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Az önkormányzat hírei, aktualitások
TESTÜLETI HÍREK
2019. DECEMBER
2019. december 18-án került sor a képviselő-testület utolsó
ülésére a tavalyi évben, ekkor sor
került a helyi adóztatásról szóló
beszámoló jóváhagyására, továbbá az önkormányzati társulásokról szóló polgármesteri beszámoló megtárgyalására. A decemberi
ülésen nyilvánította eredményessé a testület az „Építési beruházások Sajóládon” című közbeszerzési
eljárást, melynek eredményeképpen 3 építési projekt tekintetében
került sor kivitelezői szerződés
aláírására 2020. január 15. napján.
Hamarosan
indul
az
Egészségház felújítása és energeti-

kai korszerűsítése, majd ezt követően március második felében indul meg a Jókai utcai park mögött
a Szociális és közösségi központ
építése.
2020. JANUÁR
A képviselő-testület 2020.
január 29-én tartotta első ülését,
melyen elsőként jóváhagyta a képviselő-testület 2020. évi Munkatervét. A tervezett képviselő-testületi
ülések a korábbi évektől eltérően
minden hónap 3. szerdáján kerülnek megtartásra, a közmeghallgatás várható időpontja június hónap.
***

A januári ülésen felülvizsgálta a testület a Sajóládi Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal
kötött Együttműködési Megállapodást.
***
Eredményt hirdetett a
testület a „Bölcsőde építése és óvoda felújítása Sajólád településen”
közbeszerzési eljárásban, így egy
komplex beruházásra kerülhet
sor a 2. félévben: az óvoda és az
óvodaudvar felújítása mellett 12
férőhelyes bölcsőde és tornaszoba
épül.
Veres Mária
Jegyző

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

KÖZTERÜLETEN GÉPJÁRMŰVEK TÁROLÁSA

Módosulnak 2020-tól az önkormányzat által az iskolakezdéshez nyújtott
támogatási összegek. A támogatást augusztustól lehet majd igényelni és szeptember
30-ig kerül kifizetésre.

Több jogszabály is szabályozza a gépjárművek közterületen történő tárolásának, várakozásának szabályait.
Gyakori tévhit, hogy a műszaki engedéllyel nem rendelkező gépkocsikat nyugodtan az utcán lehet hagyni, azonban a
KRESZ – 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet az 59. § 3.
pontjában kimondja, hogy „azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező
járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt,
főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély
nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések
megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület-felügyelet, a
közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.”
Sajólád község önkormányzatának a közterületek rendjéről szóló 4/2009.(II.18.) önkormányzati rendelete is szabályozza az üzemképtelen járművek tárolását, valamint a vállalkozási
célra használt járművek tárolását.
Kérjük a lakosságot a szabályok betartására a közterületek védelme, a biztonságos közlekedés és a békés együttélés
érdekében.
Veres Mária
Jegyző

Az iskolakezdéshez biztosított támogatás mértéke:
a) Általános iskolai tanulók részére, tanulóként egyszeri: 10.000.- Ft.
b) Középiskolai tanulók részére, és felnőttképzésben résztvevők részére egyszeri 15.000.- Ft.
c) Felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató hallgató részére egyszeri 17.000.- Ft.
Veres Mária
Jegyző

1%-RA JOGOSULT HELYI CIVIL SZERVEZETEK
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
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EBEK ÖSSZEÍRÁSA

STATISZTIKAI FELMÉRÉS

A jogszabályi előírások szerint Sajólád településen EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR 2020. február 10.-2020. március 16. napja között.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak a jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell
kitöltenie és azt az önkormányzat részére eljuttatnia.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Sajólád
településen a hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és
megnevezései a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai
Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző
Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű
mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények
nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan
kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem
szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email
címen adunk további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási
eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Köszönöm együttműködését, támogatását,
amellyel hozzájárul a felmérés sikeres végrehajtásához!
Központi Statisztikai Hivatal

Az adatlap személyesen átvehető:
• Sajóládi Polgármesteri Hivatal épületében a
(hétfő, szerda, péntek ügyfélfogadási időben)
08.00-12.00; közötti időben)
• Sajóládi Közösségi Házban nyitvatartási időben
• letölthető a www.sajolad.hu weboldalról
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a hivatal munkatársaitól kérhető ügyfélfogadási időben
személyesen vagy a 06-46/593-220 telefonszám 4-es
mellékén.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás a kitöltött adatlapon 2020. március 16. napjáig az
alábbi módok egyikeként teljesíthető:
• postai úton: Sajóládi Polgármesteri Hivatal
(3572 Sajólád, Ady E. u. 2.) címre elküldve
• személyesen a fentiekben megjelölt ügyfélfogadási időben a portán leadva
• elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval
e-papíron, vagy egyszerű email-en keresztül az
ph@sajolad.hu címre
• Polgármesteri Hivatal kerítésén található postaládába bedobva
Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az ebtartás
helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani, aki ezt elmulasztja, 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó.
Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel
(mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Ezen
előírás megsértése esetén az ebtartó minimálisan
45.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó.
Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy az
ebösszeírás törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, mely az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatok hatékony ellátása céljából szükséges.
Veres Mária
Jegyző
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GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Hamarosan indul az Egészségház épületének
felújítása, ezért az intézményben működő szolgáltatások ideiglenesen elköltöznek.
A Gyermekjóléti Szolgálat a Polgármesteri
Hivatal épületének ügysegédi irodájában fog működni. A pontos ügyfélfogadási rendről, valamint a
szolgálatot ellátó személyről a hivatalban és a honlapon adunk tájékoztatást.
Veres Mária
Jegyző

TÁJÉKOZTATÁS ÁLLAGMEGÓVÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
Tisztelt Felhasználóink!
A Felhasználók tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, valamint a csatlakozó
hálózat műszaki állapotát rendszeresen ellenőriznie
kell a Felhasználónak!
Hasznos tudnivalók
Amennyiben az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működését vagy
hibáját, sérülését észleli, a Felhasználó köteles azt
a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés
alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről annak tulajdonosa köteles gondoskodni.
A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a Felhasználó felelős, és a neki felróható
okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a víziközmű-szolgáltatónak megtéríteni.
Üres családi házas ingatlanok esetében előfordulhat a vízmérő eltulajdonítása, illetve a belső
vízfolyások lehetősége. A felmerülő károk (vízmérő
pótlásának költsége, vízfolyásból eredő vízkár) elkerülése érdekében a Felhasználóknak lehetősége
van kérni a szolgáltatás szüneteltetését, amely során Társaságunk a vízmérőt leszereli, a bekötővezetéket ledugózza. A szolgáltatás szüneteltetésének
feltételeiről Társaságunk bármely elérhetőségén érdeklődhet.
A fagy elleni védelem érdekében a vízmérőakna és a szerelvények hőszigetelésére fordítson
különös gondot! Fontos, hogy a tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában, és a fedele
is jól le van-e zárva! Víztelenítse a vezetékeket, ha
nem használja!
!
A vízmérőóra nem siet, nem késik – de csőtörést, azt mutathat! A fogyasztásmérő rendszeres
ellenőrzésével felfedezhető a házi ivóvízhálózaton
bekövetkezett rejtett meghibásodás.
Belső csőtörésre utaló jelenség: a vízvezetékrendszer felől érzékelhető zúgó hang, illetve zaj a házi
vízhálózat és szerelvényei környezetében. Győződjön meg arról, hogy az ivóvízhálózatán minden vízvételi hely zárt állapota mellett a vízmérő mutat-e
vízfogyasztást! Amennyiben igen, ez a jelenség csőtörést mutathat!
Havi gyakorisággal, illetve évente újból ellenőrizze többek között a következőket:
- a vízmérőaknában vagy elkülönített felhasználói
helyen található szerelvények, fogyasztásmérők,
- épületen belüli és kívüli vízvételi helyeken a kifolyó csapok, sarokszelepek, vízmelegítők biztonsági
szelepei, WC-tartályok töltőszelepei, kerti csapok

elzáró szerelvényei,
- a házi szennyvízhálózat nyomvonala (a talaj, a burkolat, a falfelület esetleges átnedvesedése, szaghatás),
- a házi szennyvízhálózat aknái, tisztító idomjai, fedlapjai, lezáró fedelei, szerkezeti állapotuk,
ü a rendszer vizsgálata: van-e lerakódás, oda nem
illő anyag: rongy, kő, deszka, műanyag, egyéb.
Akadályozza meg a csapadékvíz szennyvízhálózatba történő bejutását!
A fogyasztásmérő rendszeres ellenőrzésével
észlelhető lehet egy rejtett meghibásodás, a szennyvízhálózat szemléjével pedig elkerülhetővé válhat
egy nagyobb mértékű dugulás!
további információ: www.ervzrt.hu
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
ÉRV Zrt.
ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések
2019. novmeber - 2020. január
Péderi Szonja - 2019. 11. 20. (an: Lidák Nikolett)
Kállai Dorina - 2019. 12. 04. (an: Bálint Brigitta)
Novák Lukrécia Hella - 2019. 12. 05. (an: dr. Kozák
Laura)
Balog Zoltán Marcell - 2020. 01. 08. (an: Balog
Boglárka)
Koczán Léna - 2020. 01. 11. (an: Fábián Angelika)
Házasságkötések
2019. 12. 19. - Vajas Zsolt és Kristóf Vanda
2019. 12. 21. - Jónás Sándor József
és Lőkös Lilla Enikő
2020. 01. 03. - Balog Richárd Attila
és Rézműves Fatima
Elhalálozások
2019. december - 2020. február
2019. 12. 15. - Tomcsik Imre
2020. 01. 31. - Szatmári Balázs
2020. 02. 14. - Kovács József
Adatszolgáltató: Bócsi Alexandra
anyakönyvvezető
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ÉGETÉS
Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete szabályozza az avar és kerti hulladék égetés
helyi rendelkezéseit A rendelet megtalálható a nemzeti jogszabálytár a www.njt.hu weboldalon. A 3. §
értelmében:
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással
történhet.
(2) Égetéssel csak a nem komposztálható
(nem lebomló)-, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb
fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható az
alábbi időszakokban:
MÁRCIUS 01. NAPJÁTÓL MÁJUS 31. NAPJÁIG
ÉS
SZEPTEMBER 15. NAPJÁTÓL NOVEMBER 15.
NAPJÁIG
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK, SZOMBATI NAPOKON
09.00-15.00 ÓRÁK KÖZÖTT.
(3) Tilos az égetés a Munka törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon.

MATRICÁS AZONOSÍTÁS A HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEKEN
A BMH Nonprofit Kft. a hulladekgazdálkodasi közszolgáltatási tevékenység minőségének, valamint ellenőrzési rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében a teljes szolgáltatási területén matricás
hulladékgyűjtő edényzet azonosítást vezet be.
A közeljövőben az ingatlan használóknak
levélben, nyilvántartási adatainknak megfelelő, sorszámozott matricát/matricákat küldünk ki, melyet
a vegyes hulladékgyűjtő edényzetre/edényzetekre kell felragasztaniuk. A matrica igazolja, hogy az
adott ingatlanhasználó jogosult a hulladék szállítás
igénybevételére. Az azonosító matricát az edényzeten jól latható helyen kell elhelyezni.
A matricán szereplő kuka méretének (liter)
meg kell egyeznie a kuka tényleges méretével (liter),
illetve azzal az űrmertekkel, ami alapján a hulladék
gazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésre kerül.
Az időszakosan, illetve az állandóan használt
ingatlanok eseten a megkülönböztethetőség miatt
különböző színű matrica kerül bevezetésre.
Az edényzet ürítése alkalmával a szállító jármű személyzete minden esetben köteles ellenőrizni
a matrica meglétét. Matrica hiányában az edényzet a
kesőbbiekben nem kerül ürítésre.
BMH Nonprofit Kft.

Veres Mária
jegyző

FELHÍVÁS
EBOLTÁS
Az oltás időpontja: 2020. március 17. (kedd)
09.00 órától – 11.00 óráig
A pótoltás időpontja: 2020. március 24. (kedd)
14.00 órától – 16.00 óráig
Az oltás helye: Fráter György út 2. szám (karbantartó műhely udvara)
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
Továbbá tájékoztatom az ebtulajdonosokat, hogy lehetőség van az állatorvosirendelőben is
(Bőcs, Rákóczi út 75.) az oltás elvégeztetésére. Abban
az esetben, ha a korábban meghirdetett időpontokban az oltási kötelezettségének nem tett eleget, úgy
a fent megadott határidőig van lehetősége a mulasztásának pótlására. Az oltás mihamarabbi pótlása érdekében hívja Dr. Dobrosi György állatorvost (Bőcs,
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Rákóczi út 75) a 20/921-3079-es telefonszámon, aki
az előre egyeztetett időpontban elvégzi az oltást háznál, illetve a rendelőben.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonos
köteles veszettség ellen beoltatni. Ennek elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít, és állategészségügyi bírságot szab ki az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. Rendelet
alapján, aminek legkisebb összege 90.000-Ft.
Valamennyi ebnek szájkosár viselése kötelező. Az oltást csak egészséges állatnak lehet beadni,
ezért beteg állatot ne hozzon az oltóhelyre. Oltás
nem adható embernek sérülést okozó, hatósági megfigyelés alá vont ebeknek.
Veres Mária
jegyző

Intézmények hírei, eseményei
SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA
TÖRVÉNYI VÁLTOZÁS A TANKÖTELEZETTSÉG
MEGKEZDÉSÉT ILLETŐEN 2020. JANUÁR 1-TŐL
szerint:

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 45.§ (2.)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé
válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv
döntése alapján a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az Oktatási Hivatal felé január 31-ig nyújthatja be.
Csak a szülő élhet ezzel a joggal.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget korábban eléri, az Oktatási Hivatal a szülő
kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hat éves kora
előtt megkezdje iskolai tanulmányait.
Az iskolaérettség kritériumai:
Az iskolakezdés a gyermek életének egyik legjelentősebb fordulópontja. Az indulás meghatározza iskolai életét, ami a későbbiekben is fontos jelentőséggel bír.
Sokan azt gondolják, az iskolaérettség egyenlő
az okossággal és ügyességgel. Ez azonban így nem
igaz. Az iskolaérettség összetett fogalom, a gyermek
egész személyiségének fejlettségét foglalja magába. Fizikai-, pszichés-, és szociális alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez.
Legtöbb esetben a szociális érettség hiánya miatt
iskolaéretlenek a gyermekek.
Szociális érettség:
Az osztályközösségbe történő beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai teljesítménynek:
- képes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival,
- ismeri és betartja a társas közösség szabályait és
azoknak megfelelően él,
- szabálytudattal rendelkezik, a meghatározott szabályok szerint viselkedik,
- a közösség igényeinek felismerésére képes,
- együttműködik a felnőttekkel, a tanítójával, illetve
társaival is,
- elfogadja a felnőtt irányítását. Felnőttekhez való viszonya: fontos, hogy bizalommal forduljon a felnőttekhez, ha segítségre van szüksége.
Mindezekből látható, hogy az iskolaérettség ös�szetett fogalom. A megfelelő fejlettség eléréséhez részben spontán, természetes érés, részben az óvodai és otthoni foglalkozás, kiegyensúlyozott, odafigyelő családi
háttér szükséges.
Bartók Jánosné
óvodavezető

FARSANG AZ ÓVODÁBAN
Elérkezett a farsangi időszak újra. 2020. február
7-én pénteken délelőtt szerveztük meg óvodánkban a
Farsangi mulatságot.
A szülők már reggel érkezéskor jelmezbe öltöztették a gyermekeket, akik boldogan mentek csopotjaikba a várva-várt ruhában. A szülők elmondása szerint
már nagyon várták a gyermekek ezt a napot, izgatottan
készülődtek.
Tízórai után a két nagycsoport összenyitott termébe vonult minden óvodás. Itt mindenki bemutatkozott társainak és elmondta, hogy milyen jelmezbe öltözött. A többiek tapssal jutalmazták az ügyes fellépőket.
Nagy sikere volt a mikrofonnak, hiszen így mindenki
hangját jól lehetett hallani. A felnőttek is jelmezben voltak, aminek nagyon-nagy sikere volt a gyermekek körében.
A felvonulás után kezdetét vette a mulatság, a
vidám zene megszólalásával kezdődött el igazán a tánc.
A közös mulatozás után mindenki a saját csoportszobájában folytatta a farsangolást, a vidám közös
játékokat.
Boldog, felszabadult délelőttöt igyekeztünk
teremteni a gyermekek számára, ami teljes mértékben
sikerült.
Szinte minden gyermeknek volt jelmeze, amiért
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden Kedves Szülőnek, hiszen ötletesség, kreativitás jellemezte a
farsangi délelőttön felvonuló gyermekek jelmezeit.
Bartók Jánosné
Képek a 2. oldalon
óvodavezető
MESEDÉLELŐTT
2020. január 28-án délelőtt zenés, interaktív
előadásban volt részük óvodásainknak.
A farsang jellegzetes szimbóluma, a busó személye, kísérte végig a történetet. A mesélő bevonta a
gyermekeket és a felnőtteket is a cselekmények eljátszásába.
Vidám, jó hangulatú történetet varázsolt számunkra a Mini Manó Társulat. A gyermekek sokat nevettek, jól szórakoztak. A mesélő vidám, színes személyisége magával ragadta az ovisokat.
Különböző színes kellékeket kaptak a gyerekek
a történet megjelenítéséhez, amelyek még inkább szereplésre ösztönözték őket. A nagycsoportosok a következő napon is még a vidám történet szereplőiről beszélgettek és sokat nevettek a szerephez kapott parókákon,
sapkákon.
Bartók Jánosné
óvodavezető
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FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
FRÁTER ALAPÍTVÁNYI BÁL
Idén január 25-én került megrendezésre iskolánk alapítványi bálja, 124 vendég részvételével. Ft.
Varga Béla plébános köszöntője után Dredor Roland
röviden ismertette az alapítvány történetét és célkitűzéseit. Ezután Szabó Zsófia igazgató megköszönte
Tompáné Rajna Tündének, az alapítvány elnökének
sok évi, áldozatos munkáját.
A megnyitó műsorban részt vevő diákok lelkesen készültek előadásaikra. Elsőként a művészeti
iskola néptáncosai hegyközi táncokat adtak elő Farkas Attila vezetésével.

Őket követte Bárdos Áron 2.a osztályos tanuló, aki Varga Katalin: Az álomszuszék kiskakas című
verses meséjével kápráztatta el a közönséget. A továbbiakban a dráma tagozatos diákok zenés, táncos
műsora következett, akik a Légy jó mindhalálig című
musical részleteit mutatták be a jelenlévőknek. Vendégszereplőjük Rigó Mária, felkészítőjük Muri Emese volt.

Az este folyamán, a jó hangulatról Csorba Tamás zenész gondoskodott, valamint éjfélkor sor került a tombolahúzásra is, mely keretein belül számos
értékes ajándékot nyerhettek a megjelentek.
Az iskola alapítványának legfőbb célja a tehetséges, szorgalmas gyermekek segítése, versenyeken, vetélkedőkön eredményesen részt vevő tanulók
jutalmazása, a művészetoktatási tandíj támogatása,
tanulmányutak és változatos programok szervezése. A hozzájárulóknak a belépő- és támogatói jegyek
valamint tombolajegyek megvásárlásával, tombola
nyeremények felajánlásával volt lehetőségük támogatni az alapítvány munkáját. Az intézmény ezúton
is köszönetét fejezi ki érte. Továbbá, aki úgy gondolja, hogy jólelkűen adója 1%-ával a sajóládi katolikus
általános iskolát támogatja, annak felajánlását az iskola szívesen fogadja és köszönettel veszi.
Dudásné Bócsi Nikoletta

Iskola előkészítő foglalkozás
Következő időpont:

2020.február 12.
16.00
Helyszín:
Fráter György Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Végül a 8. osztályos tanulók egy figyelmet
megragadó keringő tánccal nyitották meg a bált. A
táncot Szaláncziné Somos Zsuzsa tanította be. A gyerekek műsora közben, iskolánk néhány pedagógusa
egy kis hangulatfokozó előadással szórakoztatta a
vendégeket.

8

Szeretettel várjuk azokat a leendő első
osztályosokat, akik a jövő tanévben iskolánkban
szeretnék megkezdeni tanulmányaikat.
A foglalkozásokon komplex módon az iskolai
tanuláshoz szükséges képességeket erősítjük,
különös tekintetettel a figyelem, az emlékezet a
téri tájékozódás és az általános ismeretek
fontosságára, a mozgásos, a közös játék és
közös élmények révén.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szabó Zsófia
igazgató

Közösségi hírek, események
KÖZÖSSÉGI HÁZ

BESZÁMOLÓ
VÉRADÁS
2020. február 12-én, szerdán 14.30-tól 17:00 óráig véradásra rendezkedtek be a Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI egyik tantermében. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,
aki a véradás sikeréhez hozzájárult. Mint az a Véradás - Borsod Abaúj Zemplén megye Facebook-oldalán is
megjelent, közel 70 beteg gyógyulását segítettük ezzel!
A véradókat a Sajóládi Nyugdíjas Klub tagjai süteménnyel vendégelték meg, és egy-egy levendulás
aromapárnát is ajándékoztak az önzetlen segítségért. Boller Sándorné 1-1 finom illatú, tápláló kézkrémet
ajánlott fel az első 15 véradónak, továbbá 6 darab parfümöt a további véradóknak, Princz Jánosné pedig az
első 5 első alkalommal vért adót ajándékozza meg 1-1 ezer forintos vásárlási utalvánnyal. Pozbai Zoltánné
édességgel járult hozzá a véradók megajándékozásához.
Hálás köszönet minden önzetlen véradónak a segítségért!
Takácsné Gah Erzsébet
Képek a 15. oldalon
Közösségi Ház vezető
PÁLOS EMLÉKÉV
A 2020-as év a magyarországi pálos rend életében egy ünnepi év,
ugyanis ebben az évben ünneplik, a rend alapítójának Boldog Özséb halálának 750. évfordulóját. Ennek a jeles dátumnak a tiszteletére a rend
szeretné az egész évet Boldog Özséb tiszteletének szentelni.
Hazánkban a Boldog Özséb Évet megnyitó ünnepi szentmisét
2020. január 20-án tartották a budapesti Szent István Bazilikában. Az ünnepi szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi-budapesti érsek úr mutatta be, aki személyében az emlékév magyarországi fővédnöke
is.
Sajólád képviseletében Pozbai Zoltán polgármester úr és felesége
is részt vettek az ünnepi szentmisén.
Az ünnepi misével egyszerre a Boldog Özséb Év keretében megnyitották és útjára indítottak egy
pálos kiállítóbuszt, amely a tervek szerint 2020-ban bejárja Magyarországot, eljut Erdélybe, a Felvidékre és
Lengyelországba is. A busz és a kiállítás egy kedves szójátékkal sokatmondó címet kapott: Pálosan szép az
élet!
Értesüléseink szerint, azzal a jóhírrel szolgálhatunk, hogy a kiállító busz várhatóan búcsúkor, a falunapon július 4-5-én Sajóládra is megérkezik. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos bővebb információkat keressék és figyeljék a falunapi hirdetményeken!
Az emlékév tiszteletére 2020. január 19-én szintén ünnepi szentmisét tartottak testvértelepülésünk, Petőfiszállás
zarándokhelyén, Pálosszentkúton is.
A rend bízik abban, hogy az emlékév és a hozzá kapcsolódó kezdeményezések, programok, kiállítások segítenek
abban, hogy még több emberhez eljusson, még többek figyelmét és érdeklődését felkeltsék az egyetlen magyar alapítású,
középkori eredetű, Magyarországról kiűzött, majd visszatért
és mára már az egész világon elterjedt szerzetes rendre.
A Boldog Özséb év jelmondata: Magyarország, közöm
van hozzád!
Forrás: http://palosok.hu/, http://palosbusz.hu/

VBÁ
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BEHARANGOZÓ
2020-RA TERVEZETT RENDEZVÉNYEK
2020-ban is eseménydús évre készülünk, már
javában szervezzük a programokat:
Február 12-én délután 14.30-tól véradásra
vártunk mindenkit a Sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskolában.
Február 14-én 17.00 órától Gecse Attila református lelkész előadása hallható a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.
Február 22-én a Sajóládi Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal közösen Bált rendezünk a Sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskolában.
Március 15-én délután 15.00 órától Ünnepi
megemlékezést tartunk az 1848-as Szabadságharc
tiszteletére.
Április 10-től a húsvéti időszakban a Polgármesteri Hivatal előtti téren tavaszi dekorációkat helyezünk ki.
Április 25-én a sajóládi Piactéren Hungarikum Fesztivált rendezünk. Fellépnek majd a helyi
óvodások, a Sajóládi Dalkör és a Sajóládi Bokréta
Néptáncegyüttes, Gáspár Anni nótaénekes, a Silvatica zenekar, valamint Maksa Zoltán humorista is.
Május 30-án délután Gyermeknapi mulatság
lesz a Maja játszótéren és a Fráter György utcán, ahol
a POM-POM Família is szórakoztatja majd a gyerekeket
Júniusban egyhetes tábort szervezünk sajóládi 10-16 év közötti gyerekek részére a Balatonon.
Július 4-én Falunapot tartunk a Piactéren,
ahol fellép a Perecesi Fúvószenekar, Tabáni István,

és a Classic zenekar.
Augusztus 20-án a Szent István téren ünnepeljük meg az Államalapítás évfordulóját.
Szeptember 26-án Szüreti Mulatságra és felvonulásra váruk mindenkit a Piactéren, ahol fellépnek a helyi óvodások, a Sajóládi Dalkör és a Sajóládi Bokréta Néptáncegyüttes, a Miskolci Mazsorett
Együttes, a JAMR Republic Cover Band és az Agyagbanda.
Október 9-én a Szépkorúakat ünnepeljük a
a Sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola
aulájában.
Október 23-án fáklyás felvonulással és ünnepi megemlékezéssel tisztelgünk az 1956-os hősök
előtt.
November 28-án, december 5-én, 12-én és 19én Adventi gyertyagyújtásokkal hangolódunk a karácsonyra.
A rendezvények és a tábor további részleteiről, pontos kezdési időpontjairól a Közösségi Házban érdeklődhetnek, és a kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak.
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeken, programokon!
A programok részletei tájékoztató jellegűek,
a műsorváltoztatás, a fellépők és a programok módosításának jogát fenntartjuk.
Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető

TÜDŐSZŰRÉS
Ezúton értesítjük önöket, hogy településükön lakossági Tüdőszűrést tervezünk. A szűrés tervezett időpontja: 2020. március 3., kedd és március 4., szerda: 09.00 – 13.30 között.
A tüdőszűrő vizsgálat, a jelenleg érvényben lévő és vonatkozó jogszabály értelmében, 40 éves
kor felett évente egyszer ingyenes. 40 éves kor alatt (munkaköri-, szakmai,- higiéniás-, alkalmassági
orvosi vizsgálat keretében) a tüdőszűrés térítésköteles. Díja: 1700 Ft, melyről számlát állítunk ki, ami
egyben a szűrésen való megjelenés igazolása is.
A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, illetőleg tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak. Felhívjuk a figyelmet a
tüdőszűrésen való megjelenés fontosságára, saját és családja egészsége érdekében. A szűrővizsgálat célja a fertőző megbetegedések korai felismerése, azok forrásainak felkutatása, valamint a fertőzés veszélyének elhárítása. A gümőkor (TBC) és a tüdőrák korai felfedezésének ma is leghatékonyabb módszere
a rendszeres tüdőszűrésen való megjelenés.
A szűrést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Semmelweis Tagkórház, Regionális Szűrőközpont kötelékébe tartozó, digitális röntgenkészülékkel felszerelt
szűrőbusz végzi. A buszban történik az adminisztráció (az adatfelvétel-adategyeztetés, lakcímkártya és
TB kártya alapján). Itt kapott helyet az öltöző rész és a röntgenfelvételi fülke is. Így a szűrés kulturált
körülmények között zajlik, a felvételek minőségét pedig a modern képalkotó technika garantálja.
Az önök érdekében, az önök szolgálatában.
A szűrőbusz dolgozói
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Egészség és Életmód
„A HŐSÖK KÖZTÜNK JÁRNAK...”- A VÉRADÁS FONTOSSÁGÁRÓL
A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat kiemelt feladatának tekinti a zökkenőmentes vérellátás megszervezését, amely az év
minden napján, de talán a nyári hónapokban még
inkább nehezebb feladat. Sajnos az önkéntesek száma csökken, holott naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség. Éppen ezért az Országos Vérellátó Szolgálat újra és újra igyekszik felhívni a figyelmet az
önkéntesség e formájára.
Kijelenthetjük, hogy a megfelelő vérellátás
közügy, hisz bármikor bármelyikünknek szüksége
lehet vérre. Ezért is kiemelten fontos, hogy Magyarország lakossága a rendszeresen szervezett véradásokon való részvételével folyamatosan biztosítsa a
megfelelő mennyiségű vérkészítményt az egészségügyi intézményeknek.
A vér a gyógyítás számos területén nélkülözhetetlen. Nemcsak műtétekhez, baleseti sérültek
ellátásához, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez, hanem vérkészítményekhez is szükség van rá.
A társadalom elöregedése, a romló népegészségügyi
mutatók előrevetítik a véradók számának drasztikus
csökkenését, ugyanakkor a vérre szorulók számának
emelkedését is. Ezért jelent nagyon sokat az önkéntes
segítség.
Maga a véradás alig néhány perces folyamat,
mégis összességében közel egy órát rá kell szánnunk.
Az idő nagy részét a kitöltendő kérdéssor, majd az
orvosi vizsgálat teszi ki.
A TAJ - kártya, lakcímkártya és a személyi igazolvány jelenléte elengedhetetlen!
Olykor sajnos hiába ösztönöz a jó szándék, nem
mindenki alkalmas véradásra, illetve nem mindig.
A véradónak 18 évesnél idősebbnek 65 éves kortól
fiatalabbnak, 50 kg-nál súlyosabbnak kell lennie. Kifogástalan egészségi állapotát a helyszínen elvégzett
orvosi vizsgálatnak is igazolnia kell.
Egy felnőtt emberi szervezetben körülbelül 5 liter
vér található, a véradás során körülbelül 4,5 decilitert vesznek le, ami nem jelent nagy megterhelést egy
egészséges szervezet számára.
Aki vért ad, a saját egészségének is használ
ezzel, hisz a megelőző kötelező tesztek tulajdonképpen szűrővizsgálatok. Az Országos Vérellátó Intézetben ugyanis a levett véren minden alkalommal, még
a rendszeres véradók esetében is elvégzik a kötelező
teszteket, a HIV, a Hepatitis-B vírus, a Hepatitis-C
vírus, a szifilisz vizsgálatot és a vércsoport meghatározást. Az egészséges vérből vörösvérsejt-koncentrá-

tum, plazmakészítmények és vérlemezke - koncentrátum készül, így egy egység teljes vér három beteg
életén segíthet!
Egy tanulmány azt is megállapította, hogy a rendszeres véradókat, akik évente kétszer adnak vért, kevésbé sújtják a gyakori, népbetegségnek számító egészségügyi problémák is, mint például a szívinfarktus
vagy a stroke. Ráadásul maga a véradás előnyös
folyamatokat indít be a szervezetben. A levett 4-500
milliliternyi vérmennyiség arra ösztönzi a vérképző
szerveket, csontvelőt, hogy új, friss vért, vörösvértesteket képezzen.
A mindennapokban köztünk járó hősök többségét azonban sokkal inkább a jó szándék motiválja:
az örömteli tudat, a felemelő érzés, hogy adhat, segíthet, életet, életeket menthet.
„Minden véradás élmény, mert tudom, hogy embertársaimon segítek. Számomra felemelő érzés mindig,
amikor ott vagyok, és folyik bele a vérem a zacskóba. Tudom, hogy ez nekem apróság, de másoknak az életet jelentheti.”/egy névtelen véradó/
Forrás:
https://utikalauzanatomiaba.blog.
hu/2015/06/30/egy_veradas_harom_elet

Szendrei Csilla

VÉRTISZTÍTÓ CSALÁN
A csalántea egyik legfontosabb tulajdonsága,
hogy erős méregtelenítő, vértisztító hatása van. A csalántea felgyorsítja az anyagcseréből származó mérgek távozását a szervezetből. Érdemes néha tisztító kúrát tartani,
hiszen szervezetünknek szüksége van a megtisztulásra. A
csalántea kúra az egész szervezetre frissítő hatással van,
tavaszi vitaminhiány ellen remek gyógyszer.
Élénkítő hatású, sok ásványi anyagot (például:
vasat) és vitamint is tartalmaz. Tartalmaz B2-, C-, K-vitamint, emellett foszfátokat, aminosavat, folsavat. Böjtkúráknál szokták még használni salaktalanító hatása miatt.
A csalántea használatos magas vérnyomás csökkentésére
is, valamint hajhullásra is eredményesen alkalmazható.
Egy bögrében forralj vizet, majd 1 púpozott kanállal rakj a csalánteából. Hagyd egy kicsit állni, majd kedved
szerint ízesítsd a leszűrés után.
Egy hónapig minden reggel kezd a napot csalánteával. Reggelente egy bögre tea felfrissít, könnyebben indul a nap. Az egy hónapos kúra után 2 hónapig szüneteltesd, majd kezdd újra.
Arra azonban figyeljünk, hogy nagy mennyiségben semmiképp ne fogyasszuk, mert gyomorpanaszok,
bőrégés és vizeletpangást okozhat. Az ajánlott mennyiség
naponta 1,5 dl, de figyeljünk, hogy ne lépjük túl a napi
8-12 grammot.
Forrás: https://www.femcafe.hu/cikkek/egeszseg/a-csalantea-jotekony-hatasai
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Viharos történelmünk
SZENTEK, BOLDOGOK, PÁPÁK A KATOLIKUS EGYHÁZBAN
Az egyház első évszázadaiban szabadon adományozták a „szent” címet azoknak, akiknek életszentsége közisert volt. A vatikáni kongregáció csak 1588-ban jött létre a cím szabályozására. A katolikus egyház jelenleg több, mint
tízezer szentet tisztel, időszakonkénti felülvizsgálatukkal esetnenként több százat törölnek (mivel semmilyen információ nem áll rendelkezésre tett tevékenységükről).
A mai napig 266 főpap viselhette a pápai címet, közülük 81 pápa szentté avatására is érdemesnek találtatott,
további 8 főt pedig boldoggá avattak.
Érdekesség, hogy IX. Benedek és XII. János pápák megválasztásukkor 20 évesek sem voltak, XXIII. János, XVI.
Benedek és XII. Kelemen pápák megválasztásukkor már a 80-dik életévükhöz közeledtek. III. Celesztin pápá 1131-ben
85 évesen került a pápai trónra.
A legtovább volt pápá: Szent Péter apostol kb. 34-37 évig, IX. Pius 31 év 8 hónapig, II. János Pál 26 év 5 hónapig.
Legrövidebb ideig volt pápa: I. János Pál 1978-ban 33 napig, VII. Orbán 1590-ben 12 napig, II. Szent István 752-ben 2
napig.
A megválasztott pápák többsége olasz származású volt – 266-ból 217 – és 456 éven át csak olasz pápák ültek a
trónon.
A 21. századi pápák, II. János Pál 482 főt, XVI. Bendek 45 főt, Ferenc 895 főt – ebből 800 olasz vértanú avattak
szentté.
A magyar szentek
Az Árpád-ház szentjei:
Név

Születés-halá- Szentté
Árpád-házi felmenői
lozás
avatás éve

Szent István király

975-1038

1083.

Géza fejedelem fia

Szent Imre

1007-1031

1083.

Szent István fia

Skóciai Szent Margit

1045-1093

1251.

Szent István Ágota nevű lányának
gyermeke. 1670-től Skócia védőszentje is.

Szent Kálmán vértenú

?-1021

Szent László király

1040-1095

Szent Piroska

1080-1134

Skóciai Szent Margit fia
1192.

I. Béla király fia
Szent László király lánya

Szent Salamon

1053-1087

I. András királyunk fia

Szent Dávid

1084-1153

Skóciai Szent Margit fia

Szent Prágai Ágnes

1205-1282

III. Béla királyunk unokája

Szent Erzsébet

1207-1231

II. András királyunk lánya

Szent Kinga

1224-1292

1999.

IV. Béla királyunk lánya

Szent Margit

1242-1270

1943.

IV. Béla királyunk lánya

Szent Erzsébet (ifjabb)

1292-1336

III. András királyunk lánya

Portugáliai Szent Erzsébet 1271-1336
Szent Toulousei Lajos
Anjou-ház magyar szentje:
Szent Hedvig

III. András királyunk dédunokája

1274-1297

1317.

1371-1399

1997.

V. István királyunk unokája
Nagy Lajos királyunk lánya

A magyar Árpád-ház történelmének 300 éve alatt (1000-1301) 21 királyt adott az országnak. Közülük, illeve leszármazottaik közül 15-öt szentté és másik 15-öt bolgoggá avattak. Az Árpád-ház a vallási elkötelezettség mintapéldája
- amellyel ismereteim szerint egyetlen más uralkodó ház sem büszkélkedhet.
A magyar származású szenetek létszáma összesen 27 fő, melyből 2 fő Árpád-házi király, 13 fő Árpád-házi leszármazott, 1 fő Anjou-házi leszármazott, 11 fő pedig a remeték, papok és vértanúk közül kerültz ki. A magyar boldoggá vatottal száma 35 fő, melyből Árpád-házi származású 15 fő, 19 fő remete, pap, vagy vértanú, és 1 fő Habsburg-Lotaringiai házi uralkodó.
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SZENTEKRŐL ELNEVEZETT KITÜNTETÉSEK
A keresztény vallás elterjedését követő századokban már kialakult a szent helyek zarándoklata, a vallási relikviák, ereklyék tisztelte, gyűjtése, a szentek vélt vagy valós cselekedeteinek ábrázolása: vallási építményeken, festményeken, emléktárgyakon.
A lovagrendek kialakulásával – a XIV. században – jelentek meg a szentek nevei a falerisztikában: kezdetekben
a rendi egyenruhák díszítésében, majd később – a XVIII. századtól kezdődően – már az adott vallás érdekében tett érdemek elismerésére annak látható jeleként alapított érméken, kitüntetéseken.
Az első – oklevéllel hitelesített – Szent György logavrendet Károly Róbert magyar király alapította 1326. április
24-én. (A szakirodalomban elsőként az Angliában 1348-ban alapított Térdszalagrendet tartják, ez azonban téves állítás!)
A Szent György rend rendjeléről nincs biztos információ – valószínűsíthető sárkányölő ábrázolása – ,a rend az alapító
halálával feloszlott.
A katolicizmus terjedésével a világ országainak többségében megtalálható a szentekhez kapcsolódó érdemrendek, érdemérmek, emlékérmek. Néhány példa közülük:
- Vatikán: Szent Sir Rend – 1103., Krisztus Rend – 1319., Nagy Szent Gergely Rend – 1831., Szent Szilveszter Rend – 1841., Pius Rend – 1847.
- Olaszország: Szent Móric és Lázás Rend – 1434.
- Bulgária: Szent Sándor Rend – 1878.
- Mexikó: Szent Károly Rend – 1866.
- Monaco: Szent Károly Rend – 1858.
- San Marino: Szent Agatha Rend – 1923.
- Norvégia: Szent Olaf Rend – 1847.
- Anglia: Szent Patrik Rend – 1783., Szent Mihály és Szent György Rendek – 1818.
- Kolumbia: Szent Károly Rend – 1954., Szent Máté Rend – 1914.
- Spanyolország: Szent Ferdinánd Rend – 1811., Szent Hermenegildó Rend – 1814.,
Katolikus Izabella Rend – 1815.
- Szerbia: Szent Száva Rend – 1883.
- Görögország: Megváltó Rend – 1833.
- Bajorország: Szent Mihály Rend – 1696., Szent Hubertus Rend – 1444.
- Oroszország: Szent András Rend – 1698., Szent Valdimir Rend – 1782., Szent Anna Rend – 1735., Szent
György Rend – 1769., Szent Katalin Rend – 1714.
- Nem névhez kötődő szent érdemrendek: Szent Bárány – 1935. Finnország, Szent Kincs – 1888. Japán
A MAGYAR KIRÁLYI SZENT ISTVÁN REND
1764. május 5-én, fia, József német-római királlyá koronázása napján alapította Mária Terézia császárné és magyar királynő.
A kegyes, de téves hagyomány szerint államalapító Szent István királyunk lovagrend alapító is volt, így Mária
Terézia csak mint a rend „megújítója” szerepelt.
A rend jelvényei mindenkor nagy megtiszteltetést jelentettek az adományozottak számára, a legmagasabb polgári, azaz nem katonai, érdemrendnek számított. Az 1944. évi Rendjelek viselési sorrendje szerint a rendet csak a Mária
Terézia rend jelvényének 1-3 fokozata előzte meg. Az első fokozata, vagyis a nagykereszt a 4., a második fokozata, a
középkereszt a 11., a harmadik, kiskereszt fokozata a 24. a viselési rangsorban. Különleges, hogy IV. Károly 1918-ban
József főhercegnek a rend nagykeresztjét kardokkal, hadidíszítményekkel adományozta.
1938. augusztus 20-án Horthy Miklós kormányzó megújította a rendet, de csak kevés esetben került sor adományozásra. A Nagykeresztet Teleki Pál miniszterelnök és Serédi Jusztinián hercegprímás, esztergomi érsek, valamint
Hermann Göring német birodalmi marsall, Ribbentropp német birodalmi és gróf Cianó olasz külügyminiszter, míg a
középkeresztet Uray István a kabinetiroda főnöke kapott.
A 2011. évi CCII. törvény Magyar Szent István Rend megújításáról döntött: különleges érdmek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál. A rendjel a viselési sorrendben az 1. helyen áll,
kizárólag nagykereszt fokozatban (csillaggal) került alapításra, és az államfő mindenkor a tulajdonosa.
Adományozott darabszámok:

Időszak

1764-1918

1938-1944
2011-2019

Fokozat
nagykereszt
középkereszt
középkereszt
kiskereszt gyémántdíszítménnyel
nagykereszt
középkereszt
nagykereszt

Adományozás
Belföldi
Külföldi
Összesen
275
579
854
234
33
267
571
11
582
14

24

38

2
1
11

3
1

5
1
12

13

Kétszer adományozták a rendet 96 személynek, háromszor adományozták 7 személynek. Fejérvári Géza báró,
ezredes, mint a magyar honvédelmi minisztérium államtitkára 1875-ben a Kiskeresztet, 1882-ben a középkeresztet,
honvédelmi miniszterként 1901-ben nagykeresztet, 1909-ben gyémántdíszítményt kapott a kiskereszthez. 1914-ben halt
meg, előtte egyetlen élő rendtagja volt a legmagasabb kitűntetésnek a Mária Terézia Rendnek is.

Jelenleg Magyarországon a Szent István renden kívül a Belügyminiszter által 2011-ben alapított négy érdemjel adományozható. A Szent
György érdemjel a rendőrség, a Szent László érdemjel a határőrség, a
Szent Flórián érdemjel a katasztrófavédelem és tűzoltóság, a Szent Adorján érdemjel pedig a büntetésvégrehajtás állományába tartozó köztisztviselők, közalkalmazottak elismerésére adományozható.

A római katolikus egyház érdekében kifejtett tevékenységéért a pápa 2004ben Orbán Viktor miniszterelnököt a Nagy Szent Gergely rend nagykeresztjének
civil fokozatával tüntette ki, amely a Vatikáni érdemérmek rangsorában a 4., de a
legmagasabb nem római katolikus vallásúnak adható kitűntetés.

Előtte 2002-ben Semjén Zsolt egyházügyért felelős államtitkárt a Szent Szilveszter rend nagykeresztjével tűntette ki a pápa, amely a vatikáni érdemrendek
rangsorában az 5. legmagasabb kitűntetés
Varga László.

GYERMEK RENDELÉS

RENDELÉSI IDŐK
FELNŐTT HÁZIORVOSI
RENDELÉS
Hétfő		
Kedd		
Szerda		
Csütörtök
Péntek		

8:00-12:00
8:00-12:00
13:00-17:00
12:00-16:00
8:00-12:00

Háziorvos:
dr. Kovács Viktória
Sürgős esetben hívható tel.: 30/735-4290
Körzeti ápolók:
Princz Jánosné tel.: 70/366-5205
Deveráné Molnár Bernadett tel.: 70/420-9119
Rendelő: 46/493-065
GYÓYGYSZERTÁR
Hétfő:		
Kedd: 		
Szerda :
Csütörtök:
Péntek:
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8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
9:00 - 17:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00

Tel.: 46/393-009

Hétfő		
		
Kedd		
		
Szerda		
		
Csütörtök
		
		
Péntek		
		

9:00-12:00 betegellátás
12:00-13:00 előjegyzett betegek
13:00-15:00 betegellátás
15:00-16:00 előjegyzett betegek
9:00-11:00 betegellátás
11:00-12:00 előjegyzett betegek
10:00-12:00 tanácsadás
12:00-14:00 betegellátás
14:00-15:00 előjegyzett betegek
9:00-11:00 betegellátás
11:00-12:00 előjegyzett betegek

Gyermekorvos:
dr. Hortai Rita, tel.: 30/249-56-37,
Rendelő: 46/493-088
Ügyelet: 46/384-497
FOGORVOSI RENDELÉS (Sajólád)
Hétfő		
Kedd		
Csütörtök

13:00-19:00
10:00-12:00
7:00-12:00

Orvos: Dr. Basista Titusz (Dr. Molnár Hajnalka)
Dentál higiénikus: Firtkó Edina
Telefon (rendelési időben):+36-70-280-16-15

Véradás

1. hét

2. hét

3. hét

4. hét

5. hét

Kommunális

31. péntek

30. csütörtök

29. szerda

28. kedd

27. hétfő

26. vasárnap

25. szombat

24. péntek

23. csütörtök

22. szerda

21. kedd

20. hétfő

19. vasárnap

18. szombat

17. péntek

16. csütörtök

15. szerda

14. kedd

13. hétfő

12. vasárnap

11. szombat

10. péntek

9. csütörtök

8. szerda

7. kedd

6. hétfő

5. vasárnap

4. szombat

3. péntek

2. csütörtök

1. szerda

JANUÁR

Szelektív

29. szombat

28. péntek

27. csütörtök

26. szerda

25. kedd

24. hétfő

23. vasárnap

22. szombat

21. péntek

20. csütörtök

19. szerda

18. kedd

17. hétfő

16. vasárnap

15. szombat

14. péntek

13. csütörtök

12. szerda

11. kedd

10. hétfő

9. vasárnap

8. szombat

7. péntek

6. csütörtök

5. szerda

4. kedd

3. hétfő

2. vasárnap

1. szombat

FEBRUÁR

2020

HULLADÉKNAPTÁR

5. h.

6. hét

7. hét

8. hét

9. hét

10. hét

11. hét

12. hét

13. hét

MÁRCIUS

31. kedd

30. hétfő

29. vasárnap

28. szombat

27. péntek

26. csütörtök

25. szerda

24. kedd

23. hétfő

22. vasárnap

21. szombat

20. péntek

19. csütörtök

18. szerda

17. kedd

16. hétfő

15. vasárnap

14. szombat

13. péntek

12. csütörtök

11. szerda

10. kedd

9. hétfő

8. vasárnap

7. szombat

6. péntek

5. csütörtök

4. szerda

3. kedd

2. hétfő

1. vasárnap

Zöld

14. h.

14. hét

15. hét

16. hét

17. hét

Üveg

18. hét

30. csütörtök

29. szerda

28. kedd

27. hétfő

26. vasárnap

25. szombat

24. péntek

23. csütörtök

22. szerda

21. kedd

20. hétfő

19. vasárnap

18. szombat

17. péntek

16. csütörtök

15. szerda

14. kedd

13. hétfő

12. vasárnap

11. szombat

10. péntek

9. csütörtök

8. szerda

7. kedd

6. hétfő

5. vasárnap

4. szombat

3. péntek

2. csütörtök

1. szerda

ÁPRILIS

JÚNIUS

30. kedd

29. hétfő

28. vasárnap

27. szombat

26. péntek

25. csütörtök

24. szerda

23. kedd

22. hétfő

21. vasárnap

20. szombat

19. péntek

18. csütörtök

17. szerda

16. kedd

15. hétfő

14. vasárnap

13. szombat

12. péntek

11. csütörtök

10. szerda

9. kedd

8. hétfő

7. vasárnap

6. szombat

5. péntek

4. csütörtök

3. szerda

2. kedd

1. hétfő

JÚLIUS

31. péntek

30. csütörtök

29. szerda

28. kedd

27. hétfő

26. vasárnap

25. szombat

24. péntek

23. csütörtök

22. szerda

21. kedd

20. hétfő

19. vasárnap

18. szombat

17. péntek

16. csütörtök

15. szerda

14. kedd

13. hétfő

12. vasárnap

11. szombat

10. péntek

9. csütörtök

8. szerda

7. kedd

6. hétfő

5. vasárnap

4. szombat

3. péntek

2. csütörtök

1. szerda

31. hétfő

30. vasárnap

29. szombat

28. péntek

27. csütörtök

26. szerda

25. kedd

24. hétfő

23. vasárnap

22. szombat

21. péntek

20. csütörtök

19. szerda

18. kedd

17. hétfő

16. vasárnap

15. szombat

14. péntek

13. csütörtök

12. szerda

11. kedd

10. hétfő

9. vasárnap

8. szombat

7. péntek

6. csütörtök

5. szerda

4. kedd

3. hétfő

2. vasárnap

1. szombat

AUGUSZTUS

30. szerda

29. kedd

28. hétfő

27. vasárnap

26. szombat

25. péntek

24. csütörtök

23. szerda

22. kedd

21. hétfő

20. vasárnap

19. szombat

18. péntek

17. csütörtök

16. szerda

15. kedd

14. hétfő

13. vasárnap

12. szombat

11. péntek

10. csütörtök

9. szerda

8. kedd

7. hétfő

6. vasárnap

5. szombat

4. péntek

3. csütörtök

2. szerda

1. kedd

Mi nem helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak
ítélt hulladék; CD-lemez, magnó és videókazetta; semmiféle üveg; zsírral szennyezett műanyag flakon; élelmiszer maradványt tartalmazó
papír.

OKTÓBER

31. szombat

30. péntek

29. csütörtök

28. szerda

27. kedd

26. hétfő

25. vasárnap

24. szombat

23. péntek

22. csütörtök

21. szerda

20. kedd

19. hétfő

18. vasárnap

17. szombat

16. péntek

15. csütörtök

14. szerda

13. kedd

12. hétfő

11. vasárnap

10. szombat

9. péntek

8. csütörtök

7. szerda

6. kedd

5. hétfő

4. vasárnap

3. szombat

2. péntek

1. csütörtök

NOVEMBER

30. hétfő

29. vasárnap

28. szombat

27. péntek

26. csütörtök

25. szerda

24. kedd

23. hétfő

22. vasárnap

21. szombat

20. péntek

19. csütörtök

18. szerda

17. kedd

16. hétfő

15. vasárnap

14. szombat

13. péntek

12. csütörtök

11. szerda

10. kedd

9. hétfő

8. vasárnap

7. szombat

6. péntek

5. csütörtök

4. szerda

3. kedd

2. hétfő

1. vasárnap

DECEMBER

31. csütörtök
A változtatás jogát fenntartjuk!

30. szerda

29. kedd

28. hétfő

27. vasárnap

26. szombat

25. péntek

24. csütörtök

23. szerda

22. kedd

21. hétfő

20. vasárnap

19. szombat

18. péntek

17. csütörtök

16. szerda

15. kedd

14. hétfő

13. vasárnap

12. szombat

11. péntek

10. csütörtök

9. szerda

8. kedd

7. hétfő

6. vasárnap

5. szombat

4. péntek

3. csütörtök

2. szerda

1. kedd

Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék
kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve edényekben
háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig
és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.

SZEPTEMBER

BMH BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Székhely: 3527 Miskolc, Besesnyői út 26.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Web: www.bmhnonprofit.hu

A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Mi helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: műanyag flakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv;
újság, folyóirat; kiöblített tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva
(csokoládés, tojástartó); kiöblített italos kartondoboz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag szatyor.

31. vasárnap

30. szombat

29. péntek

28. csütörtök

27. szerda

26. kedd

25. hétfő

24. vasárnap

23. szombat

22. péntek

21. csütörtök

20. szerda

19. kedd

18. hétfő

17. vasárnap

16. szombat

15. péntek

14. csütörtök

13. szerda

12. kedd

11. hétfő

10. vasárnap

9. szombat

8. péntek

7. csütörtök

6. szerda

5. kedd

4. hétfő

3. vasárnap

2. szombat

1. péntek

MÁJUS

SAJÓLÁD
18. hét
19. hét
20. hét
21. hét
22. hét

23. hét
24. hét
25. hét
26. hét
27. h.

27. hét
28. hét
29. hét
30. hét
31. hét

31. h.
32. hét
33. hét
34. hét
35. hét

36. hét
37. hét
38. hét
39. hét
40. hét

40. hét
41. hét
42. hét
43. hét
44. hét

45. hét
46. hét
47. hét
48. hét

49. hét
50. hét
51. hét
52. hét
1. hét

