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Az önkormányzAt hírei, AktuAlitások

TESTÜLETI HÍREK

AZ ÖNKORMÁNYZAT
AKTUÁLIS HÍREI

Június

 2018. június 19-én tartotta 
ülését és szokásos közmeghallga-
tását a képviselő-testület a nyári 
szünet előtt. 

***
 A júniusi ülés munkaterv 
szerinti első napirendje a Miskol-
ci Rendőrkaptányság beszámolója 
volt Sajólád község közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről. A 
részletes írásos beszámolót dr. Bo-
gyay Ferenc r. ezredes, a Miskolc 
Rendőrkapitányság vezetője és 
Bodnár Zsolt alezredes, a Felső-
zsolcai Rendőrőrs vezetője terjesz-
tette a testület elé, részletes szóbeli 
kiegészítésekkel, valamint a fel-
merülő kérdésekre válaszolva. 
 A beszámoló konklúziója, 
hogy Sajóládon évek óta fokoza-
tosan javuló, illetve stagnáló bű-
nügyi mutatókról lehet beszámol-
ni, a közbiztonsági helyzet jónak 
nevezhető, részben köszönhetően 
a kiépített kamerarendszernek, 
valamint az újjáalakult helyi pol-
gárőr egyesületnek. 

 A beszámoló és a felmerü-
lő kérdések alapján kritikus pont 
és probléma a településen a mű-
ködő lakóotthonnal kapcsolatban 
felmerülő helyzetek, zavaró vagy 
garázda cselekmények, valamint 
az országos tendenciának megfe-
lelően a pszichotróp anyagokkal 
összefüggő bűncselekmények, 
esetek. 

***
 Jóváhagyta a testület a 
2018. évi igazgatási szünetről szó-
ló önkormányzati rendeletét. A 
szabályozás alapján 2018-ban két 
alkalommal kerül elrendelésre 
igazgatási szünet a Sajóládi Pol-
gármesteri Hivatalban:
 nyári időszakban: 2018. 
augusztus 13-tól 2018. augusztus 
17-ig,
 téli időszakban: 2018. de-
cember 17-től 2018. december 28-
ig.
 Az igazgatási szünet ideje 
alatt a  hivatalban az ügyfélfo-
gadás szünetel, de anyakönyvi 
ügyekben folyamatos ügyelet biz-
tosítására kerül sor a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan.

***
 A testület elé terjesztette a 

Sajóládi gyöngyszem Óvoda veze-
tője az intézmény és a 2017/2018-
as óvodai nevelési év helyzetéről 
szóló beszámolóját. A részletes és 
színvonalas beszámoló az alábbi-
akban foglalta össze az intézmény 
eredményeit:
 A nevelőmunka hatékony-
ságának köszönhetően csökkent 
a gyermekek indokolatlan hiány-
zása az óvodából és a gyerme-
kek higiénés állapota megfelelő, 
szívesen örömmel érkeznek az 
óvodába. A gyermekek fejlődé-
séhez szükséges fejlesztéseknek 
köszönhetően az idei tanévben 23 
gyermek iskolaéretten távozik az 
óvodából. A vezető hangsúlyozta, 
hogy a gyermekvédelmi munka 
fontossága kiemelkedő területe a 
nevelési és pedagógiai munkának 
és a nevelési év folyamán foko-
zottan szem előtt tartották a hát-
rányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek 
életének nyomon követését, és a 
szülőkkel történő szoros kapcso-
lattartást.

Veres Mária
jegyző

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK

 Egyre többen keresik meg hivatalunkat ki-
függesztett ingatlan árverési hirdetmények után ér-
deklődve.  
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy 
az aktuális és licitálható vagyontárgyakkal kapcso-
latos hirdetmények a https://arveres.mbvk.hu/arve-
rezok/ honlapon találhatóak meg. 
 A szabályozás alapján jelenleg ingatlan va-
gyontárgyra (de bármely végrehajtás alatt lévő ingó 
tárgyra is) csakis elektronikus úton lehet ajánlatot 
tenni és licitálni.
 Az elektronikus ajánlattétel megtételéhez 
szükséges az ajánlatot tenni kívánó természetes sze-

mély vagy szervezet Árverezők Elektronikus Nyil-
vántartásába történő regisztrációja. A nyilvántar-
tásba történő regisztráció bármely önálló bírósági 
végrehajtónál és törvényszéki végrehajtónál, szemé-
lyes megjelenés mellett kérelmezhető.
 Minden további részletes információ, vala-
mint aktuális hirdetmény a fentebb jelölt honlapon 
érhető el. Javasoljuk, hogy az érdeklődő lakosok ezt 
a lehetőséget vegyék igénybe.

Sajólád Község Önkormányzata

Református
napközis tábor
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ANYAKÖNYVI HÍREK

születések
2018. június-július

Gulyás Flóra - Miskolc, 2018. 06. 18. 
(An: Rontó Krisztina)

Szabó Géza János - Miskolc, 2018. 06. 19. 
(An: Glonczi Julianna)

Vass Kendra - Miskolc, 2018. 06. 21.
(An: Vass Kinga)

Ruszó Rubina Seron - Miskolc, 2018. 06. 22. 
(An: Szabó Nikolett)

házAsságkötések
2018. június-július

2018. június 23. 
Rézműves Csaba – Horváth Kaludia Tünde  

2018. július 21. 
Miskovics Milán – Orosz Vivien

elhAlálozások
2018. június-július

2018. június 02. – Molnár Ferencné 
(szül.: Bonta Anna, 1931. 11. 13.)
2018. június 27. – Mezei István 

(szül.: 1958. 01. 03.)
2018. június 30. – Oláh Bálint

(szül.: 1950. 10. 01.)
2018. július 10. – Zombori József

(szül. 1931. 06. 26.)
2018. július 19. – Nagy Lászlóné
(szül.: Viczek Mária, 1944. 11. 10.)
2018. július 25. - Tomcsik István 

(szül.: 1938. 06. 08.)

Bócsi Alexandra gyámügyi előadó, 
Lénártfalvi Gréta ált. ig. előadó

HIRDETMÉNY A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KORÁBBI 
INTÉZKEDÉSEIBEN NEM RÉSZESÜLT, GÁZ- VAGY 
TÁVHŐ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM 
RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE

 A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata 
alapján egyszeri támogatásban részesíti a téli rezsicsök-
kentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat
 A Korm. határozat alapján háztartásonként egy da-
rab, a megfelelő formanyomtatványon igénybejelentés 
nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legké-
sőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasz-
tása jogvesztő. 
 Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szük-
séges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem 
módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a 
bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.
 Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely 
a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már része-
sült, azaz földgáz- vagy távhőszolgáltatás árkompenzáció 
jóváírásban részesült. Továbbá a kizárólag elektromos fűté-
si móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igény-
bejelentésre.

Eljárási szabályok:

 Jelen eljárásrendben a háztartás: a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. 
§ (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek közössége.
 A megfelelő formanyomtatvány kitöltését követő-
en az érintett önkormányzat elvégzi az igénybejelentések 
előszűrését. Lényeges, hogy az ugyanazon háztartásra csak 
egy igénybejelentés fogadható be. A Korm. határozat alap-
ján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az 
önkormányzat adatszolgáltatása alapján ellenőrzést hajt 
végre, egységes, országos adatbázist hoz létre és adminiszt-
ratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel össze-
függésben, valamint - az adminisztratív vizsgálat részeként 
– szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópró-
baszerű, helyszíni vizsgálatot végez. Ha a vizsgálat ered-
ményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosz-
szhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy 
– minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást 
kezdeményez. Az összesített adatszolgáltatás, valamint 
az ellenőrzések lefolytatását követően 2018. október 31-ig 
születik meg a kormánydöntés és ezt követően kerülhet 
sor a kérelmezők által igényelt fűtőanyag átvételére. 
 
 Kérjük a fentiek alapján szíveskedjenek igénybeje-
lentésüket benyújtani a megfelelő formanyomtatványon. 
A formanyomtatvány elérhető a polgármesteri hivatal por-
táján, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról. 

Sajólád Község Önkormányzata 

SZERKESZTŐI FELHÍVÁS

 Célunk továbbra is az, hogy lapunk a lehe-
tő legaktuálisabb és legsajóládibb legyen.
 Szeretnénk minden olyan eseményről, el-
ért eredményről, sikerről beszámolni, amelyre sa-
jóládiként büszkék lehetünk.
 Éppen ezért arra szeretnénk kérni kedves 
Olvasóinkat, hogy bátran írják meg a ladi.korkep.
szerk@gmail.com e-mail címre, vagy jutassák el a 
Közösségi Házba azokat az információ, amik hoz-
zánk a szerkesztőségbe nem jutnak el. Legyen az 
osztálytalálkozó, sportsiker, kitüntetés, kinevezés, 
stb.
 Kérjük és várjuk a visszajelzéseiket, téma-
ötleteiket, az illetve azokat az információkat, ame-
lyeket szívesen megosztanának a község lakóival. 
 Köszönettel:

Varga-Bócsi Ágnes
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KÖZÖSSÉGI HÁZ

közösségi hírek, események

FALUNAP

 A Falunap az idén, az eddigiektől eltérően, 
két helyszínen került megrendezésre.
 Délután a focipályán vártunk mindenkit bu-
borékfocival, ügyességi versenyekkel, ugrálóvárral, 
egészségügyi szűrésekkel, a Baráthegyi Vakvezető 
és Segítő Kutya Iskola Alapítvány vakvezető kutyái-
val és szeretetasztallal. 
 Este a Polgármesteri Hivatal előtti téren a 
Kozmix és a Bestiák együttesek léptek fel, az utcabá-
lon DJ Boldi szolgáltatta a zenét. A programot tűzijá-
ték zárta. 
 Bízunk benne, hogy aki kilátogatott, jól érez-
te magát a rendezvényen.
 
Fotók a 16. oldalon

 Ezen a nyáron nagy volt az élet a Közösségi Házban. Rengeteg program, események zajlott, és a 
legkülönfélébb korosztály megfordult nálunk, valamint több külső helyszínen megvalósuló programot is 
szerveztünk. Ezeket mutatnám be következő írásaimban.

Takácsné Gah Erzsébet
NAPKÖZIS GYERMEKTÁBOR 
a Közösségi Házban

 Augusztus 13-tól 17-ig gyermektábor zajlott 
a Közösségi Házban, sajóládi gyerekeknek.
 A tábor vezetői: Kunos Györk és Darázs Má-
tyás (a mezőkövesdi tábor tanárképzős egyetemista 
játékvezetői)
 A tábor mentorai: Kunos Nóra és Mihályi 
Helga (pedagógusok)
 A táborról készült részletes beszámolónkat a 
Ládi Körkép következő számában olvashatják majd.

SZÜRETI MULATSÁG

 Szeptember 29-én megrendezésre kerül az 
immár hagyományos szüreti mulatság.
 A felvonulás utáni zenés, dalos és táncos mű-
sort terveink szerint egyéb izgalmas programok kí-
sérik majd.
 A gyerekeket népi játékokkal, csuhéfoglalko-
zással, és arcfestéssel várjuk. 
 Az esti mulatságra neves, ismert előadókat 
hívtunk: az Irígy Hónaljmirigy együttest és Pál Dé-
nest. 
 Találkozzunk a Szüreti mulatságon!

AUGUSZTUS 20-AI ÜNNEPSÉG

 Lapzártánkkal egyidőben rendeztük közsé-
günkben az augusztus 20-ai ünnepségünket, mely-
nek fényképes és szöveges beszámolóját a következő 
számunkban tesszük majd közzé.

Szerk.

MAGYAR-LENGYEL KÖZÖS PROGRAMOK
2018. NYARÁN

MAGYAR-LENGYEL GYERMEKTÁBOR MEZŐ-
KÖVESDEN

 A magyar-lengyel barátság jegyében, Sajólád 
község önkormányzata nemzetközi gyermektábort 
szervezett idén júniusban. Testvértelepülésünkről, 
Wielgomlynyből  felső tagozatos iskolás gyerekek és 
kísérőik érkeztek Mezőkövesdre, hogy sajóládi  gye-
rekekkel együtt táborozzanak.  
 A nyolc napos tábor során a gyerekek kö-
zös kirándulásokon vettek részt, kézműveskedtek, 
strandoltak, táncoltak, jártak az Egri és a Diósgyőri 
Várban, múzeumokban, a Szent István-barlangban, 
a Budapesti Állatkertben, kisvonatoztak, utaztak 
kétéltű járművön, és nagyon sokat játszottak. 
 A tábor anyagi hátterének biztosításához már 
januárban elkezdtük a szervezést:  a 2018. februárjá-

ban megrendezett Egyesületi bálnak is a tábor támo-
gatása volt a fő célja a szórakoztatáson túl.  Sajólád 
Község önkormányzata is támogatta a tábort, hogy a 
szülőknek minél kisebb összeggel kelljen hozzájárul-
niuk a költségekhez.  
 2019-ben Wielgomlyny önkormányzata szer-
vezésében Zakopánéban lesz lehetőségük a sajóládi 
gyerekeknek arra, hogy lengyel gyerekekkel tábo-
rozzanak együtt. 

***
A követekőkben olvassák szeretettel a lengyel tábo-
rozók magyarra fordított beszámolóját:
 „Nagyon, nagyon tetszett nekünk a nyári tábor 
Magyarországon.
	 Sokszor	volt	lehetőségünk	fürödni	a	közeli	Zsóry	
termálfürdőben,	ahol	a	meleg	termálvíz	és	a	szép	időjárás	
még	inkább	élvezetessé	tette	a	nyaralásunkat.	
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	 De	voltunk	kirándulni	Magyarország	fővárosában	
is,	Budapesten,	és	habár	éppen	ott	az	időjárás	nem	igazán	
kényeztetett	minket,	mert	egész	nap	esett	az	eső,	annak	el-
lenére	is	megcsodálhattunk	Budapestet,	sok-sok	szép	épü-
letével	 együtt	 (pl.	Parlament,	 király	Palota,	Gellérthegy,	
Mátyás	 templom,	 stb.),	 illetve	a	gyönyörűszép	Duna	 fo-
lyót	a	rajta	úszó	hajókkal,	valamint	sok	szép	híddal.	
	 Igazi	meglepetés	volt	számunkra,	hogy	egy	úszó-
busszal	sétahajókázhattunk.	Izgalmas	volt	a	Duna	folyóba	
lemenni	egy	busszal,	amely	azután	egy	hajóvá	változott!	
Ez	a	csodálatos	kaland	egészen	új	 és	 érdekes	 élményt	 je-
lentett	nekünk,	amit	biztos	még	sokáig	fogunk	emlegetni	a	
családtagjaink	és	a	barátaink	körében.	
	 Miskolci	 kiránduláson	nagyon	 tetszett	 nekünk	 a	
Szent	István-barlang,	a	mezőkövesdi	folklórnapon	pedig	a	
kézműves	foglalkozások,	különösen	a	gyapjúfonalból	való	
karkötők	készítése.	
	 Nagyon	 értékesek	voltak	 a	mindennapi	 sportfog-
lalkozások,	amelyek	által	nagyon	összebarátkoztunk	a	ma-
gyar gyerekekkel. 
	 A	nyári	tábor	már	csak	egy	emlék	marad	nekünk,	
de	reméljük,	hogy	jövőre	is	találkozhatunk	majd	a	magyar	
barátainkkal Lengyelországban.  
	 Szeretettel	várjuk	a	2019-ben	a	Magas-Tátra	fővá-
rosában,	Zakopanéban	rendezett	újabb	közös	tábot!

Üdvözlettel:	
Zofia	Witaszczyk	tanárnő,	Wielgomłyny	
valamint	a	lengyel	gyerekek,	akik	részt	vettek	a	táborban”

***

 Természetesen nem maradhat ki a sajóládi 
gyerekek élménybeszámolója sem:
 „Nagyon	jó	volt	a	tábor.	Sok	érdekes	program	volt	
és	sosem	unatkoztunk.	A	strandon	nagyon	jól	éreztük	ma-
gunkat.	A	pesti	kirándulást	sajnos	elmosta	az	eső,	de	na-
gyon tetszett. 
	 A	felügyelő	tanáraink	is	jófejek	voltak	és	sokat	ját-
szottak velünk. A lengyel gyerekek kedvesek, aranyosak 
voltak. 
	 Jővőre	is	szívesen	részt	vennék	ilyen	táborba!!!”

Mervenszki Nelli
***

	 „Először	 is	 szeretném	 megköszönni	 a	 felkérést,	
hogy	nyilatkozhatok	a	magyar-lengyel	tábor	élményeiről.
	 Sok	helyen	megfordultunk	a	7	nap	folyamán,	ami	
közül	nekem	a	kétéltű	busszal	való	utazás	tetszett	a	legjob-
ban	Budapesten.	Ezzel	a	busszal	a	Lánchíd	közelétől	indul-
tunk	és	ugyanezzel	a	járművel	a	Dunán	folytattuk.
	 Elég	 nehezen	 értettük	 meg	 magunkat	 a	 lengye-
lekkel,	 pedig	 volt	 tolmács,	 de	 összeszedtük	magunkat	 és	
Google	fordítón	keresztül	elég	jól	megértettük	egymást.
	 Volt	két	srác,	akit	Györknek	és	Matyinak	hívtak,	
akik	játékprogramokat	szerveztek,	illetve	reggeli	tornaórá-
kat	 rendeztek.	A	 bátorságpróba	 volt	 a	 legjobb,	 amit	 úgy	
szerveztek	meg,	mintha	egy	gyerek	eltűnt	volna	az	erdőben	
és	őt	kellett	megtalálni.
	 Remélem,	hogy	jövőre	is	adódik	ez	a	lehetőség,	hisz	
nagyon	jól	éreztem	magam.”

Koczán Krisztián
Fotók a 2. oldalon

SAJÓLÁD KÉPVISELŐI WIELGOMLYNY-BEN

 Sajólád Község Önkormányzata és a Sajóládi 
Bokréta Néptáncegyüttes szívélyes meghívást ka-
pott Wielgomlyny település Önkormányzatától egy 
3 napos tanulmányútra Lengyelországba. Az utazás 
célja a 2 pálos település kapcsolatának elmélyítése, 
egymás kultúrájának, szokásainak, hagyományai-
nak megismertetése. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
találkozhattunk a júniusban itt táborozó lengyel diá-
kokkal is. 
 A találkozó során felelevenítettük a közös tör-
ténelmi eseményeket, lehetséges közös programokat 
terveztünk, és megismerkedtük számos különleges 
lengyelországi látványossággal is. 
 Ellátogattunk Lengyelország legősibb zarán-
dokhelyére, Szentkereszthegyre, amely Lengyelor-
szág délkeleti részén található, a Szentkereszthegyi 
Nemzeti Parkban.  Megkoszorúztuk Szent Imre 
szobrát és a templomban található emlékművet, a 
mely az ezeréves lengyel-magyar barátságnak és kö-
zös királyainknak állít emléket. Az itteni templom 
mellett még ma is megtalálható a szerzetesek keren-
gővel ellátott ősi rendháza.  
 Itt őrzik ezer éve a Szent Kereszt-Ereklyét, 
amely egy kettős kereszt alakú ereklyetartójában a 
legfőbb kincse a lengyel szerzetes atyáknak. A le-
gendák szerint Szent Imre herceg mintegy ezer év-

vel ezelőtt Lengyelországba indult vadászni, de egy 
szarvas üldözése közben eltévedt a sűrű erdőségben. 
Reménytelen bolyongásának egy angyal vetett vé-
gett, aki azt mondta, kivezeti az erdőből, ha a hegyen 
élő bencéseknek ajándékozza az apjától kapott arany 
ereklyét, amely Krisztus keresztjének egy darabját 
tartalmazta.
 Ez a  kolostor a magyar földről érkező pá-
los szerzetesek által alapított Fekete Madonna czes-
tochowai kolostorának létrejöttéig a lengyel nép ősi 
zarándokhelye volt. 
 Egy különleges természeti értéket is megnéz-
hettünk, Lengyelország legidősebb, körülbelül 700 
éves fáját, „Bartek”-et.
 Kleszczów településen a  bełchatów-i erőmű-
vet tekintettük meg. Ennek az erőműnek az a külön-
legessége, hogy a hozzá kapcsolódó óriási külszíni 
szénbányából kitermelt szenet dolgozzák fel, és egész 
Lengyelország energiaszükségletének negyedét látja 
el ez az egy erőmű.
 Előadást hallgattunk Wielgomlyny folyamat-
ban lévő kajakkikötő-projektjéről, amely különle-
ges turisztikai attrakció lesz, és hamarosan átadásra 
kerül. A kajakozást gyakorlatban is kipróbálhattuk 
vendéglátóink által szervezett kajaktúra során. 
 Mivel Wielgomlyny is pálos település, vasár-
nap közös szentmisén vettünk részt. 
 Az ottlétünk ideje alatt megrendezett sport-
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napon ügyességi vetélkedőkön vehettünk részt, 
találkozhattunk a wielgomlyny-i lakosokkal, és a   
Sajóládi Bokréta Néptáncegyüttes is bemutatkozott 
magyar táncokkal,  hatalmas sikert aratva. 
 Hazautunk során  kis kitérővel Czes-
tochowa-ba, Lengyelország lelki fővárosába látogat-
tunk el. 
 Ezt a várost és az itt található kolostort a vi-
lág minden tájáról érkező zarándokok és turisták lá-
togatják. Az itt található, védőfalvakkal és parkkal 
övezett egyházi- és lakóépület - együttest nevezik 
Jasna Górának - magyarul Fényes Hegynek. A hegy 
nevét Magyarországról származó pálos szerzetesek 
adták. Ebben a kolostorban található a világhírű 
Chestohowai  Fekete Madonna festmény, amelyet a 
hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festett 
annak az asztalnak a lapjára, melynél a Szent Csa-

lád imádkozott és étkezett. A legújabb kutatások ki-
mutatták, hogy a kép eredetileg a VI-IX. századból 
származó ”Hodegetria” típusú bizánci ikon volt. A 
csodatevő Mária kegykép növekvő hírneve követ-
keztében a Jasna Góra-i kolostor rövid időn belül for-
galmas zarándokközpont lett és értékes adományok 
kincstára. 
 Az út során szeretetteljes vendéglátásban ré-
szesültünk és csodálatos tájakat jártunk be.
 Ha utazást terveznek, javasoljuk meglátogat-
ni Lengyelországot, Wielgomlyny települést és kör-
nyékét. 
 Jövőre mi látjuk majd vendégül Wielgom-
lyny település képviselőit, és bízunk benne, hogy mi 
is ilyen tartalmas programot nyújtunk majd nekik. 

Fotók a 15. oldalon  Takácsné Gah Erzsébet

SAJÓLÁDI POLGÁRŐR EGYESÜLET

MEGYEI POLGÁRŐR NAP

 Az idén tizenkilencedik alkalommal került 
megrendezésre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Polgárőr Nap 2018. augusztus 11-én. Tavaly Sajó-
ládon szervezőként adtunk otthont a találkozónak, 
idén viszont Mezőkövesden vendégként vettünk 
részt rajta.
 A sajóládi polgárőrök csapata kora reggel 
indult útnak, hiszen beneveztünk a főzőversenyre, 
amihez előkészületekre volt szükség. A hivatalos 
megnyitó és ünnepi beszédek után Pozbai Zoltán, Sa-
jólád polgármestere átadta a Megyei Polgárőr Szövet-
ség Zászlaját dr. Fekete Zoltánnak, Mezőkövesd pol-
gármesterének. Ezután a kitüntetések és a jutalmak 
átadása következett.
 A nap további részében kezdődhettek a köny-
nyedebb programok, a kulturális és zenei előadások. 
Voltak különböző szakmai bemutatók, vásárosok, 
miközben a bográcsokban készültek a legfinomabb 
étkek. A részvevő egyesületek különböző sportokban 
is összemérhették erejüket és tudásukat. A sajóládi 
polgárőrök kötélhúzásban I. helyezést, kispályás 
fociban a III. helyezést értek el.
 Nagy örültünk, hogy újra találkozhattunk ré-
gen látott kollégáinkkal, más települések polgárőrei-
vel, és együtt tölthettük ezt a kellemes nyári napot.

Varga Norbert

SAJÓLÁDI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS 
NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET

GÖMÖR-TORNAI NÉPMŰVÉSZETI 
TALÁLKOZÓ

 A Cserehát északkalati szegletében található 
Tornabarkonyban 2008 óta minden nyáron, kezdet-
ben a Gömör-Tornai Fesztivál keretében, majd 2011-
től önállóan, Gömör-Tornai Népművészeti Találko-
zó néven szerveznek hagyományőrző programokat. 
 Ilyenkor a mindössze 22 fős lélekszámú kis 
faluban felbolydul az élet. Idén közel 600-an voltak 
kíváncsiak a programokra.
 Nem csoda, hisz igazi kulturális és családi 
program ez, hiszen a szervezők sokszínű program-
mal várják az ide látogatókat. A kis falu régi iskolája 
ilyenkor mindig egy kiállításnak ad otthont. Az idén 
egy különleges zenés fotókiállítást nyitottak Benda 
Iván képeiből. Napközben népi játszóház várta a 
gyerekeket, és a Rozsnyói Meseszínház bábelőadása 
szórkoztatta a kicsiket. Délután következtek a nép-
művészeti együttesek produkciói.
 Sajóládról 5. alkalommal vettünk részt a talál-
kozón. Az egyesület képviseletében mind a Dalkör, 
mind a Bokréta Néptáncegyüttes is fellépett a műsor-
ban.
 A napot a felvidéki Csavarszínház előadása, 
majd egy jó hangulatú táncház zárta.

Varga-Bócsi Ágnes
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EGYESÜLETI TÁBOR

 Augusztus elején pályázati forrásból finan-
szírozott 3 napos táborozáson vehettek részt a Sa-
jóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület 
tagjai Mezőkövesden. 
 A jelenleg futó pályázatok fontos anyagi hát-
teret biztosítanak a község rendezvényeinek minél 
magasabb szintű megvalósításához. Szeretnénk kö-
szönetünket kifejezni Pozbai Zoltán polgármester 
úrnak, Veres Mária jegyző asszonynak és Czaga 
András egyesületi elnöknek a pályázatokkal kapcso-
latos háttérfeladatokban nyújtott munkájukért.
 A résztvevők közül Gyulainé Libárdi Ágnes 
és Révész János élménybeszámolója olvasható:  
 
 „Közel	2	éve	alakult	meg	Sajóládon	a	Nyugdíjas	
Klub.	Ez	idő	alatt	sok	egy	napos	kirándulást	szerveztünk	
autóbusszal,	személyautóval,	mikrobusszal.	Voltunk	már	
Lillafüreden,	 Edelényben,	 Bükkszentkereszten,	 Tiszado-
bon,	 a	Miskolci	Vadasparkban,	Aggtelek-Jósvafőn.	Min-
dig	szép	időnk	volt,	és	csodás	élményekkel	tértünk	haza.
	 A	részvételi	 létszám	is	változó	volt,	mikor	ki	ért	
rá,	vagy	kit	érdekelt	a	kirándulás	helye.	Ezektől	a	kirán-
dulásoktól	 szépen	 összekovácsolódott	 nyugdíjas	 kis	 csa-
patunk.	Szívesen	vagyunk	együtt,	jól	érezzük	magunkat,	
összetartó	társaság	lettünk.	
	 Pár	héttel	ezelőtt	nagy	megtiszteltetés	ért	minket.		
A	Közösségi	Ház	vezetője,	Takácsné	Gah	Erzsébet	értesí-
tett	minket	arról,	hogy	a	Sajóládi	Közművelődési	és	Nép-
művészeti	Egyesület	tagjaiként	pályázati	forrásból,	3	na-
pos	táborozáson	vehetünk	részt	Mezőkövesden.	Megkért,	
hogy	kérdezzem	meg	klub	társaimat,	ki	jönne	el	szívesen	
erre	a	3	napra.		
	 Nagy	volt	az	öröm,	hogy	ránk	is	gondoltak,	és	2	
óra	múlva	már	 össze	 is	 ált	 a	 csapatunk.	A	 helyi	 dalkör	
tagjaival	közösen	táboroztunk,	összesen	40	fővel.	
	 Vasárnap	indultunk,	és	kedden	délután	érkeztünk	
haza.	A	táborban	6	ágyas	szobákban	aludtunk,	háromszori	
étkezés	kaptunk	és	változatos	programokon	vettünk	részt.	
	 Az	 1.	 nap	 programja	 mezőkövesdi	 városnézés	
volt,	este	pedig	a	Matyóföldi	Folklórfesztivál	gáláját	néz-
tük	meg	a	Kavicsos-tónál.	Itt	különböző	nemzetek,	orszá-
gok	dalait	és	táncait	ismerhettük	meg.	
	 A	2.	 napon	 egész	napos	 fürdés	 volt	 a	 strandon.	
Este	szalonnát	sütöttünk,	amit	persze	vidám	nótázgatás-
sal	egészítettünk	ki.
	 A	 3.	 napon	 Demjén	 és	 Abádszalók	 fürdőinek	
megtekintése	volt	 a	program,	majd	Egerben	voltunk	vá-
rosnézésen	 és	 itt	 is	 ebédeltünk.	 Délután	 befejezésként	 a	
Szépasszony-völgy	 egyik	 pincéjében	 egy-egy	 pohár	 bort	
fogyaszthattunk	el	polgármester	úr	meghívására.	
Ezután	hazaindultunk.	
	 A	táborban	velünk	volt	polgármester	úr	és	felesé-
ge,	alpolgármester	úr	és	családja,	és	jegyző	asszony	is.	
Újra	 elmondhatjuk,	 hogy	 csodálatos	 napokat	 töltöttünk	
együtt	mindenkivel,jól	éreztük	magunkat,	szép	élménnyel	
gazdagodtunk	a	kiránduláson.

 Itt	mindenki	nevében	szeretném	megköszönni	pol-
gármester	 úrnak,	 jegyző	 asszonynak	 és	 a	Közösségi	Ház	
vezetőjének,	hogy	részt	vehettünk	ezen	a	programon.
		 Szeretnénk,	ha	jövőre	is	szerveződne	hasonló	tábor	
ahol,	minél	többen	részt	tudnánk	venni.	
	 Itt	ragadom	meg	az	alkalmat	és	invitáljam	a	kedves	
nyugdíjas	 hölgyeket,	 urakat	 klubunkba,	 hogy	minél	 több	
embernek	legyen	része	ilyen	szép,	tartalmas	élményekben.”

Gyulainé Libárdi Ágnes
klub vezető

 ***
 „2018.08.05-én,	vasárnap	indultunk	három	napra	
Mezőkövesdre.	Elfoglaltuk	szálláshelyünket,	ebéd	és	vacso-
ra	után	 indultunk	a	Matyóföldi	Folklórfesztivál	záróren-
dezvényét,	a	Fesztivál	Gálát	megtekinteni.	Színes	táncok-
kal,	énekekkel	kápráztattak	el	bennünket.
	 Hétfőn	a	Zsóry	Gyógy-	és	Strandfürdőben	töltöt-
tük	 el	 egy	 egész	napot.	Különösen	 jól	 esett	 a	nagy	nyári	
melegben	a	fürdőzés.	Estefelé	a	hűs	lombok	alatt	szalonnát	
sütöttünk.	A	közös	nóta	és	tánc	közelebb	hozta	egymáshoz	
a	kiránduláson	résztvevő	embereket.
	 Kedden	reggeli	után	Egerbe	utaztunk.	Ebéd	előtt	
lelki	 feltöltődést	 találtunk	 a	 Dobó	 téri	 Bazilikában	 és	 a	
Ciszterci	templomban.	Ebéd	után	a	Szépasszony-	völgybe	
látogattunk.	Kellemes	kora	délutáni	időtöltés	volt.	Megkós-
toltunk	Eger	„aranyát”	gondolva	az	otthon	maradottakra	
is.
	 Nagyon	 jól	 sikerült	 ez	a	háromnapos	kirándulás.	
Köszönet	érte	Sajólád	Önkormányzatának,	Pozbai	Zoltán	
polgármester	úrnak,	valamit	az	út	szervezőjének,	Takácsné	
Gah	Erzsébetnek.”

A Sajóládi Dalkör nevében Révész János

Fotók a 15. oldalon
DIGITÁIS TANFOLYAMOK

 A „Digitális szakadék csökkentése GI-
NOP-6.1.2-15” című pályázat keretében, ingyenes 
alapfokú informatikai képzések zajlottak a Sajóládi 
Közösségi Házban június 18-tól 29-ig és július 2-től 
13-ig. 
 Az első képzési turnus szervezője Juhász Pé-
terné, Marika volt. A résztvevők nevében köszönjük 
neki a szervezést. 
 A képzések célirányos felkészítést biztosíta-
nak a mindennapi informatikai eszközök használa-
tához. 
 A résztvevők megtanulták a legalapvetőbb 
és mindennap használatos digitális, informatikai 
tudást: okostelefon ismerete, táblagép kezelés, elekt-
ronikus hívások lebonyolítása, elektronikus levelek 
írása, az internetes böngészés alapjai, és a facebook 
használata.
 Kellő számú jelentkezés (minimum 15 fő) 
esetén ősszel is indul képzés. Erről érdeklődni a Kö-
zösségi Házban tudnak.

Takácsné Gah Erzsébet
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REFORMÁTUS NAPKÖZIS TÁBOR

A boldog pihenés időszaka …
Visszatekintés a református  napközis hétre

„Boldogok,	akik	mentség	keresése	nélkül	tudnak
	pihenni	és	aludni,	mert	mosolyogva	ébrednek	fel	
és	örömmel	indulnak	útjukra.”

 2018. június vége a boldog pihenés időszaka 
volt mindazon gyermekek számára, akik részt ve-
hettek a református napközis tábor programjain. A 
kimerítő, szorgos munkálkodással átszőtt tanévet 
követően jóleső érzéssel várta valamennyi csemete, 
hogy Isten közelében, az Ő társaságában és segítsé-
gével találjon gyógyírt az elmúlt hónapok fáradal-
maira, nehézségeire. 
 Így augusztus közepén nyugodtan kijelent-
hetjük: a 2018-2019-es tanév lassan „toporog a kü-
szöbön”. A csodás június végi élményekre, a lelket 
felemelő eseményekre, történetekre azonban vissza-
emlékezni jó…
Victor Anna lelkésznő memoárja következik…
 „Újra	 benépesült	 a	 református	 templomkert	 a	
nyári	 napközis	 tábor	 résztvevőivel.	 Mondom	 ezt,	 hogy	
újra,	mert	 közel	 két	 évtizedre	nyúlik	vissza	a	 keresztyén	
napközis	tábor	története.	Kezdetben	csak	délutáni	alkalom	
volt,	majd	az	igény	változásával	egész	napossá	lett.	Egyik	
nyáron	Ónodon,	másikon	Sajóládon	rendeztük	meg.
	 Nagy	öröm,	hogy	az	 építkezés	után	a	már	 régen	
várt	programot	újra	szervezhettük	a	sajóládi	és	az	ónodi	
gyerekek	számára.	Elkészült	és	használható	lett	a	templom	
és	annak	kertje.	Köszönjük	a	sok	szorgos	kezű	gyülekezeti	
tagnak,	akik	alkalmassá	tették	a	gyerekek	számára.	Előke-
rültek	a	hintaállványok,	csúszda	és	új	homokozó	is	készült.	
Egy	8	éves	kislány,	a	helyszínt	látva,	így	fejezte	ki	magát:	
„Olyan	otthonos	lett	itt	minden.”
	 Otthon	érezhette	magát	harminc	gyermek	három	

napon	 keresztül	 Sajóládon	 és	 három	 napon	 át	 Ónodon.	
Nagyon	 nagy	 élmény	 volt	 a	 résztvevők	 számára	 birtok-
ba	venni	a	templom	termeit.	Különösen	kedvelt	hely	volt	
a	nagy	galéria,	melyet	matracokkal	 és	 párnákkal	 tettünk	
kényelmessé,	 hogy	 a	 délutáni	 történetet,	 a	 Vadon	 titkát	
ott	hallgathassák	meg	gyermekeink	a	csendes	pihenő	ideje	
alatt.
	 A	 sok	 játék	 mellett	 délelőtt	 a	 csecsemőkortól	 az	
idős	korig,	az	emberi	élet	különböző	életkori	sajátosságait	
vettük	 sorra	 bibliai	 történeteken	 és	 igéken	 keresztül.	 El-
kezdtük	 a	 magzati	 és	 csecsemőkortól.	 Isten	 azt	 mondja:	
„Mielőtt	 az	 anyaméhben	 megalkottalak,	 már	 ismertelek,	
és	mielőtt	az	anyaméhből	kijöttél,	megszenteltelek;	prófé-
tának.”	 Jeremiás	1,5.	Folytattuk	a	gyermek-	 és	 ifjúkoron	
keresztül	a	felnőtté	válásig	és	az	időskorig.	Megláthattuk	
ezeknek	csodáit	és	nehézségeit	is.	Összegzésül	a	Példabe-
szédek	könyvéből	tanultuk	meg:	„Gyermek	voltam,	meg	is	
öregedtem,	de	nem	láttam,	hogy	elhagyatottá	lett	az	igaz,	
vagy,	hogy	gyermeke	koldussá	lett.”	Jó	dolog,	hogy	gyer-
mekközpontú	világban	élünk,	de	a	gyermekeknek	tudniuk	
kell,	hogy	nekik	is	figyelniük	kell	mások	életére.
	 A	 résztvevők	 élvezhették	 a	 finom	 ebédeket,	mely	
Sajólád	 Önkormányzatának	 konyháján	 készült.	 Egyik	
délután	benépesíthették	 a	 település	 játszóterét,	 kézműves	
foglalkozásokon	pedig	pólót	festhettek,	papírból	templom-
makettet	készítettek.
	 Negyedik	 naptól	 kezdve	 az	 ónodi	 templomkertet	
vették	birtokba	a	jól	bevált	játszókerttel.	Az	általános	isko-
la	udvarán	pedig	habpartiban	is	részesülhettek.	A	hatodik	
napot	a	Harsányi	Kalandparkban	töltötték.	Traktort	vezet-
hettek,	a	lovas	kocsikázhattak	és	csónakban	is	evezhettek.
	 Az	egész	hét	élményét	a	zsoltáros	szavaival	 feje-
zem	ki:	„Isten	közelsége	oly	igen	jó	nékem.”		Zsoltárok	73,	
28.”

Victor Anna-Szendrei Csilla
Fotók a 2. oldalon

TÁJÉKOZTATÁS

 A Sajópetri Görögkatolikus Parókia által fenntartott Szent Demeter Szeretetszolgálat tájékoztatja a 
lakosságot az általa nyújott házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás 2018. évi térítési díjairól.
A térítési díjak megállapítása a 1993. évi III. törvény és a 29/1993.(II. 17.) kormányrendelet, valamint a Sajó-
petri Görögkatolikus Parókia képviselőtestülete 1/2018.02.25. és 2/2018.02.25. számú határozatai alapján az 
alábbiak:
  Házi segítségnyújtás (személyi gondozás és szociális segítés)
   Intézményi térítési díj: 1.000 Ft/óra
   Személyi térítési díj:

Jövedelem Személyi	térítési	díj	(FT/óra) Megjegyzés
0 - 57.000/71.2501 díjmentes ÖNYM2 200%-ig/250%-ig
57.001/71-2501- 85.500 100 ÖNYM 300%-ig
85.501 - 114.000 150 ÖNYM 400%-ig
114.000 felett 200 ÖNYM 400% felett

1 71.250/hó jövedelem az életvitelszerűen egyedül élő ellátottak esetében. Jegyzői igazolás szükséges!
2 ÖNYM= öregségi nyugdíj minimum

Thodory Ferenc
Sajópetri, 2018. március 6. parókus
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ÜDVÖZÖLJÜK SAJÓLÁDON!

emberek, Arcok, hivAtások sAjóládról

 Szociális területen dolgozni nem egyszerű 
feladat. Olyan munkakörök ezek, amik nyitottságot, 
empátiát, türelmet igényelnek. Nem mindenkiben 
vannak meg egyszerre ezek a személyiség jegyek, 
mint ahogy nem mindenki vállalkozik arra, hogy 
szociális gondozó legyen. Azt gondolom, hogy akik 
ilyen pályát választank maguknak, nem egyszerűen 
munkát választanak, hanem élethosszig tartó hiva-
tást. Hivatást, mert ezt a munkát csak teljes szívvel 
és lélekkel lehet jól végezni. Olyan emberek ők, aki-
től a világ, az élet egyszerűen jobb lesz.
 A következőkben olvassák szeretettel Hor-
váth Ágnessel, a Szent Demeter Szeretetszolgálat 
egyik sajóládi házi gondozójával készült interjúnkat.

 Azoknak, akik 
még nem ismernek, mit 
mondanál magadról? 
 Horváth Ágnes 
vagyok. 1985.06 21-én 
születtem és Újharan-
godon egy kicsi faluban 
nőttem fel. Ápolóként 
végeztem a Ferenczi 
Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskolában. 
 Párommal 17 
éve vagyunk együtt. 2 
kisfiú szülei vagyunk, Péter 6, Balázs pedig 4 éves.
 Mikor költöztetek Sajóládra? Miért válasz-
tottátok Sajóládot? Hogyan érzitek itt magatokat?
 2010-ben vettük meg a házunkat a főutcán, 
de csak 2015-ben költöztünk ide. Igazàból interneten 
találtuk a lakást és megtetszett. Választáskor fontos 
szempontnak tartottuk, hogy a közlekedés jó legyen.
Az első év bevallom, egy kicsit fura volt. Meg kel-
lett szokni, hogy a csalàd, a nagyszülők és a barátok 
Újharangodon maradtak. A fiúknak az volt a legne-
hezebb megszokniuk, hogy itt már nincs se mami, se 
papi se a Rita, se Viktor. Sokat jelent, hogy a pàrom 
szülei azóta is minden héten 2x jönnek látogatóba, 
hiszen nagyon hiányoznak egymásnak a srácokkal.
Mára màr megszoktuk, és nyugodtan mondhatom, 
hogy jól érezzük magunkat itt. A fiaink idejárnak 
óvodában és a munkám révén is elég jól sikerült Sa-
jólád mindennapi életében beépülnünk.
 Ez utóbbi nagyon igaz, mivel gondozóként 
sokan ismernek már a faluban. Hogyan találtad meg 
ezt a hivatást? Korábban is hasonló területen dol-
goztál?
 Egy kedves ismerősöm, aki egyben most a 

munkatársam is lett, szólt nekem, hogy van egy ál-
lás a Sajópetri Görögkatolikus Parókia Szent Deme-
ter Szeretetszolgálatánàl, mint szociális gondozó, és 
ő ajánlott be .Nagyon örültem a lehetőségnek, mivel 
épp akkor mondtam fel az előző munkahelyem. A 
megyei kórház gasztroenterológiai osztàlyán dolgoz-
tam ápolóként, amit nagyon szerettem. De a 12 órás 
és hétvégi munkarendet nem tudtam vállalni, mert a 
gyerekek felügyeletét nem tudtuk megoldani arra az 
időszakra, mikor a pàrommal egyszerre dolgoztunk 
volna.
 Így éppen jókor jött ez a lehetőség, és nagy 
örömmel álltam munkába, mert már fiatal korom óta 
hivatásom, hogy beteg, idős és elesett embereknek 
segítsek, annyi különbséggel, hogy a kórházi környe-
zet helyett az otthonukban, a mindennapi életüket 
megkönnyítve.
 Mit gondolsz, mi a legnehezebb ebben a mun-
kában? 
 Ez egy nagyon szép hivatàs. Sok feladattal, 
problémával találkozik az gondozó. Az egyik leg-
nehezebb benne, hogy sok különböző emberrel kell 
együtt dolgozni. Mindenki màs, mindenkivel màs-
ként kell foglalkozni, beszélni, alkalmazkodni. Na-
gyon fontos az empàtia és a türelem.
 Ezeken túl a legnehezebb ebben a hivatásban, 
elveszíteni valakit. Mindegy mennyi ideje gondoz-
tad, àpoltad megszereted az idős néniket, bácsikat 
és nehéz, mikor a mennybe mennek! Ilyenkor én is 
nagyon együtt érzek a gyászoló családdal.
 És mit a legszebb?
 A legjobb benne, hogy tudsz segíteni olyan 
időseknek, akik tényleg ràszorulnak, és làthatod raj-
tuk, hogy őszintén hálásak érte, még a legkisebb dol-
gokért is.
 A legtöbb gondozottam egyedül élő. Azt 
érzem, hogy a legnagyobb segítség, ha beszélgetek 
velük minden nap. Ezt minden nap igénylik. Egy 
pàr kedves szó, kicsi bíztatás, hogy rájuk is szükség 
van, mert sokan – a gyerekeik, unokáik, dédunoká-
ik -  szeretik őket. Úgy veszem észre, nagyon sokat 
jelent ez nekik. Nekem pedig a kedves mosoly, amit 
viszonzásul kapok tőlük.

 Köszönöm Áginak, hogy a sűrű nyári elfog-
laltságok, a család és a munka mellett készséggel 
vállalta ezt az interjút, és kívánom neki, hogy még 
sokáig találja örömét az emberek segítésben. További 
munkájához kitartást, erőt és sok kedves mosolyt kí-
vánok!

Varga-Bócsi Ágnes
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egészség és életmód

LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ GYÓGYSZEREKRŐL

 Nem csak a lejárt, de a fel nem használt 
gyógyszerek esetén is fontos, hogy azokat ne a nor-
mál lakossági hulladékok közé dobjuk ki, hiszen a 
szemétdombokra kerülő gyógyszerekből kioldódó 
anyagok a felszín alatti vizekbe kerülhetnek, amit 
aztán a fúrt házi kutakból elfogyasztva egészsé-
günkre lehetnek hatással.
 A WC-be, lefolyóba került tabletták a felszíni 
élővizekbe kerülve mérgezhetik az élővilágot, ezzel 
is környezetszennyezést okozva. Ráadásul az ivó-
vízbe innen is kerülhet ezekből az anyagokból.
 A hulladékkal együtt kidobott, onnan ki-
kukázott és illetéktelen kézbe kerülő gyógyszerek 
felhasználása mérgezést okozhat, egészségkároso-
dáshoz vezethet, mivel a használónak nincs infor-
mációja, hogy a készítmény honnan származik.
 A lejárt szavatosságú készítmények esetén a 
szavatosság lejárta után mérgező bomlástermékek 
is keletkezhetnek, amit a tablettáknál esetlegesen 
látható sárgás elszíneződés formájában láthatunk. 
A cseppekkel és kenőcsökkel pedig azért érdemes 
vigyázni, mert a szavatossági idő lejárta után, vagy 
nem megfelelően tárolva, különböző baktériumok 
tenyészhetnek rajta, amik a bőrbe, vagy nyálkahár-
tyába kerülve nagyobb bajt okozhatnak.
 A lejárt szavatosságú vagy fel nem használt 
készítményeket minden gyógyszertárban ingyene-
sen átveszik.
 Érdemes összegyűjteni egy zacskóba a lejárt 
tablettákat, cseppeket, kenőcsöket és úgy bevinni 
a legközelebbi patikába, ahol gondoskodnak majd 
a további szakszerű tárolásról, majd egy központi 
gyűjtőprogram keretében elszállítják és pirolízissel, 
azaz egy speciális égetési eljárással ártalmatlanítják.
 Érdemes időről időre átnézi otthon a házi 
patikánkat, és a lejárt szavatosságú gyógyszerket 
leadni akár nálunk a sajóládi gyógyszertárban, ahol 
szívesen állunk a rendelkezésükre ebben az ügyben 
is.
 A lejárt gyógyszer visszavételével nemcsak 
környezetünket, de saját és társaink egészségét is 
óvjuk!

Bialkó Zsuzsanna
gyógyszerész

TORNACSOPORT SAJÓLÁDON

Mozogjunk együtt az EGÉSZségünkért ! 

 Mostanában nagyon divatos az egészségtu-
datos magatartásról beszélni. Ennek lényege, hogy 
felelősek vagyunk saját egészségünkért, azaz tuda-
tosan építjük és alakítjuk egészségünket.
 Az egészségünk egyik része a genetikai 
örökléstől, másik része a körülöttünk lévő környe-
zeti hatásoktól és a harmadik legjelentősebb része 
Önmagunktól függ.

Amit magunkért tehetünk:
- megfelelő mennyiségű mozgás, 
- a káros szenvedélyek csökkentése, illetve mellőzé-
se (az alkohol és a dohányzás a legkártékonyabb) 
- stressz megfelelő kezelése (hobbi, kikapcsolódás, 
pozitív hozzáállás) 
- közösségi kapcsolatok: jó családi légkör, jó szom-
szédok barátok, ismerősök
- pihenés és aktivitás megfelelő aránya
- szűrővizsgálatokon való részvétel
- jó minőségű, megfelelő mennyiségű étel 
 Nagyon nehéz a rossz szokásokon, napiren-
den, hozzáálláson változtatni, DE tudatosan és ön-
magunkért vállalt felelőséggel lépésről – lépésre kell 
haladnunk! 
 A tornacsoport működtetése a mozgás jelen-
tősége miatt jött létre. Célja, hogy megszeressük a 
mozgást és a kevésbé használt izmainkat is aktivi-
záljuk.
 A hetente zajló torna szakképzett gyógytor-
nász vezetésével zajlik, igy a különböző betegségek-
ben szenvedők is bekapcsolódhatnak. 
 A tornacsoport közel egy éve működik Sajó-
ládon a Közösségi Házban, kevésbé terhelhető cso-
porttagok részvételével. Átlagos életkor: 50 – 75 év 
között 
 Időpontja: Minden kedden 18 órától. 
 Részvétel : ingyenes – a forrást pályázati hát-
tér biztosítja. 
 A torna barátságos légkörben, zenére tör-
ténik, nem szükségeltetik semmilyen sport múlttal 
rendelkezni a részvételhez.
 A gyakorlatok tartalmaznak tartásjavító, ke-
ringésfokozó, ízületeket mobilizáló és a főbb izmok 
erősitését szolgáló gyakorlatokat. 
 Aki szivesen mozogna velünk együtt, azt 
szeretettel várjuk!

Breznai Annamária
gyógytornász 
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gyerekkuckó

TANÉVKEZDÉS
Hej,	Iskola,	Iskola,	ki	a	csoda	jár	oda?

 Egy óvodai ballagás ismert verséből idézve a 
tanévkezdés rejtelmeire, nehézségeire szeretnék rá-
világítani ebben a cikkben. 
 A 6-7 éves korú gyermek gondolataiban 
gyakran felvetődik ez a kérdés:  Hej,	Iskola,	Iskola,	ki	a	
csoda	jár	oda? Az óvodáskor biztonságot nyújtó kör-
nyezetéből kiszakadni és elindulni az ismeretlen vi-
lág felé – nem lehet könnyű. Valljuk be, mi felnőttek 
is, amikor egy új munkahelyre megyünk, új otthonba 
költözünk, a beilleszkedés nem megy könnyen.
 Az egészségesen fejlődő gyermek 6-7 éves 
korára eléri azt a szintet, hogy készül az iskolába, 
várja azt, tevékenységeiben gyakran eljátsza és sokat 
beszél róla. Igénye van a közösségre, képes beillesz-
kedni és barátságokat teremteni. Hajlandóságot mu-
tat az együttműködésre. Van feladattudata, tisztában 
van azzal, hogy a rábízott feladatokat, nincs mese – el 
kell végezni! Érzelmeinek bizonyos határáig ura tud 
lenni, képes az önfegyelemre. Vágyai, igényei kielé-
gítését késleltetni tudja. Elfogadja a vesztes helyzetet, 
ha hibázott, törekszik azt helyrehozni. A sikertelen-
ség nem tragédiaként éli meg, kialakul a kudarctűrő 
képessége. Szót fogad a felnőtteknek, bízik bennük 
és elfogadja irányításukat. Hajlandó megtenni, amit 
kérnek tőle.
 Minden gyermek másképp viselkedik az ott-
honában, mint az óvodában. Ha a szülő kételkedik a 
gyermeke iskola érettségében, gyakran tájékozódjon 
az óvodában nyújtott teljesítményéről, viselkedésé-
ről a csoportos óvónénitől. Fejlődésükben egyénen-
ként eltérő időben észlelhető a változás. Ahogyan az 
óvodára érett 3 éves gyermek érzelmileg éretté válik 
a szülőtől való leválásra, ugyanúgy az iskolakezdést 
is érdemes megelőzni egy-egy mélyebb tartalmú be-
szélgetésnek. 
 Érzelmi életükre jellemző ebben az időszak-
ban, hogy nagyon igénylik a buzdítást, a támogatást. 
Nehezen viselik el a kudarcot, folyamatos elismerés-
re és sikerre vágynak. Értelmi életükre a konkrét mű-
veletekre késztetés és az erős motiváció a tanulásra 
jellemző leginkább. 
 A gyermekközpontú család képes a helyes 
kontroll szerepre és irányító tevékenységet végezni a 
nevelésben, míg a túlságosan engedékeny családi at-
titűd a mindent megengedő rossz módszert választ-
ja. A hideg, elutasító családi közösség az irányító 
szerepet tekintélyének növelésére használja. Ebben a 
családban az engedékenység az elhanyagolás kudar-
cába fullad bele.

 Vigyázni kell a büntetésekkel kapcsolatban 
is, hiszen az erős büntetés agressziót vált ki a gyer-
mekekben, a túlzottan szorongó gyermek esetében 
pedig egyszerűen tilos és visszafordíthatatlan követ-
kezménnyel járhat.
 Az iskolai teljesítés megnövekedett terhekkel 
jár: 45 percig padban ülés, folyamatos koncentrálás, 
iskolatáska súlya. Az első fogváltás a megfelelő fizi-
kai erőnlét, az elemi mozgások rendezettsége, a jobb-
bal kéz dominanciája, a stabil testséma, a kialakult 
helyes térérzékelés, a társas közösség szabályainak 
elfogadása mind-mind hozzátartoznak az iskola-
érettség követelményeihez. Figyeljük meg, hogy tan-
köteles, iskolába menő gyermekünk játékában meg-
jelenik-e az iskolavárás?
 Kerüljük ki beszélgetéseinkben az olyan mon-
datot, amely fenyegető jellegű, pl: Most sem vagy rá 
képes, mi lesz veled az iskolában? Legyünk tisztában 
azzal is, hogy gyermekeinknek egyáltalán nem ter-
mészetes az, hogy balról jobbra haladva írunk és ol-
vasunk. 
 Aranyszabály, hogy a tanulás legfontosabb 
útja az utánzás. Tevékenységeinkben, szóhasznála-
tunkban, viselkedésünkben a legcélra vezetőbb mód-
szer: Legyünk példaképek gyermekeink számára! 
Alkalmazzunk helyes viselkedésformáló technikákat 
a nevelésben! Ne essünk bele a túlzott maximaliz-
mus csapdájába, mert ez szorongást idézhet elő!
 Legyünk mind nevelőként, mind szülőként 
példamutatóak, bátorítóak, biztatóak és legyünk 
megerősítő támaszuk, sőt következetesen irányító 
szerepet vállaló személyek e számukra új élethely-
zetben!

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes 
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KÖLYÖK FEJTÖRŐK

okoskodunk! - informAtikAi rovAt

SÜTIK (cookies)
...de nem az, amit a nagyi süt!

 A úgynevezett sütik információt tartalmaznak, a weboldalak megfelelő működése érdekében. 
 Ezek egy egyedi könyvtárban helyezkednek el a gépünkön és ugyanúgy mint a rendes sütiknek lejá-
rati idejük van. 
 Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyil-
vántartására, látogatók nyomon követésére használják (pl. google analytics), vagy reklám célokból (Ugye 
feltűnt már, hogy ha valamire rákeresünk az interneten, és ezt nem inkognitó módban tesszük, utána más 
webhelyek pl. facebook hirdetéseinél megkapjuk a kereséshez hasonló reklám ajánlatokat?).
 2015. október 1-től az EU-s jogszabályokhoz igazodva a hazai weboldalakon is kötelező a látogató 
beleegyezését kérni, ha weboldalunk cookie-kat helyez el a látogató gépén. Ez kibővült 2018-ban a GDPR 
bevezetése óta annyival, hogy a sütiket különböző kategóriánként megjelenítve, a felhasználó megnézheti 
és kiválaszthatja, mely sütiket szeretné engedélyezni és melyeket nem. A sütik csak ez után indíthatóak el és 
használhatóak. 
 Ezzel, igaz megkeserítették mind a felhasználók, mind a fejlesztők életét ,viszont ez az új szabályozás 
védi a magánszemélyek adatait a beleegyezés nélküli adatgyűjtéstől. A szabályozás nagyon friss, vélemé-
nyem szerint valószínűleg fognak benne változások történni a jövőben az igényeknek és a tapasztalatoknak 
megfelelően.

Czaga László
Forrás: wikipedia.org

1. Az uszodában és a strandon is van 
ilyen, ebben fürdünk, vagy úszunk 
benne.
2. Kerek, nagy gyümölcs, ami kívül 
zöld, belül piros
3. Olajban sült, kelt tésztából készült, 
kerek formájú étel. Sajttal és tefjölellel 
a legfinomabb.
4. Sárga magvak sorakoznak egy csö-
vön. A strandon főzve esszük, de a 
szárított szemekből készülhet liszt és 
dara is.
5. Egy olyan ajáték, amit ha a levegő-
ben ügyesen eldobsz, visszafordulva 
repül.
6. Lassan olvadó, hideg, színes, édes 
ital apró jégdarabkákból.
7. Magas építmény, amiről a vízbe le-
het csúszni.
8. Az egészséges, vitamindús termése-
ket nevezzük így.
9. Nyaraláskor pihenésként is lehet 
ilyet olvasni.
10. Télen ilyen az időjárás, nyáron pe-
dig a fagyi.
11. Az a hely ahol, lehet úszni, csúz-
dázni és napozni is.

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
A függőleges kiemelt sorban megfejtésként megtalálod, hogy 
mi az óvodások és iskolások kedvenc szünideje!

Szendrei Csilla
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VIGYÁZZUNK A CSALÓKKAL!

 Az árubemutatón értékesítők módszereinek 
tárháza kifogyhatatlan!

 2016 előtt havonta többször is érkeztek termék-
bemutatókra hívó szórólapok a postaládákba. Mind-
egyiken olcsó, egy-két ezer forintos belföldi kirándulá-
sokat, ingyen ebédet ajánlottak, mellé még ajándékokat 
is ígértek. Az ilyen kirándulások kötelező része volt a 
termékbemutató megtekintése. A szervező cégek a leg-
több esetben magányos időseket, nyugdíjasokat cé-
loztak meg, akik a kirándulás miatt úgy érezték, hogy 
cserébe „hálával” tartoznak és  többnyire magas áron 
kínált termékeket, sokszor a helyszínen kiközvetített 
hitelekre vásároltak meg. 
 2016. januárját követően a megváltozott jog-
szabályi környezet miatt a szórólapok elmaradoztak, 
azonban helyettük megjelentek a kedves hangú telefo-
nos kisasszonyok, akik „egészségügyi szűrővizsgálat-
ra, igyenes állapotfelmérésre” hívják a magányos, idős 
és hiszékeny embereket. A helyszínek is változtak: már 
nem éttermekben, hanem komoly egészségügyi vállal-
kozás látszatát keltő épületekben történik a túlárazott 
termékek árusítása, sok esetben engedéllyel rendelke-
ző üzlethelységben, mely különáll a bemutató helyszí-
nétől. Mindez úgy, hogy a termékbemutató szervezői 
egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak látszanak. 
A vonatkozó jogszabály-módosításnak köszönhetően 
a bankkártyás fizetési szolgáltatás kivételével tilos az 
árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során 
pénzügyi szolgáltatás nyújtani. Így tehát hitel már nem 
közvetíthető a bemutatók helyszínén.
 Ne feledjék, a „kereskedők” fő célja a minél 
nagyobb haszon megszerzése. Ennek érdekében a jog-
szabályváltozásokra szinte azonnal reagálnak. Újabb 
és újabb technikákat dolgoznak ki arra, hogy hasznot 
húzzanak az emberek hiszékenységéből. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 2017. év-
ben az alábbi magatartásformák jelentek meg Magyar-
országon.
 - A termékbemutatón kínált „egészségmegőrző 
terméket” nem lehet megvásárolni, csak tartósan – 1 
évre – bérbe venni. A bérleti díj: 250 000 Ft és 400 000 
Ft közötti összeg. A szerződésben foglaltak szerint a 
fogyasztónak egy évig kell a terméket használnia, tesz-
telnie és ezen időszak alatt adatokat kell szolgáltatnia 
a megbízó vállalkozás részére, ezt követően a bérlőt 1 
millió forintot meghaladó természetbeni juttatási díj-
jal kecsegtetik.
 - A cégek különböző segélyhívó készüléket 
kínálnak, amelyeket szociális és egészségügyi távfel-
ügyeleti szolgáltatás részeként értékesítenek. Ezen 
szolgáltatások lényege, hogy a vállalkozások – állítá-
suk szerint – egy diszpécserszolgálat által biztosított 24 
órás távfelügyeletet tartanak fenn, amelyet a GPS ala-
pú „okosóra” használatával lehet igénybe venni. Kellő 
állami, vagy önkormányzati kontroll nélkül azonban a 
bajba jutott idős emberek esetén ez akár életveszélyes 
helyzetet is előidézhet, mivel nem tudható, hogy a cég 
valóban rendelkezik-e a megfelelő háttérrel a tevékeny-
ség ellátásához. Ez a „szolgáltatás” hasonló a szociális 

igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 65. 
§-ában szabályozott engedélyköteles	 jelzőrendszeres	 házi	
segítségnyújtáshoz, azonban nem azonos azzal!
 - Újabban a szervezők magánlakáson is tarta-
nak árubemutatót. A vállalkozás telefonon keresi meg 
a fogyasztót azzal, hogy az általa beküldött rejtvény 
megfejtésért ajándékot adnak át részére, amennyiben 
az „ünnepélyes átadón” részt vesz hat, általa meghí-
vott vendég is. Az ajándékok átadását egy termékbe-
mutató követi a már korábban ismertetett módszerek-
kel. A vállalkozások természetesen a rendezvényt nem 
jelentik be a jegyzőnek.

Hogy ne válljon áldozattá?
 - A legjobban teszi, ha nem fogadja el ismeret-
lenek meghívását semmilyen rendezvényre.
 - Ha mégis elmegy egy „egészségnapra” vagy 
„bemutatóra” ott ne döntsön azonnal. „Csak most, 
csak Önöknek” ajánlat nem létezik! Vásárlás előtt kon-
zultáljon valakivel az ismeretségi köréből, nézzen utá-
na a vásárlásra kínált termék árának, tulajdonságainak.
 - Mielőtt bármit is aláírna, olvassa el azt. Ha 
nem érti a szöveget, ne írja alá. Kérdezzen az eladótól, 
ilyenkor még megteheti. A legjobb, ha átnézeti a szer-
ződést valamelyik rokonával, vagy a jegyzővel.
 - Olyan szerződésbe (bérletbe) soha se menjen 
bele, ahol önnek kell előre fizetnie, ugyanis nincs arra 
garancia, hogy a másik fél is fog teljesíteni.
 - Idegeneket ne engedjen be a lakásába, akkor 
sem, ha ajándékot kínálnak.
 - Ha megkárosították tegyen bejelentést a fo-
gyasztóvédelmi hatáskörben eljáró 197 járási hivatal-
nál, illetve tegyen feljelentést a rendőrségen.

Vigyázat továbbra is tarolnak a telefonos csalók!
 Megyénkben továbbra is sok feljelentés érkezik 
a rendőrkapitányságokra, melyek szerint a sértetteket 
a magukat telefonszolgáltató, vagy más vállalkozás 
emberének kiadó személyek keresik meg telefonon. A 
hívók azt állítják, hogy a sértett komoly összeget nyert, 
azonban ahhoz, hogy a nyeremény átvehető legyen, 
egy számkódot kell beütniük a legközelebbi bankauto-
mata billentyűzetén. Ezáltal a sértettek tudtukon kívül 
több 10 000 forintot utalnak át az elkövetőknek.
 - Azt javasoljuk, hogy gyanakodjanak az ilyen 
tartalmú hívások esetén, ne rohanjanak azonnal a bank 
automatához, ne hajtsák végre az utasításokat. 
 - Kérjenek egy visszahívható központi számot 
a hívótól, illetve kérdezzék meg a cég pontos nevét an-
nak érdekében, hogy leellenőrizhetőek, visszahívható-
ak legyenek. 
 - PIN kódjukat illetékteleneknek ne adják 
meg.
 - Ha csalás áldozata lett, tárcsázza a 112-es – 
ingyenesen hívható – egységes európai segélyhívószá-
mot. 

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