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HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019. OKTÓBER 13.
Sajólád településen a 2019. október 13. napján tartandó helyi önkormányzati, valamint a
nemzetiségi önkormányzati választásokon az alábbi jelöltekre adhatják le szavazataikat a
választópolgárok.
A szavazólapokon szereplő sorrendet a Helyi Választási Bizottság sorsolással állapította meg.
A szavazólapok mintája elérhető a www.sajolad.hu oldal Választás 2019 menüpontjában.
Polgármester-jelöltek - Érvényesen szavazni csak 1 jelöltre lehet!
Alexa Bertalan
Pozbai Zoltán

független
FIDESZ - KDNP

Helyi önkormányzati képviselő-jelöltek - Érvényesen szavazni csak 6 jelöltre lehet!
Szerencsésné Szabó Judit
Bodó Lili Mercédesz
Kerekesné Németh Beáta
Kasaróczki Beatrix
Czaga Gábor
Czaga István
Gyulainé Libárdi Ágne
Czaga János András
Péter Szabolcsné
Princz Jánosné
Kereszturi Ágnes
Mihalek József
Furcsa Ferencné
Makrai Tamás
Varga Norber

független
független
FIDESZ - KDNP
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
FIDESZ - KDNP

Roma nemzetiségi jelöltek - Érvényesen szavazni csak 3 jelöltre lehet!
Rontó András
Orosz László
Rontó Pál
Rontó László
Hankó Attila
Szabó Tibor
Mihalek József
Hankó Ferenc

LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Abaúj Reménye Egyesület
Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Veres Mária
jegyző, Helyi Választási iroda vezetője

Polgármester-jelöltek
Alexa Bertalan - független jelölt
Tisztelt Sajóládiak!
Alexa Bertalan vagyok, 32 éves, tősgyökeres sajóládi lakos.
Családommal a Bem apó utca 35. szám alatt élünk boldog, nyugodt
életet. Jelenleg a Fráter György Katolikus Általános Iskolában dolgozom, tanító és testnevelő tanár vagyok.
Az az elhatározásom, hogy indulok az idei polgármester választáson, már több hónapja, éve érik bennem. A családomat, ismerőseimet, barátaimat, és engem személy szerint is nagyon rosszul
érint a falunkban érezhető feszült, rossz közhangulat. Megválasztásom után szeretnék egy élhetőbb települést, felszabadultabb közösséget építeni, hiszen nem is tudnám, és nem is szeretném a saját
pozitív gondolkodásmódomat még a polgármesteri székben ülve
sem feladni.
Programom első és legfontosabb pontja a már régóta szükségessé vált Sajó menti árvízvédelem
kiépítése. Fel kell kutatni, meg kell találni a lehetőséget - a tenni akaró helyi emberek és vállalkozások
bevonásával -, és mihamarabb megvalósítani ezen tervemet.
Másik fontos feladat lesz az elvándorlás miatt egyedül, családi támogatás nélkül maradt idős
lakosok segítése. Mindannyian tudjuk, hogy hány utcabeli ismerősünk, szomszédunk küzd ezzel a helyzettel, így nyilvánvaló, hogy az idősek gondozása milyen fontos. Ezen tervemről bővebben tájékoztatást
adok az október 8-ai fórumon, ahova ezennel szeretettel hívok és várok minden érdeklődőt.
A harmadik célom, hogy a polgármesteri hivatal újra minden sajóládit szolgáljon, hogy az ügyeket ne csak „intézze”, hanem „elintézze”. Szorosabb és közvetlenebb kapcsolatot szeretnék fenntartani
a polgárokkal, hiszen a polgármester nem tulajdonosa, nem főnöke, nem parancsnoka a falunak, hanem
jó gazdájának, gondos és odafigyelő pásztorának kell lennie. Feltétlenül ki kell alakítani egy a települést
szolgáló polgármesteri munkaformát, nem pedig folytatni a tekintély elvű vezető stílust.
Negyedik célom a hivatal és katolikus iskola viszonyának rendezése. Nem tartom etikusnak,
hogy egy polgármester a személyes sérelmeit a hivatali pozíciójával visszaélve torolja meg, megalázva
és kényelmetlen helyzetbe hozva az ott dolgozókat, legyen szó akármelyik helyi intézményről. Mind
a szólásszabadság, mind a szabad vallásgyakorlás alapvető emberi jog, amit sárba tiporni a tehetetlen,
nem ideális vezető módszere.
Ötödik célom feléleszteni, újratervezni a sportéletet, és megerősíteni a művészeti egyesület támogatását. Úgy gondolom, hogy nagy szükség lenne új, a gyermekeknek hasznos és motiváló sportágak
meghonosítására Sajóládon, természetesen hozzáértő szakemberek felügyelete mellett.
Hatodik célom a temető helyzetének rendezése. Nincs olyan sajóládi, akit ez a probléma ne érintene, mégsem történik évek óta semmi. Azt gondolom, hogy elhunyt szeretteink iránt érzett tiszteletünket, szeretetünket azzal is kimutatjuk, hogy méltó körülményeket teremtünk pihenésüknek. Ez nemcsak
a magánemberek feladata, hanem a falu vezetéséé is.
Hetedik célom a meglévő közösségi programok, megemlékezések, hagyományok folytatása, magasabb színvonalra emelése, minden korosztály számára.
Kérem önöket, segítsenek terveim megvalósításában azzal, hogy október 13-án a megújulásra szavaznak!

Szavazzanak rám!

Alexa Bertalan
polgármester-jelölt

3

Pozbai Zoltán - FIDESZ-KDNP jelöltje
A cél továbbra is ugyanaz:
BIZALOM – FOLYTATÁS – FEJLŐDÉS
Tisztelt Sajóládiak!
9 éve vagyok Sajólád polgármestere. Bízom abban, hogy a településen élők tapasztalják, milyen változásokon mentünk át, hogy
Sajólád látványosan szépült és gyarapodott. Az első ciklusban a legtöbb erőfeszítést az igényelte, hogy elérjük a pénzügyi stabilitást, hiteltartozásainkat rendeztük. A második ciklusban elindultunk a fejlődés útján. Most ismét választások előtt állunk.
JÓ DÖNTÉS = FEJLŐDÉS
Központi kérdése a választásoknak, hogy mi tesz alkalmassá valakit arra, hogy vezessen egy
közösséget?
Legyen tapasztalt – Amikor 2010-ben először indultam a választáson, arra gondoltam, hogy azt
a több, mint 20 éves vezetői tapasztalatot, amit a sikeres vállalkozásom felépítésére fordítottam, Sajólád
érdekében is tudnám kamatoztatni.
Legyen támogatottsága – Számomra nagy öröm az, hogy az elmúlt 9 évben sokan biztosítottak
támogatásukról, és még nagyobb öröm, hogy megtartottam bizalmukat.
Tudjon irányítani – A vezetés komplex feladat, rengeteg nehézséggel. A megfelelő kapcsolat
kialakítása a közintézmények vezetőivel és dolgozóival, civil szervezetekkel közös célunk. Számos esetben olyan helyzetekben kell jó, de legalábbis a köz javát szolgáló döntéseket hozni, ahol egyértelmű,
hogy bizonyos érdekek sérülhetnek. A település üzemeltetésére mindennapos kihívásként tekintek.
Legyen munkamorálja, terhelhetősége, kitartása – Megfelelő pénzügyi fedezet mellett 2014-ben
már nagy terveink voltak. Jelen ciklus legnagyobb eredményének tartom, hogy az épített környezet
kialakításában vitathatatlan eredményeket értünk el:
• Korszerűsítettük a közvilágítást LED lámpatestek alkalmazásával.
• Tovább bővítettük a térfigyelő kamerarendszert, immár összesen 43 db kamera szolgálja a
közbiztonságot, ami érezhető javulást hozott.
• Úthálózatunkat (Móricz, Rákóczi, Zrínyi, Gombos, Katona, Hunyadi, Bajcsy-Zsilinszky utcák) részben vagy egészben fejlesztettük.
• Több, mint 20 év óta újra sor került a településen gyalogos járdaépítésre (József Attila, Petőfi
Sándor, Dózsa György, Deák Ferenc, Zrínyi Ilona utcák).
• Új gyalogátkelőhelyek kialakítása a település központjában.
• Az általános iskola előtti terület díszkövezése, útszegély kiépítése.
• Megtörtént az általános iskola, a közösségi ház és a karbantartó műhely energetikai felújítása.
• Csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése a Dózsa és a Fráter György úton.
• Napelemes rendszer kialakítása a polgármesteri hivatal és az óvoda tetőszerkezetén.
• Új óvodai konyha létesítése, a szükséges eszközbeszerzésekkel.
• Játszótér megvalósítása.
• 2 vendégház átadása.
Legyenek tervei, tudjon forrásokat biztosítani – Továbbra is meggyőződésem, hogy érzékelhető fejlődést azon a településen tapasztalunk, ahol a polgármester kormánypárti.
Sajólád a 2014-2019-es ciklusban több, mint 1,3 milliárd Ft támogatásban részesült.
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Az elmúlt 5 évben az önkormányzat megvásárolta a szükséges ingatlanokat egy bölcsőde és egy
tájház kialakításához. Ingatlanvagyonunkat egy Szabadság utcai és egy Dózsa György úti ingatlannal
bővítettük, valamint pályázati forrásból 2 gépjárművet vásároltunk.
Nagy segítség a településeknek, hogy indulhatnak uniós és kormányzati pályázatokon. Jelen
ciklusban Sajólád 289,9 millió Ft értékben nyert támogatást 3 nagy volumenű beruházásra. Ezek a szociális és közösségi központ, az orvosi rendelő energetikai felújítása, valamint az óvoda korszerűsítése és
bölcsődei épületrésszel való bővítése. A pályázatok terveit még 2016-ban készíttettük el, a benyújtásukra 2017-ben került sor, a nyerteseket pedig 2018-ban hirdették ki. Mind az építőanyagok, mind a szakipari munka árai jelentősen megemelkedtek az eltelt időszakban, ezért ahhoz, hogy ezek a beruházások
megvalósuljanak, plusz forrásokat kell szereznünk. Napjainkban ezért teszünk erőfeszítéseket, hogy a
munkák megkezdődhessenek.
Ahogy 2014-ben, úgy most is eljuttatom minden sajóládi család otthonába részletes, írásos beszámolómat az önkormányzat elmúlt 5 évéről, hogy megfontolt döntést tudjanak hozni. Továbbá várom
Önöket kampányzáró beszédemre, amit 2019. október 10. napján (csütörtökön), 17 órai kezdettel tartok
az általános iskolában.
Tiszta a lelkiismeretem, minden esetben felelősségteljes, előrelátó döntéseket hoztam a falu érdekében, bízva abban, hogy méltó maradok bizalmukra. A FIDESZ-KDNP jelöltje vagyok, élvezem a
támogatásukat és megválasztásom esetén továbbra is mindent megteszek majd Sajólád boldogulásáért.
A választás eredményétől függetlenül hadd köszönjem meg a képviselő-testületnek, jegyző asszonynak,
a hivatal korábbi és jelenlegi dolgozóinak a közös munkát, minden sajóládi lakos, és nem utolsósorban
családom támogatását. Szavazásra biztatom Önöket, mert a jó döntés fejlődés!
Pozbai Zoltán
polgármester-jelölt
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Képviselő-jelöltek
Bodó Lili Mercédesz - független jelölt
Bodó Lili Mercédesz vagyok, azoknak akik tudják ki vagyok, valamint azoknak akik estleg nem, szeretném néhány mondatban bemutatni
magamat.
22. életévemet élem az Úr 1998. évének szeptemberében születtem
annak is a 22. napján. Születésem óta Sajóládon élek, süleim apai ágon tőzsgyökeres sajóládi lakosok.
Általános Iskolai tanulmányaimat Sajóládon kezdtem, majd 5. osztálytól a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában jártam, ezekután pedig a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumában tanultam és szereztem
érettségi bizonyítványt. Jelenleg a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi karának hallgatója vagyok, diplomám megszerzése után Politikatudományi mesterképzésen tervezem tanulmányaimat. A szakmai gyakorlatomat Budapesten az Országházban fogom eltölteni.
Ezen tények fényében kívánom sikeres megválasztásom esetén a sajóládi lakosságot kortól, nemtől és etnikai hovatartozástól függetlenül képviselni önkormányzati szinten minden olyan kérdésben,
amely nem csak személyek és csoportok előnyeit vagy hátrányait támogatja avagy hátráltatja, hanem
AZ EGÉSZ TELEPÜLÉS MINDEN LAKOSÁNAK egyenlő elbánását eredményezi.
Bővebb elképzeléseim, amelyek a település fejlődésével kapcsolatosak hamarosan.
Amennyiben felkeltettem érdeklődését/érdeklődéseteket telefonon az alábbi telefonszámon:
+36703160860 vagy akár személyesen, Sajóládon a Fráter György utca 30/a szám alatt elérhető vagyok.
Valamint, akik az említettek alapján bizalmat szavaznak nekem Október 13-án támogasanak
szavazatukkal,igéretek helyett tetteket szeretnék, úgy, hogy 5 év múlva elismerésükkel újra bizalmat
szavazanak számomra, mivel településünket őseintől kaptuk kölcsönbe, hogy unokáinknak ajándékozhassuk. Viszont ehhez nem ezt a felületes fejlődést kell folytatnunk, hanem valódi változásokat, javak
fejlődését eredményeznünk!
Maradok Tisztelettel minden sajóládi lakoshoz:
Bodó Lili Mercédesz

Czaga Gábor - független jelölt
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Czaga Gábor vagyok, 50 éves. Nős, két gyermek édesapja. Születésem óta Sajóládon élek, szakmám autószerelő. 1997 óta mezőgazdasági
növénytermesztéssel foglalkozom, mint családi gazdálkodó. Mindenki, aki
sajóládi származású ismer.
Már többször bizonyítást adtam arról, hogyha a falunak vagy az embereknek segítségre van szüksége, engem megtalálnak. Két önkormányzati
választáson megtiszteltek az emberek bizalmukkal, a 2010-2014-es ciklusban Sajólád alpolgármestere voltam. Településünk ez alatt az idő alatt, a
kilenc év alatt is épült, szépült, amennyire azt az anyagiak engedték. Ha
bizalmat szavaznak számomra, továbbra is azon leszek, hogy tisztességgel,
becsülettel a falu és az itt élő emberek érdekeit szolgáljam. Örömmel látom, hogy nagyon sok fiatal költözött községünkbe, ami azt mutatja, hogy falunk szimpatikus közeg az ifjúság számára.
Úgy érzem, hogy lehetőségünkhöz mérten mindent megtettünk Sajólád fejlődéséért. Ígérgetni
továbbra sem akarok, mivel minden csak azon a bizonyos „takarón” múlik.
Ezúttal is szeretném megköszönni eddigi és jövőbeli bizalmukat, támogatásukat!
Czaga Gábor

Czaga István - független jelölt
Tisztelt Sajóládi Lakosok!

A 2019 évi önkormányzati választás alkalmával szeretnék röviden bemutatkozni, mint független képviselőjelölt.
52 éves sajóládi lakos vagyok, tehát a falu zegét - zugát ismerem.
1967-ben születtem Miskolcon, két gyermekemmel és feleségemmel Sajóládon élek. Általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Szakmámat,
mint kőműves a 114. számú Eötvös József Ipari Szakmunkásképzőben sajátítottam el. Gyakorlati időmet is kőműves vállalkozónál töltöttem, itt tanultam
helyben Szigetvári László kőműves mesternél.
Közel húsz évet az Önkormányzatnál dolgoztam kisebb nagyobb megszakításokkal. Elég sok dologgal
találkoztam az itt eltöltött időben, amelyben voltak pozitív, de negatív dolgok is, ezért döntöttem úgy,
hogy megpróbálom én is a falu gondját, baját segíteni, orvosolni. Nagyon sok emberrel találkozom munkáim során a faluban(most már mint egyéni vállalkozó).
Sajnos még mindig sok problémával kell szembenézni, de anyagi fedezet hiányában nem minden valósítható meg.
Az orvosi rendelő akadálymentesítése megérdemelne már egy felülvizsgálatot, közelebbi áttekintést. Véleményem szerint a járdákat oda kell építeni, ahol szükséges és ki is használják a lakosok.
Szükség lenne az egész faluban a megfelelő csapadékvíz elvezetés, átereszek kitakarítása, kitisztítása.
Meglátásom szerint vannak megoldásra váró feladatok, melyekhez segítséget szeretnék hozzátenni. Ahhoz, hogy egy kulturált, tiszta közösségben éljünk, meg kell gondolni kikre bízzuk a falu vezetését, összefogását, ezért kérném, hogy választáskor gondolják át kikre szavaznak.
Köszönettel:
Czaga István

Czaga János András- független jelölt
1985-ben születtem, azóta Sajóládon élek.
Általános iskolai tanulmányaimat Sajóládon végeztem, majd a Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában szereztem érettségi bizonyítványt, melyet követően a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Karán közgazdász-gazdálkodási szakon, menedzsment szakirányon folytattam tanulmányaimat. 2009-ben okleveles közgazdász diplomát szereztem.
Egyetemi tanulmányaim befejeztével egy kereskedelmi vállalatnál
dolgoztam egy évig, majd 2010-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban (illetve jogelőd intézményében)
dolgozom. Munkám során a Beszerzési és Közbeszerzési Osztályt vezetem.
Közbeszerzési referensként, illetve felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadóként a Kórház beszerzési, közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával, felügyeletével foglalkozom, továbbá Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat is ellátok.
2014. évtől a Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi - Ellenőrző Bizottságának külsős tagja vagyok.
1993-tól a sajóládi néptánc csoport tagja, 2017. évtől a néptánc csoportot is magában foglaló Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület elnöke vagyok.
Véleményem szerint, a költségvetési szervnél szerzett szakmai (gazdasági, beszerzési, pályázatokhoz kapcsolódó) tapasztalataimmal, tanulmányaim útján szerzett ismereteimmel segíteni tudnám a
Képviselő-testület munkáját, amennyiben bizalmat szavaznak számomra.
Czaga János András
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Furcsa Ferencné - független jelölt
Furcsa Ferencné vagyok, 47 éve élek Sajóládon. 40 évig voltam az
Unió Coop Zrt. dolgozója, valamint az ott töltött időm jelentős részében a
cég egyik vezetője is. Felügyelőbizottsági tagként közel 1200 dolgozó képviseletében végeztem a munkám. Több, mint két évtizede özvegyen élem a
mindennapjaim, az életkedvemet viszont nem veszítettem el, köszönhetően
a két gyermekemnek és az unokámnak, a tőlük kapott rengeteg szeretetnek.
A 2014-es önkormányzati választások során mérettetem meg magam
előszőr, mint képviselőjelölt, sikeresen. A sajóládiak bizalmának köszönhetően az elmúlt 5 évben részt vehettem számos, a közösséget formáló és
erősítő, közösségépítő munkában, valamint betekintést nyerhettem Sajólád
életébe, ezzel rengeteg tapasztalatot is szerezve. A munkám során a helyiekkel is lehetőségem adódott többször is találkozni, beszélni, valamint meghallgatni a problémáikat és együtt gondolkodni azon,
hogy hogyan is tudnánk azokat közösen megoldani. Mindig is igyekeztem eleget tenni a munkámnak,
ez a jövőben sem lesz másképp.
Nem kevés tennivaló vár a választások után a polgármesterre és a képviselő-testület tagjaira.
Mindenkinek sajnos nem lehet megfelelni, de mégis úgy gondolom, hogy az ígérgetés helyett a tettekkel
lehetne, a tettekkel kell bizonyítani az elképzeléseket. Bízom benne, hogy az elmúlt 5 év során végzett
képviselői munkám és az értékrendem meggyőzte Önöket.
Megfontolt szavazásra buzdítom a sajóládi lakosokat!
Tisztelettel:
Furcsa Ferencné

Gyulainé Libárdi Ágnes - független jelölt
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Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Gyulainé Libárdi Ágnes vagyok. 1953. 03 .23.-én születtem Miskolcon. 30 évig Ónodon laktam. Érettségi után a helyi TSZ irodán dolgoztam, közben elvégeztem a Közgazdasági
Szakközép iskolát, így könyvelő lettem. 10 évig dolgoztam itt. Utána különböző községekben, mert a férjem pedagógus volt.
Sajóládon 16 éve élek, 15 éve özvegyen. Van két gyermekem, egy
fiam és egy lányom. Mint pedagógus feleség mindig részt vettem az iskolák,
illetve a községek kulturális életében. Férjem halála után, kinn éltem 3 évig
Belgiumban, mert a fiamék is ott élnek. Nyugdíjazásomkor vissza jöttem
Sajóládra, azóta itt vagyok.
3 éve megalapítottam a Sajóládi Nyugdíja Klubot, akkor 9 fővel, most már 22 -en vagyunk. Nagyon jó összetartó, szorgalmas kis csapat. Sokat kirándulunk, színházba járunk, természetesen saját
pénzünkön, részt veszünk községünk kulturális életében, ünnepségeken is mindig ott vagyunk. Adventkor már 2 éve önálló műsort adunk, ajándékot készítünk a kedves megjelenteknek. A Közösségi
Házzal is szoros a kapcsolatunk, mindenben számíthatnak ránk. Jól működik még a torna csoportunk
is, vigyázunk az egészségünkre, fitten tartjuk magunkat. Erről és klub életünkről is már többször olvadhattak a Ládi Körkép c. újságban.
Úgy gondoltam ennyi ismertség után megmérettetem magam képviselő jelöltként is. Szeretnék
részt venni Sajólád fejlődésében, közösségi életében, hogy még tartalmasabbá, szebbé tegyük kulturális
életünket. Megmutatni, hogy a nyugdíjazással nem ér véget az élet, egy kis összefogással sokat tudunk
tenni községünkért. Erre jó háttér a nyugdíjas klub. Mottóm is ez „AZ ÉLMÉNYEKET GYŰJTSD, NE A
PÉNZEDET!”
Amennyiben úgy gondolják érdemes vagyok a bizalmukra, kérem a választáskor egy X-szel támogassanak! Köszönöm!
Tisztelettel:
Gyulainé Libárdi Ágnes

Kasaróczki Beatrix - független jelölt
Tisztelt Sajóládi lakosok, kedves választó polgárok!
Kasaróczki Beatrix vagyok, 23 éves Sajóládi lakos. Ide jártam óvodába, majd az általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem, ezután Miskolcon a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskolába, bejáró voltam, ezekben az években sem hagytam el Kedves Településemet. Az
érettségi bizonyítványom mellé Ügyviteli titkár szakképzést is szereztem.
2017-től helyben, Sajóládon dolgozom. Kezdetben az Óvodatitkári
állást töltöttem be a Gyöngyszem Óvodában. 2017 novemberében Debrecenben Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Élelmezésvezetői szakán
szereztem szakképesítést.
2019 januárjától az Óvoda Konyhájának Élelmezésvezetői feladatait látom el.
Munkakörömből adódóan szoros kapcsolatot ápolok a település lakóival. A szociális étkeztetés
kapcsán az időskorú emberek megosztják velünk a problémáikat, gondjaikat, amíg az ebédre várakoznak. Az óvodás gyermekek szüleivel is napi szinten kapcsolatban állok, így ennek a korosztálynak a nehézségeivel is tisztában vagyok, hiszen életkoromból adódóan őszintébbek, nyíltabbak velem a gyermekek szülei. Patriótaként – hiszen Sajóládon kívül más lakcímem nem volt-, mindig fontos volt számomra
a település, és az ott élők élete, az infrastruktúra fejlesztése, a település intézményeinek személy- és
tárgyi ellátottságának biztosítása, a rendezett településkép. Mivel hosszú távú terveim között szerepel,
hogy további életemet is itt szeretném élni, ezért az előbbi felsorolt intézkedések fontosak számomra.
Munkakörömből adódóan bepillantást nyertem a település életének és az irányítását szervező munkafolyamatok egyes területeire, ezért döntöttem úgy, hogy szeretnék tevékenyen részt venni képviselőként
a község életében, minden napjait meghatározó tevékeny munkájában.
Bekerülésem esetén a választópolgárok érdekeit kívánom képviselni, és szeretném nyitott segítőkész emberként végezni a munkámat.
Bízom benne, hogy bemutatkozómmal sikerült bizalmukat elnyernem!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és támogassanak szavazatukkal!
Tisztelettel:
Kasaróczki Beatrix

Kerekesné Németh Beáta - FIDESZ-KDNP jelöltje
Kerekesné Németh Beáta vagyok. 1974. június 24-én születtem Miskolcon, azóta itt élek a településen. Két gyermek édesanyja vagyok, Renáta
24 és Dániel 20 évesek. Férjem Kerekes Zoltán gépkocsivezetőként dolgozik.
Iskolai végzettségem gyors és gépíró, majd szociális gondozó és ápoló képzettséget szereztem, később gimnáziumi érettségit. 2005-től 2017. decemberéig a szociális gondozás területén dolgoztam itt a településen. Igyekeztem
a tudásomhoz mérten legjobban segíteni az időseket.
2019. márciusában fejeztem be a pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyamot. 2019. áprilisától a Sajóládi Gyöngyszem Óvodában dolgozom, pedagógiai aszisztensi munkakörben. Szeretném elnyerni a szülők bizalmát, így a jó kapcsolat kialakítására törekszem. Fontos számomra, hogy
a lakosságot érintő problémákra rá láthassak, és a feladatomat e szerint végezhessem. Célom, hogy minden igyekezetemmel a lakosság érdekeit szolgáljam. 2014-ben lettem FIDESZ-tag, ezzel még aktívabban
segítem munkájukat. FIDESZ jelöltként indulok a választáson. Amennyiben a tisztelt választópolgárok
úgy gondolják, hogy alkalmas lennék a képviselőségre, tiszteljenek meg bizalmukkal!
Támogatásukat köszönöm:
Kerekesné Németh Beáta
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Keresztúri Ágnes - független jelölt
Kedves Sajóládi Lakosok!
Keresztúri Ágnes vagyok, születésem óta, 30 éve Sajóládon élek. Több
mint 4 éve Sajóládon dolgozom. Biztos, hogy sokan ismernek és találkoznak
velem a sajóládi rendezvényeken is, mivel évek óta én vagyok Sajólád fotósa.
Minden rendezvényen jelen vagyok és beszélgetek a lakosokkal ebből is kifolyólag ismerem a problémákat és az elképzeléseket a településsel kapcsolatban.
Képviselőnek azért jelöltetem magam, hogy ebben tudjak segíteni. Nagyon szeretek itt élni, szeretem a mi kis közösségünket.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, azt tudom ígérni, hogy mindig az Önök szolgálatában állok és az Önök érdekeit képviselem. Törekedni
fogok arra, hogy Sajólád tovább fejlődhessen a jövőben.		
Tisztelettel:
Keresztúri Ágnes

Makrai Tamás - független jelölt
Tisztelt Sajóládiak!
Makrai Tamás vagyok. Születésem óta, 36 éve itt élek Sajóládon, immár feleségemmel és két gyermekemmel. Az elmúlt kilenc év bizalmát, hogy
önkormányzati képviselő lehettem, ezúttal is köszönöm nektek. Ez idő alatt is
rengeteg változáson esett át településünk, bizonyos területeken pozitív irányú,
viszont vannak sajnos negatív irányú változások is. Sajólád ”építését” önkormányzati képviselői munkám során midig támogattam, és ezt továbbra is így
tenném! Bár településünk épül és fejlődik, azért még vannak megoldandó feladatok melyek az önkormányzat és választott képviselőink előtt állnak. Vannak
természetesen olyan problémák is amit megfelelő anyagi segítséggel orvosolni
lehet(ne), gondolok itt többek között a temető kerítésre vagy például a védő gátra. De sajnos vannak olyan
problémák is melyek sokkal komplexebbek és már-már megoldhatatlannak látszanak, de erre csak együtt
találhatunk megoldást. Mivel itt nőttem fel és itt élek, a településünk negatív változásait is látom. Szülőként
tudom, hogy a gyermekeinké a jövő. De milyen jövő vár rájuk ha egyre több szülőben felmerül a kérdés,
aminek normális esetben nem kellene hogy felmerüljön, hogy hova vigyem a gyermekemet óvodába vagy
iskolába? Véleményem szerint a település vezetésének ez legyen a legfőbb gondja, hogy az intézményekkel
együttműködve erre minél hamarabb megtalálhassák a megoldást! Amennyiben megtiszteltek bizalmatokkal, úgy képviselői munkám során ez lesz a fő célom! Köszönöm!

Mihalek József - független jelölt
1955. 11 hó 18-án születtem 1992-tól élek Sajóládon.Tisztelt Sajóládi lakosok mint látjátok a sajóládi önkormányzat testületében mint független testületi tag szeretnénk indulni.Az ígéreteimet egyenlőre zárójelként szeretném
megjelölni mivel még ismeretlen előttem az ilyen jellegü testület működése, de
annyit előre meg szeretnék jegyezni a bejutásom alkalmával úgy a szociálisan
előirt jogszabályokat a legmesszebb menöbik be fogom tartani illetve tartatni.
Továbbá az adó hivatallal kapcsolatban megszeretném ismerni hogy szociális
alapon milyen kedvező jogszabályok alkalmazhatók olyan családokkal kapcsolatban akik a szociális helyzetünknél fogva kaphatnának a jogszabályon
belül kedvezőbb el bilrálást. Ezen belül még annyit szeretnék magamról önök
felé érzékeltetni én jó magam olyan személyiség vagyok aki szível és lélekkel
szeretné végezni ezt a felelöség teljes megbízatást. Nem kívánom bővitteni a
bemutatkozási fogalmazásomat de amint már emlitetem is a szociális valamint az adózással kapcsolatban
segíteni szeretném a sajóládi lakosokat. Bizzom az önök helyes döntésükben hogy bizalmukkal bejuthassak
a Sajóládi Önkormányzat testületében. Bejutásom követően arra fogok törekedni hogy a törvényben előírt
jogszabályokat egyetlen testület tag sem hághassa át, mert szerintem a jogszabályok biztosítják számunkra
emberek számára azt a lehetőséget hogy illetékes személyek a jogszabályokat megkerülve alkalmazza.
Kedvező döntésüket előre is köszönöm
Mihalek József
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Péter Szabolcsné - független jelölt
Tisztelt Sajóládiak, választópolgárok!
Ezúton is szeretném megköszönni a támogatásukat, biztató szavaikat.
Péter Szabolcsné vagyok, a településünkön élők többnyire Erdődi Jutkaként ismernek. 1977-ben születtem Miskolcon. Szüleimmel 28 évvel ezelőtt
költöztünk Sajóládra, ahol 2001-ben családot alapítottam. Férjemmel és két
gyermekünkkel a Jókai Mór utcában lakunk.
FÜGGETLEN jelöltként az Önök önkormányzati képviselőjenek ajánlom magam,ismerve az itt élő emberek többségét és a mindennapos problémákat. Szókimondó, igazság szerető ember vagyok, amennyiben bizalmat szavaznak nekem ennek szellemében kívánom a munkámat végezni.
Településünk legyen közös otthonunk, alakítsuk saját igényünknek legmegfelelőbben.
Biztos vagyok benne,hogy minden képviselőjelöltnek vannak elképzelései, mit lehetne és kellene
megvalósítani, nekem is. De ha nincs meg a közös akarat, csak álom marad az elképzelés. Ezért a legfontosabb, hogy olyan képviselő testületet válasszunk, amely értünk sajóládiakért szívvel, lélekkel, legjobb tudása
szerint végzi munkáját.
Végül, Wass Alberttől idézve zárnám soraimat;
„Az ember szava nem szél, ami jön és elmegy(...)
Amit az ember mond,az úgy is kell legyen.
Nem csuda ez, hanem becsület.”
Felelősségteljes döntést, jó egészséget kívánva tisztelettel;
Péter Szabolcsné

Princz Jánosné- független jelölt
Tisztelt sajóládi választópolgárok!
Köszönöm Önöknek, hogy 5 cikluson át szavaztak bizalmat nekem!
Princz Jánosné vagyok, 1953. december 5-én Ládpetriben születtem, azóta itt élek. 1980. április 1-től a munkám is ide köt, a felnőtt háziorvosi praxisban látok el közösségi ápolói feladatokat.
A 2014 évi képviselőjelölti bemutatkozásomban írtam: „Hiszem, hogy
összefogással, közös akarattal épülhet, szépülhet Sajólád.” Az összefogás és a
közös akarat nem minden esetben volt tetten érhető. Az elkövetkező ciklusban
legfontosabbnak tarom az „árkok” betemetését, a jó kapcsolat visszaállítását az
iskolával, aminek a jó híre sajnos csorbult.
Stratégiai szempontokat figyelembe véve véleményem szerint az oktatásügy és az egészségügy kell,
hogy minden körülmények között prioritást élvezzen.
Fontos dolog továbbá a közösségépítés is, ami csak abban az esetben lehet sikeres, ha az önkormányzat és intézményeinek dolgozóit is méltóképpen kezeljük.
Az elnyert pályázatok (bölcsőde, közösségi tér, orvosi rendelő) mielőbbi megvalósítását a lakosság
nagyon várja, jómagam szintén.
Az önkormányzati munka kintről egyszerűnek tűnik, a valóságban azonban rendkívül összetett és
nehéz feladat.
Megválasztásom esetén továbbra is támogatni fogok minden olyan fejlesztést, projektet, eseményt
ami a településünk javát szolgálja.
Kívánok Önöknek a választáson bölcs döntést, valamint jó egészséget!
Princz Jánosné

11

Szerencsésné Szabó Judit - független jelölt
Szerencsésné Szabó Judit vagyok Sajóládon születtem 1978. október 04én, azóta is itt élek családommal. Sajóládon jártam óvodába. Általános Iskolába
tanulmányaimat itt végeztem. Középiskolás éveimet a miskolci Fráter György
Katolikus Gimnáziumban folytattam. Gimnáziumi éveim után Sárospatakra a
Comenius Tanítóképző Főiskolára jártam tanítói szakra. Itt szereztem meg diplomámat 2001-ben. A diploma megszerzése után itt Sajóládon a Fráter György
Általános Iskolában helyezkedtem el, kezdetben napközis nevelőként. 2007ben megszületett lányom Laura, 2010-ben pedig fiam Dávid. Gyes után 2013ban mentem vissza dolgozni. Jelenleg 4. osztály osztályfőnöke vagyok.
Ha sikerül október 13-án az önök bizalmát elnyerni a következőket szeretném megvalósítani illetve támogatni:
• Munkámból adódóan ismerem a családok helyzetét és még jobban figyelemmel kísérném, illetve támogatnám a hátrányos helyzetű családokat.
• Szeretnék Sajóládra bankautomatát helyeztetni, mivel ez is sok ember kívánsága, és ezzel könnyítenénk
a pénzfelvételi lehetőséget, hiszen nem kellene ezért a szomszéd településre járni.
• Szorgalmaznám az elkezdett útszakaszok felújítását, valamint újabb járdaszakaszok építését.
• Idősek otthonának létesítését, mely munkahelyeket is teremtene.
• Fontosnak tartok továbbá a temető és a ravatalozó igényesebbé tételét, illetve a kerítés megújítását az
egyházzal közösen összefogva –hogy méltó körülmények között őrizhessük elhunyt szeretteink emlékét.
• Egyházak, intézményvezetők, Civilszervezetek, szorosabb együttműködését az Önkormányzattal.
Kérem, szavazzanak rám!
Támogatásukat megköszönve, kívánok Önöknek erőt, egészséget az elkövetkezendő időben.
Tisztelettel: Szerencsésné Szabó Judit

Varga Norbert - FIDESZ-KDNP támogatott jelölt
37 éve élek, illetve kötődöm Sajóládhoz. Általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem, ezután az Andrássy Gyula Műszaki Szakközépiskolában
érettségiztem. 2006-ban diplomáztam a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán főiskolai gépészmérnök szakon. Majd 2010-ben levelező képzésben a Miskolci Egyetemen Műszaki Anyagtudományi Karán egyetemi kohómérnöki szakon államvizsgáztam.
Főiskola után az építőiparban dolgoztam, mint minőségellenőr, majd
a kohászatban, a DAM 2004 Kft.-nél gépészeti üzemmérnökként üzemvezető
helyettesi munkakörben. 2011-től Sajóládon dolgozom. A Karbantartó Csoport
vezetőjeként irányítom a község közintézményeinek és közterületeinek üzemeltetését. 2011-től külsős alpolgármesterként, 2014. óta pedig választott alpolgármesterként segítem a település irányítását, amikor és ahol szükséges, képviselem lakóhelyünket.
2008-ban nősültem. Feleségemmel két kisfiú boldog szülei vagyunk.
Az elmúlt 9 év során szerteágazó tapasztalatot szereztem, arról milyen komoly és összetett feladat
egy község mindennapi életének irányítása, mennyi felelősséggel, odafigyeléssel jár.
Úgy gondolom, hogy hozzám bármikor bizalommal fordulhattak problémáikkal, amit a lehetőségekhez mérten a lehető legjobb tudásom szerint igyekeztem megoldani.
Engedjék meg, hogy felidézzem az elmúlt 9 év során, a településen elért eredményeket, hiszen ezek
elkészüléséhez, illetve megvalósulásához munkámmal is hozzájárultam, így sajátomnak is érzem, büszkén
gondolok rájuk:
Közintézményeink nagy részét energetikailag, vagy teljes mértékben felújítottuk: az iskola szigetelése, nyílászárócseréje; az óvoda nyílászárócseréje, napelemek telepítése; a karbantartó csoport épületének
szigetelése, nyílászárócseréje; a Közösségi Ház teljes felújítása (tetőcsere, szigetelés, nyílászárók, közösségi
tér kialakítás, udvar térkövezés)
Tereket emlékhelyeket, hoztunk létre: buszforduló átalakítása, Szent István tér és emlékhely kialakítása, a Hivatal előtti koszorúzási emlékhely kialakítása, Kálvin János szobor
Az év folyamán folyamatos rendezvényeket biztosítunk az itt élőknek: nemzeti ünnepeken meg-
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emlékezések, Húsvétváró, Hungarikum Fesztivál, falunap, Szüreti felvonulás és mulatság, Idősek napja,
Adventi gyertyagyújtások.
Újraélesztettük és folyamatosan támogatjuk egyesületeinket: a Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület (Bokréta Néptáncegyüttes, melynek tagja vagyok, Sajóládi Dalkör, Nyugdíjas Klub), a Sajóládi Polgárőr Egyesület, melynek elnöke vagyok, a Sajóládi Sport Egyesület.
Közbiztonság javítása: Jól működő kamerarendszer kiépítése 43 db kamerával.
Infrastruktúra fejlesztés: Útfelújítások, járdák építése, közvilágítás korszerűsítés, játszótér építés,
vendégházak.
A stabil, kiegyensúlyozott működés a tovább fejlődés feltétele. Arra kérek minden választópolgárt,
hogy a személyes sérelmeket félretéve, a település fejlődését szem előtt tartva hozza meg döntését! Hiszen
van még munka, amit el kell végeznünk, vannak tervek, amik megvalóstásra várnak.
Azt gondolom, településünk jó úton jár, és az elkövetkező években még többet nyerhet, ha felelősségteljes embereket választ a település vezetőinek.
Tisztelettel:
Varga Norbert

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
jelöltjei
Hankó Attila - Roma Polgárjogi Mozgalom jelöltje
Tisztelt sajóládi Roma testvéreim!
Ahogy hallották, indulok a kisebbségi önkormányzati választáson.
Szeretném, ha támogatnának szavazataikkal, mert szeretnék egy olyan kisebbségi önkormányzatot, ami a gyerekeknek, családoknak, idősöknek ad támogatást.
Szeretnék pályázatokat benyújtani, hogy az óvodás és az iskolás gyermekeket támogassam, hogy eljussanak kirándulni, táborozni. Szeretném a
sportot is támogatni, hogy legyen a roma fiataloknak lehetőségük sportrendezvényeken részt venni, ahol meg tudják mutatni tehetségüket.
Szeretném a roma embereket arra ösztönözni, hogy a hagyományokat
ne felejtsék el.
Tisztelettel: Hankó Attila

Mihalek József - LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltje

Bemutatkozó anyagát a lap 10. oldalának alsó részén olvashatják. Szerk.

Rontó Pál - Roma Polgárjogi Mozgalom jelöltje
Rontó Pál vagyok. Azt hiszem nem szükséges a teljes bemutatkozás,
úgy gondolom, hogy a helyieknek lehetősége volt már kellően megismerni engem a helyi Kisebbségi Önkormányzatban betöltött munkám, tevékenységeim
során. Összesen 10 évig tevékenykedtem a Kisebbségi Önkormányzatnál. Ebből 6 évig, mint képviselő, 4 évig pedig mint vezető. Véleményem szerint újra
szükség lenne a munkámra, ezért az idei kisebbségi önkormányzati választások
során szeretném újra megmérettetni magam. A terveim közt szerepel többek
között a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése az óvodai és az iskolai élet
megkezdésében, valamint az is, hogy lehetőség szerint egy pályázat keretében
elvihessem ezeket a hátrányos helyzetű gyermekeket a Balatonra.
Ezúton is szeretném kérni a sajóládiak bizalmát.
Tisztelettel: Rontó Pál
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Rontó András - LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltje
Rontó András vagyok 34 éves. Törzsgyökeres Sajóládiként élek itt párommal és négy fiammal. Négy fiam közül a legidősebb a Barros Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziumában tanul, mint logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, a másik három pedig a Sajóládi Fráter György Katolikus
Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
A 2014.évi önkormányzati választáson indultam, mint nemzetiségi
önkormányzat képviselő jelölt. Ahhoz képest, hogy először indultam sikerült
annyi szavazatot kapnom, hogy mandátumot kapjak. Miután felállhatott az új
nemzetiségi önkormányzat képviselő társaim bizalmukat belém fektetve elnöknek választottak meg. Azt el kell, mondjam, hogy mikor 5 éve átvettem a Sajóládi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökségét nagyon nehéz helyzetben
volt. De az eltelt időszak alatt azt gondolom nehezen, de rendben jött.
Most újra megpróbálom, mert sok pozitívumot és biztatást kaptam romák és nem romák részéről.
Tudom, hogy még jobban lehet ezt csinálni. Vannak még olyan ajtók, amit ki kell nyitnunk, hogy több családnak tudjunk segíteni. Pályázatokat benyújtani. Segíteni az időseket, a nagycsaládosokat.
Remélem az elmúlt 5 év nem hiába való volt és látják a romák, hogy ez működik, és ismét úgy gondolják, hogy adnak esélyt nekem.
Reméljük a legjobbakat. Hajrá Sajólád!
Tisztelettel:
Rontó András

Szabó Tibor - LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség jelöltje
Szabó Tibor 38 éves Sajóládi lakos a Sajóládi roma nemzetiségi önkormányzat képviselőjelöltje vagyok.
Indulásom oka hogy szeretnék segíteni a Sajóládon élő romákon. Ígérgetni nem szeretnék, hiszen ismeretlen előttem ez a munkásság, de viszont
egyet biztosra mondhatok, mindig azon leszek, hogy a romákat méltóképpen
képviseljem és segítsem.
Remélem, bizalmukkal megtisztelnek és október 13-án rám adják voksukat, amit előre is nagyon köszönök.
Tisztelettel:
Szabó Tibor
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HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÉS NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019. OKTÓBER 13.
A helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásra 2019. október 13. napján 06.00-19.00 óra között kerül sor a Fráter György Katolikus Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola épületében (Sajólád, Dózsa Gy. út 74.) kialakított 1. számú és 2.
számú szavazókörében. Lényeges, hogy a roma nemzetiségi választói névjegyzéken szereplők
szavazására nem külön szavazókörben, hanem a lakcím szerinti 1-es vagy 2-es szavazókörben
kerül sor.
A SZAVAZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:
MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM
- A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
- A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján legkésőbb 12.00
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
- A mozgóurna iránti kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(Ve.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési
helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi
lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
HATÁRIDŐ: a kérelemnek
– levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október
9-én 16.00 óráig,
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00
óráig vagy
– 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019.
október 13-án 12.00 óráig,
- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással
nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig kell
beérkeznie.
Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése:
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
– Braille-írással készült értesítő megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
– Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás
szavazás során,
– akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy
nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet. A helyi választási
iroda területén a szavazóhelyiségek mindegyike akadálymentes.
További információk elérhetőek a www.valasztas.hu honlapon, valamint a Helyi Választási Irodánál.
Veres Mária
jegyző, Helyi Választási iroda vezetője

Jöjjenek el szavazni, nyilvánítsák ki véleményüket!
A helyi választás időpontja: 2019. október 13.
Helye: Fráter György Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

