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Az önkormányzAt hírei, AktuAlitások

TESTÜLETI HÍREK

AZ ÖNKORMÁNYZAT
AKTUÁLIS HÍREI

Május

 2018. május 22-én tartotta 
soros ülését a képviselő-testület. 
A jogszabályi előírásoknak meg-
felelően a testület megtárgyalta az 
önkormányzat 2017. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló 
könyvvizsgálói jelentést, továbbá 
jóváhagyta a 6/2018.(V.25.) ön-
kormányzati rendeletét az önkor-
mányzat 2017. évi zárszámadásá-
ról. A rendelet és előírt mellékletei 
elérhetőek a Nemzeti Jogszabály-
tár önkormányzati rendeleteket 
tartalmazó felületén. 

***
 Felülvizsgálta és módo-
sította a testület a helyi közmű-
velődésről szóló 11/2004.(X.15.) 
önkormányzati rendeletét. A he-
lyi közművelődési feladatok ellá-
tásáról szóló 7/2018. (V.25.) ön-
kormányzati rendelet a hatályos 

jogszabályokhoz igazítva tartal-
mazza a településen biztosított he-
lyi közművelődési alapszolgálta-
tásokat, a Sajóládi Közösségi Ház 
működésére vonatkozó alapelve-
ket, egyéb, a helyi közművelődés-
sel összefüggő kérdéseket. 

***
 Jóváhagyta a képvise-
lő-testület a 2017. évi Belső El-
lenőrzési tevékenységről szóló 
jelentését. Az önkormányzat és 
intézményeinek gazdálkodását, 
annak szabályszerűségét függet-
lenített belső ellenőrzés vizsgálja 
ellenőrzési program alapján. 

***
 Döntött a testület a Sajó-
ládi Közösségi Ház vezetői (igaz-
gatói) pályázati eljárásában. Az 
intézmény vezetésére az eddigi 
megbízott vezető, Takácsné Gah 
Erzsébet kapott megbízást 5 évre. 
Egyúttal a Sajóládi Közösségi Ház 
Szervezeti és Működési Szabály-
zatát is felülvizsgálta és aktuali-
zálta a testület.

***
 Megtárgyalták a képvi-
selők a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. végrehajtásának 
2017. évi átfogó értékeléséről szóló 
jelentést. Az átfogó dokumentum 
a gyámügyi hatóság, a gyermek-
védelmi szervek: családgondozó, 
védőnők beszámolóját, adatait, 
statisztikáját tartalmazzák a Sajó-
ládon végzett tevékenységükről.

***
 Tájékoztatásra került a 
képviselő-testület a Polgármes-
teri Hivatal 2017. évben végzett 
munkájáról. A beszámoló sarka-
latos pontja, miszerint bevezetés-
re került a hivatalban az ún. ASP 
rendszer, amely egy komplex köz-
igazgatási rendszer, mely a gaz-
dálkodási folyamatoktól kezdve 
az adóügyekig kiszolgálja és tá-
mogatja az önkormányzati mun-
kát.

Veres Mária
jegyző

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK

VÁLTOZÁS A SAJÓLÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚTI
FORGALOMSZABÁLYOZÁSÁBAN

 Ahogyan már a Tisztelt Lakosok észrevették, 
az elmúlt időben megváltozott a település főutcáján, 
a Dózsa György úton a közlekedési rend, várakoz-
ni tilos jelzőtáblák kerültek kihelyezésre kiegészítő 
táblákkal azokon a területeken, ahol az útpadka nem 
eléggé széles ahhoz, hogy elférjen egy jármű. 
 Korábban a Dózsa György út több szakaszán 
hosszabb időn keresztül (több napon keresztül is) a 
közúton parkoltak a járművek, ezzel akadályozva az 
ott közlekedőket.
 A táblák kihelyezését a lakosság és a Borsod 
Volán is kérte annak érdekében, hogy az úton vára-
kozó, parkoló gépjárművek ne idézzenek elő torló-
dást és balestveszélyes helyzeteket. A közútkezelő 
hatóság a rendőrséggel egyeztetve elhelyezte a vára-
kozni tilos közlekedési táblákat.
 A táblák kihelyezését különösen az indokol-
ta, hogy reggelente az iskola előtt kritikus közleke-

dési helyzetek alakultak ki az útpadkán parkoló gép-
járművek miatt. A szülők nem tudták biztonságosan 
kiszállítani a gyerekeket az autóból csak úgy, hogy 
az úttesten álltak meg a járművükkel a parkoló autó-
sor mellett, ezáltal az úttesten közlekedő járműveket 
feltartották a közlekedésben, a gyerekeknek pedig az 
úttestre kellett kilépni az autóból.
 A táblák kihelyezését követően több észrevé-
tel is érkezett az Önkormányzathoz, hogy a táblák ki-
helyezése miatt szülők nem állhatnak meg az iskola 
előtt a kihelyezett táblák következtében. Valószínű a 
tábla értelmezéséből fakadtak a hibás következteté-
sek, hiszen a várakozni tilos táblánál meg lehet állni 
a ki és beszállás, valamint a folyamatos ki és berako-
dás idejéig.
 Kérjük a közlekedőket a balesetek elkerülé-
se érdekében a közlekedési szabályok betartására és 
balesetmentes közlekedést kívánunk minden közle-
kedő részére.

Sajólád Község Önkormányzata
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ANYAKÖNYVI HÍREK
születések

2018. április-június

Radics Róbert Bence - Miskolc, 2018. 04. 09.
(An: Rontó Fruzsina)

Kovács Lili - Miskolc, 2018. 04. 18. 
(An: Czaga Marianna)

Zorinácz Levente - Budapest, 2018. 04. 20.
(An: Dr. Kiss Enikő)

Gyurkota Amélia - Miskolc, 2018. 04. 22.
(An: Gyuricskó Csilla)

Oláh Brendon - Miskolc, 2018. 04. 25.
(An: Oláh Dalma)

Merucza Amália - Miskolc, 2018. 04. 28. 
(An: Merucza Judit)

Dobos Dávid Róbert  - Miskolc, 2018. 05. 01.
(An: Kispál Rita)

Rétsághy Rupert - Budapest, 2018. 05. 05.
(An: Durbák Diána)

Bozó Ákos - Miskolc, 2018. 05. 14.
(An: Novák Ildikó Zsófia)

Dudás Áron - Miskolc, 2018. 05. 16.
(An: Bócsi Nikoletta)

Vitéz Flóra - Miskolc, 2018. 05. 23.
(An: Ládi Judit)

Bódi Regina - Miskolc, 2018. 05. 26. 
(An: Bódi Kitti)

Szalay Zoé - Miskolc, 2018.06.10.
(An: Kovács Ágnes Beáta)

házAsságkötések
2018. május-június

2018. május 14. 
Csóka Gyula – Merucza Judit

2018. június 01. 
Kugyela Gábor – Jurkó Alexandra

elhAlálozások
2018. április-június

2018. április 23. – Mészáros Ottó
(szül.: 1937. 01. 17.)

2018. április 27. – Tirpák Gyuláné
(szül.: Lőrincz Erzsébet, 1922. 04. 20.)

2018. május 03. – Szűcs Lászlóné 
(szül.: Nagy Erika, 1961. 12. 28.)

2018. május 06. – Szabó László Győző 
(szül.: 1951. 09. 17.)

2018. május 10. – Rontó László
(szül.: 1940. 08. 12.)

2018. május 12. – Kiss Lászlóné
(szül.: Kozma Katalin, 1963. 03. 09.)

2018. június 11. – Kiss István Ferenc
(szül.: 1929. 10. 04.)

2018. június 15. – Brilla János Andrásné
(szül.: Fizer Mária, 1954. 07. 05.)

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS FELÚJÍTÁS

 Korábban beszámoltunk arról, hogy az önkormány-
zat uniós pályázat keretében felújítja a Dózsa Gy. út és a 
Fráter Gy. út egyes szakaszain a csapadékvíz-elvezető háló-
zatot. A felújítás 2744 m hosszban történik. A munkálatokat 
a D- Gesztor Kft. fogja végezni. 
 A kivitelező 2018. június 25-én veszi át a munkate-
rületet az érintett hatóságok közreműködésével. A munkák 
megkezdésére várhatóan 2018. július első felében kerül 
sor, a szerződés szerinti teljesítési határidő 8 hónap.
 A felújítás során esetlegesen okozott kellemetlenség 
miatt ezúton is az érintettek elnézését kérjük. További fel-
világosítás Ördög Imre műszaki ügyintézőnél vagy Veres 
Mária jegyzőnél kérhető a Sajóládi Polgármesteri Hivatal-
ban ügyfélfogadási időben. 
 A műszaki dokumentáció megtekinthető a www.sa-
jolad.hu oldalon a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumen-
tumok között.

Veres Mária
jegyző

HIRDETMÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZ-
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL

 A jogszabályi rendelkezések értelmében a Nemze-
ti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
(NHKV Zrt.) látja el a hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladato-
kat is. 
 Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság 
terheinek csökkentése, amelynek érdekében 2018. január 
1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot 
személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok besze-
désével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg. Ennek 
révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette, 
lehetőséget teremtve ezáltal az ingatlanhasználók számára 
az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 
változások (pl. ingatlan használó adatainak változása) beje-
lentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a 
további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. 
 A szolgáltatással az NHKV Zrt. igyekszik azon la-
kosok részére is ügyintézési lehetőséget biztosítani, akik 
esetében a területileg illetékes közszolgáltató ügyfélszol-
gálata a lakóhelyükön kívül eső településen működik, így 
nem kell a változásbejelentések miatt akár több tíz kilomé-
tert utazniuk. Emellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az 
esetleges számlatartozás befizetésére is, amellyel az NHKV 
Zrt. a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kelle-
metlenségeket kívánja minimalizálni, illetve a díjtartozások 
rendezését megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a 2016-2017. 
évi teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi 
kamatot nem számít fel.  Forrás és további tudnivalók: htt-
ps://nhkv.hu/ 

NHKV Zrt.
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SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA

ANYÁK NAPJA

 2018. május 7-én óvodánkban is köszöntöttük az 
Édesanyákat és a Nagymamákat. Az esztendő legszebb ün-
nepére sokat készült minden felnőtt és gyermek, hogy mél-
tóképpen fejezhessék ki hálájukat a kicsik az őket szeretettel 
körülvevő Édesanyáknak. 
 A kiscsoportosokat az Édesanyák ébresztették ezen 
a délutánon, mivel ebben az életkorban az érzelmi kötődés 
még sokkal erősebb, így igyekeztünk olyan lehetőséget biz-
tosítani, ami kevés alkalommal adatik meg számukra. 
 Minden csoport a saját termében várta az ünnepre 
érkezőket. A gyermekek meghitt családias légkörben ver-
sekkel, dalokkal köszönték meg az Édesanyáknak a gondos-
kodást, a szeretetet, a Nagymamáknak a sok törődést. Az 
ünnepség végén hálája jeléül kis ajándékot adott át minden 
gyermek az Édesanyjának és a Nagymamájának.

Bartók Jánosné
óvodavezető

ÓVODÁBA HÍVOGATÓ

 Immár harmadik alkalommal szerveztünk 
Óvodába hívogató nyíltnapot, amelyre ebben a ne-
velési évben 2018. május 16-án került sor. 
 Az Óvodába beiratkozott leendő kiscsopor-
tosokat vártuk szüleikkel. Az volt a célunk, hogy le-
hetőséget biztosítsunk az óvodával, a felnőttekkel, a 
környezettel történő ismerkedésre. 
 A kicsik a szülőkkel, óvodapedagógusokkal 
együtt mondókákkal, ölbéli játékokkal, vizuális tevé-
kenységekkel, színezéssel, ragasztással ismerkedtek. 
 Egy örömteli délelőttben volt részük a gyer-
mekeknek, akik szemmel láthatóan jól érezték magu-
kat első alkalommal a csoportban. Az óvónénik kis 

ízelítőt adtak a szülők számára az óvodában szerve-
zett életről, tevékenységekről. 

Bartók Jánosné
óvodavezető

intézmények hírei, eseményei
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BALLAGÁS AZ ÓVODÁBÓL

 2018. május 25-én Búcsúztak a nagycsopor-
tosok az óvodától. Délelőtt végig járták a megszo-
kott épület csoportszobáit, elbúcsúztak minden 
gyermektől, felnőttől. Beköszöntek azokba a ter-
mekbe ahová óvodás éveik kezdetén jártak.
 Délután ünnepélyes keretek között vettek 
búcsút az óvodától. Versekkel énekekkel, táncos 
műsorral mutatták meg, a meghívott kedves ven-
dégek és szülők számára, hogy mennyit fejlődtek, 
ügyesedtek a 3-4 év alatt. 
 Az ünnepség zárásaként az óvodapedagó-
gusok fényképeket vetítettek ki, melyen szemmel 
látható volt a kezdeti idők emlékeit megörökítő 
események alapján a gyermekek óvodás évei alatt 
bekövetkezett fejlődés. 
 23 gyermek búcsúzott el és kezdi  szeptem-
berben iskolai tanulmányait.
 

Bartók Jánosné
óvodavezető

Fotók a 2. oldalon

GYERMEKHÉT AZ ÓVODÁBAN
Az árulkodó gyermekszemek mindent elmesélnek…

 A gyermekek őszinték. Soha nem színészked-
nek, nem tudják mi az, hogy megjátszani magukat. 
Arcukra van írva, ha boldogok és az is, ha szomorú-
ak. Nagyon hálásak tudnak lenni a törődésért, fára-
dozásért és az önzetlen szeretetért. 
 Ilyen derűs, önfeledt, felhőtlen gyermekarcok 
jellemezték a Gyermekhét rendezvényeit a mi óvo-
dánkban is. Hálás szemekkel, tapsoló kezekkel és 
boldog mosollyal jutalmazták az értük fáradozó, ne-
kik műsort adó, őket szórakoztató felnőtteket, ven-
dégeket. 
 Május utolsó vasárnapján kezdődött meg a 
több napon át tartó rendezvénysorozat. A „Gyer-
meknap” tiszteletére a Sajóládi Önkormányzat és 
Közösségi Ház a település gyermekeinek sziporkázó, 
kedves műsorral és ajándékkal kedveskedett. Élvez-
hették az ugrálóvárat, nagy csúszdákkal, ügyességü-
ket próbára tehették a KRESZ pályán, jót mulathattak 
a bábozáson. Az arcfestés és a kézműves tevékenysé-
gek elvarázsolták őket ezen a vasárnapi délutánon. A 
Nyugdíjas Klub tagjai kedves jelmezbe bújtatott nya-
lókát készítettek az apróságoknak. A Közösségi Ház 
jóvoltából muffin süteményt kaptak a gyermekek. 
Köszönet érte minden szervezőnek és a segítőknek.
 Csütörtök reggel, május 31-én az „amerikai 
iskolabusz” újra megállt az óvoda kapuja előtt és 
egészen Miskolcra, a Kisvasút célállomásáig vitte 
el a mi „gyöngyszemeinket”. A kisvonatról le sem 
szálltunk, csak a végállomásnál, majd erdei séta és a 

jó ízűen elfogyasztott hideg élelem után délután 3-ra 
érkeztünk vissza kellemesen elfáradva.
 A Közösségi Ház szervezésében pénteken, 
június 1-én Herczeg Mária bábműsora tartotta fenn 
apróságaink figyelmét és felejthetetlen délelőttöt biz-
tosított az ovisok számára.
 Hétfőn - az óvodavezetője által egy alapít-
vány segítségével - újabb örömteli délelőttben volt 
részük a gyermekeknek. Az ugrálóvár, a népi játékok 
újdonságszerű varázsa, az arcfestés tette emlékeze-
tessé a napot és ezeket a pillanatokat. Profi fotós is 
megörökítette a délelőtt eseményeit, amelyeket ha-
marosan közre is tudunk majd adni a szülőknek.
 Kedden a Szépenszóló Társulat hívta táncba 
a gyermekeket. Az óvodások zenevilágából merítve 
az ötleteket majd Vajaspánkó című mese előadásával 
Zámborszky Eszter mesélő úgy maga köré gyűjtöt-
te őket, hogy azt már felülmúlni nem lehetett. Ez a 
program is a Közösségi Ház szervezésével valósult 
meg.
 Szerdán egy szép piros, nagy tűzoltó kocsi 
szirénája csalogatta ki a gyermekeket a parkolóba, 
ahol körbejárva megcsodálhatták, felszállhattak rá és 
megkérdezhették a kedves tűzoltó bácsikat munká-
juk fontosságáról és szépségéről. A készséges tűzol-
tók között jelen volt két óvodásunk apukája is gyer-
mekeik és óvodástársaik nem kis meglepetésére. 
 Alig ocsúdtak fel az ámulatból, máris egy 
rendőrautó váltotta fel a tűzoltó kocsit. A rendőrsé-
gi személyautó beállt az óvoda udvarára és szinte 
minden gyermek, aki érdeklődött szívélyes választ 
is kapott a kérdéseire és természetesen beülhettek a 
rendőrautóba; megszólaltak a szirénák is. Délre, ebé-
didőre csak nehezen sikerült becsalni gyermekeinket 
az óvodába. Ebéd alatt több kis óvodás eltökélt szán-
déka volt a Tűzoltóság illetve a Rendőrség hivatalos 
állományát bővíteni a jövőben.
 Hajrá, gyerekek!
 Így teltek el a „Gyermekhét” sűrű progra-
mokkal tarkított napjai. 
 Otthon talán még ma is mesélnek ezekről a 
felejthetetlen percekről a mi kicsinyeink. Óvodai ber-
kekből bátran kimerem jelenteni, hogy még máig is 
el vannak varázsolva.

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

További fotók a 2. oldalon
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HUNGARIKUM
FESZTIVÁL

 Április 21-én délután
került megrendezésre Sajó-
ládon a Hungarikum Fesztivál.
 A program célja azoknak a magyar nemzeti 
értékeknek a bemutatása, amelyekre méltán büszkék 
lehetünk, hiszen az egész világon ismertek.
 A műsor során felléptek a  Sajóládi Gyöngy-
szem Óvoda nagycsoportosai, a sajóládi Fráter 
György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú mű-
vészeti iskola 3. és 4. évfolyamos táncosai, a Sajóládi 
Dalkör, a Sajóládi Bokréta Néptáncegyüttes. 
 Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház 
primadonnája, és Jenei Gábor, a Budapesti Madách 
Színház művésze népszerű operettekből adtak elő 
részleteket. Őket követte az Agyagbanda és a Classic 
zenekar műsora. 
 A programot solymász bemutató színesítette. 
 A színpadon zajló műsorokkal egy időben  
minden elismert Hungarikum fotókiállítás formájá-
ban megtekinthető volt. 
 A vásáron házi sajtokat,  mézet, bort, édessé-
get, lufit vásárolhattak az érdeklődők. 
 A  gyerekek csuhéfoglalkozáson vehettek 
részt,  lovagolhattak, kipróbálhatták ügyességüket a 
Kresz-parkban, részt vehettek  kismesterség-bemu-
tatón, és íjászkodhattak.
 Minden résztvevőt megvendégeltünk egy-
egy tányér töltött káposztával, a felnőtteket egy 
fröccsel, a gyerekeket pedig szörppel  láttuk vendé-
gül.
 Bízom benne, hogy mindenki jól érezte ma-
gát a rendezvényen. 

Takácsné Gah Erzsébet
Fotók a 15. oldalon

KÖZÖSSÉGI HÁZ

közösségi hírek, események

GYERMEKNAP

 Május 27-én, vasárnap a gyermekeket ünne-
peltük.
 Gyermeknap alkalmából a Piactéren a gye-
rekeket arcfestő, lufibohóc, ugrálóvár, Kresz-park, 
kézműves foglalkozás és a Kalamajka Bábszínház 
várta. A rendőrautót is egészen közelről megnézhet-
ték a gyerekek.
 Az idő nem volt kegyes hozzánk, mert bár 
nem esett, az ugrálóvárat a közelben dúló vihar mi-
att hamar le kellett bontani, a tűzoltóautót pedig saj-
nos nem tudták rendelkezésünkre bocsájtani riasztás 
miatt.
 A bábszínházzal is tető alá szorultunk, de ez 
nem okozott fennakadást, mindenki élvezettel hall-
gatta és jókat kacaghatott az előadáson.
 Az árusoknál édességet és játékokat lehetett 
vásárolni.
 Sajólád Község Önkormányzata és a Sajóládi 
Nyugdíjasklub jóvoltából sütit, szörpöt és nyalókát 
is kaptak ajándékba a gyerekek.
 

Takácsné Gah Erzsébet
Fotók a 16. oldalon

DIGITÁLIS KÉPZÉSEK

 A Sajóládi Közösségi Házban két turnusban 
június 18-tól 29-ig, és július 2-től 13-ig a „Digitális 
szakadék csökkentése GINOP-6.1.2-15” elnevezésű pá-
lyázat keretében Digitális alapkompetenciák fejlesztése 
címen képzés zajlik. 
 A képzések 2-2 hétig, minden hétköznap 
9.00-től 15.00 óráig folynak.
 A tanfolyam elvégzése után a résztvevők 
megtarthatják a tabletet, amelyen tanultak. 
 A képzésre jelentkezni érkezési sorrendben, 
a Közösségi Házban személyesen, egy adatlap kitöl-
tésével, a tanfolyamon való teljes részvétel vállalásá-
val, 18-65 év közötti életkorúaknak lehetett, akik ko-
rábban hasonló tanfolyamon még nem vettek részt. 
 Amennyiben igény van újabb képzés indí-
tására, a kritériumoknak megfelelő 15 fő jelentkezé-
sével módunkban áll újabb képzést indítani. Ezért, 
aki még szeretne jelentkezni, az a Közösségi Házban 
nyitvatartási időben, személyesen megteheti.

Takácsné Gah Erzsébet

FALUNAP

 2018. június 30-án, lapszámunk megjelené-
sével közel egy időben kerül megrendezésre a Falu-
nap.
 Délután 15 órától várunk mindenkit szeretet-
tel a Sportpályára, 19 órától pedig a Polgármesteri 
Hivatal előtti térre!

Takácsné Gah Erzsébet
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A SAJÓLÁDI NYUGDÍJAS KLUB
munkájának féléves beszámolója

 A karácsonyi, újévi családi programokat ki-
pihenve, újult erővel kezdtük ezt az évet is. Új ter-
veket, feladatokat határoztunk meg a januári klub 
foglalkozáson. Terveink között szerepelt, hogy előa-
dások hallgatunk meg egészségügyi témában és úti-
beszámolókat. Terveztük, hogy részt veszünk, illetve 
besegítünk az aktuális községi rendezvények előké-
születeiben, és amit nagyon szeretünk, kirándulások 
szervezését is elhatároztuk.
 2018. 02. 10-re jótékonysági bált szervezett a 
Sajóládi  Közművelődési és Népművészeti Együttes. 
Minket, nyugdíjasokat tombolatárgyak készítésére 
kértek fel. Így  készítettünk papírból gyertyatartó-
kat, szíveket, virágtartó kaspót, amibe élő virágot 
tettünk. A bálon heten vettünk részt, ami nagyon 
emlékezetes és jó volt. 
 2018. 02. 08-án Bűnmegelőzési Program ke-
retében  Dudás  Péter, a B.A.Z Megyei Rendőrka-
pitányság alezredese tartott előadást, hogy az idő-
sebbek mire vigyázzanak, figyeljenek azért, hogy ne 
váljanak bűncselekmények áldozatává. A községből  
is többen részt vettek az előadáson, sőt az előadás 
hatására 40 db elektronikus ajtóéket kellett rendel-
tünk. Ezek használatával biztonságosabbak az éjsza-
káink.
 Nőnap alkalmából Polgármester Úr megláto-
gatott a klubfoglalkozáson és felköszöntött minket. 
Köszönjük Neki! 
 A húsvétra készülve az óvodásoknak készí-
tettünk ajándékba nyuszis nyalókát, amiket a Hús-
vétváró Ünnepségen adtunk át a kicsiknek. Büsz-
kén mondhatjuk, ötletes és szép kis ajándék volt. A 
hozzávalókat a Közösségi Ház biztosította. Hasonló 
ajándékot, virágnyalókát készítettünk a gyereknapra 
is. Mindkét alkalommal a klub tagjai segítettek ki-
osztani az ajándékokat.

 A Házasság Hete programsorozat alkalmá-
ból több előadást is meghallgattunk, szép és megha-
tó filmet néztünk. 
 V. Kulcsár Ildikó a Nők Lapja szerkesztője 
előadásán is részt vettünk a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő termében. Vidám és tanulságos volt 
az este.
 Én mint klubvezető itt szeretném megkö-
szönni klubtársaimnak az előadásokon és rendezvé-
nyeken szép számmal való részvétüket .

 A tavasz illetve a jó idő beköszöntével elindul 
a kirándulások időszaka is. 
 2018 04. 27-én a Miskolci Vadasparkba kirán-
dultunk helyi tömegközlekedéssel. Csendes, nyu-
godt sétával végigjártuk a park területét, néha nosz-
talgiáztunk - boci, bárány, kecske, tyúk. „Ezek nekünk 
is voltak odahaza.” jelszóval. A miskolci sétálóutcán 
egy fagyizással zártuk a kellemesen eltöltött napot.
 2018. 05. 10-én  az ország hetedik legszebb 
kastélyát, a Tiszadobon található Andrássy-kastélyt 
látogattuk meg. Ide két klubtagunk jóvoltából sze-
mélykocsival utaztunk. Csodálatosan szép a kastély 
és a kastélykert. A parkjában uzsonnáztunk. Újra egy 
szép napot töltöttünk el. 

 Végül 2018. 05. 30-án  16 fős létszámmal 
egész napra kirándultunk Aggtelekre és Jósvafőre a 
hivatal, illetve az egyesület két kisbuszával. Jósvafőn 
a Tengerszem Szálló környékén sétálgattunk, Aggte-
leken pedig a Baradla barlang 1 órás túráján vettünk 
részt. Csodálatos cseppköveket láttunk, a hangver-
seny-terembe zenét hallgattunk. A túra előtt közösen 
megebédeltünk. Az idő nagyon szép volt, gazdag és 
szép emlékekkel, biztonságban tértünk haza, köszön-
hetően a két rendes, kedves sofőrünknek. Köszönjük 
nekik!

 Örömmel nyugtázom még, hogy több új tag-
gal bővült a csapatunk. De továbbra is szeretettel  
várunk minden kedves nyugdíjas hölgyet és urat vi-
dám kis csapatunkba!
 Júliusban és augusztusban a klub foglalkozás 
szünetel, mivel várnak minket - nagymamákat - az 
unokák, a gyerekek, a nyaralás, a pihenés, a család-
dal töltött szép napok. Ehhez kívánok mindenkinek  
jó egészséget, tartalmas nyarat!

Gyulainé Libárdi Ágnes
klubvezető
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PÁLOS TELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA

 2018-ban Pécs volt a házigazdája a VII. Pálos 
Települések Találkozójának. 
 Az idei találkozó több szempontból is kiemel-
kedő jelentőséggel bírt, hiszen első alkalommal adott 
otthont a rendezvénynek olyan település, ami város, 
ráadásul olyan, amelyik megyeszékhely és püspö-
ki székhely is. Ezen kívül az a tény is emelte az idei 
alkalom jelentőségét, hogy Pécsett található a Pálos 
Rend Magyarországi Tartományának központja.
 Az idén 27 település, több mint 100 fővel kép-
viseltette magát a találkozón.
 Nagyon nehéz megtalálni a megfelelő kife-
jezést, milyen érzések is fogtak el, amikor megér-
keztünk a pécsi pálos templom elé. Egyszerre volt 
megható, felemelő, bensőséges és mégis nagyon köz-
vetelen, baráti. 
 A szentmise előtt a lépcsőkön várakozva 
egymás után bukkantak fel az ismerős arcok, a többi 
résztvevő település képviselői. Mosolyt csalt az ar-
comra, amikor egyik-másik küldöttség tagjai széles 
ölelésekkel üdvözölte egymást. Olyan érzésem tá-
madt, mintha egy nagy család régen látott tagjai ta-
lálkoznának egy esküvőn. 
 Talán nem is csoda, hiszen egy „családba” 
tartozunk mi, pálos hagyományokkal bíró települé-
sek és összejárunk egy évben egyszer biztosan, hogy 
megünnepeljük egymást, magunkat, az évek alatt a 
találkozókon szövődött kapcsolatokat, együttműkö-
déseket, barátságokat.

 A pécsiek jó házigazdaként igazán kitettek 
magukért. Olyan komplexen szervezett rendezvény 
részesei lehettünk, amelyre vendégként nem igen 
lehet szavunk. Igaz, nagyszabású tervüket, hogy a 
Jakab-hegyi kolostorromnál legyen a szentmise, a 
szeszélyesnek mondható, Medárd napi időjárás ke-
resztbe húzta. De nem csökkentette a találkozó ér-
tékét, hogy a pálosok jelenlegi templomában vehet-
tünk részt a misén.
 A nap további részében a résztvevők a Zsol-
nay Kulturális Negyedben és Pécs belvárosában 
kulturális programokon vettek részt. A találkozó 
során tartott ünnepség keretében beszédet mondott 
a házigazda település polgármestere dr. Páva Zsolt, 
Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök és Csóka 
János pálos tartományfőnök. A pécsi polgármester 
a találkozók vándorzászlójának átadásával adta to-
vább a rendezés megtisztelő feladatának stafétáját a 
következő évi találkozó megszervezését vállaló tele-
pülés, a Somogy megyei Iharos polgármesterének.
 A kultúrával töltött, kellemesen fárasztó nap 
után nyugodtan kijelenthetjük, hogy fantasztikus ér-
zés ebbe a „családba” tartozni, és izgatottan várjuk, 
hogy jövőre újra együtt lehessünk mi, pálos telepü-
lések és újabb „családtagot” ismerhessünk meg köz-
lelbbről.
 Köszönjük a pécsieknek a szívélyes vendég-
látást!

Varga-Bócsi Ágnes
Foktók a 15. oldalon

50+1 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

 2018. május 11-én 65 éves öreg diákok ta-
lálkoztak ismét a sajóládi iskolában.
 Összesen 13 fő vett részt az A és B osz-
tályból a találkozón. A finom babgulyás és a házi 
süteményeink elfogyasztása után sokat és sokáig 
beszélgettünk. Örök témáink a gyerekkori csíny-
tevéseink voltak, de boldogan meséltünk egymás-
nak gyermekeinkről, unokáinkról és ifjúságunk-
ról.
 Az idén voltunk, illetve leszünk 65 évesek. 
Oraveczné Supák Katica osztálytásunk pontosan 
a találkozó napján ünnepelte a születésnapját, így 
sok-sok szeretettel köszöntöttük együtt őt.
 Mécsest gyújtottunk a közelmúltban el-
hunyt Gálné Mészáros Margit osztálytársunk em-
lékére és a jó Isten oltalmába ajánlottuk.
 Kellemes hangulatban, gyorsan eltelt a 
délután, amivel újabb szívet melengető emlékkel 
gazdagodhattunk.

Szabóné Molnár Margit „Tini”

LENGYEL-MAGYAR GYEREKEK TÁBOROZÁSA

 2018. június 12. és 19. között zajlott a sajóládi és 
lengyel testvértelepülésünk, wielgomlyny-i gyerekek 
táborozása Mezőkövesden.
 A tartalmasan töltött hétről készült szöveges és 
fényképes beszámolóinkat, a résztvevőkkel készített 
interjúkat következő, augusztusban megjelenő szá-
munkban olvashatják majd az Olvasók!

Szerk.
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ÜDVÖZÖLJÜK SAJÓLÁDON!

emberek, Arcok, hivAtások sAjóládról

„FOGAS KÉRDÉSEKRŐL” - interjú dr. Balogh 
András fogorvossal

 Fehér falak, fúrózúgás, izgalmak, a gyógysze-
rek terjengő illata a levegőben… Azt hiszem sokunk-
nak mindezekről a fogorvosi rendelő, a vizit előtti 
stresszes várakozás jut eszünkbe… Bevallom, furcsa 
érzésekkel gyorsítottam lépteimet a már emlegetett 
helyszín felé aznap délután, hogy a telefonon már 
egyeztetett beszélgetésre időben odaérjek. A várót a 
felnőttek jókedélyű csevegése, a gyerekek csintalan 
játéka töltötte be… Semmi jele a már említett izga-
lomnak, feszültségnek… Némi várakozást követően 

elégedett mosolyú páciens nyitja az ajtót, mögötte 
szimpatikus, szintén mosolygós fiatalember lép ki a 
rendelőből… Ezt így is lehet? Tettem fel magamnak a 
kérdést…
 Most már bátrabb, határozottabb lépésekkel 
közeledtem a hang alapján megismert fehér ruhás 
„ismeretlenhez”!
 „Balog András” - mutatkozott be erős kézfo-
gással leendő interjúalanyom.
 A következő cikk a vele rögzített beszélgetés 
legfon tosabb ”lenyomatait” hivatott megörökíte-
ni…

SAJÓLÁDI ROMA NAP - 2018

 Az előző évekhez hasonlóan az idén is megrendeztük Sajóládon a Roma Napot.
 A parlamenti választások miatt az áprilisra tervezett rendezvényt el kellett halasztanunk, így 2018-
ban május 5-én tartottuk meg. 
 Nagy várakozás előzte meg ezt a napot, hiszen ismét meghirdettük a főzőversenyt, amire 7 csapat 
nevezett be. A rendezvény ugyan csak 13 órától kezdődőtt, de a csapatok már reggel nekiláttak az előkészü-
leteknek, hogy a 15 órai zsűrizésre minden étel elkészülhessen. 
 A rendezvény ideje alatt id. Rontó László kosárfonását tekinthették meg a kilátogatók. A gyerekek-
nek sportos játékokkal kedveskedtünk, amiért csokikat, nyalókát és süteményeket  kaptak. A felnőtteket 
ingyenes büfé várta, ahol is főtt virslit és kólát kaphattak. 
 Majd elérkezett a főzőverseny zsűrizése. A zsűri tagjai Varga Norbert alpolgármester, Veres Mária 
jegyző asszony és Piszkor Henrietta voltak. A zsűri megkóstolhatta a hagyományos, bográcsban főtt ételeket, 
és elmondásuk szerint nagyon nehéz dolguk volt idén is, de sikerült kiválasztani a legjobb étkeket. 
 A helyezések a következőképpen alakultak: A III. helyezet Szabó Andrásné és Poczok Zoltánné töl-
tött káposztája lett.
A II. helyezést Tóth Georgina, Rontó Lászlóné és Lippai Adrienn kapta egy szaftos pacal-csülök pörkölttel.
Az I. helyezetnek járó dicsőséget pedig Vass István és Vassné Rácz Tímea marhapörköltje érdemelte ki.
 A zsűri tagjai úgy döntöttek, hogy egy külön díjat is felajánlanak a bográcsos lecsó készítőinek, a 
Szabó András, Budai Norbert, Rontó Péter és Vas Géza alkotta csapatnak.
 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat még egy ajándékcsomaggal köszönte meg id. Rontó Lászlónak 
a bemutatót. 
 Végezetül pedig a Döndi duó együttes húzta a talpalávalót a rendezvény végéig. 
 A Sajólád Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeretné mindenkinek megköszönni, aki egy kicsit is 
segített, hogy a rendezvény megvalósuljon, valamint a Sajóládi önkormányzatnak a tárgyi segítségeket. 
 Nem utolsó sorban itt szeretnénk megemlékezni a rendezvény után nem sokkal, május 10-én elhunyt 
id. Rontó Lászlóról, aki Sajóládon az egyetlen cigány ember volt, aki a cigányok ősi mesterségét a kosárfo-
nást, seprű készítését művelte. A gyászoló családnak részvétünket fejezzük ki, az elhunytnak pedig adjon az 
Úr örök nyugodalmat.

Rontó András
Sajólád Roma Nemzetiségi 

 Fotók a 16. oldalon Önkormányzat elnöke

SAJÓLÁDI ROMA NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT
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 Nemrég érkezett közénk! Sokan még csak 
hallomásból ismerik! Hogyan mutatná be magát? 
Melyek eddigi életének főbb állomásai?
 Balogh András vagyok, köszöntöm a ked-
ves Olvasókat! 2018 márciusától tevékenykedem 
fogorvosként Sajóládon, illetve Sajópetriben. 1988. 
augusztus 21-én születtem Bethlenben, Erdélyben. 
Gyerekkoromat Romániában töltöttem, orvosi ta-
nulmányaimat a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen végeztem 2014-ben. Ebben az 
esztendőben döntöttem úgy, hogy Magyarországra 
költözöm, és itt kezdem meg fogorvosi pályafutáso-
mat. Miskolcon telepedtem le és itt kezdtem el dol-
gozni. 2015-ben a Debreceni Egyetemen folytattam 
tanulmányaimat, mint fogszabályzó-szakorvosjelölt. 

 Melyek azok a momentumok az életében, me-
lyek a pályaválasztáskor anno az orvosi pálya felé 
terelték?
 Már kisgyermekként állatorvos szerettem 
volna lenni. Szüleim biztatására azonban a fogorvosi 
pályát választottam. Döntésemet nem bántam meg, 
szívvel-lélekkel igyekszem a munkám végezni. Az 
orvosi pálya véleményem szerint nemcsak egy szak-
ma, hanem egy hivatás, mely minden nap újabb kihí-
vások elé állítja az embert, az orvost, melynek próbá-
lok eleget tenni. 

 Ön szerint a  fogorvosi pálya mennyire szá-
mít speciális, bizalmi területnek az orvosláson be-
lül?

 A fogorvos egyik legfontosabb feladata a 
betegek bizalmának elnyerése, ami már akkor el-
kezdődik, amikor először belép a rendelőbe. Fontos 
számunkra, hogy a páciens biztonságban, szakértő 
kezek között érezze magát, ennek érdekében közvet-
len kapcsolatot igyekszünk kialakítani, hogy minden 
betegünk elégedetten távozzon a rendelőből.

 Hogyan látja? Melyek a legfontosabb meg-
oldandó, orvosi  feladatok itt Ládon? Mikor, hol és 
milyen fogászati problémákkal lehet felkeresni Dok-
tor Urat?
 Sajnos, mint Magyarország legtöbb területén, 
Sajóládon és Sajópetriben is a legmeghatározóbb fo-
gászati probléma a gócok felkutatása és ezen gyul-
ladásos területek megszüntetése, illetve ezek kiala-
kulásának megelőzése az elsődleges szempontunk. 
Ugyanakkor a fogazati esztétika és a rágófunkció 
helyreállítása is fontos feladatunk. 
 Sokan kérdezik, hogy foglalkozunk-e fogpót-
lásokkal. Igen, foglalkozunk! Úgy kivehető készülé-
kekkel, mint rögzített (koronák, hidak) pótlásokkal 
is. Technikusunk is van, ezért a pácienseknek csak 
annyi a feladatuk, hogy bejönnek a rendelőbe. 
 Szerdánként Sajóládon dentálhigiénikus 
rendelés zajlik. Ezen a napon fogkő-eltávolítás, fo-
gékszer felragasztás, fogfehérítés, fogászati szűrés 
történik. Vannak modern eljárások is, úgy, mint a 
homokfújás fogkő-eltávolítás után, ami leszedi az el-
színeződéseket, ezáltal pontosabb munkát végezhe-
tünk. 
 A betegek fogmosásra nevelése, illetve a 
fogselyem helyes használata, valamint a fogmosás 
technikájának tökéletesítésére használt eszközök és 
anyagok tudatosítása a dentálhigiénikus szakember-
rel közös feladatunk. 
 Ugyanakkor olyan betegek számára, akik 
speciális beavatkozást (implantátum, sebészi beavat-
kozás, fogágy problémák, fogszabályzás) igényel-
nek, azok számára útbaigazítást nyújtunk.
 A fogfájással küzdő betegeket a rendelés idő 
első órájában fogadjuk időpont nélkül, ami után a 
bejelentkezett páciensek ellátása történik, így mini-
mális a várakozási idő, úgy a fogfájós, mint az elő-
jegyzett betegek számára. 

 Milyen tanácsokkal látná el pácienseit „fo-
gas kérdésekkel” kapcsolatosan?
 Legfontosabb tanácsom prevenciós céllal 
mindenképp az, hogy félévente egy vizsgálatra jöjje-
nek be a rendelőbe, hogy ne kelljen eljutni a foghúzá-
sáig.

Köszönöm, hogy elfoglaltságai ellenére is lelkesen 
vállalta az interjút! Örülök, hogy beszélgethettünk!

Szendrei Csilla
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KÖLYÖK FEJTÖRŐK

A betűháló 9 népszerű meseszereplő nevét rejti! 
Vajon melyik történet hősei ők?

Melyik úton juthat el a tűzoltó a tűzoltóautóhoz? 
Segíts megkeresni!

gyerekkuckó

VAKÁCIÓ
Nyári szabadság a kisgyermekeknek…

 „Gyermekhét” az óvodában c. újságcikkben 
(lásd 6. old.) már írtam a gyermeki háláról, a kisgyer-
mekek szeretet igényéről, most a nyári időszakról, az 
óvodán kívüli tevékenységről szeretnék beszélni.
 Tisztában vagyunk azzal, hogy a mai világ, 
taposómalma nem engedi meg a szülők részére a 
hosszú szabadságot. A Sajóládi Gyöngyszem Óvoda 
nem zár be nyáron, folyamatos műszakban fogadja a 
gyermekeket.
 Nagy változás ez a régi időkhöz képest, hi-
szen ezekben az időkban a szabadság betervezé-
se miatt már év elején közöltük a kedves szülőkkel 
a nyári zárva tartás idejét. Most annyi a kérésünk, 
hogy mindenki próbálja meg lehetőségeihez mérten 
a pihenés, kikapcsolódás idejét a családjával együtt 
eltölteni. Legyen ez egy minőségi idő szülőknek és 
gyermeknek egyaránt.
 Nekünk, óvodapedagógusnak az intenzív 
fejlesztési, szorgalmi időszak szeptember 1-től má-
jus 31-ig tart. A nevelési év június 1- augusztus 31 
közötti időszaka számunkra is a szabadságolás, a ki-
kapcsolódás és a feltöltődés ideje. A létszámcsökke-
nések, szabadságolások miatt csoportösszevonások 
történnek. 
 Nem akarok a szakemberek elmondásai-
ra hivatkozni, de azt gondolom, azzal egyetértünk 

mindannyian, hogy a kisgyermek idegrendszerének 
is fontos az érés, a pihenés, a feltöltődés időszaka. 
Ilyenkor nem kell az évközbeni szabályoknak meg-
felelni, időre felkelni stb. 
 Tudjuk, nehéz lekötni a gyerekeket, de nem 
kell örökké programot csinálni nekik, elég közösen 
sütkérezni, főzőcskézni, kertészkedni, együtt boltba 
menni, esetleg moziba elvinni. Sokat lehet beszélget-
ni, együtt játszani. A gyerekek hamar megnyílnak 
otthoni környezetben, elég csak egy palacsintasütést 
együtt végezni, segítséget kérni hozzá és mindjárt 
érzik a kötődést, a szeretet, a törődés jeleit a szülő 
részéről. Több csínytevést is megengedhetünk ilyen 
alkalommal, pl: sárba tapicskolni, szabadon futká-
rozni, szaladgálni velük vagy elmenni együtt kisebb 
kirándulásokra stb.
 Az együtt eltöltött időért hálásak lesznek és 
ez idő bepótolhatatlan, nem tér vissza már. 
 Emlékezzünk vissza mindig saját gyermek-
korunkra. A szülő akkor sem tehette meg, hogy az 
egész nyarat együtt töltse a gyermekével, de felejt-
hetetlenek a közös nyaralások, a közös programok, 
az együtt töltött szabad idő. A gyermekkorunkból 
magunkkal hozott emlékek végig kísérik életünket. 
 Legyen a mi csemetéinknek is ez a nyár az 
együvé tartozás szép emléke, egyedi nyaralás és mi-
nőségi idő a család számára.

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes 
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okoskodunk! - informAtikAi rovAt

ONLINE VÁSÁRLÁSRÓL

 A jelenlegi tendencia azt mutatja, hogy akár a 
400 milliárd forintot is elérheti az online bonyolított 
kereskedelem volumene! Immár több mint három-
millió magyar költi a pénzét internetes vásárlások 
alkalmával.
 Az interneten keresztül bonyolított vásárlás 
számos előnnyel, lehetőséggel jár, azonban nem árt 
ismerni a jogainkat és némi körültekintéssel eljárni 
a vásárlások során. Az online vásárló ugyanis hajla-
mos csak a termékkel és annak árával foglalkozni.
 Íme pár jó tanács, hogy a világhálón megvá-
sárolt termék ne okozzon csalódást:
 - Amennyiben olyan webáruházból rende-
lünk, ahonnan korábban még nem, mindenképp ol-
vassuk át az Általános Szerződési Feltételeket (rövi-
den: ÁSzF). Ez az irat rendelkezik többek között a 
megrendelés menetéről, a szerződés létrejöttéről, a 
szállítási határidőről és díjról, az elállási jogról, a jó-
tállásról, a panaszrendezés módjáról, stb.
 - Ellenőrizzük például az ÁSzF-ben, hogy a 
webáruházat hazai vagy külföldi cég üzemelteti-e. 
Ennek az esetleges panaszrendezés vagy jótállás ér-
vényesítése során van jelentősége. Az igényérvénye-
sítés külföldi kereskedőkkel szemben hosszadalmas 
és nehézkes.
 - Amennyiben a kereskedő weblapján nem 
találhatóak meg a cégre vonatkozó információk, ja-
vasolt a rendeléstől eltekinteni. Szintén gyanúra ad-
hat okot, ha az elérhetőségek között csupán mobilte-
lefonszámot és ingyenesen létrehozható e-mail címet 
találunk
 - Gyanús lehet az is, ha vállalkozás a fizeté-
si feltételek között csupán előre fizetési lehetőséget 
biztosít, vagy nem kellő részletességgel tájékoztatja a 
vásárlókat a szállítás részleteiről.
 - Ha tehetjük, válasszuk a termék személyes 

átvételét, illetőleg az utánvéttel történő szállítás lehe-
tőségét.
 - Amennyiben egy ajánlat „túl szép, hogy 
igaz legyen” ne fogadjuk el, vagy számítsunk az 
esetleges kellemetlen meglepetésre. Tudnunk kell, 
hogy nincsenek csodák. Egy termék csak behatárolt 
keretek közötti áron értékesíthető haszonnal. Az át-
lagtól jelentősen olcsóbb termék vélhetően hamis, il-
letve az előrefizetés ellenére sohasem érkezik meg és 
az eladó is elérhetetlenné válik.
 - Hasznos információkra tehetünk szert, ha 
vásárlás előtt elolvassuk a honlapról és a termékről 
írt vásárlói véleményeket. A mások által írt értékelé-
sek nagyban segítik döntésünket egy áru kiválasztá-
sában.
 - Tekintettel arra, hogy az e-kereskedelemben 
a terméket a vásárlás előtt nincs lehetőség ténylege-
sen megvizsgálni, megtekinteni, ezért a jogalkotó a 
vásárlástól történő indokolás nélküli elállási joggal 
védi a fogyasztó érdekeit. Ennek menetéről is mindíg 
tájékozódjunk az adott webshop ÁSzF-jében!
 - A megrendelt terméket legtöbbször futáros 
szállítási móddal választjuk. Ebben az esetben ne 
felejtsük el a csomag sértetlenségéről az átvételkor 
meggyőződni. Utólagos reklamációnkat vagy pana-
szunkat csak nehézkesen, vagy egyáltalán nem áll 
módunkban érvényesíteni. Tehát bármennyire siet 
is a futárunk, szánjuk rá fél percet, hogy megnézzük 
minden rendben van-e a csomagunkkal.
 
 Online vásárolni könnyű és gyors lehet, ha 
megfelelő körültekintéssel járunk el mind a megvá-
sárolni kívánt termék, mind a forgalmazó webáru-
házzal szemben!

Varga-Bócsi Ágnes

Forrás: BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság, Bűnmegelőzési Osztály hírlevele

környezetünk

MEDVÉK LÁTOGATÓBAN?

 Immár nem csak napok, de hetek óta tart-
ja lázban az országot, a megyét és községünket is a 
medvék kószálása. 

 Bizonyára mindannyian hallottak már a hír-
adóban, a rádió híradásaiban, olvasták a megyei la-
pokban, interneten vagy bármilyen más médiában, 
hogy egyre több barna medve mozgását, jelenlétét 
észlelték környezetünkben.
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RÓKA A LAKÓKÖRNYEZETÜNKBEN

 Egyre gyakrabban találkozunk rókákkal lakókörnyezetünkben is. Sokan úgy tudják, csak a veszett 
rókák „mennek be” lakott területre, ez azonban egyáltalán nem igaz. A róka életmódja és táplálkozása re-
mekül alkalmazkodott az emberi környezethez. A településeken állandóan rendelkezésre álló rágcsálófajok, 
melyek a róka fő zsákmányállatai, ezen kívül a nem megfelelően tárolt hulladék, és a macskáknak kitett ele-
del sokkal biztosabb és kényelmesebb táplálékforrás a számára, mint amit az erdőn-mezőn képes megszerez-
ni magának. Képes megszokni az ember közelségét, láthatóan félelem nélkül mozog az utcákon és kertekben. 
 Önmagában tehát az, hogy rókát látunk lakott területen, nem azonosítható azzal, hogy az állat veszett 
volna. Ha találkozunk vele, kellő távolságból hívjuk fel magunkra a figyelmet például tapssal, kiáltással, 
majd adjunk az állatnak esélyt (néhány másodpercet és elegendő teret, azaz ne álljuk el a menekülés útját), 
hogy elmenjen. Az egészséges róka, ha nem is esik kétségbe a látványunktól, de biztos, hogy kitér előlünk, 
igyekszik elkerülni a közeli találkozást.
 Mikor gyanakodjunk mégis veszettségre? Akkor, ha az állat nappal is az ember közelébe megy, sőt, a 
félelem jelei nélkül hagyja magát néhány lépésre megközelíteni, vagy akár megfogni; akkor, ha embert vagy 
háziállatot támad meg; illetve akkor, ha görcsrohamokat vagy bénulást (pl. állkapocs lógása) látunk rajta, 
vagy a fenti tüneteket követően elpusztul. Ilyen esetben a helyi hatósági állatorvost kell értesíteni, vagy a 
NÉBIH Zöld Számán (06/80-263-244) bejelentést tenni! 
 A rókával azonban, akár egészségesnek tűnik, akár betegnek, minden kontaktust kerülni kell, azaz 
tilos megfogni! A hulladékot megfelelően zártan kell tárolni, hogy ne vonzza oda a rágcsálókat és a rókákat, a 
húsevő háziállatainkat (kutya, macska) pedig rendszeresen oltatni kell veszettség ellen. Ezekkel az alapvető 
intézkedésekkel már nagyon sokat tettünk a veszettség megelőzéséért. Nagyon fontos a megfelelő kerítés 
megléte, így nem adunk teret a rókáknak. 

Forrás és további tudnivalók: http://www.veszettsegmentesites.hu 

 Sokan és sokféle képpen szólaltak meg ezek-
nek a híreknek a kapcsán. Nekem nem tisztem itt és 
most eldönteni, hogy melyik elmélet fejezi ki helye-
sen, hogy miért is jelentek meg újra hazánkban ezek 
a csúcsragadozók.
 De annyi biztos, hogy a szakemberek egyön-
tetű véleménye szerint egyre biztosabban számít-
hatunk a mackók felbukkanására. Szóval el kell 
kezdenünk elfogadni a tényt, hogy nálunk is élnek 
medvék, amihez mindnekinek alkalmazkodni kell a 
zökkenőmentes együttélés érdekében.
 Bevallom félelemmel vegyes izgalommal in-
dulok mostanában útnak itthonról, főleg, hogy közel 
lakunk a Sajóhoz, mert nem tudom mit tennék, ha 
meglátnék egy kószáló medvét. Önök igen? Tudnák 
mit tegyenek a biztonságuk érdekében?...Nos ideje 
felkészülnünk!
 A neten böngészve találtam a Bükki Nemze-
ti Park Igazgatóságának információit tanácsait, amit 
úgy gondoltam, megosztok Önökkel is:

„Néhány hasznos tanács, mit tegyünk, ha véletlenül 
találkozunk egy medvével. 
 - A medvével nem szabad barátkozni, bármilyen 
korú, ivarú is legyen. Jó tudni, a medvebocs közelében 
nagy valószínűséggel az anya is ott van, így nem véletle-
nül, a legtöbb konfliktus az anyamedvékhez kapcsolódik!
 - A medve indokolatlanul nem támad emberre, sőt 
ha lehetősége van rá, messze elkerüli. Akár folyópartokon, 
mezőkön vagy erdőben járunk, és véletlenül medvével ta-
lálkozunk, és az állat nem vett észre minket, lehetőleg fel-
tűnés nélkül, halkan azonnal távozzunk a helyszínről. Ha 

a medve észrevesz, ne próbáljuk elzavarni kövekkel vagy 
bármi mással. Lehetőleg ne nézzünk a szemébe, ne fordít-
sunk neki hátat, és ne próbáljunk meg elfutni előle, mert 
gyorsabb nálunk.
 - Ha a medve közeledni próbál, hagyjuk ott a ma-
gunkkal vitt élelmet egy helyen, és lassan, figyelemmel kí-
sérve az állatot, távolodjunk el a környékről. 
 - Ne keressük, ne kutassunk utána és véletlenül 
se próbáljuk meg fényképet vagy videó felvételt készíteni a 
medvéről!
 - Lakosként figyeljünk arra, hogy a kerítésen kívüli 
kerti és konyhai hulladéklerakókat megszűntessük. Ne te-
gyünk élelmiszer-maradékot a komposztba.
 Az emberek és a medve biztonsága érdeké-
ben a Bükki és Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
munkatársai arra kérik a lakosságot, ha medvét lát-
nak, jelezzék a természetvédelmi őrszolgálat +36 30 
861-3808 ügyeleti telefonszámán.
 Fontos tudni: a barna medve Magyarorszá-
gon fokozottan védett, kiemelt közösségi jelentőségű 
faj, engedély nélküli elejtése bűncselekmény.”

 A medve alapvetően kerüli az embert. Meg-
felelő viselkedéssel és felkészültséggel elkerülhetők 
az esetleges problémák, ellenben azt nem szabad el-
felejteni: a medve nem játék, a medvét el kell kerülni!
 Hogy egy kis humort csempésszek ebben a 
komoly témába, de cseppet sem elbagatellizálva azt: 
Mindnekinek sikeres mackóelkerülést kívánok! :)

Varga-Bócsi Ágnes
Forrás és toábbi infó: https://www.bnpi.hu/hu/hir/a-medve-
nem-jatek
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