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Az önkormányzAt hírei, AktuAlitások

TESTÜLETI HÍREK

SZEPTEMBER

 2020. szeptember 16. nap-
ján tartott ülésén elsőként elfogad-
ta a képviselő-testület a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól 
és ezek megszegésének következ-
ményeiről szóló önkormányzati 
rendeletét. A bírsággal sújtható 
cselekményekről külön hirdet-
ményben adunk tájékoztatást.

***
 Elfogadta a testület az I. 
féléves költségfelhasználásáról, 
gazdálkodásáról, szóló beszámo-
lót. A gazdálkodással összefüg-
gésben a testület döntött a telepü-
lési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési tá-
mogatására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról is, melyet elsősor-
ban a kötelező önkormányzati fel-
adatok ellátását szolgáló elégtelen 
feladatfinanszírozás indokol.

***

 A korábbi évekhez hason-
lóan csatlakozott az önkormány-
zat a 2021. évi Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj pályázat-
hoz. Az önkormányzat 2002-ben 
csatlakozott először a program-
hoz, azóta ez folyamatos. A csat-
lakozást követően az önkormány-
zat pályázati kiírást tesz közzé az 
önkormányzat a hirdetőtábláin és 
honlapján. Az elektronikus úton 
benyújtandó pályázatok rögzí-
tésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje: 
2020. november 5. 

***
 A Sajóládi Gyöngyszem 
Óvoda vezetője kérte a testület 
hozzájárulását az óvodai csoport-
létszám-túllépés fenntartói enge-
délyezéséhez. Az óvodai létszám 
alakulásában kedvező folyamatok 
tapasztalhatók, folyamatosan nő a 
beíratott gyermekek száma. 

***

 Döntött a testület a 2021-
2035. időszakra vonatkozó, a vízi-
közművek fejlesztésére vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv elfogadá-
sáról. 

***
 Ugyancsak 2020. szep-
tember 16. napján tartotta a kép-
viselő-testület a testületi üléssel 
egybekötött közmeghallgatását. 
A közmeghallgatáson a község 
polgárai és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű 
ügyben szólalhatnak fel. A köz-
meghallgatáson kezdeményezés 
hangzott el, hogy a Dózsa György 
utcán az iskola előtti területen a 
parkolás vasárnaponként, ünnep-
napokon a szentmise megkezdése 
előtt és annak befejezte után en-
gedélyezésre kerüljön. Az önkor-
mányzat megteszi a szükséges in-
tézkedéseket. 

Veres Mária
jegyző

KÖZÉRDEKŰ  HIRDETMÉNYEK

IDŐSEK TÁMOGATÁSA 2020. 

 Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 
11/2017.(X.25.) önkormányzati rendeletének 7. §-a tartalmazza az idősek támogatása vonatkozó szabályokat. 
A rendelet szerint a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében foglalt keret erejéig, de minden 
Sajólád településen lakcímmel rendelkező idős részére, akik tárgyév december 31. napjáig a 62 életévüket 
betöltik, évente egyszeri 10.000 Ft összegű települési támogatást állapít meg és folyósít. 
A korábbi szabályozás szerint a folyósításra az Idősek Napja alkalmából kerül sor, legkésőbb az azt követő 
30 napon belül. 
 Tekintettel arra, hogy az Idősek Napi rendezvényt 2020. októberében megtartani nem lehetett, a 
támogatás kifizetésére 2020. november 16-20. között kerül sor a hivatal házipénztárában az alábbi időpon-
tokban:
 Hétfő 09.00-12.00 13.00-15.00, Szerda: 09.00-12.00 13.00-15.00 Kedd, Csütörtök, Péntek: 08.00-12.00 az 
ügyfélfogadási és házipénztári szabályok betartásával, szükség szerint szabályszerű meghatalmazással.
 
 Amennyiben a támogatás felvételére ebben az időszakban nem kerül sor, úgy 2020. december 16. 
napjáig a házipénztár szokásos ügyfélfogadási napjain (hétfő és szerda) a támogatás átvehető. 

Veres Mária
jegyző
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SZOCIÁLIS TŰZIFA

 2020. október 16. napjától újra igényelhető 
szociális tűzifa támogatás

A támogatás szabályai a következők:

 A szociális célú tűzifa támogatás azoknak ál-
lapítható meg, 

a) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át 
(114.000-Ft/fő), egyedül élő esetén a mindenkori 
öregségi nyugdíj 500 %-át (142.500-Ft/fő).
b) és vegyes fűtéssel rendelkeznek és a lakás téli 
fűtését ezzel biztosítják.
Az (a) és a b) pontban megállapított feltételeknek 
együttesen kell fennállniuk.

 A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag 
természetben nyújtható és háztartásonként csak 
egy jogosult részesülhet támogatásban.
 A szociális célú tűzifa támogatási kérelmet a 
Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani az 1. mel-
léklet szerinti nyomtatványon 2020. november 30. 
(hétfő) napjáig. A benyújtásra nyitva álló határidő 
jogvesztő.
 A jogosultság megállapításához csatolni kell 

a lakásban élő család minden tagjára vonatkozó, a 
kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemiga-
zolásokat, a vegyes tüzelésre vonatkozó, 2020. július 
01. napját követően vásárolt legalább 5 q tűzifa, vagy 
5 q szén mennyiségről szóló számlát. A támogatás 
odaítéléséről az Egészségügyi - Szociális Bizottság 
dönt. A kapott támogatás felhasználását a helyszínen 
a Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti.
 A tűzifa támogatásban részesülő személy 
a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, 
csak saját maga használhatja fel. Amennyiben a jo-
gosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát 
értékesíti vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt 
nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek 
során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor 
a támogatásból kizárható.
 Amennyiben a kérelmező vagy a kérelmező-
vel életvitelszerűen egy háztartásban élő személy az 
igénylést megelőző 3 éven belül a korábban részére 
biztosított tűzifát értékesítette vagy azzal visszaélt 
és ez hatóság által jogerősen megállapításra került, 
jelen rendelet alapján az igénylésből a kérelmezőt ki 
kell zárni.
 BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2020. NOVEMBER 
30. (HÉTFŐ) NAPJA (elmulasztása jogvesztő)

Veres Mária
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT 
VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉ-
RŐL

 Meghosszabbította a kormány az ásott és 
fúrt kutak ügyintézését: az engedély nélkül léte-
sített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 
2023. december 31-ig van lehetőség.
 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény alapján a kutak vízilétesítmények, melyek-
megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és 
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A 
korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély 
nélkül üzemelő kutakra egyaránt meg kell kérni az 
engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gya-
korlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 
24. § (1) bekezdése határozza meg azon kutak körét, 
amelyek engedélyezését a települési önkormányzat 
jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró hatóság a te-
rületileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság. A 
lakossági felhasználási célú kutak döntő többsége a 
jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik.
 A kút használatához kapcsolódó fontos sza-
bályok:

• Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni ti-
los! A kitermelt víz használata során keletkező 
szennyvizeket a környezetet nem veszélyeztető 
módon kell elhelyezni 
• Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi 

ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítmény-
nyel összekötni tilos, mert a talajvízben esetle-
gesen jelen lévő kórokozók az ivóvíz hálózatba 
kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
• A nem víziközműből származó víz azon meny-
nyiségének mérésére, amelyet a felhasználó a 
közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, vízmé-
rőt kell beépítenie, és kérnie kell annak a leszere-
lést megakadályozó zárral vagy plombával tör-
ténő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól.
• A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utóla-
gos engedélyezésekor jogszabály szerinti szak-
ember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú 
végzettségű szakember) közreműködése szüksé-
ges. Új fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést 
csak vízkútfúró szakember végezheti. Ásott, vert 
kút bármilyen vízjogi engedélyezési eljárásában 
nem követelmény a jogszabály által meghatáro-
zott szakember közreműködése.

 Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér 
fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy el-
térően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől víz-
gazdálkodási bírságot kell fizetnie.
 A kérelem benyújtásához formanyomtatvány 
kitöltése szükséges, amelyet hamarosan elérhetővé 
teszünk a Polgármesteri Hivatalban és az önkor-
mányzat honlapján. Az engedélyezési eljárás lefoly-
tatása illetékmentes.          Veres Mária

jegyző
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A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZA-
BÁLYAIRÓL ÉS EZEK MEGSZEGÉSÉNEK KÖ-
VETKEZMÉNYEIRŐL

 2020. szeptember 18-án hatályba lépett Sajó-
lád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok 
megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2020.
(IX.17.) önkormányzati rendelete. A rendelet az aláb-
bi magatartásokat, cselekményeket rendeli szankcio-
nálni:

• Közterületek rendjét sértő vagy veszélyeztető 
magatartások

 Sajólád közterületeinek használata során a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást valósít meg az, aki:
 a) a közterületet hatósági engedély nélkül, 
vagy nem az engedélyezett időtartamra, vagy a 
rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe, vagy a 
közterület-használati engedélytől eltérően hasz-
nál,
 b) közterület-használat megszűnésekor a 
közterület eredeti állapotát nem állítja helyre, 
 c) közterület használati engedélyhez vagy 
területbérleti szerződéshez kötött, de engedély 
nélküli közterület használat esetén a használatot 
az engedélyező hatóság felhívása ellenére nem 
szünteti meg és az eredeti állapotot saját költsé-
gén nem állítja helyre.
 A közösségi együttélés alapvető szabályát 
sértő magatartást valósít meg, aki közterületen
 a) 3,5 tonna össztömeget meghaladó súlyú 
tehergépjárművet, mezőgazdasági vontatót, lassú 
járművet, pótkocsit, mezőgazdasági eszközt tárol, 
és engedéllyel nem rendelkezik.
 A közösségi élet alapvető szabályait sértő ma-
gatartást tanúsít az, aki közterületet közterület-
használati engedély vagy területbérleti szerződés 
nélkül, vagy azoktól eltérően szervez kiállítást, 
vásárt, sport- és kulturális rendezvényt, továbbá 
folytat mutatványos tevékenységet.

• Közterületek tisztaságát sértő magatartások
 Sajólád község közigazgatási területén az in-
gatlantulajdonos, ingatlankezelő, vagy használó 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást valósít meg, amennyiben:
 a) az ingatlan előtti járdaszakasz, saroktelek 
esetén az ingatlan körüli közterülettel érintkező 
valamennyi járdaszakasz, járda hiányában 1 m 
széles területsávot, valamint az úttestig terjedő 
közterület tisztántartásáról, a nyílt árok folyama-
tos rendben tartásáról, továbbá a műtárgyak tisz-
tításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását aka-
dályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról,
 b) lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek, udvarainak, a kertjeinek tisztántartásáról, 

gaztalanításáról, takarításáról nem gondoskodik,
 c) a csapadékvíz – elvezető szikkasztó árkot 
betemeti.
 A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást tanúsít az ingatlan tulajdonosa, 
ingatlan kezelője, vagy használója (a továbbiak-
ban: használója), aki:
 a) téli időszakban havazást követően az in-
gatlan közvetlenül határoló közterületen lévő jár-
dáról, járdákról a jeget, havat nem távolítja, el a 
síkosság mentesítést nem végzi el, vagy
 b) az összegyűjtött havat gyalogos közleke-
dési útvonalon, kereszteződésben, útburkolat-
ban kapubejáró elé annak teljes szélességében, a 
tömegközlekedést szolgáló járművek megállóhe-
lyén, közüzemi, - szolgáltatási, - felszerelési tár-
gyakon helyezi el.

• A közkifolyók használatára vonatkozó szabályok 
megsértése

 A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás, ha az ingatlanhasználó, fogyasz-
tó a közkifolyók vizét nem háztartási szükséglet 
kielégítése céljára veszi rendszeresen igénybe, a 
közkifolyók vizét saját célú öntözésre, mezőgaz-
dasági célokra vagy építkezés céljára használ. 

• Zajvédelem
 A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást valósít meg, aki: 
 a) este 21.00 óra és másnap reggel 7.00 óra 
között zajt keltő munkát végez kivéve, ha a te-
vékenység elemi kár elhárításával vagy műszaki 
meghibásodásból eredő javítással függ össze; 
 b) a közterülettel érintkező felületre, épít-
mény udvarába, ablakba zajhatással járó hango-
sító berendezést helyez el és üzemeltet és ezzel 
indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.

 A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként

 a) természetes személy esetében százötvene-
zer forintig, 
 b) jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetében egymillió forintig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A köz-
igazgatási bírság legkisebb összege esetenként öt-
ezer forint. 

 Az önkormányzati rendelet teljes szövege 
megtalálható a Polgármesteri Hivatalban, valamint a 
www.njt.hu oldalon.

Veres Mária
jegyző



6

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

közösségi hírek, események

Kedves sajóládi nyugdíjasok! 

 2020-ra rendkívüli évként fog emlékezni minden generáció, mert a COVID-19 vírus terjedése 
mindannyiunk terveit felülírta. Szép hagyományunkat, hogy az október 1-jei nemzetközi idősek napja 
alkalmából közös ünneplésre hívjuk a falu szépkorúit, sajnos idén nem folytathattuk. Ezért tartottam 
fontosnak, hogy legalább a Ládi Körkép sorain keresztül szólhassak Önökhöz. 
 Milyen szomorú, hogy pont egy járvány kitörése révén idén sokkal több szó esik Önökről, hiszen 
a járványügyi információk gerincét alkotta a felhívás, hogy legfőképpen Önökre vigyázzunk, akiknek 
egészségét ez a vírus leginkább fenyegeti. Ez a különös élethelyzet elgondolkodtatott az élet körforgá-
sáról, illetve legfőképpen arról, milyen kincs ez minden életkorban.  
 A kicsi gyermeket féltő gonddal neveljük, mellette vagyunk betegségeiben, legszívesebben átvál-
lalnánk szenvedéseit, örömmel nézzük, mikor saját lábára áll. Felnőttkorunkban tele vagyunk tettvágy-
gyal, gyermekeket vállalunk, közben birkózunk a munkahelyi nyomással, a családfenntartó szereppel. 
Életünk zajos és gyors. Ahogy telnek az évtizedek, mind többet gondolunk a nyugalom éveire, testi 
erőnk ugyan már hanyatlik, de szerencsés esetben szellemileg frissek maradunk, még vannak terveink, 
legfőképpen át akarjuk adni élettapasztalatainkat, amiben csak tudjuk, segíteni akarjuk a tőlünk fiata-
labbakat. 
 Az elmúlt hónapokban fogalmazódtak meg kritikák az egyes országok járványügyi stratégiái 
vonatkozásában. Úgy gondolom, élet és élet között különbséget tenni nem lehet, egyik sem értékesebb 
a másikénál. A korlátozások drasztikusan érintik gazdaságainkat, amik a jövőben tovább súlyosbod-
hatnak. Azonban nem legyinthetünk az idősebbeket érintő nagyobb kockázatra, minimum fokozott fi-
gyelemmel és óvatossággal tartozunk feléjük. Hiszek a közös társadalmi felelősségvállalásban, hogy 
cselekedeteinkkel megvédjük egymást, hogy együtt sikerülni fog. 
 Tény, hogy egy fiatalabb ember esetében nagyvonalúan megbocsátjuk botlásait, gyakran mond-
juk, még előtte az élet, várjuk, hogy benőjjön a feje lágya, míg egy idősebb ember kapcsán inkább már 
az hangzik el, hogy megette a kenyere javát, mindemellett ehhez azt is társítjuk, hogy bölcs, olyan érté-
kekkel bír, mint a tisztesség, a megbecsülés, amik lassan ritkaságszámba mennek a 21. században.  
 Kiszámíthatatlan időkben többnyire a múltban már bevált dolgokhoz, stratégiákhoz nyúlunk 
segítségül. Amikor a jövő ijesztőnek tűnik, az idősebb emberek békéje, ne adj Isten életöröme feltölt-
het, megnyugtathat minket, hiszen ez a generáció háborúkat, válságokat élt át. Településünkön van 
olyan szépkorú, aki a második világháború idején már kisgyermek volt, és még többen olyanok, akik 
az 1956-os forradalom idején érett felnőttek voltak, tehát megéltek szélsőséges társadalmi eseményeket, 
olyan időket, amik történelmi jelentőségűekké váltak. A 2020-as esztendő egészségügyi veszélyhelyze-
tet hozott a világra, ezzel pedig minden értelemben szembesített minket sebezhetőségünkkel, korábbi 
életünk, mindennapjaink drasztikus megváltozásával. Biztonságérzetünk jelentősen sérült. 
 Tudatosítanunk kell, hogy jelen helyzetben az idősek különösen értékesek. Az Önökre való vi-
gyázás nemcsak a maguk érdeke, hanem az idősekben rejlő bölcsesség és élettapasztalat folytán a mi 
túlélésünk záloga is. Kérem Önöket, hogy az elkövetkező hónapokban mutassanak példát együttműkö-
désből és felelősségvállalásból. 
 Habár tudom, hogy legtöbbjük jól értesült, és mindent megtesz saját biztonsága érdekében, még-
is hadd nyomatékosítsak pár szabályt, amiket a következő (őszi- téli- tavaszi) hónapokban érdemes 
szigorúan betartaniuk:
 A szájukat és orrukat eltakaró maszkot viseljék minden alkalommal, ha közösségbe mennek, 
közintézményekben, tömegközlekedési eszközökön. 
 Sajnos most nem lehetünk közel egymáshoz, így például a templomban ülve is tartsák a szociális 
(lehetőleg másfél méteres) távolságot. A szokásos üdvözlési formákat (puszi, kézfogás) kerüljék, mert 
nem tudhatjuk, kik válnak tünetmentes hordozóivá a vírusnak, akik akaratukon kívül is megfertőzhetik 
a velük érintkezőket.  
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 Ha önállóan vásárolnak, intézik ügyeiket, tegyék ezt megfontoltan, minden higiéniai szabályt 
betartva. Ha szükségük van rá, kérem, ne szégyelljenek segítséget kérni. Ha nincs olyan családtagjuk, 
rokonuk, barátjuk, akihez fordulhatnának, az önkormányzat illetve intézményeink Önök mellett fognak 
állni – jó szóval, jó cselekedettel.  
 Lehetőségeinkhez mérten anyagilag is igyekszünk támogatni Önöket. Kérjük Önöket, hogy 2020. 
november 16-a (hétfő) és december 11-e (péntek) között vegyék át a polgármesteri hivatalban 10 000 Ft 
értékű utalványukat, személyesen személyi igazolvány bemutatása mellett vagy meghatalmazott útján.  
 Hadd kívánjak Önöknek Óbecsey István Szeressétek az öregeket című versének soraival jó egész-
séget, hosszú, boldog életet!

IDŐSEK NAPJÁRA SZERETETTEL!

 Minden év októberében, idősek napján há-
latelt szívvel, szeretettel köszöntjük szépkorú em-
bertársainkat. A 2020-as év rendhagyó, hisz a kö-
rülmények, a koronavírus-járvány arra kényszeríti 
Önkormányzatunkat is, hogy a szeretetet, a törődést, 
a hálás gondolatokat ne a szokásos módon megren-
dezett idősek napi köszöntő ünnepségen, hanem 
másképpen, máshogyan közvetítse. Tetteinket most 
elsősorban a féltés, az óvás irányítja, hisz tudjuk, 
hogy fokozottan vigyáznunk kell idős embertársa-
inkra. A hála érzése viszont, még ha közvetett for-
mában is nem maradhat kifejezés nélküli, hisz az év 
minden napján érezzük azt, hogy időseink szerete-
tükkel, bölcsességükkel, tehetségükkel mindig a ren-
delkezésünkre állnak. 
 A dalkör színvonalas előadásaival, a nyug-
díjas klub kézzel és szívből készített ajándékokkal, 
finomabbnál finomabb ételekkel, süteményekkel, 
mások a település hagyományainak, biztonságának 
őrzésével, idős koruk tapasztalatával közösségünk, 
községünk aktív és nélkülözhetetlen tagjai. Ezért 
is vigyáznunk kell rájuk, segíteni kell őket, hogy a 
hosszú évek kemény munkája után örömteli életet 
élhessenek. Önkormányzatunk az előbbi törekvése-
ket figyelembe véve pályázott idén az Idősbarát Ön-
kormányzat Díj elnyerésére. Nyertes pályázat esetén 
községünk vezetése a már meglévő rendezvények 
mellett újakkal gazdagítaná időseink életét. Emellett 
kiterjesztené a fizikai, mentális és lelki jóllétüket fej-

lesztő-segítő tevékenységek, programok körét is.
 Bízunk abban, hogy ünnepeltjeink érzik: nem 
hagyjuk magukra őket, életünk fontos részei.
Mosolyuk, töretlen gondoskodásuk rengeteg erőt 
sugároz felénk rohanó világunk mindennapjaiban. 
Létük, kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs 
számunkra...
 Cikkünk végén álljon egy gyönyörű idézet, 
köszöntve községünk valamennyi szépkorú lakosát! 
Isten éltesse még sokáig Őket!!!

„ Merülj el a csend mélységeibe,
hogy megérthesd a mindenség szavát!

Minden rezdülés rejtett üzenet,
megszólít csillagvilágokon át.

Magasba tekints, fel a kék égre,
hol a nap ragyog, s szórja sugarát!

Éteri hullámokon áttörve,
éltető melegét árasztja rád.

S éltet számlálhatatlan életet,
melynek otthona e földi világ,

hegy, völgy, folyó, óceán és tenger,
ember, növény, s állat sokaságát.
Ó mennyi csoda, ami körülvesz,

a létezés valóságát csodáld! 
S hogy a létezésnek része lehetsz,
porszem bár, veled kerek a világ.”

Szendrei Csilla

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Szenvedtek Ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,

Szeressétek az öregeket.

Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

Vigyázzanak magukra! 

Tisztelettel, 
Pozbai Zoltán 
polgármester 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Születések
Augusztus

Szujó Marcell Dominik
 (an: Tóth Enikő Klaudia)
Orosz Máté (an: Budai Erika Fanni)
Uzsoki Ferenc Iván 
 (an: dr. Piskóti Katalin)
Váradi Bence (an: Orosz Mária)
Szalai Viktória (an: Barati Adrienn)
Balog Patrik (an: Rézműves Fatima)
Gyurkota Zalán 
 (an: Gyuricskó Csilla)

 
Szeptember

Németh Zalán Szabolcs
         (an.: Takács Barbara Alexandra)
Szalina Tamás Viktor

 (an.: Kardinál Katalin)

Házasságkötések

Augusztus:

Koronka Zsolt és Kovács Enikő
Beleznay Árpád József 
  és Varga Petra
Majoros Árpád és Gorgyán Patrícia
Gombár Ádám és Lakatos Cintia
Révész János és Lengyel Katalin
Blaner László és Kuna Loretta Réka

Szeptember:

Csobádi Balázs és Tóth Vivien
Szikszai Lukács Alex 
  és Homa Veronika

Elhalálozások

Augusztus:

Szakács Anna (élt 76 évet)
Szikszai János (élt 77 évet)
 

Szeptember:

Demkó Károlyné (élt 91 évet)
Könyves István József (élt 57 
évet)

Adatszolgáltatók:
Bócsi Alexandra

Bodnárné Gulyás Zsuzsanna
Varga Józsefné

anyakönyvvezetők

SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA

intézmények hírei, eseményei

A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉV KEZDETE A SAJÓ-
LÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODÁBAN

 Minden évben április 20-tól május 20-ig tart 
az óvodában a beiratkozási időszak. A rendkívüli 
helyzet miatt most tavasszal az intézmények elekt-
ronikus rendszerén keresztül került erre sor, sajnos a 
szülőkkel történt személyes kapcsolat elmaradt.
 Harmincnégy új gyermeket generált a rend-
szer óvodánkba, akik között külföldről hazatelepült 
5-6 évesek és a harmadik életévüket augusztus 31-ig 
betöltő sajóládi lakcímmel rendelkezőek is voltak. A 
csoportok létszáma:
 Pillangó- kiscsoport - 24fő
 Méhecske- kis-középső - 25fő
 Katica- nagy-középső - 26
 Micimackó-nagycsoport - 26 fő
Összesen:101 fő.
 A nyáron folyamatosan üzemelt az óvoda, de 
a csoportok igazán szeptember 1-én teltek meg igazi 
„gyermekzajjal”.
 A kiscsoportos gyermekek és szüleik sajnos 
nehezebb helyzetbe kerültek, mert az évek óta meg-
szokott „anyás-beszoktatást” nem állt módunkban 
megvalósítani. Ezért még több türelemre és időre 
volt és van szükségünk mindannyiunknak. 
 Ezúton is szeretném megköszönni a Kedves 
Szülőknek a pozitív hozzáállást a vírus-helyzet által 
megkövetelt szigorítások betartását illetően. 
 Intézményünkben igyekszünk a gyermekek 
számára tervezett rendezvényeket megszervezni, 

nagyon sajnáljuk, hogy a szülőkkel évek óta közösen 
rendezett játszóházak elmaradnak.
 Arra törekszünk, hogy a gyermekek számá-
ra már hagyományokká váló élményeket továbbra is 
biztosítsuk, a Kedves Szülőket pedig az óvoda face-
book csoportján keresztül folyamatosan igyekszünk 
tájékoztatni az aktualitásokról.

Bartók Jánosné
óvodavezető

SZÜRETI MULATSÁG
 
 2020.október 19-én délelőtt Szüreti mulatsá-
got szerveztünk az óvodában a gyermekek részére. 
Pedagógiai Programunk kiemelt feladata a Hagyo-
mányok éltetése, ezért fontosnak tartottuk, hogy a 
gyermekek számára biztosítsuk az élménynyújtást, 
a hagyományokkal történő ismerkedés lehetőségét. 
Az ügyes óvónői kezek esztétikus díszlettel érzékel-
tették az ősz, a szüret sajátosságait, termés,- zöldség- 
gyümölcs kompozíció bemutatásával. 
 A gyermekek nagy örömmel fogadták a  
„csősz-bácsit”, aki főszereplője volt rendezvényünk-
nek. A csoportok életkori sajátosságaiknak megfe-
lelően verssel, dallal, mondókával, dalos játékokkal 
készültek a rendezvényre. 
 Ünnepségünket felszabadult, vidám zenés 
tánccal zártuk. Nagyon jó hangulatú délelőtt volt, 
ráadásként kaptuk a napsütéses jó időt.

Bartók Jánosné
Fotók a 2. oldalon óvodavezető
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KISBOLDOGASSZONY NAPI BÚCSÚ PÁLOSSZENTKÚTON

 Szeptember 5-6-án Pálosszentkúton Kisboldogasszony napi búcsúra várták a pálos atyák a híveket. 
Ezen jeles alkalomra településünk, Sajólád küldöttsége is tiszteltét tette.
 Szombaton az este 8 órakor kezdődő szentmisében Kullai Attila kiskunmajsai káplán atya szentbe-
szédében a Szűzanyáról tanított. Az újmise végén újmisés áldásban részesítette a jelenlévő atyákat és híve-
ket. A szentmisét gyertyás körmenet zárta.
 Vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya celebrálta. 
A szentmise elején megáldotta a Szent II. János Pál oltárt. Az oltárt Privari-Mürschberger László tervezte és 
kivitelezte a közreműködő szakemberekkel. Az oltárképet Marian Waligóra, a częstochowai kolostor házfő-
nöke adományozta a kegyhelynek. A kis tabernákulum keresztjében a szent pápa vérereklyéje van elhelyez-
ve. Az ereklyét Stanisław Dziwisz lengyel bíboros adományozta 2019. decemberében történt látogatásakor a 
kegytemplomnak. (Dziwisz bíboros II. János Pál pápa személyi titkára volt teljes pápasága alatt.) A testvér-
települések vezetői tiszteletük jeléül koszorút helyeztek el az oltárnál.
 A szentmisét körmenet zárta, majd a gyermekek megáldása következett a Prágai Kisjézus szobránál.
 Településünk képviselői aktív részesei lehettek a két napos búcsú ceremóniáinak, tovább mélyítve a 
két település összetartozását.
Forrás: http://palosszentkut.hu/           VBÁ

BESZÁMOLÓ

2020 ÁRVÍZ

 2020. október 13 és 15 között a Hernád vízgyűjtő területén 94,8 mm csapadék esett, a Sajó vízgyűjtőjén 
pedig 103,1 mm. A lehullott igen nagymennyiségű eső hatására heves vízszintemelkedések alakultak ki a 
Sajón, a Bódván, a Hernádon.
 Az árvízhelyet kialakulása miatt a vízügy emberei felvették a kapcsolatot a község illetékes vezető-
ivel, megtörténtek a készletfelmérések, az esetleges védekezési intézkedések előkészületei. A község pol-
gárőrei 2020. október 16-án és 17-ére virradóan folyamatosan figyelték a vízszint emelkedését, jelentették azt. 
Folyamatosan ellenőrizték a víz szempontjából kritikus pontokat is. A tetőzés 17-én reggeli órákban követ-
kezett be, amikor is a Sajó 391 cm-en tetőzött Sajóládon. (Viszonyítás képpen az eddigi legnagyobb vízállás 
2010-ben 527 cm volt.)
 Védekezésre Sajóládon nem volt szükség, vasárnap napközben látványos apadásnak indult a Sajó.

Sajóládi Polgárőr Egyesület

FÖLDRENGÉS

 Lapzártánkkal egyidőben két alkalommal, 2020. október 10. 5:55 perckor Richter-skála szerinti 2,1-es 
és 2020. október 19-én 11:50 perckor 2,7-es erősségű földrengést is érezhettünk községünk térségében. 
 A rengések okairól, hátteréről következő számunkban írunk.           Szerk.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

közösségi hírek, események

HIRDETMÉNY

 A B.A.Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Egészségfejlesztéi Irodája/Lekli Egészség-
központja az EFOP-1.8.20-17-2017-00024 pályázat keretein belül, a kialakult járványhelyzet  miatt fokozódó stessz 
és bizonytalanság kezelése céljából online konzultációkat indít a következő témákban: • Kamaszokról szülőknek 
című, • Kiégés megelőzésére szolgáló, • Stresszkezelő csoportos konzultáció, • Szenvedélybeteg hozzátartozói 
csoport, • „ALkohol és drog” addiktológiai konzultáció.
 A konzultációk folyamatosan, heti rendszerességgel zajlanak és térítésmentesen érhetőek el a lakosság 
számára. A programokról bővebben és jelentkezés az Egészségfejlesztési Iroda Miskolc facebook oldalán tájéko-
zódhatnak.             E F I 
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BÜSZKESÉGEK

emberek, Arcok, hivAtások sAjóládon

NÉMETH LÁSZLÓ-DÍJAT KAPOTT VARGA LÁSZLÓNÉ, 
KÖZSÉGÜNK VOLT ISKOLA IGAZGATÓJA

 2020. szeptember 10-én kiemelkedő, példamutató munkássága elismeréseként vehette át Varga Lász-
lóné, községünk iskolájának nyugalmazott igazgató asszonya a Németh László – díjat prof. dr. Kásler Mik-
lóstól, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterétől és Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős ál-
lamtitkártól. A Pesti Vigadóban tartott rendezvényen az idén 3 határon túli és 9 magyarországi pedagógus 
vehette át az adományozást igazoló okiratot és a plakettet.
 Az oktatási miniszter által adható szakmai elismerést azok az általános iskolai, szakiskolai és közép-
iskolai oktató-nevelő munkát végző tanárok kaphatták meg, akik a gyermekek harmonikus személyiségfor-
málásában huzamosan kiemelkedő munkát végeznek, végeztek. Varga Lászlóné igazgatóként több évtize-
den át szolgálta a közoktatás és a közművelődés fontos és nemes ügyét. Kollégáit vezetőként többek között 
arra biztatta, hogy közösségi összetartozásra, a közösségi munkára, mások elfogadására, a közösségbe való 
beilleszkedésre, az életben való helytállásra neveljék a jövő nemzedékét. A tudásának, tapasztalatának sze-
retetteljes megosztása, továbbadása sok tanítvány és pedagógus életét gazdagította,segítette, színesítette...
 A Ládi Körkép hasábjain keresztül Túrmezei Erzsébet sorait idézve, örömmel  és tiszta szívből gratu-
lálunk a jeles elismeréshez!!!
 
„A jó kút csendesen ontja vizét
így telik minden napja.
Áldott élet ez, fontolgatom:
csak adni, adni minden napon.
Ilyen kúttá kellene lennem.
Csak adni teljes életemben.
Mindig csak adni?
Ez terhet is jelenthet!
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek, tükre rám ragyog,
de hiszen a forrás nem én vagyok!
Árad belém, csak továbbadom,
Vidáman, csendben és szabadon.
Hadd éljek ilyen kút-életet,
Osszak áldást és sok-sok szeretetet!
Nem az enyém, Krisztustól kapom,
Egyszerűen csak továbbadom.”

Szendrei Csilla

„A JÓ MAGYAR PÁLINKÁNAK 
NINCSEN PÁRJA…”

 Az emberiség ősi itala a pálinka, mely Ma-
gyarországon különösen egyedülálló nedű. Hazánk 
éghajlata fölöttébb kedvező a gyümölcsök termeszté-
séhez, így a legzamatosabb gyümölcsből készült pá-
linkák nálunk készülnek. A pálinkafőzés már a VIII. 
századtól alakította az emberiség kultúráját, saját tör-
ténelmet alkotott. A különböző gyümölcsökből ké-
szült italokat megmérettetni is szokás egymással. Or-
szágunk egyik ilyen rangos versenye, a Quintessence 
Pálinka- és párlatverseny, mely az Ongai Kulturális 

Egyesület szervezésében kerül megrendezésre min-
den évben. A megmérette-tés ünnepélyes díjátadó 
gálájának és eredményhirdetésének a lillafüredi Pa-
lotaszálló ad otthont.
 Nagy Norbert szívesen méretteti meg minő-
ségi, ízes pálinkáit ezen a versenyen, hiszen szen-
vedélye a jó pálinkák készítése. Norbi 21 éve nősült 
Sajóládra, előtte Ongán élt családjával. Mindig is ér-
dekelte a pálinkafőzés csínja-bínja, igazi kihívásnak 
tekinti egy aromás, jóízű ital előállítá-sát a cefrézéstől 
kezdve a pálinka kifőzetéséig. 
 Baráti társasága kezdeményezésére először 
2011-ben neveztek be a versenyre közösen, ám akkor 
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még nem értek el italukkal helyezést, komolyabb si-
kereit egyénileg 2016-tól szerezte. 
- 2016: 1 ezüst érem (birsalma-alma), 2 bronz érem 
(szilva, alma)
- 2017: 1 arany érem (meggy), 1 champion /nagyara-
nyérem/ kategória győztes díj (meggy), 1 ezüst érem 
(birsalma-alma), 2 bronz érem (szilva, alma)
- 2017 (Gyula): 1 arany érem (meggy), 1 ezüst érem 
(szilva), 3 bronz érem (alma, körte, törköly)
- 2018: 1 arany érem (meggy), 1 ezüst érem: szőlő, 3 
bronz érem (alma, alma, szilva)
- 2019: 2 arany érem (habzórizling szőlő, sárga mus-
kotály seprő), 2 ezüst érem (rubens alma, meggy), 4 
bronz érem (delicious alma, alma, birsalma, Irsai Oli-
vér szőlő)

 Norbi szerint a jó pálinka készítése komoly 
odafigyelést igényel. Alapvető szempont az étkezési 
minőségű gyümölcs megvásárlása, kimagozása, ap-
rítása. Az előkészített gyümölcsöt, a hozzá szük-sé-
ges tápanyagokkal dúsítja, és a megfelelő helyen és 
hőmérsékleten, tiszta hordókban úgynevezett irá-
nyított erjesztést hajt végre. Folyamatos felügyeletet 
igényel a cefre cukortartalmának az ellenőrzése és 
lényeges a megfelelő időpont kiválasztása is a pálin-
kafőzdében. Norbi szíverősítői végezetül a felsőzsol-
cai Mámor Pálinkaházból kerülnek ki, Nyilasi Béla 
pálinkafőző mester kezei közül. 

 A továbbiak-
ban kívánunk neked 
eredményes verse-
nyeket, szép fényes 
érmeket, finom pá-
linkákat! 

 A Quintessen-
ce Pálinka- és Pár-
latverseny részletes 
versenyszabályzatát 
megtalálják a Quin-
tessence-palinka.hu 
internetes oldalon.
 Ha szeretnének 
többet megtudni a 
különféle pálinkák 
eredetéről és szíve-
sen olvasnának rész-
letesebben a pálin-
kafőzés történetéről, 
ajánlom figyelmük-

be Balázs Géza: Pálinka a közös nyelvünk című könyvét.

Dudásné Bócsi Nikoletta

NÖVÉNYRITKASÁG SAJÓLÁDON

 Kedves Olvasóink jelezték az érdekes, hazánk 
éghajlatához mérten nem éppen szokványos növény-
ritkaság található Sajóládon. Ez pedig olyan banánfa, 
amely még termést is ad. 
 A termést hozó banánfa Farkas Zoltán és fe-
lesége, Magdika közös nevelésű növény ritkasága. A 
Kinizsi utcában több mint 10 éve került hozzájuk és 
idén először örvendeztette meg Őket a friss banán ter-
mésével. 
 Ez a képeken is 
látható.
 Gratulálunk a 
növényhez és tovább-
ra is jó termést kívá-
nunk hozzá.

Bugyinkóné 
Ronyecz Ágnes
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„BÁRMIT TANULSZ, MAGADNAK TANULOD!”

 „Miért nem tanulsz?” – Bevallom, többször 
feltettem már ezt a kérdést fiataloknak. Olyanoknak, 
akikben tudom, hogy több van annál, minthogy elvé-
gezzék az általános iskola nyolc osztályát, vagy épp 
megkezdjék középiskolai tanulmányaikat, majd azt 
valamilyen oknál fogva ne fejezzék be… lemorzso-
lódjanak. 
 Statisztikák mutatják, hogy egyre több a kö-
zépiskolai tanulmányokat végző diákok között a le-
morzsolódás aránya, főként a roma tanulók körében. 
Hogy ennek mi lehet az oka? A hátrányos társadal-
mi környezet? A származás? A megfelelő motiváció 
hiánya? A szülői támogatás, ösztönzés elmaradása? 
A baráti társaság befolyásolása? Egy bizonyos, hogy 
a sikeres iskolai „karrier” számos összetevő közös 
eredménye. 
 A kivétel erősíti a szabályt, szokták monda-
ni. Persze vannak kivételek, olyan kivételes fiatalok, 
akik az általános iskola bejezése után is folytatni kí-
vánják tanulmányaikat és származásuk ellenére sem 
mondanak le álmaik beteljesítéséről. A minap épp 
egy ilyen különleges fiatallal, a 17 éves Rontó Gergő-
vel és családjával nyílt lehetőségem beszélgetni:

 A miskolci Baross Gábor Közlekedési és Pos-
taforgalmi Szakgimnázium harmadik évfolyamos 
tanulója vagy. Mesélj egy kicsit! Hogyan jutottál el 
idáig?
 Számomra a továbbtanulás kérdése egyér-
telmű volt. Hosszú távú terveim vannak az életben, 
amelyeket csak úgy valósíthatok meg, ha minimum 
középfokú végzettséget szerzek. Mindig is érdekel-
tek a vállalkozások, üzleti tevékenységek, így esett 
a választásom erre az intézményre. Jelenleg közleke-
dés, szállítmányozás és logisztika ágazaton, vállal-
kozási ügyintéző és bérszámfejtő szakon, 4 évfolya-
mos nappali, szakmai érettségit adó képzésen veszek 
részt. 
 Melyek ezek a hosszú távú tervek, célok?
 Minden vágyam egy helyi családi vállalkozás 
beindítása. Egészen pontosan egy gyorsbüfé üzemel-
tetése. Ezért is jelentkeztem ebbe az iskolába, hogy 
egy kicsit a dolgok mögé lássak.

 Milyen gondolatok jártak a fejedben, mikor 
először átlépted új iskolád kapuját? Voltak –e félel-
meid?
 Voltak félelmeim. Egyszerre féltem az új el-
várásoktól, a leendő osztályfőnököm és diáktársaim 
személyétől. Legjobban talán attól tartottam, hogy 
elfogadják–e származásomat.
 Elfogadtak?
 El. Maximálisan. 19 fős az osztályom, 10 lány, 
9 fiú. Ebből hárman vagyunk roma származásúak. Jó 
barátság alakult ki közöttünk, segítünk egymásnak a 
leckében, egyikünk húzza a másikat előre a tanulás-
ban. Az osztályfőnökömről ugyanezt tudom elmon-
dani. Segítőkész, bármikor számíthatunk rá. A tava-
szi digitális oktatás kapcsán is rengeteg segítséget, 
plusz információt kaptunk tőle. 
 András és Orsi! Négy fiúgyermeketek van. Ti, 
mint szülők, miért tartjátok fontosnak fiaitok to-
vábbtanulását? 
 Mindketten elkezdtük a középiskolát. Tíze-
dik osztályosok voltunk, mikor megismerkedtünk 
egymással ezután egyikőnk sem folytatta az iskolát. 
Ez időben született meg Gergő fiunk is. Utólag már 
mindketten máshogy döntenénk a továbbtanulást 
illetően. Én, mint családfő, a saját bőrömön tapasz-
talom, hogy a jelenlegi munkahelyemen sem tudok 
előrébb lépni iskola hiányában. Azt szeretnénk, hogy 
gyermekeink tudjanak érvényesülni és meg tud-
ják állni helyüket az életben. Szülőként mindig azt 
mondtuk nekik: Bármit tanulsz, magadnak tanulod! 
Azt tanuld, ami érdekel, amivel szívesen foglalkoz-
nál a jövőben. Gyermekeink saját döntése a pályavá-
lasztás, mi támogatjuk őket, bármilyen utat is válasz-
tanak maguknak. 
 Ádám fiatok 15, Bálint 13, Raul 11 éves. Mi-
lyen jövőbeli terveik vannak? 
 Ádám idén kezdte a középiskolát. Érettségit 
szeretne szerezni. Bálint és Raul az általános iskola 
felső tagozatán tanulnak. Még nem igazán alakultak 
ki a céljaik, nekik még a barátok és a játék a legfonto-
sabbak. Egy biztos, mi mindenben támogatjuk őket a 
jövőben.
 Mit gondoltok, mivel lehetne a tanulás terén 
még inkább motiválni a fiatalkorúakat?
 Azt gondoljuk, hogy a legtöbb roma fiatal ad-
dig érzi „kötelességének” a tanulást, amíg azt a tény-
leges tankötelezettségi korhatár megkívánja, ezért fe-
jezik be egyre kevesebben eredményesen az iskolát. 
A baj az, hogy ezzel a szüleik is megelégednek, pedig 
nem kellene, hiszen az otthoni környezet és gondol-
kodásmód, gyerekeink ösztönzése, nagy szerepet ját-
szik jövőképük alakításában. A szülők hozzáállásán 
kellene elsősorban változtatni.

 Köszönöm az őszinteséget mindnyájatoknak, 
kívánok nektek sikeres iskolás éveket, eredményes 
bizonyítványokat!

Dudásné Bócsi Nikoletta
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ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN 
ÚJRA…

 A szeptember és október 
hónapokat kellemes ősz elő idő-
szaknak nevezzük, vagy a betaka-
rítás és a szüret idejére gondolunk. 
A gazdag színvilág, a bőséges ter-
més, a nagy kirándulások jelle-
mezhetik. Azonban az idei ősz egy 
kicsit más, mint az eddigiek. A vi-
lágjárvány gyökerestől felforgatta 
az életünket. Tudom, hogy már ez 
folyik a csapból is, és nehéz lesz 
vele megküzdenünk. Immár a má-
sodik hullám kemény, emberpró-
báló szakasza alaposan kimutatta 
a foga fehérjét. Nem merjük el-
hagyni az otthonainkat, az ország 
határain kívül meg nem is szabad 
mennünk. Elfelejtettük az aranyló 
természet lélek melengető szépsé-
gét, a társasági életben a szüreti 
vigadalmak összekovácsoló erejét, 
a hajdani kukoricafosztás emléke 
pedig már a rég múlté.  
 Emlékezni, tervezgetni, 
álmodozni azonban merjünk bát-
ran! Például a szüreti vigadalom a 
XVI-XVII században igazi sátoros 
ünnepnek számított, melyre még 
a hadviselő vitézek is hazasiettek. 
Ezeken a napokon még a bírósá-
gok is felfüggesztették működé-
süket. A nagy szőlőtermő vidékek 
többségében legkorábban október 
második felében megkezdődött 
a szüret, ma már egy hónappal 
korábban is lehetséges. Tokajban 
1932 óta rendezik meg az ú.n szü-
reti napokat, a szőlő és a bor ün-
nepét. Idén rendhagyó módon, de 
október első napjaiban mégis szá-
mos izgalmas programmal a város 
több helyszínén került rá sor. A mi 
településünkön is hagyománnyá 
vált a szeptember végi szüreti fel-
vonulás lovas kocsikkal, hangos 
énekszóval és vidám tánccal szí-
nesítve. Az első mulatságot a kis 
ovisok adták elő az 1990-es évek 

elején; nagy sikert aratva a község 
lakossága előtt. Következő évben 
csatlakoztak hozzánk az iskolások 
majd a helyi Dalkörösök is. Vol-
tak szórakoztató mutatványosok, 
igazi lovasbemutatók és zeneszó 
kivilágos virradatig.  
 Márciusban még senki 
nem gondolt arra, hogy a szep-
temberi iskolakezdés idején még 
folytatódik a járvány és a szép 
iskolatáska mellé száj maszkot is 
kell felvenni, vagy minden reg-
gel hőmérőzés után léphetnek be 
gyermekeink az óvoda vagy az is-
kola kapuján. Nem tudhatjuk ez a 
válságos időszak még meddig fog 
tartani, azonban lassan már meg-
tanulunk együtt élni vele. Nem 
könnyű betartani az óvintézkedé-
seket! Az óvodás vagy éppen ki-
siskolás gyermek nehezen fogadja 
el a távolságtartási szabályokat, 
hiszen számukra az a természetes, 
ha óvó néni ölébe ül vagy puszit 
ad neki és igényt tart az ember 
őszinte szeretetére. Ugyan mo-
satlan kézzel nem ül le enni, de 
az orrfolyós barátait nem fogja el-
kerülni és a zsebkendőt is tudják, 
hogy el kell dobni használat után, 
de a nap bármelyik szakában bát-
ran fogja a szemét dörzsölni és uj-
ját szájába venni sem lesz rest egy 
édes kis óvodás. Nehéz időszak 
ez most mindannyiunk számára, 
csak bízni, hinni és remélni tu-
dunk!  
 Pár érdekességet még ki-
emelnék az idei ősz aktualitá-
saiból, remélve, hogy Állatkert 
látogatóink számára jó hír, hogy 
a Lillafüredi Állami Erdei vasút 
októberben szombatonként, tú-
ravezetővel kb. 15 perces erdei 
sétával egybekötött utat tervez a 
vadasparkba, ahol1,5 órás állatbe-
mutató és etetés vár a látogatókra. 
Előzetes regisztráció szükséges a 
részvételhez, az összes költség pe-
dig 2600 ft-ba kerül.

 Az ősz egyik leglátványo-
sabb természeti eseménye a daru-
vonulás. A darvak ilyenkor nagy 
tömegben vonulnak át hazánkon, 
messze hangzó krúgatásuk hozzá-
tartozik az igazi őszi hangulathoz. 
A kelet-európai állomány kiemelt 
gyülekezési helye a Hortobágy 
és a szegedi Fehér- tó környéke. 
A darvak nagy része november 
végén, a tartós fagyok beálltakor 
elhagyja hazánkat és Európa déli 
részén vagy É. Afrikában töltik a 
telet. Volt példa arra is, hogy ná-
lunk telelték át a hideg évszakot. 
 A Körös- Maros Nemze-
ti Park Körös völgyi Állatparkja 
idén, 2020 október 17-én, szomba-
ton rendezi meg a hagyományos 
őszi gombász programját, a Gom-
baismereti Börzét.
 Az asztrológusok szerint 
az őszi napéjegyenlőség idején 
2020 szeptember 22-én a Nap a 
Mérleg csillagjegybe lépett és to-
vábbhaladva a Skorpió jel előteré-
be ér október 23-án 00óra 59 perc-
kor. Vagyis az Élet nem áll meg, 
a Föld forog tovább és „itt van az 
ősz, itt van újra, s szép, mint min-
dig, énnekem.” 

 Vigyázzunk Magunkra, 
erősítsük immunrendszerünket 
sokféle zöldséggel és gyümölcs-
csel! Legrégebben ismert vírus ölő 
zöldségünk a hagyma, mely még 
a rák megelőzésében is fontos 
szerepet tölt be, ugyanakkor vér-
cukorszint szabályozó és kolesz-
terinszint csökkentő tulajdonságá-
ról vált ismertté. Fogyasszunk sok 
C-vitamin tartalmú ételt, együnk 
sok céklát, fekete retket, sütőtököt! 
Kívánom, hogy sikerüljön győz-
ni mindenkinek a vírusok elleni 
harcban! Kitartást és jó egészséget 
ebben az emberpróbáló időszak-
ban Mindenkinek!

Bugyonkóné Ronyecz Ágnes

egészség és életmód
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BOZSÓ ISTVÁN TANÁR ÚR EMLÉKÉRE

István, kedves! A tanítványoknak:Szeretett Tanár Úr! 

 Megrendülten, döbbenten vettünk tudomást ha-
lálhíredről.
Messziről sodort ide az élet - az Alföldről, Szolnok mel-
lől, Kőtelekről. Kapaszkodtál gyökereidbe, hűségedet 
példázta, hogy minden nyáron tábort szerveztél oda a 
ládi és petri tanulóknak. 
 A sajóládi iskolában terebélyesedett ki hivatá-
sod. Kimagasló tanáregyéniség voltál - ez adottság, aján-
dék odaföntről, megtanulni nem lehet az iskolákban. 
 Varázsa volt a személyiségednek, a nehezeb-
ben kezelhető diák is megszelídült tanóráidon. Mi volt a 
kulcs?
 Tisztelted a gyermekben az embert, a személyt. 
Természetes intelligenciádhoz, mosolygós lényedhez 
társult a határozott óravezetés és felkészültség. Ra-
jongtak érted osztályfőnökként tanítványaid. Mindig 
mindenben az igazságot kerested. Sajátos humorod, 
közvetlenséged, ugyanakkor tiszteletet parancsoló sze-
mélyiséged tekintéllyé avatott. Azt nem lehet megvásá-
rolni, sem kicsikarni. 
 Erős szülői elégedettség jellemezte munkád 
megítélését.
Meghatározó tagja voltál a tantestületnek.
Tudtál lelkesedni és lelkesíteni - nem mindenkinek ada-
tik ez meg.
Rengeteg kirándulást szerveztél a hétvégeken az iskola 
diákjainak, és sok emlékezetes műsor felelőse voltál.
 Milyen a mérlege együtt munkálkodásunknak?
 A 18 esztendő alatt a jobbítás szándéka, az in-
tézmény egyre följebb emelése vezérelt mindkettőnket: 
színvonalban, tudásátadásban, neveltségben és értékkí-
nálatban. Eljövetelemmel fájdalmasan másképp alakult 
a sorsod. Boldog volt a miskolci iskola, hogy ilyen kiváló 
nevelőre lelt.
 Mélységesen tragikus, hogy az időd lepergett a 
földi lét homokóráján!

Kellett volna még egy kis idő:
- gyermekeid szárnyukra engedéséhez
- feleségeddel boldognak len ni
- ne az idős szülői pár adja át porhüvelyed az anya-
földnek
- sok növendék örömére

 Hiszem, hogy az Úristen lehajolt és átkarolt ha-
láltusádban! Hiszem, hogy a Gondviselő őrzi majd az 
árván maradt családod. Hiszem, hogy odafönn arany 
betűkkel van beírva a neved a Nagy-könyvben.
 A lehetetlenség és a befogadhatatlanság érzésé-
vel búcsúznak Tőled: régi jó Nevelőtársaid, Tanítványa-
id, és a Téged szeretők.

Isten áldjon! Nyugodjál békében!
Varga Lászlóné

nekrológ

NAGY LÁSZLÓ TANÁR ÚR EMLÉKÉRE

Laci bácsi, kedves tanár úr!

 Egy hosszú, tartalmas életút végső perceit éljük 
meg. Tanítványod voltam, sokan voltunk az egykori ’60-as 
évekbeli gyerekek.
 Kimagasló tanáregyéniség voltál – ez adottság, 
ajándék, megtanulni nem lehet a tantárgypedagógiából!
Áradt belőled a mélységes gyermekszeretet, tisztelted ben-
nük az embert, a személyt. Mosollyal arcodon tartottad a 
tanórákat, nem kellett felemelned a hangod, ha rendbontást 
tapasztaltál, elég volt egy keményebb pillantást vetni a csí-
nytevőre.
 A matematikát úgy palántáztad tanítványaidba, 
hogy a szerényebb adottságú gyermek is megértse, elemi 
szinten. – Hogyan tetted ezt? Minden tanórán megkérdez-
ted: „Megértettétek, amit magyaráztam? Nyújtsa fel bátran 
a kezét, aki nem! Újra elmagyarázom.” Újra és újra… Nem 
féltél a szakfelügyelőtől, hogy lemaradsz a tanmenetben. – 
Jó volt Veled tanulni a matematikát.
 Az ének-zene tanításod pedig kész csoda volt! A 
népdalok tanításán keresztül annyi nevelési lehetőséget 
megragadtál, az életre készítettél fel vele bennünket, amit 
igazán csak később értettünk meg. Mindemellett a kottát is 
jól olvastuk 8.-ra.
 Már ezekben az időkben az iskola olyan zenei mű-
hely volt, ahol az énekkarosok – kb. 60 diák – 3-4 szólamú 
műveket adott elő. Állandó szereplői voltunk az iskolai ün-
nepségeknek. 
 Rendszeresen részt vettünk kórustalálkozókon, já-
rási, megyei szintű versenyeken, előkelő helyeken végezve, 
hazahoztuk az aranyoklevelet.
 Többször említetted, hogy megkérdezte Tőled egy 
verseny zsűri elnöke: „Sajóládon van zeneiskola?” – 1965-
öt írtunk ekkor! Ig en, lett 33 esztendővel később! 1998-ban 
hívtam életre zeneiskolát, igazgatóként, ebben benne volt 
az is, amit Tőled kaptam.
 Hogyan érted el velünk az eredményeket? Úgy, 
hogy a szép hangú, jó hallású, de zenileg kevésbé képzett 
kórustagok minden nap próbáltak, szólampróba vagy ösz-
szpróba formájában.
 Mindemellett furulyaszakkört is vezettél nekünk.
És nem ágált ellene az akkori szülő, hogy gyalog járnak 
haza a petri gyerekek, mert elment az egyetlen busz.
Ebben a magas nívójú zenei tevékenységben méltó társad, 
kritikusod volt Ilonka néni, feleséged.
 Honnan vetted az erőt az embert próbáló és mély 
alázatot kívánó szolgálathoz?Onnan, hogy az Úristennel 
jártál egész életedben, hűséggel vállaltad, amikor az nagy 
kockázattal járt. Miskolcra utaztatok minden vasárnap 
szentliturgiára a vészterhes időkben.
 Megrendülten és hálával búcsúzunk Tőled a sajó-
ládi és sajópetri, ónodi idősödő tanítványok. Hisszük, hogy 
az Úristen lehajolt hozzád és átkarolt haláltusádban. Hisz-
szük, hogy elnyered a Gondviselőtől az égi jutalmat egy 
küzdelmes, hithű életút után!
Laci bácsi, Tanár Úr! Isten áldjon! Nyugodj békében!

Varga Lászlóné
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