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Az önkormányzat hírei, aktualitások
TESTÜLETI HÍREK
2018 DECEMBER
A 2018. évben utolsó ülését a képviselő-testület 2018. december 11-én tartotta. Ekkor sor
került a helyi adóztatásról szóló
beszámoló jóváhagyására, továbbá az önkormányzati társulásokról szóló polgármesteri beszámoló
megtárgyalására.
***
2019
JANUÁR
2019. január 15. napján ülésezett első alkalommal a képviselő-testület.
Ekkor jóváhagyta a testület a képviselő-testület 2019. évi
Munkatervét. A tervezett képviselő-testületi ülések minden hónap
3. keddjén kerülnek megtartásra,
a közmeghallgatás várható időpontja június hónap.
Tekintettel arra, hogy a
2019. évben több választás kerül
lebonyolításra, így a testület munkaterve is terjedelmesebb.
***
A januári ülésen felülvizsgálta a testület a Sajóládi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötött Együttműködési Megállapodást.
***
Döntött a testület az Onga
és Társult Települések Szociális és
Gyermekjóléti Társulása Társulási
Megállapodás 12. számú módosításáról, valamint a Miskolci Térségi Konzorcium 2018. december 19.

napján tartott Konzorcium Tanács
ülésén hozott döntések jóváhagyásáról.
***
Eredménytelenné nyilvánította a képviselő-testület a „Szociális és közösségi központ kialakítása Sajóládon” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárást és újabb eljárás lefolytatását kezdeményezte.
***
FEBRUÁR
A 2019. február 5. napján
tartott ülésén számos, a 2019. évi
költségvetést érintő döntést hozott a testület: elfogadta az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2019. évi költségvetését és
az ezzel összefüggő önkormányzati rendeletet, valamint a jogszabályi előírások szerint megállapította az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeit. Az önkormányzatnak nincsenek adósságot
keletkeztető ügyletei.
***
Meghatározta a testület a
Környezetvédelmi Alap 2019. évi
költségvetésére, felhasználására
vonatkozó szabályokat.
***
Újabb döntés született a
„Szociális és közösségi központ
kialakítása Sajóládon” tárgyú projekt feltételes közbeszerzési eljárásának megindításáról.
***
A képviselő-testület a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda több

EBOLTÁS
Az oltás időpontja: 2019. március 05. (kedd)
09.00 órától – 11.00 óráig
A pótoltás időpontja: 2019. március 12. (kedd)
14.00 órától – 16.00 óráig
Az oltás helye: Fráter György út 2. szám (karbantartó műhely udvara)

dokumentumát is módosította
fenntartói jogkörében: módosult
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a az
Alapító Okirata.
***
Új rendeletet alkotott a
testület a kitüntető címek, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2003.
(XI.12.) önkormányzati rendelet
helyett. Az önkormányzati rendelet teljes szövege elérhető a www.
njt.hu oldalon, valamint legfontosabb rendelkezései ismertetésre kerülnek a közérdekű hirdetménynek között.
***
A Sajóládi Közösségi Ház
vezetőjének előterjesztésében tárgyalta meg a testület az önkormányzat által szervezett 2019. évi
ünnepségek, rendezvények programját. Az éppen aktuális rendezvényekről, programokról az
érdeklődők folyamatosan tájékoztatást kapnak a Ládi Körkép lapjain és egyéb hirdető felületeken.
***
Jóváhagyta a képviselő-testület a polgármester 2019.
évi szabadság felhasználási ütemezési tervét, valamint döntött az
„Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtására.
Veres Mária
jegyző

Az eboltási könyvet mindenki hozza magával, elvesztése esetén a pótlás: 500-Ft-/db
Az oltás díja: 4.000 Ft/db/eb
A chip elhelyezése: 4.000 Ft/db/eb
Háznál történő oltás esetén a kiszállás díja: 1.000 Ft
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KÖZÉRDEKŰ
HIRDETMÉNYEK
KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

A 2019. február 05. napján elfogadott önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel meghozott
döntésével évente 1 fő részére díszpolgári címet
adományozhat, míg 2 magánszemélynek, vállalkozásnak vagy szervezetnek „Sajólád községért” jelvényt.
Az elismerések adományozását jogosultak
kezdeményezni:
a) a polgármester
b) a jegyző
c) a képviselő-testület tagja
d) a képviselő-testület bizottsága
e) oktatási és közművelődési intézmények vezetői
f) civil szervezetek

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja
meg a képviselő-testület soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát.

A díszpolgári cím adományozására ajánlásokat tehetnek a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint a pártok.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott személy életútjának, tevékenységének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező alkotás, cselekmény leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak jelentőségének
méltatását.
A fenti elismerésekre vonatkozó javaslatot
vagy ajánlást minden év március 31. napjáig írásban
kell részletes indokolással lehet előterjeszteni.
Az ajánlásokat a képviselő-testület megvitatja, és dönt arról, hogy a cím adományozására kezdeményezést nyújt be a képviselő-testület elé, vagy az
ajánlást elveti.
Mind a díszpolgári cím, mind a „Sajólád
községért” jelvények átadására ünnepélyes keretek
között kerül sor az augusztus 20-án tartandó megemlékező ünnepségen. A kitüntetés átadására a polgármester jogosult.
Veres Mária
jegyző
1%-RA JOGOSULT HELYI CIVIL
SZERVEZETEK
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Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület - 18449266-1-05
Sajóládi Sportegyesület - 18727542-1-05
Sajóládi Fráter György Általános Iskola Oktatási-Nevelési Alapítvány 18422883-1-05
Sajóládi Óvodás Gyermekekért Alapítvány - 18436037-1-05

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének
január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.
Tekintettel arra, hogy Sajólád község
2019. január 1-jei lakosságszáma 3004 fő, Sajóládon a 2019. évi általános választásokon megválasztandó képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
Veres Mária
jegyző

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések
2018. december-2019. január
Nagy Olívia Emma - Miskolc, 2018. 12. 20.
(An: Ujvári Ágnes)
Rontó Béla Bence - Miskolc, 2018. 12. 25.
(An: Vas Ibolya)
Sió Júlia - Budapest, 2018. 12. 27.
(An: Dr. Kerepesi Klára)
Budai Erik Noel - Miskolc, 2018. 12. 28.
(An: Budai Letícia Vanessza)
Vadász Joel Dominik - Miskolc, 2019. 01. 12.
(An: Hankó Gina Petra)
Falucskai Zoé - Miskolc, 2019. 01. 14.
(An: Falucskai Nikolett)
Bódi Bence Róbert - Miskolc, 2019. 01. 15.
(An: Bódi Vanessza)
Házasságkötések
2019. január
2019. január 23.
Bartus István – Buchert Erika
Elhalálozások
2018. november - december - 2019. január

2018. november 29. – Baranyi Tibor (szül.: 1961. 07. 23.)
2018. december 22. – Iróczky István Árpád (szül.: 1949. 12. 10.)
2018. december 27. – Balázs Sándorné (szül.: Szoták Anna, 1934. 06. 01.)
2019. január 21. – Szikszai Ottó (szül.: 1942. 01. 22.)
2019. január 28. – Budai Elemérné (szül.: Szabó Erika, 1969. 12. 11.)
2019. január 29. – Széles Ferencné (szül.: Magos Ilona, 1938. 09. 05.)

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

Intézmények hírei, eseményei
SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA
MESEDÉLELŐTT

FARSANG

Mese délelőttöt szerveztünk 2019.02.06-án
óvodánkban A Csodaszörpös Csudatavam címmel
interaktív jellegű mesebemutatóban volt részük a
gyermekeknek. A látványos háttér és zene nagyon
magával ragadó volt. A mesélő „Kobold” bevonta a
gyermekeket a mese történetébe, vidám jó hangulatú
előadásmóddal magával ragadó délelőttöt nyújtott
óvodásaink számára. A gyermekek nagy érdeklődéssel figyelték a mese eseményeit, fordulatait a mesélő vidám személyisége teljesen „ elvarázsolta” őket
sokat nevettek, jól szórakoztak a történet egész ideje
alatt. Élményekben gazdag mesés délelőtt volt melyre szeretnénk még a későbbiekben is lehetőséget biztosítani.
Bartók Jánosné
óvodavezető

2016. február 6-án, pénteken délelőtt került
megrendezésre Óvodánkban a Farsangi mulatság.
A gyermekek a reggeli érkezésnél már örömmel mutatták jelmezüket. Boldogan bújtak az ötletes,
szép ruhákba. Ezen a reggelen senkinek nem okozott
problémát, hogy jönni kell oviba.
Tízórai után az összenyitott nagycsoportok
termeibe ment minden csoport. Itt is a gyermekek
egyesével a kis színpadra fellépve bemutatkoztak és
elmondták, hogy milyen jelmezbe öltöztek. A többiek pedig megtapsoltak minden jelmezest.
A felvonulás után kezdődött a „buli”. A
nagycsoportosok már rutinosan, felszabadultan vették birtokba a táncparkettet. A közös mulatozás után
minden csoport a saját termében folytatta a mulatságot. Arcfestés, játékos vetélkedők szervezésével telt a
délelőtt további része.
Örömteli, vidám délelőtt szervezésével igyekeztünk emlékezetesebbé tenni a Farsangot a gyermekek számára. Minden gyermeknek volt jelmeze,
amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden kedves szülőnek, hiszen ötletesség, kreativitás
jellemezte a farsangi délelőttön felvonuló gyermekek
jelmezeit.
Bartók Jánosné
óvodavezető
Fotók a 2. oldalon

V. VIDÉKI ZENÉSZPALÁNTÁK
KONCERTJE

Immáron ötödik jubileumi alkalommal rendezte meg a Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Vidéki Zenészpalánták Koncertjét, ahol megyénk 17 településéről,
közel 100 zeneiskolai diák és 50 zenetanár vett részt e
rangos szakmai, és koncertekkel teli napon.
A rendezvényt hagyományosan a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének
Rézfúvós együttese nyitotta meg. Vezetőjük Dr. Zobay Béla – főiskolai tanár, egyetemi docens.
Majd a szakmai nap keretében, Tóth Anikó, a
miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese, és Szüts Apor, a
Virtuózok Produkció zenei vezetője tartott kiselőadást a zenetanulás jótékony hatásairól, gyakorlásra,
hangszertanulásra és élményszerzésre ösztönözve a
gyerekeket.
A program folytatásában a sajóládi iskola

műsorával kezdődtek meg a meghívott iskolák koncertjei, melynek végén, amikor a szakmai bizottság
tagjai elvonultak dönteni arról, hogy mely produkciók kapnak külön elismerést, addig a budapesti Brass
in the Five rézfúvós együttes Minden, ami zene című
előadását láthatta és hallhatta a nagyérdemű közönség, amely egy interaktív, játékos és szórakoztató
előadás volt mindenki számára.
Itt szeretném megköszönni több helyi vállalkozó, a kedves szülők, valamint nem utolsó sorban
az iskola fenntartójának, vezetőségének és kollégáim
önzetlen segítségét, most, és az előző években is!
A rendezvényt továbbá számos miskolci Kulturális Intézmény és Vállalkozó támogatta, amiért
szintén hálával tartozunk!
Dredor Roland
zenetanár - főszervező
Fotók a 15. oldalon
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Közösségi hírek, események
KÖZÖSSÉGI HÁZ
FELHÍVÁSOK
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG KÖRNYEZETBARÁT
HÁZTARTÁSOK SZÁMÁRA
Kedves Sajóládi Lakosok!
Szeretnénk felhívni a figyelmet környezetünk egészségének és tisztaságának fontosságára,
ezért versenyt hirdetünk!
A verseny során 2019. május 31-ig várjuk a
pályázatokat, amelyekben kérjük bemutatni azt,
hogy a mindennapi élet mely területein és hogyan
valósítják meg a környezettudatos szemléletet.
A leadott anyagban kérjük, térjen ki arra,
hogy:
- Hogyan jelenik meg mindennapi életében a környezetbarát szemlélet a közlekedés, kertészkedés,
háztartás vezetése, vásárlás, hulladékkezelés terén?
- Milyen tevékenységeket végez tudatosan azért,
hogy óvja a környezetét?
- Mennyi plusz odafigyelést, költséget jelent ez?
- Mi a célja azzal, hogy környezetbarát szemlélettel él?
- Milyen előnyei vannak az Ön számára a környezetbarát életmódnak?
- Ismer-e és használ-e olyan környezetbarát módszereket, amelyekkel energiát és pénzt tud spórolni?
- Mit javasolna másoknak, hogyan tudnak környezettudatosabb életmódot folytatni?
A pályázati anyagokat a Sajóládi Közösségi
Házban személyesen, vagy a kh@sajolad.hu e-mail
címen lehet leadni. A pályázati anyagokhoz igazolásként fotókat is kérünk mellékelni.
A nyertesekről Sajólád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt majd, személyes
megkeresés után.
Az eredmények kihirdetésére és a nyeremények átadására július 6-án, a Falunapon kerül sor.
Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető
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SAJÓLÁD LEGSZEBB PORTÁJA
Szeretnénk megtalálni Sajólád legcsinosabb
udvarát, legápoltabb kertjét, legszebb házát, és megjutalmazni annak birtokosát.
Aki úgy érzi, hogy ilyen ingatlannal rendelkezik, az jelentkezzen!
Küldjön képeket és rövid bemutatkozó írást
nekünk a kh@sajolad.hu-ra, és a 2019-es Szüreti Mulatságon kihirdetjük a nyertest!
Jelentkezési határidő: június 30.
Eredményhirdetés és díjátadás: szeptember
28-án, a Szüreti Mulatságon!
SAJÓLÁD SÜTEMÉNYE
Minden évben neves cukrászok versengenek
azért, hogy az általuk készített torta elnyerje az Ország Tortája címet.
Mivel itt Sajóládon, Önök között is sok-sok
ügyes kezű, kreatív háziasszony és sütni tudó férfi
él, meghirdetjük a Sajólád Süteménye versenyt!
A versenyre nevezni június 30-ig lehet, a Közösségi Házban személyesen, vagy a kh@sajolad.hu
e-mail címen.
A sütemények bírálója Pozbai Zoltán polgármester úr mellett a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda szakácsa, Szűcs Andrásné, valamint Horváth István, a
Choco Sanel tulajdonosa és cukrásza lesz.
A verseny eredményhirdetésére az augusztus 20-i megemlékezésen kerül majd sor, a sütemény
kóstolására a Szüreti Mulatságon lesz a rendezvényen résztvevőknek lehetősége.
ISMÉT INGYENES INFORMATIKAI ALAPKÉPZÉSI LEHETŐSÉG!
A Sajóládi Közösségi Házban előreláthatólag áprilistól a „Digitális szakadék csökkentése GINOP-6.1.2-15” című pályázat keretében A digitális
alapkompetenciák fejlesztése képzés indul. A képzés
heti két alkalommal zajlik majd.
A tanfolyam elvégzése után a résztvevők
megtarthatják a tabletet, amelyen tanultak.
Jelentkezés: érkezési sorrendben, a Közösségi Házban személyesen, egy adatlap kitöltésével, a
tanfolyamon való teljes részvétel vállalásával lehet.
A tanfolyam 15 fő részvételével indul.
18-65 év közötti életkorúak jelentkezhetnek,
akik korábban hasonló tanfolyamon még nem vettek
részt.

BEHARANGOZÓ
2019-RE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK
2019-ben Sajóládon az alábbi rendezvényeket
tervezzük megvalósítani:
Március 2-án a Sajóládi Közművelődési és
Népművészeti Egyesülettel közösen szervezünk Jótékonysági Farsangi Bált, amely a Sajóládi Fráter
György Katolikus Általános Iskolában kerül megrendezésre. Fellépnek: a Sajóládi Bokréta Néptáncegyüttes és a Sajóládi Dalkör, zenél a Classic zenekar. A
bál bevételéből sajóládi iskolások nyári táborozását
fogjuk támogatni.
Az időjárástól függően márciusban vagy áprilisban gyógynövénykert kialakítását tervezzük az
önkormányzat tulajdonában lévő, Sajólád, Ady Endre utca 59. sz. alatt található épület kertjében. A telek
a jelenlegi Közösségi Ház kertjével határos.
Március 15-i megemlékezés: az 1848-as magyar szabadságharc emlékére ünnepséget tartunk, jó
idő esetén a Polgármesteri Hivatal előtti téren, rossz
idő esetén a Sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI aulájában, a Zivatar zenekar közreműködésével.
Tavaszváró, Hagyományőrző Húsvéti Ünnepséget április 13-án, szombaton délután tarunk
a Polgármesteri Hivatal előtti téren. A műsorban
terveink szerint a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda óvodásai, és a Bokréta Néptáncegyüttes tagjai vesznek
részt, valamint hagyományos locsolkodás, Esztenás
táncház, kisállatsimogató, lesz a program.
Április 27-én Sajóládi Hungarikum Fesztivál keretében szórakoztató műsort szervezünk a
község Piacterén. A rendezvényen Polgár Peti énekes-humorista lép fel.

Május 25-én, szombaton Gyermeknapi programot szervezünk a gyerekeknek a Piactéren, játszóházzal, bábszínházzal, lufibohóccal, arcfestéssel, zenés gyermekprogramokkal.
Nyáron egy hetes táborozást tervezünk, 2025 sajóládi iskolás részvételével.
A Sajóládi Falunap július 6-án lesz a Sportpályán, zenés szórakoztató programokkal, ügyességi versenyekkel. Az esti utcabál sztárfellépője Marót
Viki és a Nova Kultur zenekar lesz.
Augusztus 20. az államalapítás ünnepe. Az
ehhez kapcsolódó ünnepi megemlékezés a Szent István téren zajlik majd. Fellépőként Újvári Mária népdalénekes meghívását tervezzük.
Szeptember 28-án Szüreti Felvonulást és
Mulatságot tervezünk, gyermekek és felnőttek számára is szórakoztató zenés műsorokkal, a Piactéren.
Október 11-én Szépkorúak Ünnepe rendezvény során köszöntjük a község szépkorú lakosait.
Balog Zoltán cigányzenészt szeretnénk meghívni az
ünnepségre előadóként.
Október 23-án az 1956-os forradalom évfordulójáról emlékezünk meg, fáklyás felvonulással és
koszorúzással.
December 6-án a Mikulást várjuk a község
gyermekeivel.
November 30-án, december 7-én, 14-én és
21-én Adventi Gyertyagyújtások során hangolódunk közösen a karácsonyra, a helyi közösségek bevonásával, szereplésével.
Szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinken!
Takácsné Gah Erzséber
Közösségi Ház vezető

BESZÁMOLÓ
SZOMBAT DÉLUTÁN PÁL FERI ATYÁVAL
2019. február 16-án délután Pál Ferenc, ismertebb nevén Feri atya érkezett Sajóládra, hogy a
Nemeztközi Házasság Hete programsorozthoz kapcsolódóan előadást tartson.
A várakozásokhoz hűen a református templom megtelt az érdeklődő közönséggel. A számos
helybélin kívül, a környező községekből is sokan érkeztek az előadásra.
Feri atya felszentelt római katolikus pap, de
most mentálhigiénés szakemberi szerpében állt ki a
közönség elé, hogy megossza tudásást, tapasztalatai,
godolatait a házastársi kapcsolatok működéséről.
Különleges előadásmódja már az első percben magával ragadja a hallgatót. Sokszor mosolyogtunk egyegy humoros megjegyzésésén, vagy bólogattunk,
mert olyan szituációt vázolt fel elénk, amilyennek
már mi magunk is voltunk résztvevői. Azonban a

téma komolyságát leginkább az jelezte, hogy az igazi
életbölcsességek és alap-igazságok elhangzásakor elmélyülő csend telepedett a teremre.
Nagyon örülök, hogy lehetőségünk volt ilyen
neves szakember előadásán részt vennünk. Biztosan állíthatom, hogy gondolati útravaló nélkül senki
nem indult haza az előadás végén.
Varga-Bócsi Ágnes
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EGYESÜLETEK HÍREI
SAJÓLÁDI SPORTEGYESÜLET

SAJÓLÁDI POLGÁRŐR EGYESÜLET

II. Dél-borsodi Teremtorna Mezőkövesden

A polgárőr egyesület 2018-ban 24 fős taglétszámmal működött.
2018 márciusában a rendőrségtől haszonbérletbe kaptunk egy 2012-es évjáratú Opel Astrát,
amely nagyban segíti a szolgálati munkánkat.
A polgárőrség tagjai tavaly összesen 810 órát
töltöttek szolgálatban, melynek nagyobb része járőrszolgálat volt, de emellet még részt vettünk a helyi
rendezvények, hazai labdarúgó-mérkőzések biztosításásában is.
Részt vettünk a megyei polgárőrnapon, ahol
a sajóládi polgárőrök kötélhúzásban I. helyezést, kispályás fociban III. helyezést értek el.
2018. augusztus 18-án biztosítottunk a legnagyobb magyar kerékpárveseny a Tour de Hongrie
kistokjai szakaszán.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a polgárőreink munkáját, hogy önkéntesen, ellenszolgáltatás
nélkül, szabadidejükből áldozva szolgálatot vállalnak és minden tőlük telhetőt megtesznek a község
közbiztonsága érdekében.

A kétnapos sporteseményen a dél-borsodi
térség településeinek csapatai, hat csoportban küzdöttek meg egymással a továbbjutásért.
A mérkőzéseket mezőkeresztesi és a mezőkövesdi sportcsarnokba játszották le január 26-án és
27-én.
A kétnapos kispályás labdarúgó-verseny 32
részvevő együttesét a torna főszervezője és ötletgazdája, Tállai András köszöntötte.
Sajólád együttese Mezőkeresztes, Hejőszalonta, Köröm, Tiszabábolna és Mezőnyárád csapatával került egy csoportban. Az egyenes ági kiesése
versenyben a sajóládi csapat 4. helyen végzett a csoportjában, így nem jutott tovább
A legjobb négy közé Mályi, Nyékládháza,
Mezőkersztes és Bogács jutott be. A torna bajnoka a
bogácsiak együttese lett.
***
A sajóládi labdarúgó csapat a legfrissebb
tabella szerint, a szezon felénél, 11 lejátszott meccs
után 17 szerzett ponttal az 5. helyen áll.
Büszkék lehetünk a csapatra, amely teljes
létszámban csak sajóládi játékosokból áll, nincsenek
máshonnét igazolt játékosok. A tavaszi szezon harosan kezdődik, így még várnak rájuk nagy küzdelmek, megnyerhető meccsek.

Varga Norbert

A soron következő hazai mecsek időpontjai:
március 2. 14:30 Sajólád - Sajóörös
március 16. 15:00 Sajólád - Köröm
március 30. 15:00 Sajólád - Szomolya
április 13. 16:30 Sajólád - Tiszapalkonya
április 27. 17:00 Sajólád - FŐNIX SE Hejőszalonta
Varga-Bócsi Ágnes
NYUGDÍJAS KLUB
Beszámoló a Nyugdíjas klub 2018 évi munkájáról .
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Ezt az évet is derűsen, az új évi fáradalmakat
kipihenve jókedvűen kezdtük.
2018. jan. 26-án ünnepeltük 1 éves születésnapunkat .
A 2018. febr. 10-én megtartott Közművelődési és Népművészeti Egyesületi Jótékonysági bálra
tombola tárgyak felajánlásával jelentkeztünk. Erre az
alkalomra 3 db gyertyatartót, 3 szívet és 3 virágtartó
kaspót készítettünk, amibe élő virágot tettünk.
2018. febr. 8-án Bűnmegelőzési Program kere-

tében Dudás Péter a B.A.Z. megyei Rendőrkapitányság alezredese tartott előadást arról, hogy az idősek
mire vigyázzanak, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozatává. Ezen az előadáson a községből is
többen részt vettek.
Húsvétra készülve az óvodásoknak készítettünk nyuszis nyalókát, amit a Húsvétváró Ünnepségen adtunk át a kicsiknek, amit boldogan fogadtak.
A Házasság Hete programsorozat alkalmából
több előadást is meghallgattunk és egy szép megható filmet is megnéztünk. A Nők Lapja szerkesztője
V.Kulcsár Ildikó előadásán is részt vettünk.
A tavasz és a jó idő beköszöntével előtérbe
kerültek a kirándulások. Így 2018. ápr. 27-én egy pá-

ran ellátogattunk a miskolci Vadasparkba.
2018. máj.10-én az ország 7. legszebb kastélyát, a Tiszadobon található Andrássy-kastélyt csodáltuk meg.
A szép időket kihasználva 2018. máj. 30-án 16
fős létszámmal egész napra kirándultunk Jósvafő és
Aggtelek friss levegőjű, fákkal borított tájára. Ide az
egyesület ill. a hivatal 2 mikrobuszával érkeztünk.
Június elején az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy eddig önálló csoport voltunk, de innentől
a Közművelődési és Művészeti Egyesület tagjai vagyunk az énekkarral és a tánckarral együtt. Ezért mi
is tagdíjat fizetünk és a pályázatok révén több mindenben részesedhetünk.
Így volt lehetőségünk augusztus elején egy
3 napos mezőkövesdi táborban részt venni 12 fővel.
Nagyon szép élmény marad.
Július, augusztus nekünk nagymamáknak, az
unokákkal való foglalkozásról, a családi nyaralásról
szólnak, ilyenkor a klubélet szünetel.
Szeptemberben egy tervezett kirándulás Tarcal - Tokaji hajókirándulás elmaradt, amit majd ebben az évben szeretnénk pótolni. Viszont szeptember
végén színházlátogatást szerveztünk. A Cirkuszhercegnő című operettet néztük meg 15 fővel, személykocsikkal oldottuk meg a látogatást.
Október elején már elkezdtünk készülni az
adenti gyertyagyújtási ünnepségre, mivel az egyik
alkalom az énekkar és nyugdíjas klub rendezésében
történik. Verseket, énekeket válogatunk erre az alkalomra és ajándék tárgyat készítünk, amit a 4. adventi
napon kiosztunk szeretettel a jelenlévő közönségnek.
Most az ajándékunk egy fehér papírból kivágott angyalka volt arany szálon, amit a karácsonyfára lehetett felakasztani. Éppen időben készültünk el a kb.
200 db angyalkával.
Az adventi szeretetasztalokhoz is hozzájá-

rultunk munkánkkal, hiszen közös sütésen egyik
alkalomra mézeskalácsot, másik alkalomra linzert
készítettünk. Ez is remek csapatépítő elfoglaltságnak
bizonyult.

SAJÓLÁD ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi tevékenysége

dezvény.
Ez az év nagyon nehéz lesz mindenkinek,
ugyanis jönnek az önkormányzati választások, és
rajtunk is múlhat, hogy ki lesz az a polgármester, aki
majd vezetheti ezt a falut, illetve kik jutnak be a képviselő testületben.
Ugyan, a mi mandátumunk is lejár az idén és
ismét választani kell roma nemzetiségi vezetőket, de
az eredménytől függetlenül mindenképp szeretnék
meg tartani az idei roma napot. Szeretnénk a pályázatokat benyújtani, és minden sajóládi romának segíteni, ahogy tettük és tesszük ezt már négy éve.
Végezetül engedjék, meg hogy jómagam és
a Sajólád Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében, sikerekben gazdag 2019-es évet kívánjak mindanyuiknak.

Azt gondolom, hogy 2018-as esztendőt is sikeresen zártuk. Igaz sajnos, hogy munkánk miatt az
előző évi tevékenységünket egy kicsit elhanyagoltuk
a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai részéről, de
idén ígérem, hogy mindent kárpótolunk.
A május 5-én megrendezett Roma Nap azt
hiszem, mindenkiben szép emlékeket hagyott. Most
láttam a sajóládi romaságon, hogy mennyire jó is
kizökkeni a minden napokból és kicsit szórakozni, együtt lenni kicsik és, nagyok fiatalok és öregek.
Nem másodlagosan pedig hagyományainkat őrizni
és a fiatal generációnak azt átadni. Nagyon örültem,
hogy Varga Norbert alpolgármester úr és Veres Mária jegyzőasszony megtisztelt és meghívásunknak
elégettévé eljöttek a rendezvényre. A visszajelzések
alapján elmondhatom, hogy igazán jól sikerült a ren-

December 10-én újra színházban voltunk a
Helló Dolly című zenés darabot tapsoltuk végig, most
19 -en. Volán busszal utaztunk, de este már a két
mikrobusszal érkeztünk haza. a kisebb kirándulásinkat önköltségesen oldjuk meg.
December utolsó klub napját, vidáman ünnepeltük meg és boldogan summáztuk, hogy ez az év
is sok örömet, vidámságot, boldog pillanatot hozott
nekünk.
2019 évi terveink: hasznos előadások hallgatása (kulturális- , úti beszámolók, egészségügyi témák
stb.). Kirándulások a környék nevezetességeinek
megismerése (Tarcal, Tokaj, Nekézseny - Perczel Zita
színésznő családi háza, síremléke, a Lázbérci víztározó megtekintése stb.).Továbbra is aktívan részt venni
községünk kulturális életébe. Bővíteni létszámunkat, hiszen nagyon jó dolog egy vidám, összetartó
csapathoz tartozni. Ezért szeretettel várunk minden
nyugdíjas nőt és férfit a csapatunkban. Mottónk : AZ
ÉLMÉNYEKET GYŰJTD, NE A PÉNZEDET!
Gyulainé Libárdi Ágnes
klubvezető

Rontó András
elnök
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Emberek, arcok, hivatások Sajóládról
ÜDVÖZÖLJÜK SAJÓLÁDON
ÚJ VÉDŐNŐ SAJÓLÁDON
Köszöntöm településünk új védőnőjét, Pető
Katalint, aki az elmúlt év októberétől nyújt segítő kezet ”mindenki” Éva nénijével, hogy szolgálatukkal a
kisgyermekes szülők és várandós édesanyák gondjain enyhítsenek, komplex családgondozással álljanak
helyt az egészségügyi feladatok elvégzésében.
Az óvodában már volt szerencsém találkozni
vele és kedves, mosolygós személyisége arról árulkodott, hogy könnyen szót ért majd a rá bízott gondozottjaival, megtalálja helyét a hivatásában.
Szeretném felkérni arra, hogy egy pár mondatban beszéljen arról, hogyan szerzett tudomást a
megüresedett álláshelyről? A védőnői diploma megszerzésére milyen indíttatás vezérelte? Hogy érzi
magát Sajóládon?
Nagyon nagy öröm számomra, hogy védőnőként dolgozhatom itt Sajóládon. Az interneten láttam
az álláshirdetést, illetve egyik kedves ismerősöm, aki
szintén védőnő, hívta fel rá a figyelmem. Védőnői
hivatást választottam, mivel 12 éves korom óta gyermekek között vagyok, mindkét bátyámnak nagy család adatott, édesanyámnak immáron 11 unokája van,
az én 4 éves kislányommal együtt. 18 évesen ez nagyon jó döntésnek tűnt és ezt most is így gondolom.
Nagyon jól érzem magam Sajóládon, Éva nénivel nagyon jól kijövünk, példaértékű embert ismertem meg
a személyében, sokat tanulhatok tőle.
A község egészségügyi teendőinek elvégzésében kulcsfontosságú szerep jut a védőnőknek.
Munkájuk nagyon széleskörű! Magába foglalja a
várandós anyukák védelmén át a gyermekgondozási
teendőket születéstől egészen a tanköteles kor végéig. Szeretném, ha részletesen elmesélné munkájával
kapcsolatosan azokat a tudnivalókat, amelyekkel
tisztába kell lennie a lakosságnak!
Területi védőnőként gondozásban részesítjük a várandósokat és a gyermekeket 0-tól a tanulói
jogviszony megkezdéséig. A várandósokat különös
odafigyeléssel gondozzuk, hiszen nagyon fontos, ha
egy új élet megfogan, a lehető legnagyobb biztonságban és egészségben fejlődhessen az anyaméhben
a születésig. Már várandósan felkészítjük a nőket a
szoptatásra, a legmegfelelőbb táplálék egy babának
6 hónapos korig az anyatej. Az újszülötteket hetente
látogatjuk 6 hetes korig, a tanácsadóban pedig figyelemmel kísérjük gyarapodásukat és a védőoltásaikat
készítjük elő, beadást követően pedig dokumentáljuk.
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A nevelési- oktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében szintén segítő kezet nyújt a
védőnői szolgálat. Rendszeres kapcsolatot épít ki a
gyermekjóléti és a szociális ellátó szakembereivel. A
segítség adás érdekében nagyon fontos a kapcsolati
hálózat kialakítása. Településünkön hogyan látja a
fejlesztés lehetőségét az egészségvédelemmel együtt
működő társakkal karöltve? Milyen lehetőségek
vannak a rászorulók megsegítésére?
Iskolavédőnői munkát is ellátunk, rendszeresen ellátogatunk az óvodába és az iskolába. Tisztasági vizsgálatot végzünk, oltásaikat készítjük elő,
szűrővizsgálatot végzünk a 2., a 4., a 6. és a 8. osztályban. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen egy
épületben működünk a Gyermekjóléti Szolgálat
szakemberével, így könnyebb az együttműködés,
konzultálásra gyakrabban nyílik lehetőség, hogy közös erővel támogassuk a rászoruló embereket.
A védőnői hivatás hungarikumnak számít
egész Európában. Magas fokú képzettséggel rendelkeznek és komplex családgondozási tevékenységet
végeznek. Figyelemmel kísérik a rábízott személyek egészséges testi és lelki fejlődését, tanácsokkal látják el őket, majd mindezeket dokumentálják
is. Legfontosabb számukra, hogy a szülők, nevelők,
segítőtársak megbízzanak a munkájukban és ezáltal eredményes tevékenységet folytassanak. Hogyan
látja a lakosság hozzáállását, elfogadóak vagy nehezen meggyőzhetőek az emberek? Hány gondozottja van a településen?
A lakosság elfogadó, meggyőzhető, tiszteletben tartják a munkánkat, felmerülő probléma esetén
tájékoztatnak minket, segítséget kérnek, ezzel megkönnyítik a munkánkat. A településen 120 gyermekgondozásban részesülő, 10 várandós gondozottam
van, emellett az általános iskolában 266, az óvodában
pedig 97 gyermeket kísérünk figyelemmel.
Az éves terveiről, a szűrővizsgálatok időpontjairól, a gondozattak felé irányuló kéréseiről és
személyes tapasztalatairól szeretném a gondolatait
még megosztani a Ládi Körkép olvasóival. Az újságcikk záró részében megköszönöm a tájékoztató beszélgetést és kívánunk munkájához erőt, egészséget
és sok kitartást!
Mivel októberben vettem át a gondozást, az
éves terveim közé tartozik, hogy maximálisan megismerjem gondozottjaim igényeit és a tőlem telhető
legnagyobb empátiával és odafigyeléssel gondozzam, segítsem őket.
Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

Gyerekkuckó
SZENT BALÁZS ÜNNEPÉN…
Szent Balázs életéről viszonylag kevés tény tudható. Annyi bizonyos, hogy az örmény Szebasztéban
élt i.sz. 300 körül. Keresztény testvérei püspökké választották, így lett a kis-ázsiai város lelki vezetője, aki
a keresztényüldöztetések idején egy hegyi barlangba húzódott. Rejtekhelyét vadállatok őrizték, melyek kezes,engedelmes bárányként hajlottak szavára. Imádságos, csendes életet élt, tanította és gyógyította a hozzá
érkezőket.
Egy napon rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta
a fiút, és a szálkát eltávolította a torkából.
Szent Balázst a keresztényüldözések idején oroszlánokból, medvékből, farkasokból álló „testőrsége”
sem menthette meg, mivel ő nem engedte harcolni őket. Börtönbe vetették, rabságát csodás gyógyulásokról
szóló legendák övezik. Miután a súlyos kínzások hatására sem tagadta meg hitét, 316-ban lefejezték.
A hozzá kötődő gyógyulásokról szóló történetek és legendák miatt Szent Balázs az orvosoknak, a
kikiáltók, énekesek és a fúvós muzsikusoknak (blasen = fújni) a védőszentje lett. A nép már a VI. századtól
különösen a torokbajok ellen védő szentként tisztelte. Köztudott, hogy akkoriban a gyermekhalandóság okai
közt élenjáró volt a torokgyík. Az édesanyák rendszeresen Szent Balázshoz fordultak segítségért. A szokás
a mai napig él. A gyertyákat általában a hívek torkához illesztik, és a pap így mondja el az áldás szövegét,
február 3-án, azaz Szent Balázs napján: ”Szent Balázs püspök, vértanú közbenjárása által szabadítson meg és őrizzen
meg téged az Úr a torokbajtól és minden más betegségtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen”
Szendrei Csilla
KÖLYÖK FEJTÖRŐ

Babits Mihály: Balázsolás - részlet
Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!
Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
aki hozzád imádkozott
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az
oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,
s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
életem a fojtogató
torokgyíktól s a veszedelmes mandulák
lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,
hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
magasabb szellemek – de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!
ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
mosolyogj rajtam, csak segíts!
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Nekrológ
IN MEMORIAM
BALÁZS SÁNDORNÉ SZOTÁK ANNA
„…felköltöztek a szavak
a mennybe
csönd van
csak az Úr léptei
kongnak az űrben.”
(Kányádi Sándor)

Új év táján az ember sok mindent végigvagy előre gondol. Számos egyéb mellett nekem az
is eszembe jutott, nyáron lehetne vagy lehet, a 60
éves általános iskolai találkozónk. Két emberöltő! Ez
már nagy idő! Az osztálytársakon kívül gondolatban
megkerestem egykori tanárainkat is. Örömmel állapítottam meg, hogy bár magas életkorban járnak, de
még többen köztünk vannak. Egykori igazgatónk:
Homolya Lászlóné, osztályfőnökünk: Miklós Balázs,
énektanárunk: Nagy László, kémiatanárunk: Nagy
Lászlóné , rajztanárunk: Tóth József és egyik orosztanárunk: Balázs Sándorné Szoták Anna is lehetne
vendége a találkozónak. Milyen szép is volna egy
hangulatos vacsorát, egy estét vagy inkább egy ebédet és egy egész délutánt eltölteni velük…
E szép illúziót megrendítette a szomorú hír:
hogy közülük decemberben örökre elment Balázs
Sándorné Annuska néni. Minden halálhír megdöbbentő, akkor meg különösen, ha az illető közel állt
hozzánk. Nekem Annuska néni tanárom, később kollégám lett, - így most kettős minőségben búcsúzom
tőle.
Az 1955/56-os tanévben kezdtük a felső tagozatot, csupa új tantárggyal, s köztük az egyetlen
lehetséges idegen nyelvvel, az orosszal. Az első órán
elébünk állt egy kicsiny, törékeny, mosolygós, fiatal
tanárnő, megmondta a nevét, s azt, hogy ő fogja az
oroszt tanítani. Magát a nyelvet vegyes érzelmekkel
fogadták a szülők is, a tanulók is, de nem volt más
választási lehetőség, - elfogadták.
Annuska néni pályakezdő volt, ehhez illő lelkesedéssel kezdte a munkát. Óráit igyekezett mindig
pontosan, lelkiismeretesen megtartani. Még ma is
magam előtt látom, ahogy tanította, s szinte hallom,
ahogy kórusban skandáltuk, és egyénileg is han-
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goztattuk az igeragozás jelen idejű személyragjait: ю,- ешь, -eт, -ем, -ете,-ют. (Latin betűkkel: -jú, -es,
-et, -em, -etye, -jut .) Aki tanulni akarta a nyelvet, az
szépen haladt, de voltak hanyag, felületes diákok is,
akik mással akarták eltölteni az oroszórákat.
Annuska néni finom lelkű volt, nem tudott
kemény lenni, durva meg főleg nem. Nem bántott
szóval, tettel meg soha sem. A renitenskedők elég
sok keserűséget okoztak neki. Utólag, érett fejjel talán már ők is megbánták, lehet, hogy némelyikük
még bocsánatot is kért…Szeretett tanítani, még akkor is, ha a sikerélmények vékonyan csordogáltak.
1983-től módomban állt őt kollégaként is közelebbről megismerni. 7 tanévet dolgoztunk együtt.
Azt hiszem, ennek kölcsönösen örültünk. Általában az 5-6.osztályosok tanítására kapott megbízást,
lelkületéhez, alkatához ezek álltak közelebb. Bár a
főiskolát a legjobb eredménnyel, vörös diplomával
végezte, ami a megszerzett tudás kiválóságát jelezte,
ezzel soha nem kérkedett. Más típusú emberek ezzel
a háttérrel pozíció-harcba kezdtek volna, ő jobban
szeretett a mezőnyben maradni. Nem tartozott a tantestület vezéregyéniségei közé, de szakmailag együtt
élt a közösséggel, reális meglátásai és javaslatai voltak. Kissé befelé forduló, tartózkodó viselkedése meleg szívet takart, nem jelentette azt, hogy a kollégái
közömbösek neki.
Másik szakja a magyar volt, ezt ritkán taníthatta, mert a tanári karban több magyaros végzettségű kolléga is volt. Bizonyára szívesen oktatta volna ezt is, mert szerette az irodalmat.
Annuska néni érzelmeit, gondolatait, mondanivalóját versekké formálta. Életszemlélete, gondjai,
örömei, bánatai ezekben tükröződtek. Közülük néhány a helyi újság régebbi számában olvasható.
(Valószínű, ő Sajólád rejtőzködő „házi költője”.)
Kollégáihoz való viszonyulását az is mutatta,
hogy régi, szép hagyományú „összegyűjtött” tantestületi névnapokra sokszor lepte meg az ünnepelteket
személyre szóló köszöntőkkel, amiket fel is olvasott.
Pályáját Sajóládon kezdte, s nyugalomba vonulásáig itt volt a „nemzet napszámosa.” Ez is a lakóhely- és szakmaszeretet bizonyítéka. Közeledik találkozónk jubileumi, 60. évfordulója, de Ő azon már
csak lélekben lehet velünk. Nekünk ittléte emlékét
hagyta. Ezeket mindazok, akik tisztelték, szerették,
szívükben őrzik.
Nyugodjon békében!
Budapest, 2019. januárjában
Farkas Ferenc nyugd. isk.igazgató

Kultúra
MIT ÜZEN A MAGYAR KULTÚRA NAPJA?
„Ne legyen kultúra magyarság, és magyarság kultúra nélkül!”- mondta egykor Kodály Zoltán.
Január 22-ét - Himnuszunk születése napját legújabb kori történelmünk avatta a magyar kultúra
napjává. A megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang
Árpád zongoraművész vetette föl 1985-ben. Ő hívta
fel a következő gondolatokkal a figyelmet egy ilyen
ünnep megtartásának fontosságára. „Ez a nap annak
tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk,
hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni
lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában
is”.
Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen Kölcsey által papírra vetett nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra ünnepévé.
Nemcsak a magyar sors, magasztos történelmünk
viharos századai sejlenek fel gyönyörű himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megőrzött, tudatunkban folytonosan jelenlévő és belőle építkező
kultúra is. Január 22-én , a magyar kultúra napján országunk számos pontján főhajtással emlékeztek meg
legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét

és minősítését adhatja létünknek, arról, amely megkülönböztet bennünket más népektől!
Szendrei Csilla
Juhász Gyula: A Himnusz
E bús imádságot dalolta ajkam,
Mikor nem tudtam még, hogy mit dalol,
De éreztem, hogy e borús szavakban
Ezer év ujjong, búg a hant alól!
A végeken, hol nagy magányban éltem
S Rodostó gyásza szállt lelkem felett,
A néma dacban, büszke szenvedésben
Fajom keserve, megértettelek!
E dalt dúdoltam ott fáradt ajakkal,
Az éghez oly közel járt a magyar dal
Kárpátok bércén ültem egyedül...
És gondolkoztam a költő felől,
Ki félszemével a jövőbe látott,
– Mélázó félszem, te kiégett, te áldott!

Környezetünk
Lakossági használt sütőolaj környezettudatos ártalmatlanítása
A bő zsírban vagy olajban
való sütés napjainkban a legerterjedtebb konyhatechnikai eljárások egyike. A többszöri sütés folyamán a sütőolajban olyan elváltozások jönnek
létre, amelyek gasztronómiai értékvesztéssel járnak, azaz az étolaj elfárad, elhasználódik, ennek következtében a zsiradék alkalmatlanná válik a
további élelmezési célú felhasználásra.
A saját konyhánkban nekünk
kell gondoskodni az elhasználódott
olajunkról. Bár törvény nem, maximum a lelkiismeretünk kötelez arra,
hogy környezettudatos felhasználóként szabaduljunk meg a használt olajoktól.
A MOL néhány éve bevezette
azt a gyakorlatot, ami lehetővé teszi az

összegyűjtött használt háztartási olaj
díjmentes leadását.
A COOP üzletlánc is csatlakozott a kezdeményezéshez és már egyre
több boltjukban leadhatjuk a használt
étolajat, sőt az üzletlánc literenként 80
Ft-os kupont ad cserébe, amit a boltban le is vásárolhatunk.
Legközelebbi leadóhelyek:
- MOL Töltőállomás Miskolc, Pesti út
II. (kijövő)
- COOP Árucsarnok Miskolc, Búza tér
1.
- COOP 401. sz. ABC Alsózsolca, Kossuth u. 132.
- COOP 625. Hernád ABC Bőcs, Rákóczi út 39.
Bővebb és pontosabb információk a www.coop.hu és a www.
mol.hu oldalakon.

Ezért adjuk le
- Egyetlen csepp olaj akár 1000
liter édesvizet is beszennyezhet.
- Egy liternyi használt olaj egymillió liter édesvizet, azaz 50 ember évi ivóvízkészletét változtathatja szennyvízzé.
- A csatornahálózatba kerülve a
szennyvíztisztítók terhelését növeli, vagy a természetes vizek autooxidációs folyamatait gátolja.
- A talajba kerülve gátolja annak
légáteresztő képességét, illetve
záróréteget képezve megakadályozza a víz feljebbjutását.
- A kommunális hulladékba
helyezve nehezen lebontható
anyagként jelenik meg.

A leadott fáradt olajat a Biofilter Kft. gyűjti össze, és Forrás: biofilter.hu, www.coop.hu,
bioüzemanyagot gyártanak belőle. www.mol.hu
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Lehetőségek a seregben, avagy
„seregnyi lehetőség”
Átfogó szervezeti és technikai fejlesztések, új, modern
eszközök, növekvő illetmény.
Ezekkel a szavakkal jellemezte
nemrégiben a Magyar Honvédség jövőjét Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Zrínyi 2026
Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Program célkitűzése egy szellemiségében, kiképzettségében és eszközeiben is megújult, hatékony,
ütőképes haderő létrehozása. A
program része a katonai életpályamodell megújítása és a honvédség létszámának növelésével
összefüggő toborzó tevékenység
erősítése is. A honvédség számtalan lehetőséget és átjárható szolgálati formákat kínál a katonai pálya
iránt érdeklődőknek.
Nagy Géza őrnagytól, az
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
4. Katonai Igazgatási Érdekvédelmi Irodavezetőjétől kérdeztük,
hogy a „honvédség kapujában”,
azaz a toborzóirodáknál mit tudnak ajánlani az érdeklődőknek.
Őrnagy Úr, az Ön által vezetett szervezet felelős a katonai
toborzás sikeres megvalósításáért
a megyében. Mi a toborzók fő feladata?
Idén lesz 15 éve annak,
hogy a Magyar Honvédség önkéntes haderővé vált, így a honvédség beosztásainak feltöltése,
az utánpótlás biztosítása toborzás
útján történik. A katonai szolgálat
ma már nem kötelező, hanem önként választott szolgálat és hivatás. Nekünk, toborzóknak egyik
elsődleges feladatunk, hogy minél
szélesebb körben megismertessük
azokat a lehetőségeket, amelyeket
a haderő kínál a hivatásos, a szerződéses vagy a tartalékos szolgálat kapcsán.
Amennyiben valaki szeret-
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ne katona lenni, mit tud kínálni a
sereg a leendő munkavállalóinak?
A haderőfejlesztési programnak köszönhetően, annak
fokozatos megvalósulásával, minőségi körülményeket, korszerű
technikai eszközöket és versenyképes jövedelmet ígér a honvédség a katonáinak, honvédelmi
alkalmazottainak. Jelenleg a szerződéses szolgálatot vállalók esetében az érettségivel rendelkező
katonák kezdő fizetése havonta
bruttó 277.000 forint, de az alapfokú végzettséggel rendelkezők
is mintegy bruttó 234.000 forintot
vihetnek haza. Ez az összeg pedig
a seregben eltöltött évek folyamán
növekszik. Az alapfizetés mellett
a katonák étkezési és utazási támogatásban is részesülnek, illetve számos plusz juttatás valamint
az esetleges többletmunkáért járó
kifizetés is tovább növelheti ezt az
összeget.
Az érettségi bizonyítván�nyal rendelkezők, továbbtanulási
szándék esetén jelentkezhetnek a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán indított szakokra és
az MH Altiszti Akadémia új, Acélkocka elnevezésű altisztképzésére.
A tanfolyamrendszerű, 1 év időtartamú altisztképzésre minden
18. életévet betöltött, érettségizett
személy jelentkezhet, aki megfelel
az előírt egészségügyi, pszichikai
és fizikai követelményeknek. A
rendszer előnye, hogy már a tanulmányok alatt is havi jövedelmet folyósít a honvédség, amely a
már említett, érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetésével megegyező összeg. A képzés
befejezését követően, a választott
szakterületen, hivatásos őrmesterként kezdhetik meg pályafutásukat a végzettek. Az illetményük
ekkortól pedig már bruttó 310.000
forint lesz.
Szintén sokat hallott téma
napjainkban az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat,
melyre ugyancsak várják a jelentkezőket.
Igen, erre a szolgálati formára is várjuk a honvédelem

ügye iránt érdeklődő, elhivatott
állampolgárokat. Ez a lehetőség
elsősorban azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt
vállalni a lakóhelyük, lakókörnyezetük védelmi feladataiban. Ők az
évi húsz napos kiképzés mellett
veszély- és katasztrófahelyzet (pl.
árvízi védekezés) elhárításában,
rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve különböző díszelgési
feladatokban vehetnek részt. A
tartalékosok felkészítése és alkalmazása alapvetően a lakóhelyhez
tartozó járásban, megyében történik. A szolgálatért természetesen
a területvédelmi tartalékosok is
különböző juttatásokban részesülnek, mint például szerződéskötési
díj, rendelkezésre állási díj, illetve
a tényleges szolgálatuk ideje alatt
beosztásuknak megfelelő fizetést
kapnak.
Már csak egy utolsó, ám
annál fontosabb kérdés maradt
hátra: hol lehet jelentkezni katonának?
A toborzó irodák várják a
katonai pálya iránt érdeklődőket
a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatokon. Miskolcon személyesen a Hatvanötösök útja 2
szám alatt lehet velünk találkozni.
Jelentkezni a Kormányablakoknál
kijelölt ügyintézőknél vagy akár
online, a www.iranyasereg.hu és
a www.hadkiegeszites.hu internetes oldalakon is lehet. Az Irány a
sereg weboldal a Magyar Honvédség karrieroldala, ahol mindenki
választ kaphat a katonai szolgálati
formákkal kapcsolatos kérdésére.
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 4. Katonai Igazgatási Érdekvédelmi Iroda
Cím: 3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 2.
Telefon: +36 (46) 327-245; E-mail:
borsod.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadás rendje:
hétfő - csütörtök: 08:00-15:30
péntek: 08:00-12:00
Forrás: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Katonai Igazgatási Érdekvédelmi Iroda hírlevele

V. Vidéki
Zenészpalánták
Koncertje

Feri atya előadása

Nőnapi köszöntő
A világ teremtése befejeztével Isten társat adott a férfi
számára. Társat, aki törődéssel, gyermekkel ajándékozza meg. Aki békével, nyugodt háttérrel és a közös élet
örömeivel visz színt a sokszor szürke hétköznapokba.
Ez a törődés azonban nem kiolthatatlan láng. Néha Ő is
elfárad, elcsügged a mindennapok küzdelmeiben. Ezért
próbáljuk oly féltőn gondozni lelkét, mint a kertész teszi
a legszebb virágával! Minél több odafigyelést kap ez a
virág, annál szebb szirmokat hajt. E napon illesse Őket
hála és köszönet! Köszönet a Lánynak a szerelemért, a
Feleségnek az odafigyelésért, a Kollégának a jó munkahelyi légkörért, az Anyának a feltétlen szeretetért, a
Nagymamának nyugalmat árasztó bölcsességéért!

„Két okból szoktuk bámulni
a csillagot, mert ragyog,
és mert kifürkészhetetlen.
Közvetlen közelünkben
azonban van egy sokkal
elbűvölőbb és sokkal
mélységesebb titok: a nő.”
(Victor Hugo)

Nőnap alkalmából Isten
éltessen minden
Lányt, Hölgyet, Édesanyát
és Nagymamát!
Tállai András

országgyűlési képviselő

HULLADÉKNAPTÁR
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19. vasárnap

19. szerda

16. kedd

17. csütörtök

17. vasárnap

17. vasárnap

17. szerda

18. péntek

18. hétfő

18. hétfő

19. szombat

19. kedd

19. kedd

20. vasárnap

20. szerda

20. szerda

20. szombat

20. hétfő

21. csütörtök

21. vasárnap

21. kedd

22. péntek

22. hétfő

20. hét

16. szombat

21. vasárnap

22. szerda

22. szombat

22. hétfő

23. csütörtök

23. vasárnap

23. kedd

24. péntek

24. hétfő

24. szerda

25. csütörtök

25. szombat

25. kedd

26. péntek

26. vasárnap

26. szerda

23. kedd

24. csütörtök

24. vasárnap

24. vasárnap

24. szerda

25. péntek

25. hétfő

25. hétfő

26. szombat

26. kedd

26. kedd

27. szerda

27. szerda

27. szombat

27. hétfő

28. csütörtök

28. vasárnap

28. kedd

30. szombat

31. csütörtök

31. vasárnap

Kommunális

Szelektív

Zöld

29. hétfő
30. kedd

22. hét

30. szerda

18. hét

29. péntek

21. hét

23. szombat

17. hét

23. szombat

13. hét

23. szerda

25. csütörtök
26. péntek

27. csütörtök

27. szombat

28. péntek

28. vasárnap

29. szerda

29. szombat

29. hétfő

30. csütörtök

30. vasárnap

31. péntek
Üveg

30. hét

20. szombat

22. péntek

29. kedd

19. péntek

21. péntek

22. kedd

28. csütörtök

18. csütörtök

20. csütörtök

31. hét

16. hét

16. szombat

12. hét

16. szerda

29. hét

14. vasárnap

15. szerda

25. hét

13. szombat

15. péntek

28. hétfő

12. péntek

14. péntek

15. kedd

27. vasárnap

11. csütörtök

13. csütörtök

26. hét

15. hét

10. csütörtök

11. hét

9.

7. hét

9. szombat

28. hét

7. vasárnap

8. szerda

24. hét

6. szombat

9. szerda

21. csütörtök

5. péntek

7. péntek

8. péntek

21. hétfő

4. csütörtök

6. csütörtök

8. kedd

14. csütörtök

27. hét

hétfő

1. hétfő

2. vasárnap

23. hét

4.

Július

1. szombat

3. péntek

14. hét

4. hétfő

10. hét

4. péntek

6. hét

3. szerda

Június

22. hét

2. csütörtök

2. kedd

vasárnap

18. hét

9. hét

1. szerda

szombat

7. csütörtök

Május

1. hétfő

3.

8. hét

2. hét
3. hét

Április

péntek

2.

14. hétfő

4. hét

2. szombat

Március
1.

3. vasárnap

7. hétfő

5. hét

1. péntek

3. csütörtök

9. hét

1. hét

2. szerda

Február

5. hét

Január
1. kedd

Sajólád

30. kedd
31. szerda

A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 órá
Mi helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: műanyag flakon: ásványvizes, üdítős; háztar
folyóirat; kiöblített tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondobo
tojástartó); kiöblített italos kartondoboz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag

Mi nem helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: zsíros, olajos oldószeres papír; élelmisz
hulladék; CD-lemez, magnó és videókazetta; semmiféle üveg; zsírral szennyezett műanyag f

