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Az önkormányzAt hírei, AktuAlitások

TESTÜLETI HÍREK

JÚNIUS

 2020. június 24. napján tar-
totta ülését a képviselő-testület 
először a veszélyhelyzet elmúltát 
követően. 
 Elsőként jóváhagyta az 
Önkormányzat 2019. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az ezzel ösz-
szefüggő zárszámadási rendeletét.

***
 Jóváhagyta a testület a 
2020. évi igazgatási szünetről szó-
ló önkormányzati rendeletét. A 
szabályozás alapján 2020-ban két 
alkalommal kerül elrendelésre 
igazgatási szünet a Sajóládi Pol-
gármesteri Hivatalban:

• nyári időszakban: 2020. 
augusztus 17-től 2020. augusz-
tus 19-ig,
• téli időszakban: 2020. de-
cember 21-től 2020. december 
31-ig.

 Az igazgatási szünet ide-
je alatt a hivatalban az ügyfélfo-
gadás szünetel, de anyakönyvi 
ügyekben folyamatos ügyelet biz-
tosítására kerül sor a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan.

***
 A Miskolci Rendőrkapi-
tányság képviselői tartották meg 
éves beszámolójukat Sajólád köz-
ség közrendjének, közbiztonságá-
nak helyzetéről. A rendőrséget a 
Felsőzsolca Rendőrőrs parancsno-
ka, Majoros Flórián rendőr alezre-
des képviselte. A vezető elmond-
ta, hogy a Felsőzsolca Rendőrőrs 
a Miskolci Rendőrkapitányság 
mondhatni legnagyobb rendőr-
őrse, olyan vonatkozásban, hogy 
összesen 16 település tartozik az 
illetékességi területhez, több mint 
40.000 lakossal és a földrajzi kiter-
jedése is óriási a területnek egé-
szen Sóstófalvától Körömig az il-
letékességi területhez tartozik. A 

részletes tájékoztató anyag elérhe-
tő a Polgármesteri Hivatalban. 

***
 Tájékoztatta a polgármes-
ter a képviselő-testületet a ve-
szélyhelyzet ideje alatt hozott pol-
gármesteri döntésekről, valamint 
a veszélyhelyzettel összefüggés-
ben keletkezett költségvetési dön-
tésekről.

***
 Jóváhagyta a testület a 
2019. évi Belső Ellenőrzési jelen-
tést, mely az önkormányzat és 
intézményeinek belső ellenőrzési 
tevékenységéről szóló beszámolót 
és a függetlenített belső ellenőr je-
lentését tartalmazta. 

***
 Elfogadta a testület a 
Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, melynek keretében a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár tájékoztatása került 
megtárgyalásra.

***
 Pályázat benyújtásáról 
döntött a testület önkormányzati 
fejlesztések támogatására, a Sza-
badság utca burkolatfelújítására 
kerülne sor a projekt keretében.

***
 Határozatot hozott a kép-
viselő-testület pályázat benyújtá-
sára a lakossági víz-és csatorna-
szolgáltatás támogatására.

***
 Részletes beszámoló meg-
tárgyalására került sor a Polgár-
mesteri Hivatal 2019. évben vég-
zett munkájáról. A beszámoló 
tartalmazza a hivatal elvégzett ha-
tósági feladatait a hatósági terüle-
tek szerint részletes adatokkal, va-
lamint a 2019. évben lebonyolított 
választási feladatokkal. 

***
 Megtárgyalta a testület a 
gyermekorvosi körzetben történő 

nyugdíjazásról, a feladatellátási 
szerződés megszüntetéséről szóló 
tájékoztatást. A gyermek házior-
vos, dr. Hortai Rita bejelentette 
nyugdíjba vonulási szándékát 
2020. december 01. napjával.  

***
 A testület elé terjesztet-
te a Sajóládi Gyöngyszem Óvo-
da vezetője az intézmény és a 
2019/2020-as óvodai nevelési év 
helyzetéről szóló beszámolóját. A 
részletes és színvonalas beszámo-
ló az összefoglalta az intézmény 
eredményeit, adatait: az érvénye-
sen beírt gyermeklétszám 112 fő, 
a tanköteles korú gyermekek szá-
ma: 34 fő. A vezető hangsúlyozta, 
hogy mozgalmas, tevékenységek-
kel, programokkal bővelkedő év 
áll mögöttük, melyre rányomta a 
bélyeget a 2020. március második 
felétől sújtó járványhelyzet. A ve-
szélyhelyzettől függetlenül az in-
tézmény egy pillanatra sem zárta 
be kapuit, biztosította gyermekfel-
ügyeletet, étkeztetést és ügyeletet. 

***
 A képviselő-testület hoz-
zájárult a Sajóládi Gyöngyszem 
Óvoda vezetőjének pályáztatás 
nélküli ismételt megbízására, 
amennyiben azt az intézmény ne-
velőtestülete is jóváhagyja, ezért a 
testület felkérte az óvodai nevelő-
ket döntésük meghozatalára a kö-
vetkező testületi ülés időpontjáig.

***
 15 éves bérleti szerződés 
megkötését hagyta jóvá a testület 
a DIGI Távközlési és Szolg. Kft-
vel az 552/3. hrsz-ú területre. A 
távközlési szolgáltató az érintett 
területen egy műszaki állomást kí-
ván létesíteni, bővíteni és javítani 
kívánja hálózatát és a helyben el-
érhető szolgáltatások körét, minő-
ségét. 



4

KÖZÉRDEKŰ  HIRDETMÉNYEK

AUGUSZTUS

 Rendkívüli testületi ülésre 
került sor 2020. augusztus 05. nap-
ján, mivel több, halaszthatatlan 
kérdésben kellett döntést hoznia a 
testületnek. 
 Hatályon kívül helyezte a 
testület az avar és kerti hulladék 
égetés helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletet, így a 
jövőben egyáltalán nem lehet avar 
és kerti hulladékot égetni Sajólád 
településen, az engedélyezett idő-
szakok megszűnnek. Ennek értel-
mében mindennemű szabadtéri, 
kerti égetés tilos Sajólád területén 
és annak végzése szankcióval jár a 
jövőben.

***
 Jóváhagyta a képvise-
lő-testület Bartók Jánosné újabb, 
3 évre történő kinevezését a Sajó-
ládi Gyöngyszem Óvoda vezetői 
posztjára, miután a nevelőtestület 
is egyhangú szavazással támogat-
ta az újabb kinevezést. 

***
 Jóváhagyta a képvise-
lő-testület Takácsné Gah Erzsébet, 
a Sajóládi Közösségi Ház veze-
tője jogviszonyának közös meg-
egyezéssel történő megszünteté-
sét 2020. augusztus 14. napjával. 
A posztra vezetői pályázat kerül 
kiírásra, melynek elbírálásáig he-
lyettesítéssel kerül a feladat ellá-
tásra. 

***
 Módosította a testület a 
Sajóládi Közösségi Ház Alapító 
Okiratát. A módosítást törvényi 
változások indokolták, mivel a 
módosítás értelmében a költség-
vetési szervként működő kulturá-
lis intézményben foglalkoztatot-
tak közalkalmazotti jogviszonya 
a törvény erejénél fogva 2020. 
november 1. napján a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény szerinti munkaviszonnyá 
alakul át.

***
 Pályázat benyújtásáról 

döntött a testület közművelődé-
si érdekeltségnövelő támogatás 
iránt, melynek keretében hango-
sító eszközöket kíván beszerezni a 
testületi ülések megfelelő színvo-
nalú rögzítéséhez.  

***
 Döntött a testület az 565/3 
és az 552/3 hrsz-ú terület átminő-
sítéséről és ezeken a területeken 
temető kialakításáról, tekintettel 
arra, hogy a jelenleg üzemelő te-
mető kapacitása véges, valamint 
a temetői infrastruktúra elavult, 
leromlott.

***
 Döntött a testület pályá-
zat benyújtásáról a szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcso-
lódó kiegészítő támogatás tárgyá-
ban.  Nyertes pályázat esetén az 
önkormányzat újra támogatásban 
tudja részesíteni a település lakos-
ságát. 

Veres Mária
jegyző

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

 Sajólád Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a települési támogatásról és a szoci-
ális gondoskodás helyi szabályairól szóló 11/2017.
(X.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak-
ról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:
 Az önkormányzat szociális kiadásai terhére 
az elmúlt évekhez hasonlóan iskolakezdési támoga-
tást biztosít települési támogatásként a településen 
állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolás, kö-
zépiskolás és felsőfokú képzésben résztvevő gyer-
mek és fiatal felnőtt részére.
 A támogatás annak állapítható meg, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszö-
rösét. (2020. évben 142.500 Ft)

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

 A kérelemhez mellékelni kell az iskolaláto-
gatási igazolást, a támogatás kifizetésére szeptember 

hónapban kerül sor.
 A jövedelem számítására, az eljárásra a szoci-
ális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló 1993. 
évi III. törvény szabályozását kell alkalmazni. 
 Az iskolalátogatási igazolásnak a 2020/2021. 
tanévre kell szólnia.
 A támogatásról az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság dönt. 
 A támogatás természetbeni támogatásként is 
megállapítható.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020. SZEPTEMBER 30. 
NAPJA (SZERDA), 
A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kifizetés határideje 2020. október 16. napja.

Sajólád, 2020. augusztus 11.
Veres Mária

jegyző
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Születések
Június:

Horváth Hédi (an: Bartók Ágnes)
Nagy Fruzsina (an: Szabó Adrienn)
Pusztai Benjámin (an: Kolcsár Ildikó)
Szendrei Milán (an: Szendrei Judit)
Rontó Maja Anna 

(an: Hankó Mária Gréta)
Oláh Veronika (an: Horváth Valéria)

Július:
Horváth Lia Nikolett 

(an: Lakatos Adrienn)
Miklós Liliána Hanna 

(an: Miklós Crina Diana)

Házasságkötések

Július:
Nagy László Levente és Tóth Anikó
Makkai Máté és Makranczi Kata
Ragán Sándor és Merucza Csilla
Bécsi Richárd és 

Palotai Kámea Veronika
Gazdag István és Nagy Evelin
Rozsák Péter és 

Hanti Katalin Angéla
Augusztus:

Popovics Géza és Czaga Krisztina
Bárdos Péter és Balázs Éva Tamara
Béres Tamás és Varga Szilvia

SZABADTÉRI ÉGETÉS

 2020. AUGUSZTUS 07. NAPJÁTÓL TILOS 
MINDENNEMŰ SZABADTÉRI ÉGETÉS SAJÓLÁ-
DON
 A „Sajó völgye” kijelölt zóna levegőminőségi 
terve alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal környezetvédelmi hatósága kérte, hogy 
az önkormányzatok 2020. szeptember 01. napjától 
tiltsák meg az avar és kerti hulladék égetését. 
 2021. január 01. napjától hatályos a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. 
törvény 7. § (2) bekezdése, mely megszünteti a he-
lyi önkormányzatok azon lehetőségét, hogy önkor-
mányzati rendeletben lehetőséget biztosítsanak az 
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítására.
 Sajóládon fenti szabályozások alapján 2020. 
augusztus 07. napjától nincs lehetőség a kerti hulla-
dék égetésére (egyéb hulladék égetésére eddig sem 
volt lehetőség!).
 Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a jövőben 
a szervezett zöldhulladék elszállítását vegyék igény-
be, valamint komposztálással csökkentsék a zöldhul-
ladékot. 

 Az engedély nélküli égetésre vonatkozó, jog-
szabályban foglalt szankcionálási lehetőségek a kö-
vetkezők.
 Aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó 
előírásokat megszegi, a környezet védelmének ál-

talános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 106. §-a 
alapján környezetvédelmi, a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdé-
se alapján levegőtisztaság-védelmi bírsággal, a tűz-
védelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, 
a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglal-
kozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 
259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerint tűzvédelmi 
bírsággal sújtható.
 Aki jogszabályban, hatósági határozatban, 
közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban 
megállapított, közvetlenül vagy közvetve a környe-
zet védelmét szolgáló előírást megszeg, illetve határ-
értéket túllép, a jogsértő magatartás súlyához – így 
különösen az általa okozott környezetszennyezés, 
illetőleg környezetkárosítás mértékéhez, időtartamá-
hoz és ismétlődéséhez – igazodó környezetvédelmi 
bírságot köteles fizetni.
 Bármely anyag a jogszabályi előírásokat meg-
szegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő 
égetése esetén a levegőtisztaság-védelmi bírság ösz-
szege 100.000,-Ft.
 A tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet 
idézett elő 10.000,-Ft-tól 1.000.000,-Ft-ig, a tűzvédel-
mi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az 
oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is 
szükséges 20.000,-Ft-tól 3.000.000,-Ft-ig terjedő pénz-
bírságot von maga után.
 A szankcionálás az illetékes kormányhivatal 
szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik. 

Veres Mária
jegyző

Elhalálozások

Június:
Szabó János (élt 77 évet)
Erdei János Ignácné (élt 68 évet)

Július:
Dallos János (élt 89 évet)

Augusztus:
Vass István (élt 77 évet)

Adatszolgáltatók: 
Bócsi Alexandra

Bodnárné Gulyás Zsuzsanna
Varga Józsefné

anyakönyvvezetők

PÁLYÁZAT

 Sajólád Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sajóládi Közösségi Ház igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
 A pályázat részleteit megtalálhatók: http://www.sajolad.hu/dokumentum/301.pdf
- Beadási határidő: minimum a KSZK honlapján történő közzétételtől számított 30 nap (2020. október 31.)
- Képviselő-testületi döntés: várhatóan 2020. november 30. képviselő-testületi ülés (előtte bizottsági értékelés)
- Állás betöltése: 2021. január 01. napjától

Veres Mária
jegyző
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FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA

intézmények hírei, eseményei

ÓVODAI PÁLYÁZAT
 
 Óvodánk 2020. januárjában csatlakozott 
az „Örökbe fogadok egy ovit” programhoz. El-
sődlegesen lakossági segítséget nyújtanak óvo-
dánk számára, ruhával, játékkal és más anya-
gokkal. 
 Az „örökbefogadók” többsége magán-
személy, akik többnyire anyukák és apukák. Ők 
a jó minőségű használt játékaikkal szívesen tá-
mogatják óvodánkat. Vannak olyan magánsze-
mélyek is, akik kreatív tevékenységekhez szük-
séges eszközökkel nyújtanak segítséget.
 Ilyen csomagokat kapott óvodánk már 
két alkalommal. Most júliusban pedig a Henkel 
Magyarország Kft. adománycsomagját vehettem 
át Miskolcon: 3,6 l-es fehér és színes ruhákhoz 
használható folyékony mosószereket és DAC 
WC-fertőtlenítőt kaptunk. 
 Nagyon örülünk az ajándékoknak, hi-
szen mindez segítséget nyújt a működési feltéte-
lekhez. Továbbra is igyekszek minden pályázati 
lehetőséget megragadni, mert már eddig is sok 
hasznos eszközökkel sikerült bővíteni az intéz-
mény eszközkészletét.

Bartók Jánosné
óvodavezető 

BÚCSÚZÓ ÜNNEPSÉG AZ ÓVODÁBAN

 2020. július 3-án, pénteken 9 órára egy utolsó cso-
portban együtt töltött délelőttre hívtuk és vártuk az óvodába 
a nagycsoportos gyermekeket. Rendkívüli nap volt ebben a 
különleges időszakban.
 A szokás más ünnepi kereteket biztosított az eddigi 
évek során a nagycsoportosok búcsúzó ünnepségére. Most 
azonban így, ebben a szűk körben, szülők nélkül tudtuk csak 
megszervezni ezt az utolsó találkozást. Célunk volt, hogy 
még egyszer együtt legyenek a gyerekek, tudjanak egy jót 
még közösen játszani és az óvodás énekek, versek, mondó-
kák felidézése mellett persze el is búcsúzzanak az óvodába 
járó társaiktól, felnőttektől. Nyolc gyermek kivételével min-
denki elfogadta a meghívást. A csoportok óvodapedagó-
gusaival személyesen vittük el mindenkinek a Meghívót a 
délelőttre. Először az óvodás éveinkre emlékezve versekkel, 
dalokkal idézték fel az elmúlt időszakot. Azok a gyermekek, 
akik folyamatosan jártak óvodába búcsúzó versekkel kö-
szöntek el csoporttársaiktól és a felnőttektől. A kis,- és kö-
zépső csoportos gyermekek is elbúcsúztak a nagyoktól. Az 
ünnepség zárásaként egy kis vendégséggel kedveskedtünk a 
gyermekeknek. Kivetítőn megnézhették a négy év folyamán 
összegyűjtött pillanatképeket, amely nagyon jó szórakozást, 
derűs perceket biztosított mindannyiunk számára. Felhőt-
len, boldog órákat sikerült teremteni a gyermekek számára, 
felszabadultan, vidáman töltötték el a délelőttöt.
 Minden nagycsoportos ajándékot kapott:
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 
édességcsomagot.
 Az óvodától pedig:
- Állatkerti séta címmel foglalkoztató füzetet és CD-t,
- Emléklapot és a kagyló formájú búcsúzó ajándékot.

Bartók Jánosné
Fotók a 2. oldalon  óvodavezető

ERZSÉBET NAPKÖZIS TÁBOR AZ ISKOLÁBAN

 A hagyományokhoz híven ebben a rendkívüli időszakban is megszerveztük diákjainknak az Erzsébet 
napközis tábort. A szülők és a gyerekek részéről is óriási volt az érdeklődés. 
A járványügyi szabályokra fokozottan ügyelve terveztük meg a tábor programját, szabadtéri foglalkozások kere-
tein belül. 
 A részt vevő gyerekek kipróbálhatták az élő társasjátékot, kreatív foglalkozásokon vehettek részt, meg-
ismerkedhettek a fazekas, a kovács és a tűzoltók munkájával, a tornateremben létrehozott valódi KRESZ pályán 
gyakorolhatták a biztonságos közlekedést, sportversenyeken vehettek részt, ismereteket szerezhettek az egészsé-
ges táplálkozásról, virágot ültethettek. 
 A hét programjába egy egész napos kirándulást is beiktattunk, melynek alkalmával Szilvásvárad szép-
ségeit csodálhatta meg a népes csapat. Valamennyi gyermek érdekes felfedezéseket szerezhetett, rendkívül sok 
élménnyel gazdagodhatott a hét során.
 Fotók a 16. oldalon Iskola
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KÖZÖSSÉGI HÁZ

közösségi hírek, események

BESZÁMOLÓ

Pálos rendtörténeti vándorkiállítás
és helytörténeti kiállítás Sajóládon

 2020. július 5-én a sajóládi búcsúhoz kapcso-
lódva Pálos rendtörténeti kiállításon és helytörténeti 
kiállításon vehettek részt az érdeklődők. 
 A kiállítást Pozbai Zoltán polgármester úr és 
Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti 
államtitkára, miniszterhelyettes, térségünk országy-
gyűlési képviselője nyitotta meg, majd Farkas Fe-
renc, a Sajóládi Fráter György Katolikus Általános 
Iskola nyugalmazott igazgatója mondott beszédet. 
Díszvendégeink voltak Petőfiszállás pálos testvérte-
lepülés önkormányzatának képviselői.
 A 2020-as búcsú különleges, egyrészt mert 
hosszú ideje az első olyan rendezvény, amit megtart-
hattunk, másrészt több évfordulóról szerettünk vol-
na méltó módon megemlékezni.
 A egyik neves évforduló Boldog Özséb halá-
lának 750. évfordulója.
 Boldog Özséb egykori esztergomi kanonok 
nevéhez fűződik a magyar eredetű pálos szerzetes-
rend megalapítása és megszervezése, amely mind 
vallási, mind művelődésügyi téren igen jelentős sze-
repet játszott nemcsak hazánk, hanem a szomszédos 
népek kultúrájának történetében is. Esztergomban, 
Magyarország akkori fővárosában született 1200 kö-
rül. 1270. január 20-án halt meg Pilisszentkereszten, 
súlyos betegség után.

 A másik évszám, melyhez rendezvényünk 
kapcsolódik, a Sajóládi 1720-ban épült Római Kato-
likus templom építésének 300. évfordulója.
 A kiállítás tematikájában felölelte Sajólád és a 
pálosok múltját is, de Sajólád település jelenlegi hely-
zetét is megmutattuk, mivel a mai állapot holnap 
már szintén történelem lesz, és bízom benne, hogy 
az összeállított és így megőrzött anyag pár év múlva 
már mint Sajólád múltja, értéket fog képviselni a la-
kosság körében.
 A kiállítás anyagának összegyűjtésében na-
gyon sok segítségem volt. Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani azoknak, akik a kiállítás anyagához 
képekkel, dokumentumokkal, információkkal járul-
tak:

Czecze József emődi lakos,
Dudás Gáspárné, Dudásné Bócsi Nikoletta és 
Dudás Tamás,
Kormos Illés, Hejőkeresztúr görögkatolikus pa-
rókusa
Tarnóczi József, Ónod polgármestere
Varga Béla plébános úr,
Varga-Bócsi Ágnes
és Vitéz Gábor.

 Továbbá köszönöm a kollégáimnak és a pol-
gárőröknek a rendezvény lebonyolításában nyújtott 
segítséget, és köszönjük a fotókat Keresztúri Ágnes-
nek.

Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető

SAJÓLÁDI POLÁRŐR EGYESÜLET

FIGYELEMFELHÍVÓ PIKTOGRAMOK

 A Sajóládi Polgárőrség is csatlakozott ahhoz az országos balesetmegelőzési kampányhoz, amelynek 
célja, a gyalogos-átkelőhelyek biztonságosabbá tétele. 
 Így a nyár folyamán felfestésre kerültek és kerülnek a gyalogos-átkelőhelyek szélére azok a piktog-
rammok, amelyek figyelmeztetik az gyalogosokat, hogy amíg áthaladnak, ne használjanak okoseszközt, és 
ne hallgassanak zenét. Ugyanis a gyalogosok tekintetében kifejezetten fontos szempont, hogy mielőtt le-
lépnek a gyalogos-átkelőhelyre, alapo-
san nézzenek szét, és győződjenek meg 
annak biztonságosságáról. Ám ahhoz, 
hogy megfelelően körül tudjanak tekin-
teni, a figyelmüket nem terelheti el pél-
dául mobiltelefon vagy fülhallgató hasz-
nálata. 
 Ezért a járda szélére, a földre kerülnek felfestésre az élénk színű figyelemfelkeltő jelzések, hogy lefelé 
nézve is emlékeztessék az úttesten átkelni kívánót a körültekintő és biztonságos áthaladás fontosságára.
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SAJÓLÁD - POLGÁRŐR KÖZSÉG 

 A koronavírus-járvány után Regionális Pol-
gárőr Napokkal tért vissza rendes vágányára a 
polgárőr élet. A több helyszínből álló, rendhagyó 
rendezvénysorozat első részeként június 25-én Sá-
rospatakon találkoztak az önkéntesek. 
 Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke elmondta, 
hogy a koronavírus-járvány miatt nem tudták meg-
tartani a megszokott, klasszikus Országos Polgárőr 
Napot, de mivel mindenképp szerették volna kö-
szönteni a polgárőröket, az OPSZ jobbnak látta egy 
Regionális Polgárőr Nap megszervezését. 
 A járási találkozón adták át az elismeréseket, 
jutalmakat azon polgárőröknek, akik kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak, így Sajólád „Polgárőr Köz-
ség” kitűntető címet kapott, amit Pozbai Zoltán pol-
gármester úr és Varga Norbert, a Sajóládi Polgárőr 
Egyesület elnöke vett át.

forrás: https://www.opsz.hu/szabolcs-szatmar-bereg-megye/
regionalis-szinten-unnepeltek-a-polgarorok-fotok

VBÁ
AVARÉGETÉS HELYETT

 A levelek égetése nagyon ár-
talmas a környezetre nézve. Amikor 
avart égetünk, annak füstje a kutatók 
és szakemberek által „részecskéknek” 
nevezett anyagokat tartalmaz. Egy 
átlagos kerti tűz, melyben vegyesen 
égetünk avart, fűnyesedéket és galy-
lyakat, óriási légszennyezést okoz. Ha 
az idősek, a nagyon fiatalok és mind-
azok, akik valamilyen légzőszervi 
betegségben szenvednek, belélegzik 
ezeket a részecskéket, további egész-
ségügyi problémákkal fognak szem-
besülni. Úgy találták, hogy e részecs-
kék ténylegesen beágyazódnak a test 
különböző részeibe, és hosszú ideig 
ottmaradnak. 
 Az értékes szervesanyag-
ból az égetés során hamu keletkezik, 
mely csak korlátozott mennyiségben 
alkalmas talajerő-utánpótlásra. Ezzel 
szemben komposztáláskor maradék-
talanul elbomlanak a növényi részek 
és hasznos humusz keletkezik.
 Több „egészséges” módja is 
van annak, hogy megszabaduljunk a 
száraz falevelektől:
 Egyik módja annak, hogy 
megszabaduljunk az összegyűlt le-
velektől az, hogy igénybe vesszük a 
zöldhulladék elszállító szolgáltatást. 
 Egy másik módszer a levelek-
től való megszabadulásnak és azok 
hasznosításának az, ha veszünk egy 
fűnyírót, mely az átkaszált, felapró-
zott leveleket talajtakaróvá alakítja, 
ha otthagyjuk a pázsiton. Ezt a talaj-
takarót használhatjuk a felhajtón, a 
sétaösvényeken, a kerti ágyásokon, a 
fák és egyéb növények körül.
 A meglévő levelekből, zöld 

hulladéekból komposztot is készíthe-
tünk, azaz lényegében – a különböző 
szerves anyagok (pl. levágott fű, fale-
vél, gallyak, növény nyesedékek, fa-
forgács, faapríték, stb.) – termőfölddé 
alakíthatók. A komposztálás során a 
növények számára felvehető és hasz-
nosítható tápanyagokat tartalmazó, 
magas humusz tartalmú komposzt 
keletkezik, mely javítja a talaj szerke-
zetét és minőségét.
 Miért jó a talajnak a kom-
poszt?A komposztban lévő humu-
szanyagokban a tápanyagok olyan 
formában vannak jelen, hogy azt a 
növények könnyen fel tudják venni. 
A komposztnak köszönhetően javul 
a talaj szerkezete, ami segíti a talaj 
levegőzését. A komposzt sötét színe 
segíti a talaj felmelegedését. A kom-
poszt vízmegkötő képességének kö-
szönhetően javul a talaj vízháztartása.
 Mi kerülhet a komposztáló-
ba?
 - Nyers zöldségek, levelek a konyhai 
feldolgozásból.
- Lomb korlátlan mennyiségben, ki-
véve diófa, amit csak korlátozottan és 
előrothasztás után lehet komposztálni
- Gyümölcsök, magok, gyümölcshéj
- Levágott fű, lehetőleg kiszárítva 
vagy előrothasztva egy külön rekesz-
ben
- Olajos magvak
- Apróbb gallyak, alaposan felaprítva 
egy-egy vékony rétegben
- Nyers gabona és liszt
- Faforgács (gallyak, ágak aprítása 
után)
- Kávé, tea (akár a szűrőpapírral 
együtt is) 
- Kizárólag fahamu (szén vagy gyúj-
tóspapír hamuja ne kerüljön közé)

- Fűszer- és gyógynövények
- Tojáshéj
- Papíráruk, natúr (tojástartó, karton, 
hullámpapír), de csak korlátozott 
mennyiségben
- Növényevő állatok ürüléke
 Mit ne helyezzünk a kom-
posztálóba?
- Nem tisztán növényi ételmaradékok
- Fenyőfa tűlevelek és ágak, tuja jel-
legű növények levelei, ágai
- Hús, csont, állati eredetű ételmara-
dékok
-  Építési törmelék
- Záptojás
- Cigarettacsikk
- Tégla- és cserépdarabok
- Pelenka
- Gyógyszerek, vegyszerek, egyéb ve-
szélyes hulladékok
- Fémek, üvegek, műanyagok – ezek 
a szelektív hulladékgyűjtő edénybe 
valók
- Festett és/vagy fehérített papírok 
(magazinok, irodai papír, stb.) – ezek 
a szelektív hulladékgyűjtő edénybe 
valók  
- Állati tetemek
- Húsevő állatok ürüléke
- Textíliák
 Általánosan elmondható 
aranyszabály, hogy a „zöld” hulla-
dékok és a konyhai anyagok mellé 
mindig keverjünk „barna” hulladékot 
is, azaz avart, faaprítékot, fűrészport, 
fakérget így gyorsabban képződik a 
komposzt, amit ajánlott olykor átfor-
gatni.

Takácsné Gah Erzsébet
Források: 
https://www.edenkert.hu/profi-kertesz/aktualis-kerti-mun-
kak/avaregetes-egeszseges-alternativai/4180/
https://humusz.hu/kiadvanyok/avaregetes-helyett-lomb-
komposztalas
https://www.dareh.hu/_bazis/a-hazi-komposztalas-elonyei/
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NYUGDÍJAS KÖSZÖNTŐ

emberek, Arcok, hivAtások sAjóládon

INTERJÚ PRINCZ JÁNOSNÉ, KATIKÁVAL
„Az ápolói munka csak akkor okoz örömet, ha szeretjük és 
hivatásként tekintünk rá.„

„Katika!” . . .Ta-
lán csak kevés 
ember van köz-
ségünkben, ki ne 
így szólítaná meg 
interjúm alanyát. 
Jómagam is úgy 
éreztem és a mai 
napig úgy érzem, 
hogy a szeretetet, 
bizalmat, önzet-
len segíteni aka-
rást valahogy így 
hálálhatom meg. 
Mikor gondol-
kodtam, milyen 

„ felvezetőt” írhatnék közösen készített interjúnk 
elé, elsőként egy kocsiból integetős, széles mosolyú 
kép villant fel... Munkába sietve, de még akkor is 
másokra figyelve!... Ez számomra mindig azt jelen-
tette, hogy bármikor, bárhogyan megkereshetem, 
tanácsot, segítséget kérhetek. Tudtam, s azt hiszem, 
hogy sokan tudtuk, tudjuk, hogy a magas színvonalú 
szakmaiságon túl érzelmi intelligenciával, érzékeny-
séggel fordul valamennyi beteg felé. Négy évtized 
nagy idő... Igen! Hihetetlenül gyorsan elszálltak az 
évek. Eseményeit, történéseit „visszajátszani” egy 
beszélgetés rövidke kivonatában lehetetlen... 
Mi, mégis erre tettünk kísérletet!...

 Életed újabb, színes állomásához érkeztél! 
Milyen gondolatok fogalmazódtak, fogalmazódnak 
meg Benned az elmúlt évtizedekkel kapcsolatosan?
 Ötven évet dolgoztam összesen, ebből negy-
ven évet Sajóládon töltöttem el,  ami összességében 
hamar elszállt. Ez idő alatt sok minden történt, de 
csak a szépre emlékezem.
 Pályádra visszatekintve melyek azok az 
események, momentumok, amelyek meghatározóak 
voltak, melyekre jó szívvel, szívesen emlékszel?
 Első munkahelyem a Miskolci Koraszülött 
Osztály volt, ahol csecsemő- és gyermekápolóként 
dolgoztam. Sok örömet találtam abban a munkában 
is, a nehézségei ellenére. 
 1980. április 1-jén jöttem Sajóládra dolgozni, 
ami egyben a szülőfalum is. 

Körzeti ápolóvá képeztem magam, teltek az évek, 
megismertem a lakosság „apraját és nagyját”, hiszen 
1996-ig Sajólád és Sajópetri lakosságát is elláttuk, 
1986-ig a gyerekeket is, amíg a gyermekkörzet meg 
nem alakult.
 Pár év elteltével már élveztem az emberek 
szeretetét és bizalmát, ami megkönnyítette a további 
munkavégzést. 1984-ben foglalkozás-egészségügyi 
szakápolói végzettséget szereztem, amit helyben is 
kamatoztattam. 
 A negyven év alatt három főnököm volt. Sze-
retettel emlékezem vissza rájuk, sokat tanultam tő-
lük, valamint a helyettesítő orvosoktól is, akikkel a 
mai napig jó kapcsolatot ápolok.
 Az önzetlen segítés, támasz, biztatás min-
dennapjaidban fontos szerepet játszó fogalmak! Az 
egészségügyben dolgozók sokak szemében „hősök”! 
Szerinted milyen „hősökre” van manapság szükség?
 Az egészségügyben végzett munka nem az 
egyszerűbb tevékenységek között említendő, sok ál-
dozatot, lemondást és nyugalmat igényel, csak sze-
retettel ajánlott a betegeket ellátni. Az ápolói munka 
csak akkor okoz örömet, ha szeretjük és hivatásként 
tekintünk rá. Számomra hivatássá vált! A legjobb tu-
dásunk szerint „szívvel-lélekkel” kell végezni nap 
mint nap.
 Az eddig megszokott mindennapokból mi fog 
hiányozni leginkább?
 Hiányozni fog minden eddig végzett munka, 
azonban egyszer minden véget ér, más tartalommal 
megtöltött évek következnek számomra.
 Melyek azok a tervek, célok, melyek az aktív 
pihenés időszakában megvalósításra várnak?
 A nyugdíjas napjaimat is igyekszem majd 
hasznosan kitölteni, több időm jut az otthoni mun-
kákra, családomra, barátnőkre, utazásokra, kirán-
dulásokra, és a pihenésre is. Könnyű dolgom lesz, 
hiszen elmondhatom, hogy sok jó ember vesz körül, 
akikkel a szabadidőmet tölthetem.
 Mit üzennél községünk lakóinak?
 A sajóládi lakosoknak, mint leköszönő körze-
ti ápoló kívánok minden jót, és a legfontosabbat: Jó 
egészséget!”

 Kedves Katika! Sok szeretettel kívánunk Ne-
ked mi is jó egészséget; rengeteg, családoddal, bará-
taiddal megélt új élményt ! 

Szendrei Csilla
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BESZÉLGETÉS A SAJÓLÁDI 
ÖNKORMÁNYZAT CSALÁD 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁ-
LATÁNAK VEZETŐJÉVEL

 Vitai Lászlóné, Judit okle-
veles szakvizsgázott egészségügyi 
szociális munkás, szociál geron-
tológus, szociális szakértő, tele-
pülésünkön szívvel-lélekkel látja 
el hivatását, szolgálja és segíti 
a klienseket. Rövid időt töltött 
még el nálunk, mégis szép teljesít-
ményt ért el. Hamar feltérképezte 
a szociális szférát. Felkérések, le-
vélben megkeresések eredménye-
ként számos adomány, ajándék-
csomag, ruhaszállítmány érkezett 
a lakosságnak. Össze lehet-e fog-
lalni pár mondatban melyek vol-
tak ezek?
 Először is köszönöm szé-
pen, hogy a település így értékeli 
ezen idő alatti tevékenységemet, 
de nekem ez a hivatásom talán a 
küldetésem is egyben. Nem titok, 
hogy 2020.04.01-től dolgozom a 
településen. Megpróbálom rövi-
den felsorolni azon tárgyi, dologi 
adományokat melyek a település 
lakosságát segítették, hiszen a csa-
lád és gyermekjóléti szolgálat fel-
adatköre nem csak a roma lakos-
ságra irányul. Eddig szakosított 
ellátásban dolgoztam 38 évig.
 -A Református Egyház 20-
tól élelmiszer adományt, valamint 
ruhát és játékot, valamint egy tin-
tasugaras nyomtatót adott.
 - A helyi Önkormányzat 
900 főnek adományozott élelmi-
szer csomagot és szájmaszkot 
minden háztartásnak.
 - Zsófi Reményvár Alapít-
vány 18 fő tartósan beteg családot 
segített élelmiszer, táplálék kiegé-
szítő és ruhaadománnyal.
 - Béres Alapítvány 320 fő-
nek adoműányozott Béres cseppet 
az immunrendszer erősítése céljá-

ból.
 - Katolikus Karitász 220 
főnek adományozott háztartási és 
higiéniai csomagot.
 - AZ E OF HOPE Remény 
kora Budapest 41 főnek családnak 
adományozott 4000ft értékű élel-
miszer és tisztítószert.
 - SZOCSOMA Alapítvány 
és Mozgalom 25 főnek adományo-
zott élelmiszert és tisztítószereket.
 - HIPP bébiétel és tápszer-
gyár 604 üveg bébiételt adomá-
nyozott a kisgyermekeket nevelő 
és tartósan beteget vagy gyerme-
ket nevelő családoknak.
 - Tiszavasvári egyéni vál-
lalkozó 360 fő részesült ruhaado-
mányban melyet a piactéren osz-
tottunk.
 - Egyéni adományozók 
gáztűzhely, számítógépet, auto-
mata mosógépet, mikrohullámú 
sütőt, bútorokat ajánlottak fel a rá-
szorulóknak.
 - Nemzeti Adó és Vámhi-
vatal Gyűjtött részünkre 2 autónyi 
ruha és élelmiszer adományt adott 
melyből szintén a rászorulókat tá-
mogattuk
 - Tiszapalkonyai Malom 
880 kg lisztet adományoztak, me-
lyet az intézményeink konyhái 
kaptak meg.
 - Sajószöged Község Ön-
kormányzata Óvodai Kültéri ját-
szóeszközöket adományozott a 
településnek.
 - Jelenleg fut az „Édes száj” 
pályázatunk a Magyar Élelmiszer 
Bank által, ahol 4 táborra nyertünk 
melyből már 3 sikeresen lezajlott 2 
raklapnyi édességet vehettünk át 
a Budapesti raktárukból.
 - Az Élelmiszer Bank napi 
élelmiszer adomány pályázata fut, 
amelyből 350fő részesül folyama-
tosan napi adományozással me-
lyet a Miskolci Pesti úti, Aldi áru-
háztól kapunk.

 - Nyertünk a Magyarok 
Kenyere pályázaton melyet szep-
tember hónapban kapunk meg a 
település számára.
 - Folyamatban van a LEGO 
pályázatunk és még sok más, amit 
nem tudok és nem is kívánok 
felsorolni, egyébként folyamato-
san érkeznek a felajánlások és az 
adományok, illetve folyamatosan 
figyelemmel kísérem a pályázati 
kiírásokat a település rászorulói 
számára, amit eddig körülbelül 
segítettünk az 2800-3000 főt érint 
valamilyen formában.
 A családok és a gyermekek 
megsegítése önkormányzati alap-
szolgálataási feladat. Hiába van-
nak a gyermekvédelmi törvények, 
az állami segítségnyújtások, ha 
nincs meg a kellő tenni akarás, a 
lelkiismeretesen végzett, odafi-
gyelő magatartás a társadalom-
ban. Élő valóság akkor válik a se-
gítő munkából, ha a családsegítő 
szakember a működési területén 
élő szociálisan rászorult embe-
rekkel jó kapcsolatot alakít ki. 
Mennyire sikerült ezt eddig meg-
valósítanod? Nehéz helyzetben 
élő családok megismerése után 
milyen feladatokat tűzöl ki ma-
gad elé?
 A Család és Gyermekjóléti 
szolgáltatás a jelenleg érvényben 
lévő jogszabályok és törvények 
feltétele, valamint a végrehajtási 
rendeletek által kötelező önkor-
mányzati feladat. Azt gondolom 
mind az Önkormányzat, mind a 
település lakosaival jó a kapcso-
latom, úgymond külsősként, nem 
itteni lakosként nehézséget nem 
okozott számomra. A 38 év szoci-
ális szakmai háttér ehhez nagy se-
gítség volt- bár voltak félelmeim-, 
de azt gondolom, hogy sikeresen 
igyekeztem ezeket megoldani és 
leküzdeni. Elmondhatom, hogy 
napi kapcsolatban vagyok a tele-

ÜDVÖZÖLJÜK SAJÓLÁDON!

emberek, Arcok, hivAtások sAjóládon
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pülés lakosaival és valamennyi 
intézményének vezetőivel, nem 
panaszként, de el kell mondanom, 
hogy ezekhez a feladatokhoz ha-
talmas mennyiségű adminisztrá-
ciós feladat is hárul, mely a mun-
kaidőbe nem fér bele.
 A konzorciumi partnerek-
kel és az intézményekkel történő 
kapcsolattartás mennyire segíti a 
munkádat? A megfelelő jelzőrend-
szer, mely a veszélyeztetettséget 
észleli és a Szolgálat felé jelzi azt, 
elég segítséget jelent, vagy még 
nagyon hosszú folyamat vezet el 
a megoldásig. Nyilvánosságra le-
het-e hozni?
 A település intézményei-
vel felvettem a kapcsolatot isme-
rem vezetőiket, munkatársaikat 
kapcsolatunk napi szintű, jelzé-
seiket, észrevételeiket azonnal 
továbbítják, melyeket én igyek-
szem kompetencia határaimhoz 
igazodva segíteni helyben, amit 
lehet megoldani, ha nem akkor 
továbbítom professzionális szak-
mai feletteseim felé, de erről töb-
bet nem kívánok nyilatkozni, mert 
az etikai kódex szabályai engem is 
köteleznek.
 A munkád teljes emberöl-
tőt igényel, kevés a szabadidőd, 
fáradtságos munkával érsz el 
eredmény és sok a dokumentá-
ció. Hogyan tudod mindezt ösz-
szeegyeztetni azzal, hogy feleség 
és családanya vagy Te is? Jut ele-
gendő idő családi programokra, 
kirándulásra vagy éppen hobbis 
tevékenységre?
 Igen, én egy nagyon jó 
családi háttérrel rendelkezem, 
nélkülük ezt nem tudnám meg-
tenni, férjemmel 38 éve élünk há-
zasságban 1 fiam van, 35 éves, aki 
növényvédő mérnök. Egyébként 
mezőgazdasági vállalkozásban 
dolgoznak, de mindig jutott és 
jut időnk egymásra kirándulás-
ra, közös programokra. Csak más 
időbeosztással, mint a „normál”. 
Jómagam nagyon szeretek olvas-
ni, kézimunkázni, kerékpározni, 
kirándulni, amit őszintén vállalok, 
hogy hívő ember vagyok, hiszek 
abban, amit mondok és teszek, hi-
szek Istenben és az emberekben. 

 Kikhez fordulsz segítsé-
gért, ha nehéz helyzetbe kerülő, 
anyagi segítségre szoruló vagy 
éppen konfliktushelyzet megoldá-
sát igénylő családdal találkozol 
és már kevés a rendelkezésre álló 
keret vagy kevésnek érzed magad 
a kialakult probléma megoldásá-
hoz?
 A kapcsolati tőkém már 
így 38 évvel mögöttem sokat segít 
abban, ha segítségre van szüksé-
gem. Mindig van olyan ismerő-
söm, munkatársam, akihez fordul-
hatok, ha problémám adódik és 
segítségre van szükségem. Igyek-
szem, és mindig azon dolgozom, 
hogy többféle alternatíva közül a 
kliens problémájára a lehető leg-
jobb és elfogadható megoldásra 
jussunk.
 Mindig önmagamat adom 
(mert a személyiségem a mun-
kaeszközöm) és használom pro-
fesszionális, innovatív tapaszta-
lataimat is folyamatosan. Hálás 
vagyok, mert nem mindig kérek, 
hanem adok is, ha mást nem akkor 
figyelmet értő meghallgatást, nem 
alkudozom soha, toleráns, empa-
tikus embernek vallom magam és 
ez segít.
 Még egy pár szóban a je-
lenlegi járványhelyzetről, a Csa-
lád-és Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfélfogadási helyszínéről és 
idejéről azoknak a kedves olva-
sóknak is, akik még nem vették 
igénybe a „Segítő kezek” szolgála-
tot.
 Mindenkinek jó szívvel 
ajánlom a szolgáltatást, hogy prob-
lémájával a hivatalos ügyfélfoga-
dási időben keressen meg. Olyan 
szolgáltatás kialakítására törek-
szem és az a célom, ahol az embe-
reket, gyermekeket igazi értékek-
re, normákra, egymásra és a helyi 
közösség adottságaihoz igazodó 
befogadásra tiszteletre segítsem 
napi munkám, tevékenységem ál-
tal. Ha dicsérek valakit attól én is 
boldogabb leszek, a dicséret pozi-
tív dolgokra összpontosít, és ha én 
magam pozitívan gondolkodom, 
és ezt tükrözöm embertársaim-
ra akkor az élet mindkettőnknek, 
mindenkinek szebbé teszi az életét 

és a mindennapjainkat. Mindenki 
annyi jót fog felfedezni amennyi-
re jutott, hiszek magamban és így 
másnak is jót teszek, még ha nem 
is ezt érzi, képes vagyok rá, hogy 
idővel majd ezt megértse.
 Legutóbbi találkozásunk 
alkalmával, az óvodai búcsúzá-
son is kedves gesztust jelentett a 
kis édességcsomag, mely a gye-
rekek nagy örömére szolgált. Az 
ingyenes ruhaosztás a Piactéren 
vagy felnőttek és a mássággal 
élők körében végzett lelkes mun-
kádért köszönettel tartozunk Ne-
ked és kívánjuk, hogy a további-
akban is sikeresen folytasd azt a 
tevékenységet, melyet teljes odaa-
dással, példamutatóan végzel.
 Igyekszem, mindennapi 
tevékenységemmel a település és 
a vezetés elvárásának megfelelő-
en szolgálni és végezni a felada-
tomat. Köszönöm a beszélgetést, 
a település lakosait szívesen fo-
gadom és várom.  Azt is tudom, 
hogy mindenkinek nem tudok 
megfelelni, de nem is ez a célom, 
hanem a segítés. Tisztelek minden 
embert, ma, holnap, és minden-
nap.

 Engedd meg, hogy az író 
szavaival köszönjem meg a be-
szélgetést, mely méltán tükrözi a 
Te hozzáállásodat a munkádhoz 
és emberszerető magatartásodról 
tanúskodik:
 „Te menj tovább az úton, a sa-
játodon, és ne hallgass arra, aki bánt, 
hiszen nem neked és nem rólad szól. 
Azzá lettél, akivé lenned kell, és ezt 
csak Te értheted. Senki nem érzi, amit 
Te, senki nem járta végig az utad, sen-
ki nem bukott el az akadályaidban, és 
senki másnak nem fájt úgy, mint ne-
ked. Mások vagyunk. Tiszteld a mást, 
az embert, a múltját, és szeresd azt, 
akivé vált. Emberek vagyunk, ma, hol-
nap és azután, jelentsen ez bármit.”

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes
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KÖRKÉRDÉS

közösségi hírek, események

A SZÜLŐK VÉLEMÉNYE AZ ONLINE OKTATÁSRÓL

 Azt hiszem, bátran kijelenthetjük, hogy az elmúlt hónapok nagy megpróbáltatások elé állították a 
szülőtársadalmat, mert nekik kellett átvenni a tanulás irányítását a gyermekük felett. Ahogy alkalmam nyílt 
beszélgetni falubeliekkel, azt tapasztaltam, hogy sok esetben egyáltalán nem működött az önálló munka. 
Állandóan foglalkozni kellett a kisiskolás korúakkal, ez pedig rengeteg idő és energia volt, s ezen felül a 
tanulási időszakon kívüli gyerekfelügyeletről is gondoskodni kellett. Sokan szabadságra vagy kényszersza-
badságra mentek, többen dolgoztak a mára már fel is kapott „home office”-ban, de olyan is előfordult sajnos, 
hogy fel kellett mondani a munkahelyen, annak érdekében, hogy a gyerekek egész napos otthoni felügyele-
tét meg tudja oldani a család.
 Kis idő múlva elkezdődik egy újabb tanév és gőzerővel beindul újra a tanulás. Többen is izgulnak 
azon, hogy szeptembertől vajon milyen formában kezdődik újra az oktatás? Vajon ott folytatjuk, ahol abba-
hagytuk és digitális munkaforma lép életbe a pedagógusok és a diákok között vagy visszaáll a hagyományos 
iskolarend s újra a padokat koptatják a diákok? Egyenlőre hagyományos, tantermi oktatásra készülhetünk, 
de a hibrid oktatás foglama is bekerült mára a szótárunkba.

 Néhány szülőt kérdeztünk arról, hogyan élték meg a tavaszi karantén időszakot, hogyan teltek a 
mindennapok? S talán ami a legfontosabb; mire számítanak szeptembertől? Vannak-e félelmeik azzal kap-
csolatban, hogy digitális oktatási formában indul majd az új tanév?

Béresné Réti Edina: Két gyermekem van, Noémi 15 éves, a Fáy András Szakkö-
zépiskola turisztika szakán 10. osztályos tanuló lesz szeptembertől, míg Attila 
5 éves, az óvodában a nagy csoportot kezdi. A lányom 9. osztályos tanuló volt, 
amikor elkezdődött a karantén, éppen, hogy az osztály kezdett összerázódni. 
A Moodle alkalmazásban kapta a feladatokat és az anyag megértéshez a leírást, 
de még így is nagyon sok alkalommal szülői segítséget igényelt, hogy egy-egy 
feladatot megértsen és utána meg is tudja oldani. Amennyire lehetett segítettük 
a gyereket az itthoni tanulásban, bár nem mindig volt egyszerű feladat, hiszen 
nem most volt, hogy mi is a padot koptattuk. Kémiából és fizikából például 
többször is a google-hez kellett fordulni. Ilyen nehézségekkel gyakran össze-
futottunk. Ebben az időszakban nem csak a középiskolás gyerek tanulását, de 
az óvodás fiam felügyeletét is meg kellett oldani, igyekezve, hogy a kicsi ne 
zavarja a lányomat a tanulásban. Nagyon nagy feladat volt ez számunkra mun-
ka mellett. Igazából nem volt online oktatás, hogy a gyermek a tanárral tudjon 

kommunikálni, netán a tanár elmagyarázza az adott anyagot, hogyan kell megoldani, mit kell csinálni.
 Az óvodai „online” oktatás a fiam szempontjából természetesen nem olyan súlyú volt, mint a kö-
zépiskolás gyermeké. Nagyon szuper volt, hogy az óvodapedagógusok a csoportba folyamatosan tettek fel 
letölthető dokumentumokat, így hozzá lehetett férni és ki tudtuk nyomtatni a gyermeknek. Az elején nagyon 
tetszett neki, persze az is, hogy nem kell menni óvodába sem.
 A családon belül próbáltuk megoldani a gyerekek felügyeletét. A munkahelyem szerencsére támo-
gatta a 14 év alatti gyermeket nevelő szülőket a járvány alatt, így a férjemmel megszerveztük, hogy mindig 
valamelyikünk itthon tudjon maradni velük. Szerencsések voltunk és így azt is meg tudtuk oldani, hogy a 
nagyszülőket mentesítsük a járvány ideje alatt, mert egyébként a „rendes” mindennapjainkban ők nagyon 
sokat segítenek nekünk gyermekfelügyelet téren.
 Sajnos a járvány kihatott mindannyiunk életére. Mindkét gyermeknél észrevehető volt, hogy nem 
jártak közösségbe, megszakadt a kis életük, nem volt meg a kis barátaikkal a személyes kontaktjuk. Folya-
matosan beszélgetünk róla, hogy vajon, hogy lesz a szeptemberi iskolakezdés? Nagyon reménykednek a 
gyerekek, hogy nem lesz online oktatás és minden a régi menetrend szerint fog menni. Bízunk benne, hogy 
beindul az iskola!
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Horváth Ágnes: Két fiúgyermekem van. Petike 8 éves, második osztály-
ba megy, Balázs 6 éves, az első osztályt fogja kezdeni szeptembertől. A 
tavaszi karantén időszak alatt már részt vettünk az online oktatásban. 
Petivel nem volt nehéz a tanulás, mert elég szorgalmas volt. Minden 
tantárgyból voltak feladatok, könnyebbek és nehezebbek egyaránt. 
Talán az volt a szerencsénk, hogy mire elkezdődött az online tanulás, 
addigra már tudott valamennyire olvasni, írni, a számokat is ismerte, 
de még így is folyamatos felügyeletet igényelt. Balázzsal a logopédiát 
kellett leginkább gyakorolni, ez már nehezebb volt számomra, mert én 
sem tudtam, hogy igazából hogy kell. Napközben anyósom volt a gye-
rekekkel, vele tanult Petike, de még délután, munka után mi is tanul-

tunk vele. Nem mondom, hogy könnyű volt, mert amikor kicsit több volt a feladat és délutánra is maradt, 
már kezdett fáradni, így nem is haladtunk vele.
 Bízom benne, hogy szeptembertől lesz iskola, mivel Balázs most lesz elsős, én pedig nem tudom, 
hogy kezdjek hozzá egy elsős tanításához. Ő nagyon izgatott, várja a sulit és nem szeretne itthon tanulni. Pe-
tinek a második osztály szerintem könnyebb lesz. Neki is hiányoznak már az osztálytársak. Anyósom sokat 
segített, de két gyerkőccel tanulni nem könnyű, és nem is Sajóládon laknak, így minden nap utazniuk kellett. 
A másik dolog pedig, hogy mi szülők, mindketten dolgozunk. Szabadságunk már nem nagyon maradt. Ha 
újra ez a helyzet alakul ki, akkor egyikünk munkája megszűnik, és egy családnál ez bizony nagy kiesés. 

Kassai Mónika: Öt gyermekem van: Viktor 13 éves, Viktória 12 éves, ők 
felső tagozaton tanulnak. Vivien 7 éves, második osztályos lesz, Mónika 6 
éves, most kezdi majd az iskolát.  Enikő még óvodás, ő 4 éves. Az iskolás 
gyerekeim részt vettek a digitális oktatásban. Nehezen oldottuk meg ezt az 
időszakot, mert egész napos elfoglaltság volt számunkra a tanulás. Felvált-
va tanultunk a három gyerekkel. Elsős lányommal minden nap tankönyv 
szerint haladtunk az írásba, olvasókönyvbe, matematikába, stb. A két fel-
sős gyereknek a különböző tantárgyak szerint voltak feladva kérdések ki-
dolgozása, tesztes, számon kérő feladatok. Folyamatos felügyeletet kellet 
biztosítanunk, mert egyedül nem tudták megoldani a feladatokat, legfő-
képp a matematikát. A gyerekek művészeti iskolába is járnak, szerencsére 
Viktornak a kürt órái is zökkenőmentesen mentek. 
 Bízunk benne, hogy ősztől újra indul az iskola, mert még nem tudjuk, 
hogy fogjuk a mindennapos tanulást újra megoldani velük, hiszen a felada-
tokat nem tudják teljesen önállóan elkészíteni és nekünk a családban nincs 
más, aki segíteni tudna. Gyerekeink is szeretnének már ősztől az iskolában 
tanulni, mert szerintük is nehezebb így a tanulás. 

Maták Nikolett: Három 6 éves korú gyermekem van, idén kezdik 
az első osztályt. Karantén időszak alatt önszorgalomból végeztük 
el az óvoda által kiadott feladatokat, kötelező jellegű nem volt. 
Számomra az okozta a legnagyobb nehézséget, hogy a három egy-
korú gyerek képessége nem egyforma, így a gyerekek minden fel-
adatmegoldásnál állandó figyelmet, felügyeletet igényeltek. Csak 
úgy tudtuk megoldani a gyerekek megőrzését, hogy felmondtam a 
munkahelyemen. 
 Mi már készülünk a szeptemberi tanévkezdésre. Bevásároltunk 
és már visszafelé számoljuk a napokat. Remélem, hogy a hagyo-
mányos módú iskolakezdést ismerik meg hamarabb a gyerekek! 
Igazából, bele sem merek gondolni, hogy mit fogok kezdeni itthon

három elsős gyerekkel. Szoktam velük iskolára felkészítő feladatokat végezni, de úgy gondolom, hogy az 
közel sem olyan, mint élesbe tanulni velük. Tartok tőle, hogy ha online oktatás lesz, akkor ismét fel kell, hogy 
mondjak az új munkahelyemen, mert én maradnék itthon a gyerekekkel tanulni.

Dudásné Bócsi Nikoletta
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sAjólád - retro

AZ ELBUJDOKOLT BORJÚ

 Tavaly a ládi búcsúkor gyalog jártam a Temp-
lomalján. Ez legalább 35-40 éve nem történt meg 
velem. Sokszor jártam arra az elmúlt időkben, de 
mindig autóval. Ha Hegyalján dolgoztam, csak azért 
is átutaztam a szülőfalumon, hogy újra és mindig 
hallhassam azt a fájóan csodás zenét lelki füleimmel, 
amely akkor szólalt meg, amikor elhagytam Ónodot 
és addig szólt, amíg Bőcs szélső házáig nem értem. 
Ilyenkor szép lassan vezettem, néztem a tájat, a falut, 
az embereket, felidéztem a gyerekkor emlékeit. 
 Sokszor utaztam át a Templomalján autóval, 
de most a búcsúkor gyalog jártam ott. A belső, a lélek 
zenéje most is szólt bennem addig a pontig, amíg oda 
nem értem, ahol a parókia északkeleti kerítésfalában 
egy nyílás nem látszik. Valami kis alagútkaput látni 
itt. Megálltam egy percre és ekkor elemi erővel tört 
rám egy gyerekkori emlék.
 Nekem, az akkor 10 éves kisfiúnak, a rettenet 
napját okozta az akkor rosszul elzárt nyílás. Három 
nap rettenetben volt részem egy eltűnt borjú miatt. 
Már azt hittem, hogy végleg elfeledtem az egészet, de 
akkor, ott, a búcsú napján egy perc alatt újra lejátszó-
dott bennem az eseménysor és újra éreztem az akkori 
rettenetet!
 1952 nyarán egy vasárnap Apám annyit mon-
dott: „No Fiam, holnaptól borjúkat fogsz őrizni a TSzCs-
ben.” Apelláta nem volt, másnap már borjúpásztor 
voltam. Valami 37 borjút számoltattak meg velem, 
amikor először kiengedtük őket. A TSzCs körülke-
rített füves udvarán kellett egész nap ellenőriznem 
őket. Bizonyára valamennyi munkaegységet is szá-
molhattak érte nekem, de azt nem kötötték az orrom-
ra.
 Őrizgettem, számolgattam őket becsületesen, 
megszökni nem tudtak, mert minden oldalon kerítés 
volt és ha valahol megrongálták azt, a saját érdekem-
ben meg kellett reparálnom. Már egész jól megszok-
tam az akkori mozgékonyságomhoz képest elég nyu-
godt munkát.
 A nagy nyári melegben az oktalanoknak is 
volt annyi eszük, hogy a fent említett kőfal és a felső 
udvaron lévő furcsa színű fák árnyékába húzódtak. 
Legtöbbször a falban lévő nyílás körül tartózkodtak, 
hevertek vagy épp lökdösődtek. Én viszont tőlük tá-
volabb tartózkodtam olyankor, mert úgy féltem attól 
a nyílástól. Mi gyerekek azt beszéltük, úgy tudtuk, 
hogy az az alagút a kripta, a templom alatt lévő krip-
ta szellőzője. A borjak nem, de én féltem, hogy rossz 
szag jön onnan ki, és ha közel megyek, egy csontos 
kéz majd beránt.

 Így hát tisztes távolságból nézegettem a karó-
val valamelyest rögzített, hevenyészett fatákolmányt, 
amely elzárta a nyílást. Ma úgy gondolom, hogy az 
az alagút nagyon is célszerű volt és a papok, illetve 
a pálos rendiek menekülési útvonala is lehetett. Ha 
a klastromot megtámadták a tatárok, törökök, hara-
miák, pártütő martalócok, a templom belsejében egy 
fedlapot kissé félrecsúsztattak és a kriptán, az alag-
úton keresztül kijutottak az erdőbe, és ott: illa-berek. 
Nem voltak azok buta emberek! Talán még víz is 
folyt a kijárat előtt, de biztos, hogy azon túl erdő volt. 
Két ok is van erdőre gondolni: a kertek alján a határt 
úgy hívták gyermekkoromban, hogy Törés. Ez a szó 
erdőírtással (feltöréssel) létrehozott termőföldet je-
lent. A másik ok a szentgyörgy virág, ami a Törésben 
szedtünk tavasszal a porhanyós fekete földeken. A 
szentgyörgy virág erdei virág, de akkor régen még a 
szántóföldön is nyílott a Törésben. Ez a furcsa illatú, 
dúsan virágzó virág töve sok száz évig megmaradt a 
mezőgazdasági kultúrában is.
 A sokáig felhőtlen borjúpásztorságom egy 
este aztán komoran beborult. Csak 36 borjút tudtam 
beszámolni akkor este. Még azon az éjszakán bíztam, 
hogy rosszul számoltam, de a reggeli kiszámolásnál 
már elszállt a bizalmam, csak 36 volt ismét. Nem je-
lentettem senkinek, de a rémület jegét a szívemben 
csak a csodában való bizakodás olvasztotta valame-
lyest.
 Húszszor, harmincszor ellenőriztem a kerí-
téseket, nem volt olyan sérülés, ahol kimehetett vol-
na. El nem lophatták, mert mindig rajtuk tartottam a 
szemem! Hová lett? Mindig csak az járt az eszemben, 
hogy a föld nyelte el!
 Féltem Apámtól, féltem a TSzCs embereitől, 
rettegtem a megszégyenüléstől, hogy majd azt hiszik: 
elsinkófáltam! Számoltam őket, ellenőriztem a kerí-
tést minden nap. Három nap telt el így szörnyű rette-
gésben, amikor egyszer, félretéve a félelmemet, közel 
mentem a kőfalban lévő nyíláshoz, s mit láttam? A 
záró tákolmány félig félre volt tolva!
 Mint derült égből a villámcsapás: hiszen ez a 
buta bement oda!!! Közel mentem és érdekes, hogy a 
rettenet agyoncsapta a bennem lévő félelemet, beku-
kucskáltam, bízva abban, hogy legalább a hátsó csül-
két meglátom. Ám hiába erőltettem a szemem, nem 
láttam semmit. Belém nyílalt a felismerés: ide nekem 
be kell menni! No de ott van a Csontkéz! Mindegy, 
be kell menni, legfeljebb majd belekapaszkodok a 
borjúba, mindkettőnket csak nem bír behúzni. Így 
bizakodtam. Gyorsan szereztem gyufát és mentem 
befelé négykézláb, ameddig láttam. Megálltam, re-
megő kézzel gyufát gyújtottam és két tenyeremmel 



ellenezve a fénynek bevilágítottam. Valami foltosat 
láttam távolabb. Ismét tovább nyégykézlábaltam, 
ismét gyufát gyújtottam és ott állt az én elbujdokolt 
borjúm, orral befelé.
 A veszélyesebb vége volt felém, de nem tö-
rődtem vele, hogy megrúghat, megfogtam a farkát 
és húzni kezdtem kifelé teljes erőmből. Hiú ábránd 
volt, mert nem mozdult egy tapodtat sem! Dühös 
voltam rá, de káromkodni nem mertem a Csontkezű 
lakosztályában. Újra gyufát gyújtottam és megnéz-
tem mit tehetek. Mellette nem, de a lába között előre 
kell mennem és keményen orrba vágni – döntöttem! 
Így is tettem, mit sem törődve a hatalmas „tányérak-
nával” szétfeszítette, a hátsó, majd az első lábait, elő-
re kúsztam és a sötétben találomra keményen orrba 

vágtam. Azonnal hőkölni kezdett – én meg utána, 
még jobban elcsúfítva a „tányéraknát” - -újra és újra 
ütöttem az orrát.
 Végre kint voltunk a világoson, azt hittem 
mindketten megkönnyebbülve és mindketten egyet 
akarva rohantunk a vályúhoz. Őbutasága inni igye-
kezett, én pedig lemosni a „tányéraknája” nyomát a 
térdemről, a lábamról, a kezemről.
 Kék és felhőtlen volt immár az ég felettem, 
megszűnt a háromnapos rettenet, megkerült az el-
bujdokolt borjú!
 Ő ökölcsapásokat kapott tőlem, én pedig az 
első komoly leckét az Élettől!!!

Gál Mihály
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1.
 h

ét

27
. h

.

14
. h

.

A változtatás jogát fenntartjuk!
A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Kommunális Szelektív Zöld Üveg 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.
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26. vasárnap 26. szerda 26. csütörtök 26. vasárnap 26. kedd 26. péntek 26. vasárnap 26. szerda 26. szombat 26. hétfő 26. csütörtök 26. szombat

27. hétfő 27. csütörtök 27. péntek 27. hétfő 27. szerda 27. szombat 27. hétfő 27. csütörtök 27. vasárnap 27. kedd 27. péntek 27. vasárnap

28. kedd 28. péntek 28. szombat 28. kedd 28. csütörtök 28. vasárnap 28. kedd 28. péntek 28. hétfő 28. szerda 28. szombat 28. hétfő

29. szerda 29. szombat 29. vasárnap 29. szerda 29. péntek 29. hétfő 29. szerda 29. szombat 29. kedd 29. csütörtök 29. vasárnap 29. kedd

30. csütörtök 30. hétfő 30. csütörtök 30. szombat 30. kedd 30. csütörtök 30. vasárnap 30. szerda 30. péntek 30. hétfő 30. szerda

31. péntek 31. kedd 31. vasárnap 31. péntek 31. hétfő 31. szombat 31. csütörtök

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.

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.

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.
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A változtatás jogát fenntartjuk!
A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Kommunális Szelektív Zöld Üveg 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.
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