulturális, oktatási és gazda-
sági rendezvényein, így szabadidőnk tartalmas, 
élménydús közös eltöltése, hagyományok ápolá-
sa, rendezvényekhez kapcsolódó éneklés, dalos 
találkozók, formájában, táncbemutatók során;
• a közös pálos-katolikus hagyományok ápolása;
• a kulturális, gazdasági és társadalmi élet fejlesz-
tése és élénkítése;
• kölcsönös tapasztalatcserék az oktatás, a kultú-
ra, a sport és a turisztika területén;
• különböző intézmények közötti kapcsolattartás;
• szakembereink tapasztalatcseréjének megszer-
vezése az együttműködés minden 
területén.

 
 Az eddigiekben az önkormányzatok képvise-
lői kölcsönösen részt vettek egymás települései által 
szervezett rendezvényeken, például a 2016-ban meg-
rendezett Aratóünnep Wielgomlynyben, és a sajólá-
di Hungarikum Fesztivál 2017-ben.
 Az együttműködés további lépéseként 12-14 
év közötti sajóládi és lengyel gyerekek fognak együtt 
táborozni júniusban Mezőkövesden. A sajóládi gye-
rekek táborozása Sajólád Község Önkormányzata és 
a Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesü-
let támogatásával valósul meg.
 
 A Baráti Társaságban koordináló szerepet 
vállal Takácsné Gah Erzsébet. 
 A két községgel együttműködő – mintegy ka-
pocsként - Bárcziné Sowa Halina,  lengyel tolmács, 
eddig is lelkesen vett részt a már megvalósult közös 
programjainkon, de számítunk rá a későbbi baráti 
kapcsolat ápolása során is. Halina Miskolcon is ak-
tíván működik a lengyel-magyar barátság ápolása 
terén: pl. éppen a napokban létrejött Miskolcon egy 

Lengyel Klub, amelynek ő lett a vezetője és koordi-
nátora.
 A Klub tevékenysége sokszínű tematikát és 
tevékenységet ölel fel: az országismertetéstől a törté-
nelmi ismeretterjesztésen át (színvonalas előadások 
és előadók segítségével), egészen a gasztronómiá-
ig, népszokásokig vagy akár nyelvi órákig is kiter-
jedhet). Halina szívesen segít a sajóládiaknak is egy 
hasonló klub szervezésben, amennyiben mutatkozik 
erre az igény.

FELHÍVÁS 

 Az Együttműködés továbbfejlesztéséhez, 
a  Magyar- Lengyel  Pálos Baráti Társaság megala-
kításához várjuk azoknak a jelentkezését, akik sze-
retnének részt venni a közös programokon, esetleg 
a szervezésben, kapcsolattartásban, a hagyományok 
közös ápolásában, és  kapcsolódnának a kezdemé-
nyezésünkhöz.

 A Baráti Társaság iránt érdeklődőket kér-
jük, hogy a kh@sajolad.hu email címen, vagy a 
20/474-52-49-es telefonszámon jelentkezzenek.

Takácsné Gah erzsébet 

Egy korty derű

 2018. március 22-én délután a Polgármesteri 
Hivatal Házasságkötő Termében tartotta derűter-
jesztő előadását a Nők Lapja Kossuth-díjas újságírója 
V. Kulcsár Ildikó.
 Akik eljöttek az előadásra, megtapasztalhat-
ták Ildikó pozitív kisugárzását, fiatalokat megszé-
gyenítő lendületét. Az előadása hű maradta az általa 
hirdetett gondolatsornak: „…humor és (ön)irónia 
nélkül nem lehet elviselni a hétköznapokat, ám ha 
megpróbáljuk a derű szemüvegén át szemlélni a 
világot, szeretteink, környezetünk életét is megsz-
építhetjük.” Több a saját életéből kiemelt történetet 
és anekdotát is hallhattunk, amivel arra hívta fel a 
figyelmet az újságírónő, hogyan lehet máshogy meg-
élni, túlélni, kezelni a velünk történő stresszesnek 
ítélt pillanatokat, konfliktushelyzeteket. Mert ha ki-
csit erőt veszünk magunkon, környezetünk hangula-
ta is varázsütésre a miénkhez hasonul.
 Úgy gondolom, hogy az előadás után a hall-
gatóság nagy része gondolatmozsákat ízlelgetve in-
dulhatott haza.

Varga-Bócsi Ágnes
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ÜDVÖZÖLJÜK SAJÓLÁDON!

Bemutatkozik Burony Lászlóné, a Család- és 
Gyermekjóléti szolgálat új munkatársa…

” Fáradozásaiért ne várjon hálát,
de ha munkáját áthatja a szolgálat alázata,
elesettségében is tiszteli a Kliensét az Embert,
akkor, de csak akkor viszont tisztelik.”
    (Ferge Zsuzsa)

 Meggyőződéssel gondolom azt, hogy azok az 
emberek, akik társaik segítését szolgáló tevékenysé-
get választották hivatásukként rendkívüli lelkierő-
vel, kedvességgel és empátiával megáldott emberek. 
Ők azok, akik mindennapi munkájukat szívből, szol-
gálattal, érzékeny, megértő odafordulással, legjobb 
tudásuk szerint kívánják végezni.
 Most következő interjúalanyom is erre a te-
rületre érkezett közénk. 2018 januárjától a Sajólád 
Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatának új munkatársa: Burony Lászlóné.
 A Marikával történő beszélgetésem alkalmá-
val a bevezetőmben ecsetelt feltételezéseim mind-
egyike igazolást nyert…  
 
- A most készülő cikk Rólad fog szólni! Téged és 
munkádhoz fűződő viszonyod hivatott bemutatni!
Melyek lennének azok az információk, melyeket be-
mutatkozásod középpontjába helyeznél?
- Burony Lászlónénak hívnak. Születésem óta Alsó-
zsolcán élek. Férjnél vagyok, van 3 lányom és egy 
unokám. 10 éven át Alsózsolcán dolgoztam a gyer-
mekotthonban mint nevelő. Ezt követően egy ala-
pítványnál, majd a Bőcsi Család- és Gyermekjóléti 
Központ Kistérségi Társulásánál, Köröm településen 
mint családsegítő. 2018 január 1-jétől kerültem a Sa-
jólád Község Önkormányzata Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálatához.

- Visszatekintve a múltba... Szerinted a pályavá-
lasztás időszakában milyen érvek, motivációk terel-
tek anno a szociális terület irányába?
- Amikor pályát választottam még nem gondoltam, 
hogy szociális területen fogok dolgozni. Eladó sze-
rettem volna lenni, ami meg is valósult. Majd idő-
vel, amikor a gyermekeim születése után ismételten 
munkába álltam az alsózsolcai gyermekotthonban, 
akkor és ott ébredtem rá arra, hogy a szociális terület 
az, ami a leginkább közel áll hozzám. Ekkor döntöt-
tem úgy, hogy tovább képzem magam ezen

 a területen, ezért elvégeztem a Hajdúböszörményi 
Főiskola Szociálpedagógia szakát. Végül is a gyer-
mekotthonban eltöltött évek szolgáltak motivációul 
ahhoz, hogy jelenleg is ezen a területen dolgozom.

- Melyek azok a személyiségjegyek, amelyek nélkü-
lözhetetlen „segítői” mindennapi tevékenységednek?
- Elsősorban a kommunikáció és az előítélet- men-
tesség. Továbbá az empátia, humanitás, tolerancia, 
szociális érzékenység, türelem, megértés, segíteni 
akarás. De a szociális területen dolgozóknak, ren-
delkezniük kell még kudarctűrő, konfliktuskezelő, 
problémamegoldó, kapcsolatteremtő képeségekkel 
is, amelyek összessége nélkülözhetetlen segítői a 
mindennapi tevékenységeinknek.

- Mi laikusok hajlamosak vagyunk a családgondo-
zói feladatkört kizárólag nehézségekkel, negatívu-
mokkal összekapcsolni.... Melyek azok a „fényforrá-
sok”, amelyek erőt, lelkesedést adnak az újabb nap 
feladataihoz?
- Azok a pozitív visszajelzések a kliensek részéről, 
amikor elfogadva a segítő tanácsadást, illetve az út-
mutatást megoldódnak a problémáik.

- Sokan talán nem tudják, hogy milyen esetekben 
fordulhatnak Hozzád! Melyek azok a területek, ahol 
szakmai tudásod, tapasztalatod az itt élők segítsé-
gére lehet?
- Életviteli, családi, kapcsolati konfliktus, családon 
belüli bántalmazás, elhanyagolás, oktatási, nevelé-
si elhanyagolás, gyermeknevelési, gyermek intéz-
ménybe való beilleszkedési nehézség, magatartásza-
var, teljesítményzavar, fogyatékosság, lelki, mentális, 

emberek, Arcok, hivAtások sAjóládról
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egyéb egészségi probléma, foglalkoztatással kapcso-
latos ( pl: önéletrajz megírásában segítségnyújtás), 
anyagi ( megélhetési, lakhatással összefüggő), ügyin-
tézéssel kapcsolatos ( kérelmek, kérvények, nyilatko-
zatok megírása, nyomtatványok kitöltése, időpontok 
kérése stb.), információ kéréssel kapcsolatos, egyéb ( 
pl.: adomány). 

- Mely időpontokban kereshetnek fel az ügyfelek 
problémáikkal? 
Az ügyfélfogadás rendje a következő:

HÉTFŐ:  13:00-15:00
KEDD:  NINCS
SZERDA:   8:00-12:00
   13:00-15:00
CSÜTÖRTÖK: 8:00-12:00
PÉNTEK:  NINCS

Telefonos elérhetőségem : 06-46/900-050
   06-70/459-17-06

- Miben tudják segíteni a sajóládi lakosok hatékony 
munkavégzésed?
- Együttműködésükkel. Valamint, ha élnek a jelző-
rendszer adta lehetőséggel. Ez alatt azt kell érteni, 
hogy ha például tudomást szereznek arról, hogy egy 
családon belül olyan probléma adódik, ami külső 

segítségnyújtást, illetve beavatkozást igényel, akkor 
azt jelezzék. 
- Az itt eltöltendő évek alatt munkaterületeden mi-
lyen változásnak, pozitív eredménynek örülnél leg-
inkább?
- Meglátásom szerint jelen helyzetben erre a kérdésre 
azt tudnám leginkább válaszul adni, hogy számom-
ra az elkövetkezendő években az számítana pozi-
tív változásnak, ha jelentősen csökkenne az iskolai 
igazolatlan mulasztások száma, több gyerek kerül-
ne ki úgy az oktatási intézményekből, hogy elvégzi 
a nyolc osztályt, emelkedne azoknak a száma, akik 
tovább tanulnak, szakmát szereznek. Ezáltal a jövő-
jüket tekintve nagyobb lenne az esélyük arra, hogy 
állást, munkát találjanak, amivel jobb szociális körül-
ményeket teremthetnének maguk és a családjuk szá-
mára, amely közegben már az ő gyermekeik is ezt a 
példát látva, talán a megfelelő értékeket és normákat 
követve válhatnának a társadalom hasznos tagjává.

Bízunk benne, így lesz! Terveid és céljaid megvalósu-
lásához kívánunk Neked sok sikert!
Köszönöm, hogy beszélgethettünk!

Szendrei Csilla

okoskodunk! - informAtikAi rovAt

Miért fontos az erős jelszó?

 Mostani digitális korunkat élve, egyre többet 
hallhatunk különféle internetes fiókok (pl.: e-mail 
fiók, közösségi oldal, „felhő”, okos eszközök: tv, te-
lefon, stb.), lopott, elhagyott eszközökön lévő, vagy 
esetleg egy nem megfelelően titkosított WIFI hálózat 
által, az adatok nyilvánosságra, vagy illetéktelen ke-
zekbe való kerüléséről. 
 Amennyiben ezeket nem védjünk megfele-
lően - mert úgy gondoljuk, ránk úgysem kíváncsi 
senki, vagy úgysem hagyom el a telefonom -, ne cso-
dálkozzunk, ha valahol az interneten köszön vissza 
valamelyik privát fényképünk, esetleg egyéb privát 
adatunk. Ami hatalmas károkat okozhat, akár a sze-
mélyiség jogainkat is sértve, vagy esetleg a pénztár-
cánkat, bankszámlánkat nem kímélve. 
 Ezek megelőzésének egyik legfontosabb ele-
me nem a jelszó, hanem a MEGFELELŐ jelszó, és 
hogy azt használjunk minden internetre csatlakozó 
eszközünkön! 
 Sok alkalmazás megköveteli a megfelelő, de 
sok engedi az egyszerű jelszavak használatát, mint 
például: 12345, 00000, születési dátum, apu-anyu 
neve. 

 A feltörésre szakosodott „robotok” (prog-
ramok) ezeket a jelszavakat fogják kipróbálni elő-
ször. „Ők” ráérnek, úgy ahogy lehet ráér a szomszéd 
kisfiú, aki szeretne kíváncsiskodni! 
 A regisztrációk jelszókérői általában kis- és 
nagybetűt, számot és néha írásjel is kérnek. Így az 
ember első gondolatában az összegzés bonyolul-
talapján a megfelelő jelszó valami ilyesmi: (=/mlH-
KGH.,OJKNTwef=6ö8421_űűÁkhdfg. Bonyolult? Nem 
kell, hogy az legyen!
 Tipp: próbáljuk meg kombinálni a sok egy-
szerű jelszót! Például: PistaBacsiSajolad1976. Ez már 
sokkal jobban megjegyezhető, nem? És megfelel az 
összes követelménynek is. Ugye, hogy lehet könnyű 
is a megfelelő jelszó?
 Jelszó megjegyzése olyan könnyítés, ami ha 
rossz kezekbe kerül, minden adatunkat védtelenné 
tesszük, hisz még csak próbálkozni sem kell a betola-
kodónak.
 Tehát, ha nem muszáj, ne jegyeztessük meg 
a privát jelszavainkat az eszközeinken! Ami még 
fontosabb, hogy nyilvános, mondjuk munkahelyi gé-
pünkön pedig soha!

Czaga László
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gyerekkuckó

Az óvodás gyermek mozgásigénye

 A természetes mozgásfejlődés az agyi funkci-
ók mozgásának megnyilvánulásai. Kisgyermekkor-
ban van a legnagyobb jelentősége a mozgás kialaku-
lásának, majd erre épül az óvodai nevelés sokoldalú 
tevékenységrendszere. 
 Amikor élvezetes játékok gyakorlásával fejlő-
dik a figyelmük, az önfegyelmük, stabil ismereteket 
szereznek testükről, felfedezik a teret és az időt, a 
gondolat és az emlékezet hatalmát, a mozgás felsza-
badító örömét, akkor játékos módon alakulnak ki a 
testi és az értelmi képességeik. A testi mozgás előse-
gíti a szellemi mozgékonyságot. Agyunk irányítja a 
testünket, meghatározza, hogyan mozgunk, mit gon-
dolunk, vagy mit érzünk. 
 Agyunk kibontakozása a rendszeres moz-
gásban rejlik! Főként az első három évben jelöli ki a 
gondolkodás útjait. Azok a gyerekek, akik rendsze-
resen mozognak természetes módon felvérteződnek 
a tanulási zavarok ellen. Ebből következik, ha egy 
gyermek túl keveset mozog, tanulási problémái le-
hetnek. A sok mozgás az agy tápanyaga és egyben 
oxigén ellátását is javítja, ami szintén serkenti az agy 
működését. Nagyon fontos, hogy egyensúlyozzon, 
ugráljon, hintázzon, billegjen, szaladgáljon, forogjon, 
hemperegjen a kisgyermek. Ilyenkor önkéntelenül 
azokat a mozdulatokat végzi, amelyek elengedhetet-
lenül szükségesek az agy megfelelő fejlődéséhez. Így 
jön létre a mozgás és a tanulás szorosan összekapcso-
lódó egysége.
 Az óvodás korosztály nevelésének alapvető 
feladata a fizikum gondozása: az erő, a gyorsaság, az 
állóképesség, az egyensúlyérzék, a koordináció, az 
ügyesség fejlesztése. A keringés megfelelő terhelésé-
vel, a légzés helyes technikájának megtanulásával az 
egészséges életmódra szoktatást segíthetjük elő. Ha 
a gyermek a 3-7 éves korban, ebben a szenzitív sza-
kaszban nem kapja meg a megfelelő mozgási lehe-
tőségeket, motoros képességei is visszamaradnak, ez 
viszont kihat szellemi fejlődésére, érzelmi életére és 
a szervezetére egyaránt. 
 A mozgásfejlődés szempontjából két szakaszt 
különböztetünk meg: a szenzitív, érzéki és a kritikus 
szakaszt, mely korlátozott időtartamú. A fejlődés 
létrejöttéhez ezeknek a külső határoknak érvénye-
sülnie kell. Óvodás korban történik a mozgás és az 
érzékelés finom összehangolódása. Egy- egy mozgás 
megtanulása összetett gondolkodási műveleteket 
igényel. Öt éves korában képes a mozgás részmozdu-
latainak bontására, vagyis már az analizálás szintjére 

jut a gyermek. Nehéz óvodás korban komplex moz-
dulatokat tanítani, érdemes viszont részeire bontva, 
mozdulatokra bontva próbálkoztatni őket, pl. labda 
pattogtatása mindkét kézzel.
 A mozgásnak nagy szerepe van a részképes-
ségek fejlődésében is, az alaklátás, a formaészlelés, 
a térészlelés, a testséma kialakulásában. A fejlődés 
nyomon követhető a testi, az értelmi, az érzelmi és 
a szociális fejlődés terén egyaránt. Óvodában a moz-
gás tevékenység felépítése a gyermek szervezetének 
működési törvényeihez igazodik. A bemelegítés 4-5 
perces időtartama után következik a 15-20 perces 
fő rész, mely új ismereteket nyújt vagy már ismert 
anyagot gyakoroltat és jöhet a témához kapcsolódó 
játék, majd végül az 1-2 perces levezetés. A tervezet 
elkészítésénél a célunk, hogy a mozgás ellátásához 
minden szerv megkapja a működéséhez szükséges 
ingereket. A nap folyamán, akár többször is, a fárad-
ság oldására 2-3 perces frissítő mozgásokat végzünk
 A nagymozgással kapcsolatos készségek a 
test nagy izmainak helyes használatát foglalják ma-
gukba (járás, rúgás, felülés, hajítás, egyensúlyozás). 
A legjobb nagymozgás fejlesztő gyakorlatok azok, 
amelyek valóban igénybe veszik a test nagy izma-
it. A karok, a lábak, a hát, a nyak izmainak intenzív 
használata hozzájárul a testtartás kialakulásához. A 
testtartás a tartóizmok erősödésével stabilizálódik. 
A gyaloglás, a séta, a szökdelések, az állatok vagy 
tárgyak utánzó mozgása, a bicikli, a tricikli, a roller, 
húzható és tolható kiskocsik, az akadályverseny, a 
labdázás, az ernyő játék, az aszfaltkrétázás, a lábujjal 
történő festés, a zenére mozgás mind- mind a nagy-
mozgás fejlesztésére szolgáló gyakorlatok.
 A tervszerűen összeállított gyakorlatok igen 
sokoldalúan fejlesztik a gyermek szervezetét. Segí-
tenek tágítani az ízületi mozgáshatárokat. A gerinc 
mozgékonysága javul, erősödik a kéz és a láb izom-
zata, gyorsul a csontanyagcsere, differenciálódnak 
az érzékszervi funkciók. A keringési rendszer foko-
zatos terhelése jótékony hatással van a mellkas, a lég-
ző izmok és a szív érhálózatára. Kiemelkedően fejlő-
dik a mozgáskoordináció, a gyorsaság, az ügyesség, 
az állóképesség, a finommotorika, az egyensúly és a 
térészlelés. Nő a szellemi teljesítőképesség, javul a fi-
gyelem és a memória. Jótékony hatása megmutatko-
zik a pszichés funkciókon is, az érzelmi stabilitásban, 
a lelki egyensúlyban és a pozitív énképben egyaránt.
 A gyermek mozgásigényének kielégítésére, 
a mozgástapasztalatainak bővítésére az óvodáskor 
a legalkalmasabb. Élvezetes, változatos, fokozato-
san nehezedő feladatokkal fejlesztünk. Az óvodai 
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mozgástevékenység célja, feladata a 3-7 éves korú 
gyermek egészségi állapotának szinten tartása és 
fejlesztése, az egyensúlyfejlesztés, a helyes testtartás 
kialakításával egyidejűleg a deformitások megelő-
zése, a nagymozgás- és a koordinációs képességek 
fejlesztése, a magatartási zavarok kialakulásának 
megelőzése, a testséma-, az erő-, az állóképesség és 
a gyorsaság fejlesztése. Bizalomerősítő gyakorlatok-
kal igyekszünk a mozgástevékenységben a problé-
mamegoldó képességük erősítésére; a siker, avagy 

a kudarc érzésének kezelésére és elfogadására. Min-
den tevékenységet játékra építünk és az eszközök 
használatával a fejlesztésekre törekszünk. A mozgás 
sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész 
óvodai életet átszövi. 
„A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógy-

szer, ami a mozgást helyettesítené!”

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes 

KÖLYÖK FEJTÖRŐ

Főszerkesztői köszöntő

 Sokat tűnődtem azon, hogy miről is kell szól-
nia egy főszerkesztői köszöntőnek. 
 Aztán arra jutottam, hogy mindenek előtt il-
lene bemutatkozással kezdeni, de valahogy a sablo-
nos formát túl erőltetettnek érzem. Végül egy csalá-
di beszélgetés ihletett meg, amikor is megpróbáltuk 
beazonosítani a hatodik szomszéd nagyanyjának az 
unokatestvérének a sógorának a térde kalácsát. Így 
arra a következtetésre jutottam, hogy mint tősgyöke-
res sajóládi sok szempontból lehetek ismerős a ked-
ves olvasóknak, hiszen a családom valamelyik tagját 
biztosan ismerik. Tehát van, aki úgy ismerhet mint a, 

- Varga Norbert alpolgármester felesége, immá-
ron a 10. éve.
- a 4 éves kis-középső csoportos, óvodás Varga 
Zsombor és a másfél éves Varga Vince anyukája.
- a kisbolt volt vezetőjének, Bócsiné Margónak a 
lánya.
- a Bócsi Pisti lánya, aki kamoinos, és nem a víz-
vezetékszerelő.
- a postás Törteiné, Franciska egyik unokája.

Ezeken túl valakinek lehetek úgy ismerős, mint a 
néptáncos, a volt osztálytárs, a tanítvány, a régi és az 

új szomszéd, a játszótéri ismerős és most már a Ládi 
Körkép főszerkesztője. 
 Célom, hogy az újság továbbra is megőrizze 
információs, tájékoztató és kulturális jelelgét.
 A változásokat már biztosan észrevették.
Szerkesztő társaimmal igyekszünk ezentúl is az újsá-
got még színesebbé, fiatalosabbá tenni, és igazán sa-
jóládinak megtartani, hogy azok is élhessék a község 
életét, akik nem tudnak a rendezvényekre kijönni, az 
interneten tájékozódni, a facebookon a rendezvénye-
ken készült képekben gyönörködni.
 Ahhoz, hogy az újságunk továbbra is szeret-
hető legyen, szükségünk van az építő jellegű kriti-
kákra is, így arra kérem az olvasókat, hogy a lappal 
kapcsolatos észrevételeiket, kéréseiket, javaslataikat 
küldjék el a ladi.korkep.szerk@gmail.com e-ma-
il címre, vagy papírformában adják be a Közösségi 
Házba.
 Köszönöm a rámbízott feladatot, és a jövőben 
igyekszem Ládi Körkép szellemiségének megfelelő-
en végezni azt.

Üdvözlettel:
Varga-Bócsi Ágnes

Te milyen megfigyelő vagy? 
5 különbséget találsz a két kép között. Találd meg őket! 

Rajzold is be a hiányzó részeket!
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helytörténet

TŰZOLTÓ RELIKVIÁINK

Hollóházi serleg

 A sajóládi Polgármesteri hivatal titkársá-
gának üvegvitrinjében láthatjuk méltó helyén azt a 
hollóházi porcelán serleget, melyet 1980-ban kapott 
emlékül a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, fennál-
lásának 75 éves évfordulója alkalmából a BM Tűzol-
tóság Országos Parancsnokától.
 A miskolci Levéltárban őrzött dokumentum 
szerint ugyanis 1905. május 20-án hagyta jóvá a ma-
gyar királyi belügyminiszter a Sajóládi Önkéntes 
Tűzoltó Testület alapszabályát, melytől kezdve mű-
ködésük datálódott.
 A jeles évfordulót ünnepi külsőségek között 
rendezte meg a Községi Tanács Sajóládon az akkori 
Pártházban. 
 Az erről szóló jegyzőkönyvet idézem: „a sa-
jóládi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1980. szeptember 6-án 
ünnepelte fennállásának 75. jubileumi évfordulóját. Ezen 
az ünnepségen részt vett a Megyei Tanács Igazgatási osz-
tály vezetője, a megyei és járási Tűzoltó- parancsnokság 
vezetője, a Járási Hivatal Igazgatási osztály vezetője és a 
helyi tűzoltó egyesület tagjai. Az egyesület parancsnoka 
és a helyettese miniszteri kitüntetést kapott, több személy 
soron kívüli előléptetésben részesült és több személy pénz-
jutalmat kapott. Az egyesületet egy több ezer forintot érő 
serleggel és oklevéllel jutalmazták.”
 A hivatal vitrinjében ezt a Hollóházi Por-
celángyárban készült jubileumi serleget látjuk kiállít-
va.
A sajóládi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka 
ekkor, 1980-ban Varga István volt, a parancsnok he-
lyettesi teendőket pedig Tóth Béla látta el, ők ketten 
kapták a miniszteri kitüntetést.

Zászló csúcsdísz

 Ugyancsak ebben a vitrinben látható egy na-
gyon szép, fémből készült zászló csúcsdísz, amely az 
egykori Önkéntes Tűzoltó Egylet Szent Flóriánt ábrá-
zoló zászlajának rúdját díszítette.
 Rebecsák Zoltán önkéntes tűzoltó elmondá-
sa szerint a plébánia takarítása során került elő egy 
alkalommal az a már itt-ott foszladozó, de akkor 
még mindig nagyon szép zászló, amely a jubileumi 
ünnepség alkalmából a terem falát díszítette. Felté-
telezhetően ez a zászló még valamikor az 1930-as 
években, Szovák József kántortanító úr ténykedése 
idejében készülhetett, aki tanítói munkája mellett 
többek között a tűzoltó egylet parancsnoki tisztét 
is ellátta. A jubileumi ünnepségen készült fotón na-
gyon szépen látszik a falra kifeszített zászló hímzése, 
amely alatt versenyek alkalmával, tűzoltószekerük-
kel vonulhattak - szép eredményeket elérve - Sajólád 
jó hírét öregbítve az akkori önkéntes tűzoltók.
 A zászló sajnos már az enyészeté lett, de a 
csúcsdísz hibátlan és gyönyörű.

 Érdemes megtekinteni ezeket a megőrzött, 
látványos tűzoltó relikviákat a vitrinben is, kint az 
udvaron is, melyek nem csak gyönyörködtetnek, de 
emlékeket is idéznek fel azokban a lakosokban, akik 
önkéntesen részesei voltak a múltban ennek a fontos, 
veszélyes, közjót szolgáló tevékenységnek 
Tisztelet és köszönet jár Nekik érte! 

 Május 4. Szent Flórián napja, aki a tűzoltók 
védőszentje.
 Ebből az alkalomból tisztelettel köszöntjük 
településünk valamennyi volt önkéntes és jelenlegi 
hivatásos tűzoltóját!

Dudás Gáspárné 

Szent Flórián legendája

 Magas rangú katonatiszti családból szárma-
zott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. 
második felében szolgált, s mint sok más katona, ő is 
keresztény lett. 
 303-ban ismét kitört az egyházüldözés. Ami-
kor Flórián megtudta, hogy az Enns-parti Laurea-
cumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, 
útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen 
a foglyoknak. Mielőtt még beért volna a városba, ön-

ként föltárta keresztény voltát. Elfogták és Aquilinus 
bíró elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítélte, hogy 
nyakában kővel vessék a folyóba. Az ítéletet 304. má-
jus 4-én hajtották végre: az Enns hídjáról taszították 
le Flóriánt.
 Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte 
a vízből és eltemette. A sír fölé később templomot 
építettek. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztri-
ában és Magyarországon terjedt el. Árvizek és tűzvé-
szek ellen védő szent.

Forrás:  Diós István: A szentek élete



Zászló csúcsdísz
Fotó: Dudás Gáspár

Porcelán serleg
Fotó: Dudás Gáspár

Szent Flórián vértanú
Fotó: internet
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