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Farsang az oviban

Az önkormányzat hírei, aktualitások
TESTÜLETI - POLGÁRMESTERI
DÖNTÉSEK
2020. DECEMBER
Magyarország Kormánya
a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendeletével 2020. november 04.
napjától újra veszélyhelyzetet hirdetett ki, ezt követően az önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörét Sajólád község polgármestere gyakorolja.
***
Polgármesteri hatáskörben
került sor többek között a kialakult koronavírus járvány veszélyhelyzetre tekintettel a sajóládi
háztartások részére tartós élelmiszer egységcsomag juttatás megállapítására. Az önkormányzat
háztartásonként 6.000-Ft/ értékben osztott ki csomagokat 2020.

december 15. napján, a lakosság
részére nyújtott támogatás meghaladta az ötmillió forintot.
2021. JANUÁR
2021. január 01. napjától a
Sajólád, Katona J. utcán lévő önkormányzat által kialakított építési telkek vételára emelkedik. A
telkek szilárdburkolatú úttal, az
ingatlanra bekötött szennyvízcsatornával és bekötött gázcsonkkal
rendelkeznek. Tekintettel az elmúlt években bekövetkezett piaci
folyamatokra és az önkormányzat
vagyoni – jövedelmi helyzetére, az
építési telkek vételára 2021. január
01. napjával 3.750-Ft/m2.
***
2021. január 25. napján

került elfogadásra a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv módosítása, melyet a
temető bővítése, kialakítása indokolt. A jelenlegi római katolikus
egyházi temető mögött kerülne
kialakításra önkormányzat temető, különös tekintettel arra, hogy a
meglévő temető hamarosan megtelik, így a fejlesztés indokolt.
***
A költségvetés elfogadására is polgármesteri hatáskörben került sor
2021. február 15. napján. A 2021.
évi költségvetést a fenntarthatóság, a szociális háló biztosítása és
a beruházások, fejlesztések biztonságos kivitelezése jellemzi.
Veres Mária
jegyző

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK
FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK
Befejeződött az épülő Szociális és Közösségi Központhoz vezető térköves út kivitelezése. Az épület
megfelelő megközelítése így biztosítottá válik. Az épület kivitelezésének befejezése a korszerű légtechnikai rendszerrel, főzőkonyhával együtt 2021. július végére várható. Ezt követően a közösségi rendezvények, valamint a szociális alapszolgáltatások: család- és gyermekjóléti szolgáltatás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés az új épületben válik elérhetővé.
Több ütemben elkezdődik az óvoda épületének felújítása, bővítés tornaszobával, valamint a bölcsőde építése. Elsőként az óvoda kerítésének cseréje valósul meg. A mindennapi működés biztosítása mellett
elkezdődnek a bővítési munkálatok: az új bölcsődei szárny és a tornaszoba építése. Őszre várható a teljes
munka befejezése, amikor is a meglévő óvodaépület gépészeti felújításával, szigetelésével korszerűsödik
az intézmény.
Márciusban várható járda építése a Magyar Falu program pályázatban a Dózsa Gy. út 73. számtól
kezdődően.
A Népi Program pályázat keretében felújításra kerül az Ady utca végén lévő, Sajólád egyik legrégebbi ingatlana, parasztháza. Az önkormányzat 20 millió forint támogatást nyert el a hagyományos technikával történő felújítási munkák elvégzésére és Tájház kialakítására. A felújított ingatlan és annak portája
összenyitásra kerül a jelenlegi Közösségi Házzal, így egy többfunkciós közösségi tér jön létre.
Újra pályázatot nyújt be az önkormányzat a Szabadság utca burkolatfelújítására. Tavaly már pályázott az önkormányzat ugyanerre a célra, de forráshiány miatt elutasításra került.
Veres Mária
jegyző
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MEGHOSSZABBÍTOTTA A KORMÁNY AZ ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK ÜGYINTÉZÉSÉT
AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT KUTAK VÍZJOGI FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSÉRE
2023. DECEMBER 31-IG VAN LEHETŐSÉG.
2021. január 01. napjával hatályba lépett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7)
bekezdése, mely szerint:
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki - a 45/N.
§ (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy
üzemeltetett az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.”
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján a jegyző
engedélye szükséges
1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
2. aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső,
külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel,
3. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését
szolgálja, és
4. ac) nem gazdasági célú vízigény
5. b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégezteté-

se.
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.
Röviden összefoglalva a feltételeket: amennyiben a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/
év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút
ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe
tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy
eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be vagy letölthető a www.sajolad.hu oldalon az önkormányzat/letölthető dokumentumok menüpontból.
Veres Mária
jegyző
1%-RA JOGOSULT HELYI CIVIL SZERVEZETEK
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Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület - 18449266-1-05
Sajóládi Sportegyesület - 18727542-1-05
Sajóládi Fráter György Általános Iskola Oktatási-Nevelési Alapítvány - 18422883-1-05
Sajóládi Óvodás Gyermekekért Alapítvány - 18436037-1-05

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS
Hétfő: 8:00 - 11:00
Kedd: 8:00 - 11:00
Szerda:13:00 - 17:00
Csütörtök: 8:00 - 11:00
Péntek: 8:00 - 11:00
Időpontkérés telefonszáma: a 46/493-065 az alábbi időszakban:
Minden nap 11:00-12:00 óra között
Rendelési idő alatt csak a vezetékes telefont lehet használni!
HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Naár Éva gyermekorvos
2021. 02. 01.-től az igazolások, táppénzes papírok kiadása, rendszeres gyógyszerek felírása a rendelés megkezdése előtti egy
órában lehetséges!
Rendelés:
Hétfő : 14:00 - 15:00
Kedd: 13:00 - 14:00
Csütörtök : 14:00 - 15:00
A rendelésre való érkezés előre egyeztetett időpontban történik!
Időpont nélkül beteget nem áll módunkban fogadni, kizárólag
sürgős esetben!
Időpont egyeztetés a rendelésre:
06-70/459-1704
Hétfőn : 9 - 12 között
Kedden: 9 - 12 között
Szerdán : 9 - 12 között
Csütörtökön : 9 - 12 között
Pénteken : 8 - 11 között
Gyermekorvosi rendelés ideiglenes telefonszáma:
06-46/493-065
A fentiek betartása a kialakult járványhelyzet és mindannyiunk
egészségének megőrzése érdekében szükséges és indokolt!
Köszönjük kedves betegeink együttműködését!
FOGOROVOSI RENDELÉS
2021. március 1-jétől ismét lesz fogorvosi rendelés az egészségházban, az alábbi rendelési időben:
Hétfő: 13:00 - 18:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 13:00 - 18:00 (Sajópetri)
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Rendel: Dr. Basista Titusz
Telefon rendelési időben: 06-70/280-1615

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gólyahír
2020. december hónapban nem születtek
sajóládi gyermekek.
2021. január
Merucza Zseraldina Vivien
(an: Merucza Vivien)
Cziel Réka (an: Baranyi Barbara)
Lakatos Gergő (an: Lakatos Izolda)
Szabó Lívia (an: Rebecsák Zsuzsanna)
Köszöntjük településünk legifjabb polgárait!
Házasságkötések
2020. december és 2021. január hónapban
nem történt házasságkötés Sajóládon.
Elhalálozások
2020. december
Szabó Lajosné (élt 80 évet)
Füredi Andrásné (élt 71 évet)
Török Sándorné (élt 69 évet)
Lukács István (élt 83 évet)
2021. január
Rontó Pál (élt 57 évet)
Klusóczki Kálmánné (élt 98 évet)
Siri Ferenc (élt 97 évet)
Kanyog Bertalanné (élt 65 évet)
Nyugodjanak békében!
Adatszolgáltatók:
Bócsi Alexandra
Bodnárné Gulyás Zsuzsanna
Varga Józsefné
anyakönyvvezetők
KARBANTARTÓI PÁLYÁZATOK
Sajólád Község Önkormányzata a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
- karbantartó - asztalos
- karbantartó - villanyszerelő
- karbantartó - kőműves
Benyújtási határidő mindhárom esetben 2021.
február 28.
A pályázatok részletei a község honlapján és a hírdetőtáblákon olvashatók.
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Intézmények hírei, eseményei
SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA
BIZTONSÁGOS ÓVODA CÍMET KAPOTT A SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA
Intézményünk 2020. novemberében teljesítette az Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Közlekedéstudományi Intézet ajánlásával meghirdetett Biztonságos Óvoda pályázathoz szükséges feltételeket.
A program elsődleges célja az óvodások biztonságos
közlekedésre felkészítése, ennek érdekében az óvodák szakmai támogatása, a közlekedésbiztonsági ismeretek széles
körben történő terjesztése a korcsoport sajátosságait figyelembe véve. További cél volt, hogy az óvodában ösztönözze
és segítse a közlekedésre nevelés megvalósítását és ehhez
támogatást adjon az óvodapedagógusoknak a munkához,
olyan eszköztárral és módszertani anyaggal, amely lehetővé teszi a közlekedésre nevelés még hatékonyabb beépítését a nevelési programba. A felvázolt módszertani elemek
illeszkedtek az óvodában használt gyakorlati feladatokhoz,
a gyerekek pszichológiai sajátosságaihoz, amelyhez képi és
gyakorlati segítséget nyújtott. Játékkal, kreatív ötletekkel és
feladatlapokkal gyakorolták a gyerekek a biztonságos közlekedéshez kapcsolódó magatartásformákat, ismereteket, a
közlekedéshez szükséges specifikus készségeket.
Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, a helyzetfelismerés, a döntésképesség, a hangok
irányának és erősségének felismerése, a jelre való reagálás,
a szabályokhoz való igazodás, valamint mozgásuk akaratlagos irányítása teszik alkalmassá az óvodáskorú gyermekeket arra, hogy megértsék és alkalmazzák a közlekedés szabályait, illetve fogalmait. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy elmélyítsük a gyermekek közlekedéssel kapcsolatos ismereteit, készségeit, ezért neveztünk be a programba. A kitűzött célokat elértük, a pályázat
által előírt feladatokat teljesítettük, így elnyertük a Biztonságos Óvoda címet és az azzal járó Plakettet. Az elsajátított ismereteket igyekszünk tovább mélyíteni és a gyakorlati alkalmazásra is fokozott figyelmet fordítani.
Bartók Jánosné
óvodavezető
FARSANGI MULATSÁG AZ ÓVODÁBAN
2021. február 5-én pénteken délelőtt tartottuk
óvodánkban a Farsangi mulatságot. A gyerekek már
a reggeli érkezés alkalmával boldogan mutatták jelmezeiket. Örömmel bújtak az ötletes, szép ruhákba.
Tízórai után minden csoportban a felnőttek segítettek a gyermekeknek a jelmezeket, arc,- és fejdíszeket
fölvenni, eligazítani és minden kelléket a helyére
tenni. Nagyon vidám, színes kavalkád volt minden
csoportban. A gyermekek vidáman mutatkoztak be
társaiknak, nevük és jelmezük elmondása után mindenki nagy tapsot kapott. Felvonultak a csoportok
és a csoportszobában elkezdődött a „mulatság” …
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Vidám csoportos és egyéni táncok, zene, körjátékok biztosították a jó hangulatot. Felszabadult,
boldog mulatozás jellemezte minden csoportot. Igyekeztünk derűs légkört, igazi „farsangi hangulatot”
teremteni a gyermekek számára. Pihenésként nassolásra is volt lehetőségük a vidám jelmezeseknek és
finom szörppel, gyümölcslevekkel oltották a szomjukat a sok mozgás után.
Örömteli, vidám délelőttben volt részük,
igyekeztünk emlékezetessé tenni a 2021-es Farsangi mulatságot. Minden gyermeknek volt jelmeze,
amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a
Kedves Szülőknek, hiszen ötletesség, kreativitás jellemezte a gyermekek farsangi jelmezeit. Szeretnénk

megköszönni a Kedves Szülők segítségét abban is,
hogy hozzájárultak finom aprósüteményekkel, ropival, szörppel, gyümölcslevekkel az intézmény által
biztosított csemegékhez. Zárásként ebédre desszertként ízletes farsangi fánkkal kedveskedtek a konyhás
nénik a gyermekeknek, amit meg is köszöntek.
Pedagógiai programunk fő célkitűzése a ha-

gyományok éltetése. Ezen a délelőttön biztosított
volt a jó lehetőség, amit igyekeztünk ki is használni.
Képek a 2. oldalon

Bartók Jánosné
óvodavezető

A TANKÖTELEZETTSÉG MEGKEZDÉSÉNEK HALASZTÁSA
A törvényi előírások szerint az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét iskolaköteles. Már az előző évben lépett életbe az a rendelkezés, miszerint, ha a szülő nem szeretné még gyermekét 1.
osztályba adni, akkor az Oktatási Hivatal által biztosított felületen kell a felmentés iránti kérelmet kitölteni.
Ennek határideje: 2021. 01. 15. volt. Óvodánkban kilenc szülő élt ezzel a lehetőségével. Számukra segítséget
nyújtottunk az intézményben, hiszen többen nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel és nyomtatóval. A
kérelmek beérkezése után valamennyi gyermeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézménye vizsgálatra hívta be. Rövidesen megérkeznek a szakvélemények és megtudjuk,
hogy ki az aki szeptemberben iskolás lesz.
Minden szabály, amelyben léteznek kivételek, akkor működik jól, ha a döntés szempontjai sokoldalúak, árnyaltak és ténylegesen az adott körülményt, magát a gyermeket és családját és annak kérését veszi
figyelembe.
A mai szülők gyakran nem bánják, ha a gyermekük maradhat még egy évig az óvodában, mert megfigyelhető egyfajta félelem, mi lesz, ha a gyermek nem tud megfelelni az elvárásoknak, ha lassabb a munkatempója, ha sokkal mozgékonyabb, mint társai. Ezért biztosítja a törvény a szülők számára ezt a lehetőséget,
hogy belátásuk szerint tudják döntéseiket meghozni. Többen kikérték az óvodapedagógusok véleményét,
hogy helyesen gondolják-e a kérelem kérését, vagy biztonsággal engedhetik-e iskolába gyermeküket. A legfontosabb, hogy a gyermekek motiváltan, sikerélményekkel, pozitív megerősítéseket kapva kezdjék és végezzék iskolai tanulmányaikat.
Bartók Jánosné
óvodavezető
Színezd ki a képet kedved szerint!
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FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
A Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola leendő első osztályos tanítóinak bemutatkozása.
Dudásné Bócsi Nikoletta
vagyok, 34 éves. Családommal
itt élünk Sajóládon. 2009-ben
Sárospatakon diplomáztam,
mint tanító, magyar műveltségi területtel. Szeretem magam
képezni, új ismereteket szerezni, így tanító végzettségem
mellé még két felsőfokú oklevelet szereztem.
2010-től tanítok a sajóládi iskolában. Külön öröm számomra, hogy abban az intézményben
taníthatok, ahol annak idején engem is oktattak
kedves tanáraim. Jelenleg kisebbik gyermekemről
gondoskodom itthon, szeptembertől pedig újult
erővel és odaadással kezdem majd a tanévet.
Gyermekeket tanítani hálás feladat, ezért megtisztelő számomra, hogy idén kis elsősöket vezethetek
be a tudás kapuján át a betűk, számok birodalmába, s részt vehetek személyiségük kibontakoztatásában.
Szülőként én is átéltem az iskolakezdés izgalmait, örömeit és kihívásait egyaránt. Ezért arra
törekszem, hogy empátiával és törődéssel forduljak gyermekeik felé, egy érzelmileg biztonságos
környezetet kialakítva számukra. Munkám során
előnyben részesítem a játékos feladatokat, verseket, meséket, mondókákat, mozgásos énekeket,
melyek segítik a tanulók iskolai beilleszkedését.
Szívesen alkalmazom tanórákon a digitális eszközöket is, annak érdekében, hogy még tartalmasabb
legyen a közös munka.
Igyekszem minden kis növendékben felfedezni a benne rejlő értékeket, egyéni képességeiket
figyelembe véve fejleszteni őket, dicsérettel és pozitív megerősítéssel ösztönözni munkájukat.
Hivatásomban arra törekszem, hogy a
gyermekek szívesen jöjjenek iskolába, legyen nekik élmény a tanulás! Annak érdekében, hogy közös munkánk eredményesen működjön, számítok
a kedves szülők támogatására!
Nagy szeretettel és lelkesedéssel várom leendő kisdiákjaimat!
Dudásné Bócsi Nikoletta

Szabó Péter vagyok, a gyerekek
csak Peti bácsinak hívnak. Tanítói
diplomámat 2016-ban szereztem
meg az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karán, Sárospatakon.
5. éve tanítok itt Sajóládon. Jelenleg a 4. osztályosok osztályfőnöke
vagyok. Nekik magyar nyelvet,
olvasást, matematikát, ének-zenét
tanítok, illetve 5. évfolyamon tanítom a magyar nyelv és irodalom tantárgyat.
A tanítás mellett a római katolikus egyházközség kántora is vagyok Sajóládon, Alsózsolcán és Sajópetriben. Zenei tudásomat felhasználva létrehoztam
egy kis énekkart, melynek tagjai alsó tagozatos gyerekekből áll össze. Kórusunk egyházi ünnepeken, megemlékezéseken szokta a zenei szolgálatot szépen és
színvonalasan teljesíteni.
Fontosnak tartom a folyamatos szakmai megújulást, ezért számos továbbképzésen veszek részt.
Legutóbb a Komplex Alapprogram módszereit tanultam meg, melyet a tanítási órákba beépítve szívesen és
eredményesen alkalmazok.
Számomra a munkám a hivatásom. Szeretek tanítani és a gyerekekkel foglalkozni.
Az első osztályosok kapcsán fontosnak tartom
az óvoda és az iskola közötti átmenet zökkenőmentessé tételét, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek iskolába, s
még fontosabb, hogy a tanulás élmény legyen számukra.
Az alsó tagozatnak meghatározó szerepe van a
későbbi tanulmányok megalapozásában, a tanuláshoz
való viszony kialakításában, illetve a személyiségformálásban is. Ehhez pedig elsődleges szempont egy
nyugodt, meghitt és barátságos környezet kialakítása.
Tanítóként elsődleges célom, hogy a tanítványaim biztos alapokat kapjanak, melyet a későbbiekben kamatoztatni tudnak, s az, hogy az évek alatt egy
összetartó, együttműködő, szeretetteljes közösség alakuljon ki az osztályon belül.
Másik fontos célom pedig a szülőkkel való jó
kapcsolat kialakítása, mely az eredményes nevelés oktatás egyik alappillére. Úgy vélem, hogy ezek megvalósulásához nagyon fontos a gyermek – szülő - pedagógus együttműködése.
Nagy örömmel, kíváncsisággal és szeretettel
várom leendő elsős tanítványaimat!
Szabó Péter
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Közösségi hírek, események
EGYÉB PÁLYÁZATI HÍREK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sajólád Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet Sajóládi Közösségi Ház intézményvezetői munkakör betöltésére.
A pályázat feltételei, részletei a község honlapján http://www.sajolad.hu/dokumentum/319.pdf és a hírdetőtáblákon olvasható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozbai Zoltán polgármester nyújt a 46/593-220
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Sajólád község önkormányzat (3572 Sajólád, Ady E. u. 2.) címére történő megküldésével Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 354/2021., valamint a munkakör megnevezését: Sajóládi Közösségi Ház vezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.
Veres Mária
jegyző
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GYERMEK HÁZIORVOSI
PRAXIS BETÖLTÉSÉRE
Sajólád Község Önkormányzata pályázatot hirdet
területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony/
munkaszerződés keretében betöltendő gyermek háziorvosi tevékenységre. Az önkormányzat a tevékenység ellátáshoz egy frissen felújított, teljesen felszerelt rendelőt
biztosít.
Az ellátandó feladatkör: Sajólád Község gyermek
háziorvosi körzetéhez tartozó gyermekek ellátása
A feladat ellátásának helye: Önkormányzati tulajdonú, felújított, jól felszerelt korszerű rendelőben. Címe:.
Sajólád, Dózsa Gy. út 111.
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státus
- Magyar Orvosi Kamarai Tagság
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
– vállalkozói / alkalmazotti formában való működtetés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapsza-

bály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot
személyesen vagy postai úton, egy példányban, zárt borítékban Sajólád Község Önkormányzata részére címezve
(3572 Sajólád, Ady E. utca 2.). A borítékon kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi körzet pályázata”
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március
31. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű feladat-ellátási szerződés / munkaszerződés.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés/munkaszerződés
megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződést követően.
A praxisba bejelentett biztosítottak száma. 650 fő
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.sajolad.hu,
www.oali.hu
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pozbai Zoltán polgármester nyújt a
46/593-220-as telefonszámon.

Veres Mária
jegyző
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„UNOKÁZÓS” CSALÁSOK
Sok idős ember esik áldozatul a csalók megtévesztő becsapásainak. Készpénzt, sőt még ékszereket,
értéktárgyaikat is odaadják a nagyszülők, ha meghallják, hogy a féltett unoka bajba került. A csaló ember
rémtörténeteit úgy meséli el, hogy az akár valós is lehetne. Hitelességre ügyelve, magát rendőrnek, vagy
segítő személynek kiadva törekszik arra, hogy a célját elérje. Mi a cél? Az idős nagyszülő jóhiszeműségét
kihasználva becsapással az összes megtakarított pénzére szert tenni! A Rendőrség külön kategóriába, az úgy
nevezett unokázós csalások körébe tömöríti az efféle bűntetteket.
Az „alaptrükk” egyébként nagyon hasonló: általában vezetékes telefonon bejelentkezve közlik, hogy
a kedves családtagjuk nagy bajba keveredett, és ha nem akarják, hogy a helyzet súlyosbodjon, akkor ki kellene fizetni az okozott kárt. „Az áldozatok meggyőzése érdekében volt példa arra is, hogy a hívó átadta a
telefont a mellette álló bűntársának, aki a sértettől megszerzett információkat felhasználva eljátszotta a bajba
került rokont, így a stressztől és a jól koreografált történettől az idősebbekben fel sem merül a gyanú”- írja
le a figyelemfelhívó bűnügyi jegyzőkönyv. Az Interneten számos hasonszőrű leírás szerepel még, azonban a
legfontosabb megjegyezni azt, hogy nem szabad hitelt adni a csalók próbálkozásainak! Ha meghallják, hogy
a szerettük balesetet szenvedett és pénzre van szüksége, azonnal tegyék le a telefont és értesítsék a rendőrséget! Célra vezető megoldás az is, ha a hívás után azonnal felkeressük telefonon a kedves hozzátartozót és
lehetséges, hogy hamarabb fény derül az igazságra, mint azt gondolnánk
Az idősek jóhiszeműségét, segítőkészségét kihasználva számos más trükköt bevetnek a csalók a megtévesztésre. A Rendvédelem emberein kívül közszolgáltatók hivatalos személyének, vagy szerelővállalkozások munkásainak, sőt még futárszolgálatot teljesítőknek is kiadhatják magukat, csak hogy szét nézhessenek
a lakásban vagy információkat gyűjthessenek a bűnszervezetek tagjainak. Nagyon résen kell lenni! A pénzváltással megkereső nyerészkedők, az ajándékokkal kedveskedők haszonszerzők próbálkozásai, vagy a valószínűtlen nyeremények tulajdonosait kereső csalók lepleződnek le számtalan esetben. Nem szabad bedőlni
ezeknek! Nincs az a jól menő vállalkozás, nincs az a jómódjáról elhíresült milliomos ember sem, aki szívesen
reklámozza magát vagy éppen szórja a pénzét.
Ritkán végződik happy enddel egy csalási kísérlet, de volt már rá példa. Az idős nagyit felhívták
azzal az ürüggyel, hogy a fia bajba került, nagyon megverték és sürgősen segítségre van szüksége. Az idős
hölgy azonnal felhívta az igazi fiát mobilon, míg az álrendőrrel tartotta a vezetékesen a kapcsolatot. Az igazi
fia riasztotta a rendőrséget és így sikerült elfogni a csalót. Sikeresnek könyvelhető el az is, amikor a rendőrség segítségét kérve nyomára bukkannak a bűnbandának és a sértett fél visszakapja az eltulajdonított pénzét.
Nehéz jó tanácsot adni a pórul járt idős embereknek, de jó indulatú javaslatokat és tanulni más kárából talán érthető és megfogadható lesz számukra. Óvatosnak, elővigyázatosnak, segítség kérőnek lenni nem
szégyen! Vigyázzunk értékeinkre, becsüljük meg, amink van és kérjünk segítséget abban, amiben nem vagyunk biztosak! Hinni és hiszékenynek lenni két külön fogalom! Gyermekeinkhez kötődő feltétlen bizalom
ne forduljon át vakbizalommá! Legyünk körültekintőek, vigyázzunk a nehezen, kemény munkával megszerzett javainkra és ne adjunk teret a csalóknak, a bűnözésnek!
Ronyecz Ágnes

KÖZSZOLGÁLATI FELHÍVÁS
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne
történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Emberek, arcok, hivatások Sajóládon
ÜDVÖZÖLJÜK SAJÓLÁDON
INTERJÚ SZABÓ PÉTER, KÖZSÉGÜNK ÚJ, RÓMAI
KATOLIKUS KÁNTORÁVAL
Szabó Péter 2020 szeptemberétől látja el községünkben a kántori szolgálatot. Mindamellett, hogy kántor, a Fráter György Katolikus Általános Iskola tanítója.
„Peti bácsi”, ahogy a gyerekek hívják és ismerik, sokoldalú személyiség. Oktatja-neveli a kisdiákokat, gyermekkórust vezet, műveltsége rendkívül szerteágazó.
Mesélj egy kicsit magadról, családodról! Honnan az egyházi zene, az egyházi énekek iránti szere-teted?
Vallását gyakorló családban nőttem fel. Nagyszüleim is templomba járó emberek voltak, nagyapám
egyháztanács tag volt és a templomépítésben résztvevők
oszlopos tagja. Gyerekkorom óta én is templomba járó
vagyok, ministráltam sokáig, litániákon vettem részt.
Mindig felfigyeltem az orgonára, az énekekre és autodidakta módon elég sok éneket, népéneket megtanultam.
Milyen iskolákat végeztél? Hol képezted magad?
Az általános iskolát Sajópetriben kezdtem, majd
felső tagozattól Sajóládon folytattam. Akkoriban az ének
tanárom, Zseni néni zongorajátéka nagy hatással volt
rám és ez ösztönzött arra, hogy én is megtanuljak ezen a
hangszeren játszani, ezért még általános iskolás koromban beiratkoztam az Egressy Béni Zeneiskolába, zongora tanszakra. Ezután a miskolci Fráter György Katolikus
Gimnáziumban érettségiztem, majd a sárospataki tanítóképző főiskolán szereztem tanító diplo-mát, magyar
szakon.
Gyermekként még sokan nem tudják mi is lesz
az igazi hivatásuk. Te viszont elég fiatalon „magad-ra
öltötted” ezt a mesterséget. Hogyan lettél kántor?
Dr. Balpataki Béla plébános úr kért fel először
2004-ben, hogy Hejőkeresztúr községében lássam el a
kántori szolgálatot. A felkérésre örömmel mondtam
igent, akkor mindössze 11 évesen. Olyan régen volt az
első kántori szolgálat, hogy már csak haloványan emlékszem vissza, de az az egy biztos, hogy izgultam előtte. Ez
a fajta drukk, a mai napig is elő szokott fordulni. Amikor
idekerültem, vagy régebben csak beugrottam helyettesíteni, megvolt az izgalom. De elmondható ez na-gyobb
ünnepek, esküvők előtt is.
Mi minden tartozik pontosan a kántor feladatai
közé?
Elsősorban a szentmiséken orgonajátékkal és
énekhanggal kísérni a hívek énekét, valamint esküvői
szertartások és a temetési liturgiának az énekes szolgálata tartozik még a feladatok közé. Ahol van énekkar, ott
annak vezetése is a kántor teendője. Itt a településen is
szokott lenni alkalmi énekkar, ami az egyházközség tag-

jaiból verbuválódik össze, Virágvasárnapi és Nagypénteki passió éneklésére.
Szívesen alakítanék állandó templomi kórust is,
akár felnőtt, akár gyermek legyen az.
„A tudás kincs, a gyakorlás hozzá a kulcs.” Hivatásodban szükséges a gyakorlás?
Természetesen igen. A ritkábban előforduló énekek szövegét és orgonakíséretét szoktam átnézni, valamint esküvők előtt egy-egy régebben játszott darabot is
átismétlek, begyakorlom.
Sajóládon kívül, lakóhelyeden Sajópetriben és
Alsózsolcán is te látod el e nemes feladatot. Ho-gyan
tudsz helyt állni a mindennapokban? Jut időd a kikapcsolódásra, feltöltődésre?
Hivatásomnak tekintem a kántorizálást, számomra nem teher, szeretem csinálni. Mindegyik településre szívesen járok. Az iskolavezetés támogat abban,
hogy a tanítás mellett megfelelő mó-don el tudjam látni
a kántori szolgálatomat, valamint Varga Béla plébános
úr is támogató hátteret biztosít a feladataim véghezvitelében.
Az, aki a kántori hivatást elvállalja, tisztában
van azzal, hogy ehhez egy sajátos életritmus is hozzátartozik. Nem lehet azt mondani, hogy most jövök, utána két hétig nem. Tehát nagy a fele-lősségtudatom. De
ezektől függetlenül be tudom építeni a kikapcsolódást,
szórakozást is a magán-életembe.
Meggyőződésem, hogy szüleidet büszkeség töltötte el, mikor orgonálni kezdtél...
A családom mindig is örült neki és támogattak
benne. Szerencsére úgy lettem nevelve, hogy ami munkát, feladatot rám bíztak, illetve elfogadtam, azt a lehető
legjobb tudásom szerint végigvi-gyem. Másrészt olyan
ember vagyok, hogy ha valamit eltervezek, azt meg is valósítom. Személyes belső meggyőződésem, hogy: „HIT
NÉLKÜL SEM ALKOTNI, SEM ÉLNI NEM LEHET!”.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalabb katolikus generáció is megismerkedjen egyhá-zunk népénekeivel, ősi dallamaival, hiszen ők lesznek majd azok,
akik továbbviszik, és életben tart-ják majd ezt a hagyományt. Reménykedem abban, hogy 40 év múlva nem
csak a kántor fog éne-kelni a szentmiséken, ezért arra
buzdítom a híveket, hogy hozzanak magukkal Hozsanna énekes-könyvet a szentmisékre és bátran énekeljenek,
így még inkább aktív részesei lesznek a liturgiának, ezzel jó példát mutatva a fiataloknak.
Lelkesen végzett kántori szolgálatodért köszönetünket fejezzük ki. A továbbiakban kívánjuk, hogy
erőben, egészségben, boldogságban folytasd példamutató munkádat!
Dudásné Bócsi Nikoletta
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Környezetünk
FÖLDRENGÉSEK SAJÓLÁD TÉRSÉGÉBEN
Tavaly októberben két kisebb földrengést is
észlelhettünk Sajóládon és térségében. A lakosság által is érzékelt első földmozgás magnitúdója 2,1 volt a
Richter-féle skálán, a rengés 8 kilométeres mélységben
történt. A második rengés 4 kilométer mélyen zajlott,
ennek magnitúdója 2,9 erősségű volt.
Napjainkban világszerte megsokasodott a
földrengések száma. A szomszédos horvátországi rengéseket például hazánk különböző pontjain is érezni
lehetett az elmúlt hetekben. Itt már 5,2 – 6,3 erősségű
rezgéseket mértek, melyek következtében súlyos károk
keletkeztek, s több emberéletet is követelt a katasztrófa.
Spanyolország déli részein pedig sorozatos rengésekről számolnak be a híradások. Alig 2 hónap alatt,
több mint 300 földrengést jegyeztek a térségből. A lakosok kiszámíthatatlanul élik mindennapjaikat, állandó
készenlétben vannak.
HOGYAN KELETKEZNEK A FÖLDRENGÉSEK?
A földrengések legnagyobb részét törési felületek mentén elmozduló kőzetblokkok okozzák. A
törésvonalak a törési felületek földfelszíni megnyilvá-

nulásai, ezek közül is legismertebb a kaliforniai Szent
András törés. A rengések egy másik - sokkal kisebb része vulkánkitörések és földalatti üregek beomlása
következtében jön létre. Általában ha egy szeizmikus
esemény magnitúdója kevesebb, mint 2, azok nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Egy földmozgás nagyságát a magnitúdó értékével adhatjuk meg. A magnitúdónak felső határa nincs.
Rendkívül ritkák a 8,5-ös magnitúdót meghaladó földrengések, évtizedenként kevés ilyen fordul elő. A rengéseket általában néhány tíz másodpercig érezhetjük.
Magyarországon a legnagyobb rengés 1763-ban
keletkezett Komáromban, amelynek becsült magnitúdója 6,1 volt. Statisztikai vizsgálatok alapján, az ország területén évente négy–öt 2,5–3,5 magnitúdójú, az
epicentrum környékén már érezhető, de károkat még
nem okozó földrengésre lehet számítani.
Forrás:
http://www.foldrenges.hu
http://www.seismology.hu
http://www.origo.hu

Dudásné Bócsi Nikoletta

Egészség és Életmód
EBBEN SEGÍT A TORMA VÍRUS
IDEJÉN
A világ szinte minden részén
elterjedt, csípős ételízesítő, melyből
szószokat, savanyúságokat, köreteket
készítenek. Fogyaszthatjuk magában,
reszelve, ecettel, tejszínnel vagy tejföllel
ízesítve, de más zöldségekkel és gyümölcsökkel (pl. céklával, almával, áfonyával) is kombinálható.
A torma a keresztesvirágzatúak családjába tartozó zöldség, közeli
rokona például a brokkoli, a káposzta
vagy a mustár. A gyökerét használjuk
fel, mely feldolgozás előtt elég jellegtelennek tűnhet. Azonban megtisztítás
és feldarabolás után a „sérült” növényi
sejtekből mustárolaj szabadul fel, mely
rendkívül erős illatú, nyákoldó hatású
- éppen ez az összetevő az, melynek a
torma népszerűségét köszönheti.
A torma kalóriatartalma alacsony (100 g torma 48 kalóriát tartalmaz), de rostokban gazdag, és nagyobb
mennyiségben találhatunk benne C-vi-
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tamint, káliumot, magnéziumot, kalciumot, cinket, és mangánt, de a szervezetünkre jótékonyan ható enzimeket
és aromás olajokat is. Ezeknek, többek
között a szinigrinnek, antioxidáns hatásai is vannak, sőt stimulálják az immunrendszer működését és a fehérvérsejtek
termelődését is. A kutatások szerint a
tormában található vegyületek lassítják
a daganatos sejtek terjedését (így kisebb
az áttétek képződésének esélye) is.
A tormában lévő mikrotápanyagok segítenek megfelelő szinten
tartani a vérnyomást, így megelőzni
olyan betegségeket, mint az agyvérzés,
a szívroham és az érszűkület.
Annak is ajánlott lehet a torma
rendszeres fogyasztása, aki az emésztését szeretné javítani. A zöldségben található fitokemikáliák serkentik az emésztéssel összefüggő mirigyek működését,
de a bélperisztaltikára is jótékonyan
hatnak. Ez, illetve a torma rosttartalma
segít megelőzni a székrekedést és a krónikus hasmenést egyaránt, és biztosítja,
hogy rendszeresen legyen székletünk

(és ezt könnyen ki is tudjuk üríteni).
Emellett a tormának vizelethajtó hatásai
is vannak.
Az őszi, téli és kora tavaszi
időszakban, amikor a legtöbben valamilyen felső légúti fertőzéssel küszködnek, különösen ajánlott lehet a torma fogyasztása. Nemcsak azért, mert irritálja
a nyálkahártyát, vagyis fokozott váladéktermelődésre készteti azt, így a letapadt váladéktól is könnyebb megszabadulni, van azért is, mert jótékonyan hat
az immunrendszerre.
Kutatások emellett úgy találták, hogy a tormában található összetevők bizonyos baktériumok ellen is
sikerrel veszik fel a küzdelmet, vagyis
a torma rendszeres fogyasztásával támogathatjuk a szervezetünket például
az arcüreggyulladás vagy a hasmenéssel és hasfájással járó fertőzések elleni
harcban. Antibakteriális és vizelethajtó hatásai pedig a húgyúti fertőzések,
gyulladások ellen is nagyon hatásosak
lehetnek.
Forrás: EgészségKalauz

In memoriam
RÉZMŰVES JÁNOS BÁCSI
SZÜLETÉSÉNEK CENTENÁRIUMA
Mottó:
” Énbennem akkoriban olyan tanítói szomjúság volt,
hogy ha a technológia oktatására kérnek meg
valószínűleg azt is vállaltam volna …” /Németh.L./
Gondolatok egy életútról /Németh László: Iskola Kakaskúton /A mottóban leírt gondolat akár pedagógusi ars poetica is lehet, ami teljesen ráillik arra,
akinek életútjáról írok.
A jeles személy, nem csupán kiváló tanár, hanem az általános iskolai felügyelők egyik reprezentánsa is volt. Egész Borsod megyében, néhol még a megyehatárokon túl is híressé tette nevét. Ha az oktatásügy
egyszer majd olyan szakaszba ér, melyben az iskolai
felügyelet szerepét objektíven fogják értékelni, akkor
abban neki egy külön bekezdése lesz.
Rézműves Jánosról, Sajólád
szülöttjéről van szó, akinek ez évben van születése 100. évfordulója,
és akit az itt lakók a falu egyik legnevezetesebb emberének tartanak a
jelenkorban. Ez nem véletlen. Élete
során számtalan erős szállal kötődött szülőfalujához, s bár elköltözött
innen, valójában sosem szakadt el
tőle.
Ragaszkodásának megannyi tanújelét adta.
Ezek legfőbbje az volt, hogy az itt legendásan hosszú
ideig, 53 évig tanító iskolarektoron, Tóth Lajoson kívül
ő tanított a legtöbbet, 50 évet. E hosszú szakmai életútból az idősebbek legfeljebb általános iskolai tanulói,
szülői szakaszokat ismernek, az egykor vele tanítók
ennél valamennyivel többet, de még ők sem mindent.
Én abban a szerencsés helyzetben tudhatom magamat,
hogy általános iskolai tanítványaként, felügyelő társaként és egyazon tantestület tagjaként is ismerhettem őt.
Mindhárom területről halmozódtak fel bennem emlékek, ezért e jeles évfordulón szeretnék ezekből ízelítőt
adni. Azoknak, akik személyesen is ismerték, azért,
hogy a bennük rejlő szép emlékeik megelevenedjenek,
másoknak, akik pedig nem ismerték, legalább ez írás
alapján tudjanak róla.
Ahogy a kisdiák látta:
Az első találkozás 1955-ben, 5. osztályos korunkban történelem órán volt. Mi, Petri gyerekek még
sosem láttuk őt. Meglepődtünk, amikor az osztályban
megjelent egy fürge mozgású, fiatal, rendes öltözetű,
simára fésült hajú tanár, jobb hóna alatt a naplóval,
de a kabátujjból hiányzott az alsó kar. A hetes jelentése után balkézzel kihúzta onnan a naplót, az asztalra
tette, majd ugyanezzel a kezével ujjai akrobatikájával

villámgyorsan lecsavarta töltőtolla kupakját, beírta, töretlen lendülettel visszacsavarta, és azonnal megkezdte
az órát. Nekünk, akik nem ismertük őt, a látványtól
káprázott a szemünk. Ábrázatunkat látva biztosan olvasott az arcunkról, de az esemény-pillanathoz nem
fűzött sem ekkor, sem
soha máskor kommentárt.
Azonnal megkezdte az órát, mert a perceket, mint később is mindig tapasztaltuk nála, a tanítás szentségének
tartotta. Tanítási óráinak érdekessége, mozgalmassága,
sokszínűsége eltakart minden lényegéhez nem tartozó élményt, csak az ismeretek hatékony közvetítésére
koncentrált. A korabeli iskola szemléltető eszközökkel
való ellátottsága több volt, mint szerény. Tankönyveink minősége, állapota rajzai sem maradtak el ettől. A
jelenkor ötödikesei szörnyülködve mondanák, hogy
miképpen lehetett ezekkel tanulni! Pedig lehetett. A
segédeszközök fogyatékosságait János bácsi többféle
módon pótolni igyekezett. Mindenekelőtt érthetően és
színesen magyarázott. Ennek erősítésére maga által készített eszközökkel, rajzokkal képekkel, térképsablonnal, színes reprodukciókkal, táblai rajzokkal készült. A
táblára úgy rajzolt, mint a karikatúristák. A tankönyvi
szöveg egyhangúságát irodalmi szemelvény-részletekkel, történelmi forrásrészletek idézésével gazdagította.
Követelmény-rendszere reális volt, vagy ennél kicsivel
szigorúbb. A tanult történelmi tényeket, eseményeket,
évszámokat, szereplőket, történelmi helyeket, az elemi
történelmi ismeretek összefüggéseinek tudását, akiktől
csak lehetett, számunkéért. Reálisan értékelt és osztályozott, a jó jegyeket nem adta mosolyért. Nyolcadik
osztály végére megtanultuk a történelmi korok jellemzőit és fejlődését. Ekkorra már lehetett, ismeretünk a
történelem folyamat - jellegéről is. Emiatt gimnáziumban jónéhányan kicsit irigykedtek is ránk. Tanári személyisége sokunkra nagy hatással volt, rám főképpen.
Nem véletlen, hogy én is történelemtanár lettem, hiszen
ő vált a második nevelői példaképemmé. Tizenöt év elmúltával sorsom újra összehozott vele.
A felügyelő
János bácsi kiváló pedagógusi adottságait felettesei korán felismerték. Közéjük tartozott a Miskolci Járási Tanács V.B. akkori titkára Bíró György is, aki
az agilis tanárt járási felügyelőnek javasolta, egy időre
az is lett belőle. Később a megyei felügyeleti rendszer
kialakítása idején Borsod megye járási felügyelői közül
őt választották megyei vezető szakfelügyelőnek. Ez önmagában is nagy szakmai elismerés volt, mert őt tartották a legjobbnak. Ez így is maradt a felügyeleti rendszer végéig, 1984-ig. 1973 és 1984 között mindketten
a felügyeleti rendszer részesei voltunk. Ki-ki a maga
területén dolgozott. Ő szakfelügyelő, én tanulmányi
felügyelő voltam. Utunk időnként összeért, különböző fórumokon találkoztunk, néha egyazon iskolában is
ellenőriztünk, látogattunk, tehát szakmailag is tudtunk
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egymásról. Ennek alapján írom azokat a gondolatokat,
melyeket az ő felügyelői munkásságáról tudok:
Akik a szakfelügyelő munkáját csak kirakatüvegen át látták, azt hihették, az nem egyéb, mint a
szaktárgyi órák látogatása, ellenőrzése, pedig az sokkal összetettebb ennél. János bácsi személyiségének
gazdagságát sokkal jobban meg lehet ismerni, ha ebbe
kicsit jobban beletekintünk. Az óralátogatások a felügyeleti munka központi elemét alkották. A látott órák
elemzése közben gyors an kirajzolódott a felügyelő
szakszerűsége, szakmai hozzáértése, felkészültsége és
szándéka. Ő a látottakat mindig értékcentrikusan vizsgálta, kereste és meg is találta az órákban a jót. Azt is,
miket lehetett volna jobban. Tapasztalat-gyűjteményéből ezekre mindjárt szolgáltatott példákat is. Mindig a
közérthetőségre, a konkrétságra törekedett, s ha ezekben negatívumok is voltak, azt tapintattal közölte. Értékeléseiből kiérződött a kollégái iránti tisztelet. Az az
általános közvélemény alakult ki róla, hogy jószándékú, reális, kritikus, de igazságos. Kollégái sikereit kicsit
a magáénak is tekintette, mert úgy érezte, ahhoz neki
is van köze. Felkészültsége gazdagságát mutatta, hogy
mennyi mindenben kellett még részt vennie. Végzett
megyére kiterjedő szaktárgyi méréseket. Részt vett új
tantervek, törvények milyenségének megítélésében.
Vizsgálta a tankönyvek taníthatóságát. Tankönyvírói
pályázaton, iskolai segédletek alkotói pályázatán önszorgalomból, szakmaszeretetből részt vett. Ezek közül
érdemes megemlíteni térképes történelmi vázlatait és
a 8. osztály számára írt történelem könyvét. Ez utóbbi
3. helyezést ért el. Lelkes aktivistája volt az Ez utóbbi
rendszer kialakításának és a történelem tantárgy más
tantárgyakkal való integrált tanításának. Továbbképzési előadásainak se szeri, se száma. Ugyanennyi volt
a tanulmányi versenyek, vetélkedők száma is. Nem
is bizonygatom tovább, mennyi tennivaló töltötte ki
felügyelői szerepkörét. Jeles kézjegyét vezető szakfelügyelőként markánsan Borsod megye oktatásügyén
hagyta.

Borsod megye magyar-történelem szakos
szakfelügyelői egy kékeid tanácskozáson, a felső
sorban jobbról az első
Rézműves János

A tantestület közösségében
János bácsi nyugdíjazásáig mindenekelőtt felügyelő volt. Tanári munkát csak heti 4 órában végzett
Sajóládon. Felügyelőségéből következett, hogy mentesült a beosztott nevelők sokféle feladata alól. A felügyeleti rendszer megszüntetésével az ő státusza is megszűnt. Részben ezért, másrészt meg életkora miatt kérte
nyugdíjazását. Ugyanekkor bejelentette nekem, hogy
ha nevelőként alkalmazható lenne, még szívesen tanítana, akár csökkentett óraszámban is. Ezt talán úgy, mint
ahogy a hivatásos sportolók is szokták, olyan levezetés
–félének szánta. Ez még 10 évig tartott. A lehetőséget
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természetesen megkapta. Teljes habitusán jól látszott,
hogy az ő tudásőrlő malmának hengerei nem koptak
meg annyira, amennyire a nyugdíj előtt álló pedagógus
legtöbbje. Nagy szükség volt rá, maradásával mindenki nyert. Kijutott neki a legnehezebb feladatokból is.
Tanított a felnőttoktatás ifjúsági tagozatán Cserények
József, ugyancsak nyugdíjas kollégánkkal együtt, túlkoros, halmozottan hátrányos helyzetű, a kamaszkor
minden bajával kínlódó fiatalokat. Egy ízben osztályfőnöke lett az eltérő tanterv szerint tanuló, súlyos magatartási zavarokkal terhelt tanulócsoportnak. E kettő volt
akkori iskolánk legnehezebb területe. Ezektől sokan
megfutamodtak volna. Ő derekasan kitartott. E helytállással mindannyiunknak példát mutatott. Részt vett az
iskola órák közötti szüneteinek felügyeletében. Ez sem
tartozott a nevelők kedvencei közé! Nem maradt ki a
tanulmányi versenyek, iskolák közötti vetélkedők lebonyolításából sem.

A magyar honfoglalás
1100. évfordulójára rendezett vetélkedő teljesítményeit értékeli.

Kitekintése volt olyan területre is, ami nem tartoztak ugyan közvetlenül szaktárgyaihoz, de az iskola
eredményes működéséhez annál inkább. Ő is vallotta,
hogy a sikeres pedagógusnak nem elég csupán személyes becsvággyal dolgoznia, de nagy szüksége van az
iskola igazgatójával és kollégáival való jó együttműködésre is. Meggyőződése volt, hogy jó szakmai közösségek és közös tantestületi akarat nélkül minden
eredmény csak időleges és vagylagos lehet. Elítélte az
intrikáló, klikkesedére hajló pedagógusi attitűdöt. Ehelyett becsülte az egészséges egyéni becsvágyat a „közösséggel, a közösség által” magatartási forma gyakorlatát. Jelenléte alatt nálunk főleg az utóbbi érvényesült.
Nem hagyhatók ki a róla való megemlékezésből a helyi
kulturális közéletben való szereplései sem. Számos ünnepség, közöttük a Sajólád 600 éves c. megemlékezés
és a Fráter György – emlékműsor ünnepi beszéde volt
emlékezetes. Jó diplomáciai érzékével mindig az iskola
kapcsolatainak erősítését, gazdagítását szolgálta. Ezek
együtt mind a helyi lakosság köztiszteletét biztosította
számára.
Világító fáklyája magasan és sokáig lobogott,
úgy, hogy abból mindenkire jutott fény. Ha emlékező
gondolataimat egy Németh László-i gondolattal kezdtem, akkor a befejezést is Hozzá kapcsolom. Ha rajtam
áll, a már régóta meglévő kitüntetései mellé egy ilyen
szakmai életút végén átadattam volna neki a „Németh
László –díjat” is. Ha valaki egy élet munkájával kiérdemelte, akkor az Ő volt. Nagy áldás, hogy közöttünk,
velünk élt és alkotott. Őrizze sokáig emlékét a közemlékezet!
Budapest, 2021.01.30.
Farkas Ferenc
nyugd. igazgató, helytörténet-kutató

Fotók a felújított
Egészségházról

53. hét

1. hét

2. hét

3. hét

4. hét

FEBRUÁR

30. szombat

Kommunális

31. vasárnap

Szelektív

27. szombat

28. vasárnap

27. szerda

28. csütörtök

29. péntek

26. péntek

25. csütörtök

24. szerda

23. kedd

22. hétfő

21. vasárnap

20. szombat

19. péntek

18. csütörtök

17. szerda

16. kedd

15. hétfő

14. vasárnap

13. szombat

12. péntek

11. csütörtök

10. szerda

9. kedd
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5. péntek

4. csütörtök

3. szerda

2. kedd

1. hétfő

26. kedd

25. hétfő

24. vasárnap

23. szombat

22. péntek

21. csütörtök

20. szerda

19. kedd

18. hétfő

17. vasárnap

16. szombat

15. péntek

14. csütörtök

13. szerda

12. kedd

11. hétfő

10. vasárnap

9. szombat

8. péntek

7. csütörtök

6. szerda

5. kedd

4. hétfő

3. vasárnap

2. szombat

1. péntek

JANUÁR

2021

HULLADÉKNAPTÁR

5. hét

6. hét

7. hét

8. hét

9. hét

10. hét

11. hét

12. hét

MÁRCIUS

31. szerda

30. kedd

29. hétfő

28. vasárnap

27. szombat

26. péntek

25. csütörtök

24. szerda

23. kedd

22. hétfő

21. vasárnap

20. szombat

19. péntek

18. csütörtök

17. szerda

16. kedd

15. hétfő

14. vasárnap

13. szombat

12. péntek

11. csütörtök

10. szerda

9. kedd

8. hétfő

7. vasárnap

6. szombat

5. péntek

4. csütörtök

3. szerda

2. kedd

1. hétfő

Zöld

13. hét

13. hét

14. hét

15. hét

16. hét

Üveg

17. hét

30. péntek

29. csütörtök

28. szerda

27. kedd

26. hétfő

25. vasárnap

24. szombat

23. péntek

22. csütörtök

21. szerda

20. kedd

19. hétfő

18. vasárnap

17. szombat

16. péntek

15. csütörtök

14. szerda

13. kedd

12. hétfő

11. vasárnap

10. szombat

9. péntek

8. csütörtök

7. szerda

6. kedd

5. hétfő

4. vasárnap

3. szombat

2. péntek

1. csütörtök

ÁPRILIS

JÚNIUS

30. szerda

29. kedd

28. hétfő

27. vasárnap

26. szombat

25. péntek

24. csütörtök

23. szerda

22. kedd

21. hétfő

20. vasárnap

19. szombat

18. péntek

17. csütörtök

16. szerda

15. kedd

14. hétfő

13. vasárnap

12. szombat

11. péntek

10. csütörtök

9. szerda

8. kedd

7. hétfő

6. vasárnap

5. szombat

4. péntek

3. csütörtök

2. szerda

1. kedd

JÚLIUS

31. szombat

30. péntek

29. csütörtök

28. szerda

27. kedd

26. hétfő

25. vasárnap

24. szombat

23. péntek

22. csütörtök

21. szerda

20. kedd

19. hétfő

18. vasárnap

17. szombat

16. péntek

15. csütörtök

14. szerda

13. kedd

12. hétfő

11. vasárnap

10. szombat

9. péntek

8. csütörtök

7. szerda

6. kedd

5. hétfő

4. vasárnap

3. szombat

2. péntek

1. csütörtök

31. kedd

30. hétfő

29. vasárnap

28. szombat

27. péntek

26. csütörtök

25. szerda

24. kedd

23. hétfő

22. vasárnap

21. szombat

20. péntek

19. csütörtök

18. szerda

17. kedd

16. hétfő

15. vasárnap

14. szombat

13. péntek

12. csütörtök

11. szerda

10. kedd

9. hétfő

8. vasárnap

7. szombat

6. péntek

5. csütörtök

4. szerda

3. kedd

2. hétfő

1. vasárnap

AUGUSZTUS

30. csütörtök

29. szerda

28. kedd

27. hétfő

26. vasárnap

25. szombat

24. péntek

23. csütörtök

22. szerda

21. kedd

20. hétfő

19. vasárnap

18. szombat

17. péntek

16. csütörtök

15. szerda

14. kedd

13. hétfő

12. vasárnap

11. szombat

10. péntek

9. csütörtök

8. szerda

7. kedd

6. hétfő

5. vasárnap

4. szombat

3. péntek

2. csütörtök

1. szerda

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

OKTÓBER

31. vasárnap

30. szombat

29. péntek

28. csütörtök

27. szerda

26. kedd

25. hétfő

24. vasárnap

23. szombat

22. péntek

21. csütörtök

20. szerda

19. kedd

18. hétfő

17. vasárnap

16. szombat

15. péntek

14. csütörtök

13. szerda

12. kedd

11. hétfő

10. vasárnap

9. szombat

8. péntek

7. csütörtök

6. szerda

5. kedd

4. hétfő

3. vasárnap

2. szombat

1. péntek

NOVEMBER

30. kedd

29. hétfő

28. vasárnap

27. szombat

26. péntek

25. csütörtök

24. szerda

23. kedd

22. hétfő

21. vasárnap

20. szombat

19. péntek

18. csütörtök

17. szerda

16. kedd

15. hétfő

14. vasárnap

13. szombat

12. péntek

11. csütörtök

10. szerda

9. kedd

8. hétfő

7. vasárnap

6. szombat

5. péntek

4. csütörtök

3. szerda

2. kedd

1. hétfő

DECEMBER

31. péntek
A változtatás jogát fenntartjuk!

30. csütörtök

29. szerda

28. kedd

27. hétfő

26. vasárnap

25. szombat

24. péntek

23. csütörtök

22. szerda

21. kedd

20. hétfő

19. vasárnap

18. szombat

17. péntek

16. csütörtök

15. szerda

14. kedd

13. hétfő

12. vasárnap

11. szombat

10. péntek

9. csütörtök

8. szerda

7. kedd

6. hétfő

5. vasárnap

4. szombat

3. péntek

2. csütörtök

1. szerda

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

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

SZEPTEMBER

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

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

31. hétfő

30. vasárnap

29. szombat

28. péntek

27. csütörtök

26. szerda

25. kedd

24. hétfő

23. vasárnap

22. szombat

21. péntek

20. csütörtök

19. szerda

18. kedd

17. hétfő

16. vasárnap

15. szombat

14. péntek

13. csütörtök

12. szerda

11. kedd

10. hétfő

9. vasárnap

8. szombat

7. péntek

6. csütörtök

5. szerda

4. kedd

3. hétfő

2. vasárnap

1. szombat

MÁJUS

SAJÓLÁD
17. hét
18. hét
19. hét
20. hét
21. hét

22. hét
23. hét
24. hét
25. hét
26. hét

26. hét
27. hét
28. hét
29. hét
30. hét

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

35. hét
36. hét
37. hét
38. hét
39. hét

39. héz
40. hét
41. hét
42. hét
43. hét

44. hét
45. hét
46. hét
47. hét
48. hét

48. hét
49. hét
50. hét
51. hét
52. hét

