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Sajólád legidősebb polgárai

Siri Feri bácsi 91 éves

Balogh Ilonka néni 92 éves

Karácsonyi fohász
Megtérő bűnös szólt hozzád, Uram,
Ki nem háborgat Téged untalan.
Templomba sem jár, elveszté hitét,
Éli keserves, nehéz életét…
Pedig valaha tiszta lelke volt,
S hosszú éveken gyűlt rajta folt.
Nem ő követé el a bűnöket,
Csak küzdött, dolgozott, mint lehetett…
Most mások vétkei miatt szegény,
Ki soha sem volt kevély, nagy legény.
Csak helytállt csöndben, becsületesen,
S éppen ezért nincs már becsülete sem.
Hozzád kiált szenvedő gyermeked:
Mentsd meg vívódó, gyenge lelkemet!
És szánd meg azt, aki kételkedik,
Hogy felettünk még Isten létezik.
Annyi a földön már a szenvedés,
Hogy azt leírni minden szó kevés;
Mi végig jártuk minden poklodat,
Mutasd meg végre mennyországodat!
(Szihalmi Anna)

Áldott karácsonyt és boldog új évet!
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AZ ÖNKORMÁNYZAT AKTUÁLIS HÍREI
POLGÁRMESTERI TÖREKVÉSEK, IRÁNYVONALAK
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Sajólád lakosait! Igen tevékeny és mozgalmas év utolsó hónapját éljük. Mint
a település újraválasztott polgármestere hadd fejezzem ki köszönetemet Mindnyájuknak: nagyon jól esett a
támogatás, amit felém tanúsítottak. Mindemellett azt tapasztaltam, hogy nemcsak a 2010-ben megélt árvíz,
hanem a 2014-es önkormányzati választás is sok indulatot, feszültséget, haragot is felhozott bennünk. Pedig a
régi mondás igaz: „A harag rossz tanácsadó!” Ez rám is érvényes, ezért jómagam is levontam a
következtetéseket. A tények azonban magukért beszélnek, FIDESZ-es polgármester-jelöltként jelentős többséggel
nyertem meg a választást Sajólád mindkét körzetében. Az eredmény tükrében visszautasítom azokat a vádakat,
amelyek azt sugalmazták, hogy engem csak a sajóládi romák választottak meg. Az elmúlt négy évben is az a cél
vezérelt, hogy a településért és az itt élőkért dolgozzak. Hiszem, hogy újraválasztásom ezt a munkát igazolja
vissza, amit folytatni kívánok, hogy továbbra is megtartsam a választópolgárok bizalmát. A képviselő-testület
első ülésén arra kértem a testület tagjait, hogy induljunk tiszta lappal, tegyük félre a haragot, együtt szolgáljuk a
település érdekeit, hiszen munkánk, közös 5 évünk csak így lehet eredményes és sikeres. Bízom a józan észben,
bízom a megválasztott képviselők felelősségtudatában. Ha közös a cél, az ellentétek is félretehetők, a
konfliktusok is feloldhatók. Nekünk az a feladatunk, hogy itt élő emberek érezzék, jó Sajóládon élni. Jó szándék
és megfelelő hozzáállás a kulcsa mindennek. Csak az az ember nem hibázik, aki nem dolgozik, de a
képviselőkkel és minden munkatársammal együtt azon leszünk, hogy ez csak ritkán történjen meg, és az
önkormányzat minél eredményesebben működjön. A képviselők területi beosztását, fogadónapját az interneten
és a hirdetőtáblán is olvashatják. Arra kérem Önöket, hogy problémáikkal bátran keressék fel azt a képviselőt,
akiben bizalmuk van, akire ügyüket jó szívvel rábíznák!
Úgy gondolom, hogy a felújított polgármesteri hivatal a település egyik büszkesége lett. A mai kor minden
igényét kielégíti, és nemcsak a benne dolgozók, hanem a problémáikkal a hivatalt felkereső lakosok számára is
gördülékeny, gyors és kulturált ügyintézést biztosít.
Szomorú tény, hogy a településen hosszú ideje nincs lelki béke. Több alkalommal kértem a plébánost, hogy
gyakoroljon önvizsgálatot, lássa be hibáit, változzon meg, mert az itt élő emberek szeretetre méltó és szeretni
való emberek, viszonyuljon hozzánk ennek megfelelően! Hogy gondjainkat orvosoljuk, időpontot kértem az egri
Érsek Úrhoz, ahol arra kértek, járuljak hozzá ahhoz, hogy megbeszélésünkön a plébános is jelen legyen.
Természetesen hozzájárultam, hogy szemtől szemben tisztázzuk a helyzetet. Reakciója az volt minderre, hogy
agresszív támadásba kezdett családom és személyem ellen, amit azóta is folytat. Erre mindazok tanúk, akik
látogatják a szentmiséket. Árvai atya viselkedése méltatlan a papi ruhához, amit visel, a probléma ilyen
kezelésétől ezúton is elhatárolódom. Nagy szomorúsággal tölt el, hogy habár többen, több úton, többfelé jeleztük,
milyen áldatlan állapotok állnak fenn Sajólád hitéletében, az Egri Egyházmegye nem néz szembe ezzel a
problémával, ennek súlyával. Hitelt adnak Árvai atya szavainak, miszerint Sajóládon csak azért nincs béke és
nyugalom, mert személyes ellentét feszül a plébános és a polgármester között. Pedig a problémák sokkal
korábban és nem a személyem miatt kezdődtek. Az persze tény, hogy a választások előtt, alatt és azóta folyó
mocskolódások mára a végletekig kiélezték a helyzetet. A plébános felvetette, mennyi megtakarítással járt az
önkormányzatnak az iskola átadása. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az iskola átadásakor a gyermekek szellemi
fejlődése volt a fő cél, hogy az oktatás színvonala emelkedjen. Amit azonban látni és hallani lehet, arra nincs jobb
szó, mint a megfélemlítés. Az önkormányzatnak vannak forrásai, és hajlandó azonnal visszavenni az iskolát,
mert a célt, ami miatt egyházi kézbe adása ésszerű döntésnek tűnt, nem látjuk biztosítottnak. Sem a sajóládi
iskolába járó diákok, sem az ott tanító pedagógusok nem boldogok. Nagy rajtam a felelősség, mert a legtöbben
tőlem várják a megoldást, de egyedül tehetetlen vagyok. A segítségüket kérem, mert csak együtt érhetjük el a
változást! Ezért arra kérem Önöket, mondják el, bátran vállalják fel, őszintén írják le véleményüket a kialakult
helyzettel kapcsolatban, és adják le az önkormányzat titkárságánál zárt borítékban! A véleményeket bizalmasan
kezeljük, az Önök hozzájárulása nélkül azt más személy nem ismerheti meg. A helyzet összefogást kíván, hogy
együtt dolgozzunk Sajóládért, a településért, hogy végre nyugalom, béke, egyetértés és szeretet lakozzék
bennünk. Sok a teendő, ezért kérem, hogy javaslataikkal, ötleteikkel is támogassák munkánkat! Legyenek nyíltak
és őszinték, a megoldáshoz akkor jutunk el, ha felismerjük a problémákat és időben hozzálátunk a feladatokhoz!
Ebben segítsük és támogassuk egymást!
Az ünnepek közeledtével megragadom az alkalmat, hogy már most áldott, békés, boldog ünnepeket,
egészségben, szeretetben, örömökben gazdag békés, boldog új évet kívánjak Mindnyájuknak.
Pozbai Zoltán
polgármester
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A 2014. OKTÓBER 12-I HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ- ÉS POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL
A helyi választási bizottság nevében a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselő- és
polgármester- választás lebonyolításáról és eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a tisztelt
Olvasókat.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény,
valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében Sajólád községben 1
polgármestert és 6 fő egyéni listás képviselőt lehetett választani.
A választási eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint a településen 3 polgármester és 25
képviselő- jelölt jelentette be indulási szándékát a választáson. A helyi választási bizottság az induló
jelöltek bejelentését elfogadta, mivel megfeleltek a törvényi követelményeknek. A választás 3
szavazókörben zajlott, a 3. szavazókörben kizárólag a nemzetiségi szavazók voksolhattak. A választás
valamennyi szavazókörben törvényesen és eredményesen zárult. Kifogás, fellebbezés a választással
kapcsolatban nem érkezett a bizottsághoz. A választás eredményeként Sajólád községben
megválasztásra került 1 főállású polgármester és 6 fő települési képviselő.
A helyi választás összesített végeredményét az alábbiakban ismertetem:
A helyi választás részvételi aránya
Névjegyzékbe vett választópolgárok száma
A szavazáson megjelentek száma
A polgármester- jelöltek leadott érvényes szavazat

50,5 %
2362 fő
1193 fő
1173

A polgármester-jelöltekre leadott szavazatok száma:
Pozbai Zoltán
Makrai Tamás
Varmuzsa Rezső

FIDESZ / KDNP
Jobbik
Független

640 szavazat
337 szavazat
196 szavazat

54,6 %
28,7 %
16,7 %

Az alábbi 6 jelölt kapta a legtöbb érvényes szavazatot, ezzel képviselők lettek:
Varga Norbert
Princz Jánosné
Makrai Tamás
Levelényi Ferenc
Furcsa Ferencné
Czaga Gábor

független
független
Jobbik
Jobbik
független
független

523 szavazat
381 szavazat
351 szavazat
344 szavazat
319 szavazat
318 szavazat

9,28 %
6,76 %
6,23 %
6,10 %
5,66 %
5,64 %

Nem jutott mandátumhoz:
Szabó István
Nógrádi Vilmos Antal
Péter Szabolcsné
Czaga János András
Tomcsik Barnabás
Kerekesné Németh Beáta
Ferencsik Andrásné
Varmuzsa Rezső
Dudás Gáspárné
Dobosné Spirnyák Erzsébet
Princ Imre
Pál Zsolt
Mihalek József
Nagyné Muri Emese
Markovicsné Hajdu Noémi
Garzó László
Baráth Roland
Tóth Géza
Kanyogh Bertalan

független
Jobbik
FIDESZ / KDNP
független
független
FIDESZ / KDNP
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
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299 szavazat
286 szavazat
275 szavazat
266 szavazat
259 szavazat
235 szavazat
222 szavazat
219 szavazat
205 szavazat
197 szavazat
181 szavazat
142 szavazat
134 szavazat
131 szavazat
90 szavazat
88 szavazat
60 szavazat
59 szavazat
51 szavazat

5,31 %
5,08 %
4,89 %
4,74 %
4,49 %
4,18 %
3,94 %
3,89 %
3,65 %
3,50 %
3,22 %
2,53 %
2,38 %
2,34 %
1,60 %
1,56 %
1,07 %
1,05 %
0,91 %

A BAZ. Megyei Közgyűlés tagjainak választása során a helyi eredmények az alábbiak szerint
alakultak:
Szavazólapok száma
Érvényes szavazat

FIDESZ / KDNP
Jobbik
DK
MSZP

1193
1155

617
426
45
67

Településünkön roma nemzetiségi önkormányzati választásra került sor. A választás eredménye:
Névjegyzékben lévő választópolgárok száma
Szavazóként megjelent választópolgár
Érvényes szavazólapok száma
Érvényes szavazat

83 fő
35 fő
35 fő
94 db

A leadott szavazatok alapján a roma nemzetiségi jelöltek közül 3 fő képviselő megválasztására került
sor. A jelöltek közül mandátumhoz jutott:
Rontó András (LUNGO DROM)
Hankó Ferenc (LUNGO DROM)
Rontó László (LUNGO DROM)

31 szavazat
29 szavazat
22 szavazat

Nem jutott mandátumhoz:
Rontó Pál (LUNGO DROM)

12 szavazat

Gratulálunk Polgármester Úrnak és a Képviselőknek megválasztásuk alkalmából!
Jó egészséget és eredményes munkát kívánunk nekik az elkövetkezendő 5 évre!
Kissné Klusóczki Katalin
jegyző

SOK SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES LAKOSOKAT
ÉS MINDEN KEDVES VENDÉGET
AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOKRA!
Helyszín:
Polgármesteri
Hivatal gyertyagyújtás:
előtti tér
Első gyertyagyújtás: 2014. november
29. 15.00 óra
Harmadik
2014. december 13. 16.00 óra
- Fráter György Katolikus Általános Iskola műsora
- Sajólád Község Önkormányzatának műsora
- Árvai István plébános úr ünnepi igehirdetése
- Tállai András parlamenti államtitkár úr, majd
Pozbai Zoltán polgármester úr ünnepi beszéde
Második gyertyagyújtás: 2014. december 06. 16.00 óra
Negyedik gyertyagyújtás: 2014. december 20-án 16 óra
- Sajóládi Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda
- Sajóládi Dalkör ünnepi műsora
műsora
- Thodory Ferenc parókus úr ünnepi igehirdetése
- Victor Anna lelkésznő ünnepi igehirdetése
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a felújított polgármesteri hivatalt nyílt nap keretén belül minden érdeklődő
megtekintheti a harmadik gyertyagyújtás napján, 2014. december 13-án 10.00 - 15.30 között!

ÚJBÓL IPARŰZÉSI ADÓ A TELEPÜLÉSEN

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS

Az
önkormányzat
képviselő-testülete
2014.
november 19-i ülésén döntött arról, hogy a 2010.
évben
megszüntetett
iparűzési
adófizetési
kötelezettséget 2015. január 1-jével újból bevezeti
Sajólád község területére.
Az adó bevezetésére az önkormányzati
források beszűkülése, valamint az egyre nehezebbé
váló fejlesztéshez szükséges anyagi források
megteremtése miatt volt szükség.
Az iparűzési adó mértékét a testület 1 %-ban
határozta meg.
A testület úgy döntött, hogy ezen túl 2015.évre
más helyi adót a településen nem kíván bevezetni.
A
magánszemélyek kommunális
adójának
mértékét sem emelte, így az 3000 Ft/év összegben
marad a jövő évben is.

A képviselő-testület ebben az évben is élt a
szociális tűzifa támogatási pályázat lehetőségével.
Az önkormányzat pályázata pozitív elbírálásában
részesült, így a téli tüzelő beszerzéséhez a
szociálisan
rászorulót
személyek
újból
részesülhetnek a támogatásból.
A képviselő-testület a támogatás feltételeit
rendeletben szabályozta. A rendeletet eredetben
közöljük.
A szociális tűzifa támogatás elosztására
várhatóan 2015. január hónapban fog sor kerülni.
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A kérelem beadásának határidejét, illetve
formáját az önkormányzat a hirdetőtáblákra
kihelyezett felhívásban fogja közzé tenni!

SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK
18/2014. /XI.19./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL
Sajólád község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /2/ bekezdése alapján, az
Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés a)/ pontja szerinti feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban, valamint a 46/2014. /IX.25./ BM. rendeletben foglaltak
alapján a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a családnak, akik jövedelmi és egyéb szociális okok miatt
lakásuk fűtését nem vagy csak nehézségek árán tudják biztosítani.
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed Sajólád község közigazgatási területen lakóhellyel rendelkező a Szt.3.§. /1/-/3/
bekezdésben meghatározott személyekre.
3.§.
/1/ A szociális célú tűzifa támogatás azoknak a családoknak állapítható meg
a) akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 300 %-át.
b) vegyes fűtéssel rendelkeznek és a lakás téli fűtését ezzel biztosítják.
/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított feltételeknek együttesen kell fennállniuk.
/3/ A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag természetben nyújtható.
/4/ Lakásonként csak egy család részesülhet támogatásban.
4.§.
/1/ A szociális célú tűzifa támogatás mértéke lakóingatlanonként minimum 0,5 m 3.
/2/ A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat
gondoskodik.
/3/ A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi
elismervényen köteles igazolni.
/4/ A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
maga használhatja fel.
/5/ Amennyiben a jogosult 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.
5.§.
/1/ A szociális célú tűzifa támogatási kérelmet a polgármesteri hivatalba lehet benyújtani az 1.sz. melléklet
szerinti nyomtatványon.
/2/ A jogosultság megállapításához csatolni kell a lakásban élő család minden tagjára vonatkozó, a kérelem
benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásokat, a vegyes tüzelésre vonatkozó, 2014. júliustól vásárolt
legalább 5 q tűzifa, vagy 5 q szén mennyiségről szóló számlát.
/3/ A támogatás odaítéléséről az egészségügyi-szociális bizottság dönt.
/4/ A kapott támogatás felhasználását a helyszínen a polgármesteri hivatal ellenőrizheti.
6.§.
/1/ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
/2/ A rendelet 2015. február 15-én hatályát veszti.
Kissné Klusóczki Katalin sk.
jegyző

Pozbai Zoltán sk.
polgá rmester
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FONTOS TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda
vezető: Gajó Balázsné
tel.: 70/459-1701
46/ 900-052

Közösségi ház
Sajólád, Dózsa Gy. u. 110.
vezető: Bernáth Zoltánné
tel: 46 / 593-265

Polgármesteri hivatal
3572. Sajólád, Ady Endre u. 2.
tel.: 46 / 593-220
E-mail: ph@sajolad.hu

Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgató: Szabó Zsófia
honlap: fratersajolad.hu
tel.: 46/ 593-213
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
3572 Sajólád, Dózsa György u. 111.
tel.: 900-050
gyermekjóléti családgondozó: Novák Nikolett
családsegítő: Balogh Csilla

-

Dolores fiókgyógyszertár
3572 Sajólád, Dózsa György u.130.
tel.: 46/ 393-009
Nyitva tartás:
Hétfő:
8.00-16.00
Kedd:
8.00 -16.00
Szerda:
10.00 - 18.00
Csütörtök: 10.00 - 18.00
Péntek:
8.00 -16.00
Hétvégén: zárva

tel.: 70/441-8557
tel.: 70/440-8556

Nyitva tartás:
Hétfő 13.00 - 15.00
Kedd ----Szerda 8.00 - 15.00
Csüt.: 8.00 - 12.00
Péntek ------Gyermekrendelés

gyermekorvos: dr.Hortai Rita

Karbantartó csoport
Varga Norbert tel: 70/459-1719
műhely:
70/459-1708

tel.: 06-30/ 249-5637
tel: 46 / 493-088

Fogászati rendelés:

Ügyelet: 384-497
Rendelés idő:

Sajólád, Dózsa György u. 111.
Sajópetri, Petőfi u. 23.

Hétfő:

9.00 - 12.00 betegellátás
12.00 - 13.00 előjegyzett betegek
Kedd:
13.00 - 15.00 betegellátás
15.00 - 16.00 előjegyzett betegek
Szerda:
9.00 - 11.00 betegellátás
11.00 - 12.00 előjegyzett betegek
Csütörtök: 10.00 - 12.00 tanácsadás
12.00 - 14.00 betegellátás
14.00 - 15.00 előjegyzett betegek
Péntek:
9.00 - 11.00 betegellátás
11.00 - 12.00 előjegyzett betegek
Felnőtt rendelés

Asszisztens: Dolinka Attiláné
Sajólád

A rendelési idő
változhat!

háziorvos: dr.Kovács Viktória
ápolónő: Princz Jánosné

Hétfő

13:00-17:00 7:30-12:30

Kedd

8:00-13:00

Szerda

7:30-12:30 13:00-17:00

-

Csütörtök 13:00-17:00

-

Péntek

-

Rk. plébánia

tel: 30/735-4290
tel.: 70/366-52-05

Sajópetri

-

tel: 46 / 593-217

Ügyintézési idő:
hétfőtől péntekig
08.00 - 11.00 és 15.00 - 16.30

Rendelési idő:
Hétfő:
9.00 - 11.00
Kedd:
9.00 - 11.00
Szerda:
14.00 - 16.00
Csütörtök: 14.00 - 16.00
Péntek:
9.00 - 11.00

Mezőőr: Czaga Ferenc
tel.: 70/459-1709

Védőnők:
Csavajda-Burinda Szilvia
Kiss-Kovácsné Baranyi Mónika

tel: 46 / 900-051
tel.: 70/459-1710
tel.: 70/459-1711

Vérvétel: csütörtök 6:30-8:30 a védőnői tanácsadóban
Gombár Istvánné
tel.: 30/695-6276
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Fogadóóra

RENDELÉSI IDŐ

7:45-9:45

-

7:45-9:45

7:45-9:45

7:45-9:45

Iskolanap

-

Iskolanap

-

-

-

Várandós anyák tanácsadása

-

-

8:00-12:00

-

-

Csecsemő- és gyermektanácsadás

-

-

-

8:00-12:00

-
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Összeállította:
Bernáth Zoltánné

ÉLETÜNK SAJÓLÁDON
„MERT AHOL EMBERSZERETET VAN, OTT JELEN VAN A MESTERSÉG SZERETETE IS…”BESZÉLGETÉS, KÖZSÉGÜNK ÚJ HÁZIORVOSÁVAL, DR. KOVÁCS VIKTÓRIÁVAL
Hetekkel ezelőtt örömteli hírként fogadtuk, hogy községünk új háziorvossal
gazdagodott. „Alkalmazkodó, rendkívül szerény, segítőkész, figyelmes,
készséges, alapos, mosolygós tündér, angyal”… talán ezek azok a
leggyakrabban használt jelzők, metaforák, amelyekkel betegei az első
benyomások alapján illették.
Azonban még sokan nem ismerik, így helyi kulturális lapunk fontosnak
tartotta, hogy talán kicsit közelebbről, kicsit közvetlenebbül mutathassa be az
Olvasóknak…
- Szendrei Csilla vagyok!- mutatkoztam be a telefonos megkeresés alkalmával.
- Kovács Viktória vagyok! - hangzott el azonnal a kedves, segítőkész válasz.
Egy fiatal, üde hang és egy pár perces monológ alapján
azonnal megfogalmazódott bennem, hogy a személyes
beszélgetés közvetlenül és kötetlenül fog zajlódni egy
közvetlen és kellemes interjúalannyal. Meg kell
mondjam, nem csalódtam!
Az alábbi beszélgetés „fonalára”bemutatkozó
mondatok sorozatát, jövőbe mutató terveket,
életképeket, a hivatásról alkotott gondolatokat „fűztük
fel”…
- Hogyan mutatná be Önmagát? Melyek azok az
információk, amelyeket szívesen megosztana az
Olvasókkal?
- Dr. Kovács Viktória vagyok. 1986-ban születtem
Miskolcon. Jelenleg is Miskolcon lakom férjemmel és két éves
kislányommal. A Földes Ferenc Gimnázium biológia
tagozatán végeztem középiskolai tanulmányaimat, majd
felvételt nyertem a budapesti Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Karára.
Már az egyetemi tanulmányaim során elhatároztam,
hogy hivatásul a háziorvosi pályát szeretném választani.
Tudományos diákköri munkát végeztem a Családorvosi
Tanszéken, szakdolgozatomat a kutatási eredményeim
felhasználásával készítettem el. Általános orvosi diplomámat
2010-ben vehettem át.
Ugyanezen évben jelentkeztem és felvételt nyertem a
Debreceni Egyetem háziorvostan szakképzésére. A háziorvosi
szakképzés rezidensi programját szülővárosomban és
Debrecenben
teljesítettem.
A
Debreceni
Egyetem
Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékén a
háziorvostan szakképzés törzsképzési periódusát lezáró
vizsgát teljesítettem. Szeretném a községben élők ellátását,
gondozását, a prevenciót és az egészségmegőrzést a lehető
legjobban, magas szakmai szinten végezni.
- Mit gondol? Ismerősei, barátai hogyan mutatnák be,
milyen emberi vonásokkal jellemeznék dr. Kovács
Viktóriát?

- Nem is tudom, hogy mit válaszoljak. Ezt a kérdést
szerintem nekik kellene feltenni.
- Melyek azok a momentumok az életében, melyek a
pályaválasztáskor anno az orvosi pálya felé terelték?
- Ameddig vissza tudok emlékezni egész kicsi gyerekkorom
óta orvos szerettem volna lenni. Az iskolai tantárgyak közül
különösen érdekekelt a biológia és a kémia. A legfőbb
motivációm az volt, hogy szerettem volna segíteni az
embereknek.
- Ön szerint melyek azok a kompetenciák,
jellemvonások melyekkel feltétlenül rendelkeznie kell a
ma orvosának?
-A kompetenciák közül az alábbiakat emelném ki a teljesség
igénye nélkül: szakmai ismeretek, a szakirodalom követése, az
elméleti tudás folyamatos szinten tartása, továbbképzéseken
való részvétel, az új gyógyszerek és egyéb terápiás
lehetőségek naprakész követése.
A jellemvonások közül nem szeretném az összeset
felsorolni, de véleményem szerint a legfontosabbak közé
tarozik a türelem, az empátia, az emberek iránti odafigyelés,
a meghallgatásuk.
Még egyet azonban kiemelnék. Nem elegendő pusztán a
betegséget kezelni, hanem a páciens testi, lelki, szociális és
környezeti szempontjait valamint ezek összefüggéseit
egyaránt figyelembe kell venni a betegellátó tevékenység
során.
- Milyenek az első benyomások az itt élő emberekről, a
községről?
- Hosszú évek után, amikor most újra a községben jártam
nagyon kellemes tapasztalatokat szereztem. Szépnek találtam
a rendezett, parkosított tereket, sok épület, köztük az orvosi
rendelő és az egészségház is megújult az utolsó látogatásom
óta. A felújított rendelőben nagyon kellemes környezetben
dolgozhatunk.
A sajóládi lakosok nagyon nyitottak, közvetlenek,
szeretettel fogadtak, ami nekem nagyon jól esett. Bízom
benne, hogy hosszú távú, nagyon jó emberi és orvos-beteg
kapcsolat alakul majd ki közöttünk.
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- Melyek azok a tervek, célok, melyek megvalósításra
várnak? Hogyan látná magát szívesen 20 év múlva?
- Sajólád község háziorvosaként magas szakmai színvonalú,
jól működő rendelést szeretnék létrehozni. Terveim között
szerepel a rendelési idő beosztása, a várakozási idő
mérséklése, az időpontok alapján történő betegellátás
megvalósítása.
Ehhez a lakosság szíves türelmét, segítségét és
megértését kérném. Szakmai tudásommal szeretnék
segítséget nyújtani az itt élők egészségének megőrzésében,
betegségeinek
megelőzésében,
illetve
kezelésében.
Betegeimmel kezdettől fogva jó kapcsolat kialakítására
törekszem, szeretném minél hamarabb elnyerni a bizalmukat.
- Tudjuk azt, hogy rögzített beszélgetésünk a Ládi
Körkép decemberi számában fog megjelenni! Kicsit
előre tekintve, karácsony ünnepéhez közeledve milyen
érzések, gondolatok fogalmazódnak meg Önben? Mit
üzenne pácienseinek?

- Először is minden kedves betegemnek kívánom, hogy
szeretteik körében, békességben és jó hangulatban teljenek az
ünnepek!Figyeljünk egymásra és azokra is, akik ilyenkor is
egyedül vannak! Nekik talán még fontosabb ilyenkor a
törődés vagy egy-két kedves szó.
Szakmai szempontból természetesen felhívom a kedves
betegeim figyelmét, hogy akik állandó terápiában részesülnek
ellenőrizzék a gyógyszereiket, nehogy az ünnepekre
gyógyszer nélkül maradjanak!
- Kedves Doktornő!
Köszönöm,
hogy
elfoglaltságai
ellenére
az
interjúfelkérésre örömmel és lelkesen vállalkozott!
Kívánom, hogy a szeretet karácsonyfája alatt
szenteste „megvalósult ajándékként „várják Önt
megálmodott álmok, rejtve maradt vágyak!
Köszönöm, hogy beszélgethettünk!
Szendrei Csilla

„TALÁLKOZZUNK ESTE A SZOBORNÁL!”
Korosodó embereknél sajnos már hamarabb előjönnek nem várt egészségügyi problémák, melyek
megelőzésére sokat tehetünk életmód változtatással, sok mozgással. Hiszen a mozgás maga az élet!
„Már az ősember tudta, hogy a monoton, ritmikus mozgás megnyugtat, ezért esik jól a kisbabának a ringatás, és
hatásosan oldja a stresszt a séta, a futás, a biciklizés. Közben lehet számlálni a lépéseket, de ugyanilyen hasznos a
mantra, az ima, a ritmikus mondóka, mert mindegyik alkalmas arra, hogy szabályozza a légzést, háttérbe szorítsa a
mindennapi gondokat és komoly relaxációs választ váltson ki.” – idézem dr. Kuklis Esztert.
Kobák István, sajóládi kiskereskedő az elmúlt tél folyamán gondolt egyet és feleségével a napi munka
után elindultak esti sétára, településünk utcáit járva. Példájukat mások is követték, így esténként kisebb
csoport verbuválódott össze a Szent János szobra előtti téren, különösebb szervezés nélkül. Fél hatkor indult
a séta, melynek során általában hat kilométert tettünk meg kettő óra alatt. Jól esett a gyaloglás a friss levegőn
mindannyinknak.
Nem volt fárasztó, beszélgetve gyorsan fogyott az út és az idő. Estéről estére cserélődött a társaság,
kinek hogyan engedte az ideje és energiája, aszerint vett részt.
Különösen jó dolog, hogy szabadon, minden kötelezettség nélkül jött létre egy kis közösség, ahol jól
érezve magunkat, tettünk valamit az egészségünkért. Bárki, bármikor csatlakozhatott önkéntesen, költségek
nélkül. A friss levegő, a mozgás, a közösség nem csak fizikailag tett jót, de lelkileg és szellemileg is.
Amikor elmúlt a tél és beköszöntött a szép tavaszi idő, egyre többet voltunk a kiskertekben, metszettük
a fákat, gyümölcsösöket, veteményeztünk, estére kimozogtuk magunkat, jól el is fáradunk. Megcsappant a
sétáláshoz való kedv, aztán el is maradt.
Az őszi munkák után rövidesen újra kopogtat a tél. Biztatunk mindenkit, hogy a hosszú téli estéken
csatlakozzon ismét a mozogni vágyókhoz, ha jónak látja és megteheti.
Találkozzunk esténként a szobornál!
Dudás Gáspárné

HERMAN OTTÓ- EMLÉKÉV
Az utolsó magyar polihisztor 1914. december 27-én halt meg
Budapesten. Az év folyamán az ország számos pontján
kulturális programok, kiállítások, előadások sorozata mutatta
be a madarak atyjának is nevezett természettudós, etnográfus,
politikus és író munkásságát ,életművét. A centenárium
alkalmából Miskolc város közgyűlése posztumusz díszpolgári
címet adományozott a tudós számára. Az emlékév programjai
december 27-én, halálának 100. évfordulóján a Miskolcfelsőhámori sírjánál tartandó megemlékezéssel zárulnak. A
Bükkben tett kirándulásunk alkalmával leróttuk kegyeletünket
szobra és síremléke előtt.
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Dudás Gáspárné

„SZOLGÁLJATOK AZ ÚRNAK ÖRVENDEZÉSSEL, MENJETEK ELÉJE VÍGASSÁGGAL.”
- REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÜL SAJÓLÁDON
„Nagyon nagy pillanatot élünk mi most át, amikor Isten előtt állva, Őhozzá fordulunk. Uram segíts meg, adj most jó előmenetelt és ezt
követően hozzáfogunk a templom építéséhez! Ez az épület nemsokára újjászületik és templomi öltözetet kap;és a meghívókon szereplő
látványterv valósággá lesz. Már most öröm van a szívünkben, mert azt látjuk a hitnek látásával, ami most még nincsen, de majd lesz. Így
éljük meg hitünket is, mindent, amit Isten megígért. Újra és újra átéljük, hogy az megvalósul. Már most a kezdetre is mondhatjuk, hogy
történelmi pillanatot élünk meg. Egy templom építése akár egy gyülekezet, akár egy település életében több száz évenként történik meg. Most
itt megtörténik.” - hangzott el 2014.szeptember 26-án a Sajóládi Református Egyházközség templomának alapkőletételekor.

Az ünnepi alkalmon a sajóládi lakosok nevében Pozbai
Zoltán polgármester úr fejezte ki örömét , melyben
osztozott Csomós József püspök, Tállai András
nemzetgazdasági miniszterhelyettes és Szőnyi Tamás
esperes is. A jelenlévők mindegyike közösnek és
egynek érezte a gondolatot: „Építkezésünkkel is az Úrnak
kívánunk szolgálni…
Az Úrért és az ő népéért fogunk
hozzá az építkezéshez, még akkor is, ha tudjuk ez a mi
erőnket meghaladja.”
Köztudott, hogy a sajóládi
gyülekezet életútján
meghatározó volt, a templom utáni vágyakozás.
Ezúttal a megvalósulás, a beteljesedés küszöbén, e jeles
alkalom kapcsán kérdeztem Victor Anna lelkésznőt…
- Hány főt számlál jelenleg a sajóládi református
gyülekezet? Milyen múltra tekint vissza?
- Sajólád, mint település kezdettől római katolikus lakosú
volt, életét meghatározta, hogy pálos szerzetesi rend
működött itt. Reformátusok a hatvanas évektől kezdve
költöztek a településre, hasonlóan Sajópetriben is. Az akkor
rohamosan fejlődő Miskolc jó munkalehetőséget kínált a
Szabolcs-Szatmári, bodrogközi és Felső-Borsodi embereknek.
Gyermekeiket a szomszédos református gyülekezetbe vitték
megkereszteltetni és később konfirmálni is. Mint ónodi
református lelkipásztor felismerve ezeknek az embereknek a
református egyházhoz való elkötelezettségét, a rendszerváltás
után az iskolai hitoktatás adott lehetőséget, hogy a
gyermekekkel foglalkozzam.1991 szeptemberétől református
hitoktatás kezdődött az általános iskolában.1991. december
24-én az első karácsonyi istentiszteletet a gyermekekkel és
szüleikkel az iskola aulájában tartottuk.1994 júliusában az
első gyülekezeti istentisztelet a házasságkötő teremben
zajlott. Egyre többen csatlakoznak a gyülekezethez a sajóládi
és sajópetri reformátusok közül. A 2001-es népszámlálási
adatok szerint Sajóládon 416, Sajópetriben 137 református
él. A gyülekezetnek jelenleg 60-70 elkötelezett, aktív tagja
van, de gyülekezetünkhöz tartozik a több mint 50 hittanos
gyermek és családjaik is. Számon tartjuk a 20 év alatt
konfirmált fiatalokat is, még ha ritkán is látjuk őket, de
hozzánk
tartoznak.
1995-ben
a
Borsod-Gömöri
Egyházmegyei
közgyűlés
az
Ónodi
Református
Egyházközség szórványává nyilvánítja. Ebben az évben
választja meg a gyülekezet első presbitereit, úgy mint Tompa
Lászlót, Bús Attilát, Szerdahelyi Ildikót és Cziel
Lászlót. 1998 novemberében a Tiszáninneni Egyházkerület
és a Gustáw Adolf Werk segítségével egy kb. 150 m2
alapterületű, lakóházat vásárol, a falu központjában,
gyülekezeti ház céljára. 1999 májusára egy 70-80 férőhelyes
gyülekezeti termet alakít ki a gyülekezet és pünkösdkor már
itt tartja az istentiszteletet. 2001 őszén hálaadó istentisztelet
keretében avattuk fel a gyülekezeti házat. Ünnepen jelen volt
Dr. Mészáros István, püspök és Dr. Szabó Dániel
főgondnok.2003. évi közgyűlés a sajóládi gyülekezetet önálló,
szavazattal rendelkező gyülekezetté nyilvánítja.

- Mióta van jelen az új református templom építésének
vágya, gondolata a gyülekezet fejében?
- Konkrétan 5 éve foglalkozunk vele. Először csak toronyról
gondolkoztunk, de egyre jobban formálódott az átépítés
gondolata.
- Mit tudhatunk jelenleg az építés folyamatáról,
körülményeiről, forrásairól?
- Minden építkezést az alapoknál kell kezdeni, hála Istennek
az alapok megerősítése már megtörtént, folytatódott a
bontással, ami számunkra is nagyon ijesztően nézett ki: a sok
nyílászáró miatt volt rá szükség. December folyamán még a
tető kerül rá az épületre és kezd emelkedni a torony is.
Következő évi feladatunk lesz a szerkezetkész épület
folytatása. Jelenlegi adományokból szerkezetkész állapotig
tudunk jutni. Reméljük, hogy további adományokból,
támogatásokból tudjuk folytatni. Mivel az építkezés teljes
összege nem áll rendelkezésünkre, ezért nem tudjuk azt sem,
hogy mikorra tudjuk befejezni a templomot, de ezért
imádkozunk, és kérjük, hogy mindenki támogassa
imádsággal és adománnyal.
- Milyen lelki értelemben vett változásokat hozhat
majd a templom elkészülése a gyülekezet életében?
- A templom és annak tornya a magyar ember számára
mindenképpen az ég felé mutat: üzeni jelen van Isten az
ember életében, lehet őt keresni és megtalálni. Bízunk benne,
hogy akik esetleg nem tudtak a gyülekezet életéről, vagy
idegenkedtek belépni egy lakóházba, azok a templomot látva
elindulnak és örömmel vesznek részt az istentiszteleteken.
Fontos információként közölném, hogy az építkezés ideje alatt
is tartunk istentiszteletet, melynek helye a házasságkötő
terem. Ideje: vasárnap 14.00 óra. Szeretettel várunk
mindenkit!
- Hogyan készül a református közösség karácsony
ünnepére?
- Röviden válaszolva: adventi lélekkel. Bővebben: a
gyülekezetünk is készül részt venni a falu közösségével
együtt az adventi gyertyagyújtásokon, mint előző éven is.
Gyülekezeten belül a gyermekek most is készülnek verssekkel,
énekekkel, szerepjátékkal. Minden éven szervezünk a
gyermekeknek egy „adventi gyermekalkalmat” is; reméljük
ezen az éven sem marad el. Idén a várakozásunkban ott van a
templom építésének első üteme is, megláthassuk épületünk új
arculatát is.
- Kedves Lelkésznő! Bízunk benne, hogy Isten
segítségével az alapkőletételt követően nemsokára
újabb örömteli esemény kapcsán beszélgethetünk!
Reméljük, hogy egy meghívó fejlécén mihamarabb
olvashatjuk a 100. zsoltár igéjét:
„Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel,
adjatok hálákat az Úrnak, áldjátok az Ő nevét, mert jó az Úr,
örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az
Ő hűsége.”
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BESZÉLGETÉS KISS IMRÉNÉ, KATIKA NÉNIVEL,
A SAJÓLÁDI ISKOLA NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSÁVAL
Minden ember életében meghatározó szerepet kap az
iskolai élménye, ki volt az a tanár néni aki elindította az
úton, milyen emlékeket őriz róla. A Ládi Körkép
hasábjain már több alkalommal találkozhatott a kedves
olvasó
helyi
pedagógusok
pályafutásának
bemutatásával és ezt a hagyományt szeretnénk a
későbbiekben is folytatni.
Jelenlegi beszélgetőtársam Kiss Imréné magyartörténelem szakos, nyugdíjas pedagógus, aki közel
harminc évet dolgozott a sajóládi általános iskolában.
Jegyzeteltem… Arra lettem figyelmes, még most is
érdeklődve hallgatom és újra mennyit tanulok tőle.
Igen, ilyen egy igazi pedagógus! A 83 éves Katika néni
szellemileg teljes frissességgel rendelkező ember nem a
betegségeiről, nem az elmúlásról beszél, hanem a
magvetést tartja ma is legfontosabbnak.
„Az elemi iskolai évek elvégzése után 1943-ban
kezdődött számára a négy polgári viszontagságos,
emberpróbáló időszaka. Miskolcon, a Városház téren áll ma is
a zárdakápolna melletti intézmény (mai nevén Fráter György
Katolikus Gimnázium), ahol irgalmas nővérek, apácák adták
át tudásukat, formálták világról alkotott nézeteit az ott
tanulóknak. Kötelező volt az egyenruha és a zárdasapka
hordása iskolában és utcán egyaránt, melyet én büszkén is
viseltem, de ezt abban az időben nem mindenki nézte jó
szemmel. Előbb albérletben laktam, majd a negyediket már a
Karancs Teréz kollégistájaként végeztem.
Az iskola után rokonokhoz kerültem és kitanultam a
kereskedő szakmát, de kitartottam gyermekkori vágyam
mellett, én csak tanár akartam lenni. Még mindig nem
valósulhatott meg az álmom, elmentem a Ládpetri hivatalhoz
pénzügyi dolgozónak 48-tól53-ig. Itt meg kell említenem,
hogy 52-ben férjhez mentem és 1956. október 22-én
megszületett az első gyermekem. Nemsokára 1958-ban
megszületett kisebb fiam, Péter. Sajnos, abban az időben nem
sokáig maradhatott otthon az anyuka gyermekeit nevelni,
nem volt gyes, nem volt gyed, pár hónap szülési szabadság
után vissza kellett menni dolgozni. Újra a Tanácsházán
dolgoztam, még az anyakönyvvezetői vizsgát is
megszereztem, majd munka mellett végre 1963-ban
leérettségizhettem.
Ősszel jelentkeztem az Egri Tanárképző Főiskolára.
Család mellett levelezőn végeztem a magyar- történelem
szakot, de nem bántam, csak hogy végre megvalósulhatott az
álmom. 1967-ig a diplomám megszerzéséig képesítés nélküli
nevelőként tevékenykedtem, négy éven át próbáltam átadni
azt a tudást, melyet addig megszereztem, illetve
folyamatosan bővítettem a főiskolai évek alatt. Megtanultam
nem elég leadni a tananyagot, több is kell ahhoz, hogy jó
pedagógus váljék belőlem, szükség van több odafigyelésre,
oktatás mellett a nevelésre. Akkoriban nagy szó volt, ha egy
képesítés nélküli nevelő évenkénti jutalomban részesül a
Járási Hivataltól, de az elismerés tagadhatatlanul
mindenkinek jól esik. Részt vettem a Dolgozók Iskolájának
munkájában, szinte kivétel nélkül minden évben osztályfőnök
voltam. Úgy érzem megtaláltam a hangot felnőttel és
gyermekkel egyaránt.

A pedagógus pálya szépsége, amikor látja a tanár az
általa nevelt diákból milyen ember válik, látja az elvetett
magnak a termését. Számtalan ünnepséget vezettem le, a
szereplő gyerekek sikerét, a közönség arcán az örömöt látva
visszaigazolást kaptam arról, hogy azt amit csinálok az jó,
ilyenkor kicsit sajátomnak érezhettem én is a sikert. A
könyvtár vezetője voltam hosszú éveken át, szakszervezeti
titkári munkám is csak megerősít abban, hogy a mi
pályánkon nem elég csak az anyagot leadni, széles látókörrel
és közösség építő szándékkal kell rendelkezned. A tanári
hivatáshoz példamutató viselkedésre, mély alázatra van
szükség, erős elkötelezettségre, mert emberpróbáló szakma, de
a gyerekek szeretete, ragaszkodása, tudásvágya mindenért
kárpótol!

A sajóládi iskola az 1960-as 70-es években

A Sajóládi Általános Iskolában magyart és történelmet
tanítottam egészen a nyugdíjazásomig, 1987. december 25éig. Pedagógus szakma hiányában még 8 évet dolgoztam és
1995-től élem nyugdíjas napjaimat családom körében, hálát
mondok érte mindennap a jó Istennek!”
Köszönöm a beszélgetést általános iskolai magyartanárnőmnek, az Ő szavaival zárom soraimat,
melyeket Gál Mihálytól idézett: ”Porból lettünk és porrá
leszünk! De ennek a porszemnek kell embernek lenni!”
Drága Katika néni! A sok- sok porszem nevében,
akikből kemény munkával, de embert gyúrtál
kívánunk hosszú életet erőben és egészségben,
családod körében eltöltött boldog nyugdíjas éveket!
A tanár magát a kultúrát közvetíti, a világ
sokszínűségét,akár orvos lesz valaki, akár jogász vagy
éppen űrhajós,egy mindben közös: valahol, valamikor
egy tanító néni tette lehetővé, hogy kialakítsanak
magukban bizonyos világlátást, viselkedési formát és
később egész életükben ezt használják.
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GONDOLATOK AZ ÜNNEPEKRE
A DÍNÓK FÖLDJÉN…
Szeretek írni… Valahogy megfoghatatlan az a varázs, mikor gép elé ülök. Érzem, hogy gondolatok, érzelmek, s csak remélem, hogy formáló
értékek nyomódnak a virtuális papírra… Jó hallani sétáim során, hogy a történetek, memoárok valóban nyomot, hagytak, hagynak az Olvasók
szívében, lelkében. Felemelő érzés, hogy írhatok, hogy megoszthatok számomra a közlésre méltónak hitt gondolatokat. Bízom benne, hogy
karácsony szent ünnepéhez közeledve a következő, élet ihlette történet is helyet kaphat valahol… Valahol ott, ahol nyomot hagyhat… S ezzel a
nyommal talán üzenhet, hogy élni, megélni, emberi pillanatokat átérezni jó!

Nagy pelyhekben hullott a hó. A faágak reszketve
dideregtek a farkasordító hidegben. Benn, a meleg
szobában álmosan indult a reggel. Peti harmadszorra
hallotta édesanyját:
- Kisfiam, már századszorra mondom, kelj ki az ágyból;
elkésünk! De Peti nem kélt. Fáradtan nyújtózkodott
traktoros paplanja alatt. Szorosan zárta, szorította
szemeit, mintha görcsösen tartana valamit. Valamit,
amitől azon a reggel képtelen volt elszakadni.
- Peti, kisfiam, mi van veled! Tudom, hogy kis lusti – busti
nebuló vagy így reggel, de mára már ez sok! Elkésel az
oviból, én pedig a dolgozóból.
- Anya - Mama csak egy kis perc - mondta Peti! Tudod, ma
éjszaka megint csodás helyen jártam… Száz meg száz
csodás…
- Petikém, siessünk-szakította félbe a kisfiú mondandóját
Anya- 10 perc múlva indulnunk kell, s tudod nem
szaladhatunk, mert megint megfázik a torkocskád!
Gyógyszerre pedig ebben a hónapban már nincs pénzünk.
- Tudom, bólogatott okos fejével Peti, a nagycsoportos
óvodás, s meglepő gyorsasággal kapkodta magára a kikészített
ruhát.
- Indulhatunk?! - simogatta meg a kócos buksit Anya.
- Tudod Anya - Mama ma éjszaka már megint a dínók
földjén jártam…
- Köszönj szépen a szomszéd néninek! – figyelmeztette
Anya Petit.
- Csókolom Kati néni! Elkísérsz Te is az óvodába? Tudod,
akkor elmesélném neked az álmomat!
- Hát persze, hogy elkísérlek Peti! Peti már két kezet
szorított… S a hó közben csak hullott, hullott, mint
Petiből a szó. A dínók földjéről mesélt, ahol annyi meg
annyi kalandban volt része, s annyi meg annyi dínóval
találkozott.
- Tudod, Kati néni a dínók földje nagyon izgalmas hely. És
azt is tudod, hogy a Petrának az anyukája már meg is vette
az oviban azt a könyvet, ami a dínókról szól. Az én Anya Mamám is megveszi majd, csak tudod meg kell várnunk míg
leárazzák, mert most még nagyon drága, s Anya - Mama
nem tudná kifizetni.
- Megérkeztünk - szólt Anya!
- Bejössz velem te is Kati néni? - állt kíváncsi tekintettel
Peti, a Misi Mókus csoportos az óvoda kapuja előtt.
- Most sietnem kell Peti a gyógyszertárba! Tudod, tegnap
nem kaptam meg azt a gyógyszert, amitől nem fáj a lábam.
Azt mondta a gyógyszerész néni, hogy mára megérkezik.
- Akkor siess Kati néni!- simogatta meg a szomszéd néni
térdét Peti! Majd integetek és puszit is küldök, hogy ne
fájjon annyira a lábad.

És Kati néni csak ment, bicegett, nagyot nyelt, majd
visszafordult, integetett… és megint ment, majd
integetett és puszit dobott, majd , amikor már nem látta
Petit, megnézte vékonyka pénztárcáját… megfordult és
hazabicegett.
Hangulatosan telt az a bizonyos nap az óvodában.
Mint minden nap karácsonyig. Szaloncukor, fadíszítés,
kézműveskedés, ünnepi szerepjátékok hozták még
közelebb karácsonyt a pici szívekhez.
Csak az a bizonyos válasz keserítette el Peti minden
délutánját:
- Ugye Petikém megérted… most Anya nem tudja neked
megvenni. Majd, ha leárazzák!
És Peti várt, várt. Próbált mindig jó fiú lenni. A
Jézuskához még levelet is írt, melyben „A dínók
földjén” című könyvet kérte ajándékul. S megfogadta,
hogy nem verekszik, Anya - Mamának sokat segít és
minden reggel szót fogad és megpróbál a világ legjobb
kisfiúja lenni.
Aztán eljött a várva várt szenteste. Peti izgatottan állt a
fa előtt… Épp a Mennyből az angyal hangzott a
tévéből, amikor….
- Anya - Mama csengettek! - szaladt az ajtóhoz Peti!
- Kati néni, hát te vagy!
- Peti!... Szerintem ez a Jézuska összekeverhette az
ajándékainkat! - nyújtotta át Kati néni az csomagot
Petinek! Nézd csak átlátszik a csomagolás!
- A DÍNÓK FÖLDJÉN – ordított fel Peti!
S a kisfiú szemébe könnyek gyűltek.
- Jó, jó … Peti örülök, hogy boldog vagy, de hol van az én
ajándékom? Még nem cseréltünk!!!
- Hú tényleg-szaladt Peti a karácsonyfájukhoz! Akkor biztos
ez a te ajándékod!
Kati néni a könnyes szemű Anya - Mamára kacsintott,
majd izgatottan bontotta ki a kis csomagot!
- Látod Peti, most már biztos vagyok benne, hogy Jézuska
valóban összecserélte az ajándékunkat, hisz ez a kedvenc
kókuszos csokim.
A kisfiú csillogó szemmel szorította a könyvét.
– Tudod, Kati néni én nagyon jó fiú voltam… de ez a könyv
nagyon drága lehetett a Jézuskának. A többi gyereknek vajon
tudott ajándékot venni?
- Nézd csak Peti! - guggolt le már cseppet sem fájós
lábával Kati néni a kisfiú mellé. Látod ezt a sok számot?
Hát ebből látszik, hogy a könyvet leárazták!
- Anya - Mama, hallod? Leárazták!!!!! Én éreztem, hogy
egyszer, hogy egyszer majd leárazzák!
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A KARÁCSONYFA ÁLLÍTÁS EREDETE
Az örökzöldek tisztelete már a germán, a római, az egyiptomi és a kelta kultúrában is jellemző volt. A középkori szokás
szerint gyakori tevékenységgé vált a fiatal fák kivágása,az ifjú élet feláldozása, mely Jézus földi életét akarta
szimbolizálni. Majd a legenda szerint Luther Márton állított fel legelőször karácsonyfát kis családjának 1537 tájékán.
Írásos emlék az Elzász környéki karácsonyfa vásárlást említi az elsők között német lakta területen1521 tájékán. Korai
terjesztőkként tartják nyilván a német protestáns közösségeket a XVI. sz. elején. Igazi elődjeként emlegetik a karácsonyi
piramis formát, mely egy virágcserépben vagy vázában felállított 3 deszka darab csúcs formába összefogva, piramis
alakban, tetejére gyertya rakva szintén német területről eredt. Jóval későbbi időre (1814) tehető a bécsi bankárcsalád (kik
szintén Németországból, Berlinből származtak) ünnepi fájának eseménye, melynek csodáját még a Titkosrendőrség is
feljegyezte. Arisztokrata körökben kezdett egyre jobban megjelenni, majd a kivándorlók kijuttatták a tengeren túlra is. A
karácsonyfa igazán a XX. század elején terjedt el Európában. Az otthonok melegében rügyeztetett termőágak utóda a
karácsonyfa. Németlakta vidéken Katalin vagy Borbála napon vízbe tett ágak zölddé, életerő jelképévé váltak.
Magyarországra a XVI. század derekán karácsonyfának mondják a földesúrnak karácsonyi adóként beszállított tüzelőt is.
Feljegyzés van arról is, hogy hazánkban az első karácsonyfát 1824-ben Brunszvik Teréz kisdedóvójában Aszódon
állították fel. A XX. sz. elejétől beszél a magyar történetírás arról, hogy az emberlakta hajlékokban egyre többen
díszítenek fel kis ágakat, gallyacskákat karácsonyra. Ma már a keresztény országokban világszerte állítanak fel
karácsonyfát.

APRÓSZENTEK
Tudod-e kik voltak az aprószentek? A Bibliában Máté evangéliumában olvashatunk róluk. A leírás szerint
aprószenteknek nevezzük azokat a két év alatti fiúgyermekeket, akiket a kegyetlen és trónját a zsidók királyától féltő
Heródes király karácsony ünnepe után, december 28-án kivégeztetett. Az egyház ártatlan vértanúkként tartja számon
őket. A keleti egyház december 29-én ünnepli, a nyugati római vallás dec. 28-án emlékezik meg róluk. Történetük: a
napkeleti bölcsek a csillagot követve Heródes király udvarába érnek és ott érdeklődnek arról, hogy merre menjenek
Betlehem felé, ahol megtalálhatják az újszülöttet, a Messiást, a zsidók királyát. Heródes megmutatja nekik az utat, de
megígérteti velük, hogy ha odaérnek, jelentik neki, hogy ő is tiszteletét tegye és hódolhasson neki. A bölcsek megtalálják
a várva várt Messiást, de mindhárman álmukban jelenést látnak, mely óvva inti őket, hogy Jeruzsálembe visszamenjenek,
ezért másfelé térnek haza. Eközben Józsefet, Mária jegyesét angyal figyelmezteti álmában, vigye a gyermeket és Máriát
Egyiptomba. Heródes amikor megtudta, hogy a bölcsek kijátszották, szörnyű haragra lobbant és Betlehemben s
környékén minden fiúgyermeket megöletett 2 éves korig. Az aprócska, ártatlan gyermekek, akik még nem tudtak
vallomást tenni Krisztusról, vérük hullásával tettek tanúságot.
Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

ELFELEDETT SZILVESZTERI, ÚJÉVI BABONÁK, SZOKÁSOK.
Szilveszter éjjelén, ha éjfélt üt az óra, egyszerre vagyunk a múltban, jelenben és a jövőben. Ebben a pillanatban átlépünk
az óévből az újesztendőbe. A szilveszter ettől különleges estéje az évnek, a legkülönfélébb babonák és hagyományok
kapcsolódnak hozzá és az újév napjához. Az összesnek a célja, hogy egészséget, boldogságot, bőséget és szerencsét
varázsoljanak a következő évre. Szilveszter éjjelén lármázással, zajkeltéssel búcsúzzunk az óévtől, hogy elijesszük az
ártó szellemeket (kelepeléssel, petárdával, pezsgő durranással, stb.)
- Éjfél előtt pár perccel gondoljunk három kívánságra! Képzeljük el, mikor szeretnénk ha teljesülnének!
- Távol lévő párok koccintás előtt egy kis pezsgőt öntsenek a földre, hogy egész évben együtt legyenek!
- Ha ezen az estén a szerelmesek megkenik ajkukat mézzel és így váltanak csókot éjfélkor, szerelmük hosszú és boldog lesz.
- Érmét süssünk a pogácsába, aki ezt a szerencsepénzt megtalálja, bőséges évre számíthat! Fontos, hogy a pogácsa még éjfél előtt
elfogyjon, különben visszájára fordul a jóslat!
- Az év utolsó éjszakáján kideríthetjük, ki lesz a jövendőbelink. Néhány papírra férfinevek kerülnek, amit gombócba kell gyúrni.
Amelyik gombóc főzéskor először a víz tetejére jön, abban van a leendő férj neve.
Általános hiedelem, hogy ami az év első napján történik, az ismétlődik egész évben, ezért az emberek igyekeznek ezen a
napon csupa kellemes dolgot cselekedni. Ilyenkor szokás különböző fogadalmakat tenni, melyeket szeretnének
megvalósítani. Azt tartják, ha újév napja reggelén az első látogató férfi, akkor szerencsénk lesz, ha nő, akkor jobb, ha
felkészülünk a szerencsétlenségre. Ha kora reggel friss vízben mosdunk, egészségesek maradunk az év folyamán. Újév
napján semmit ne vigyünk ki a házból, még a szemetet sem, mert azzal kidobjuk a szerencsénket is. Sok mindent nem
szabad ezen a napon: veszekedni, orvost hívni, mosni, teregetni, egyéb mást dolgozni. Táplálkozási tilalmak is
kapcsolódnak ehhez a naphoz: ne együnk baromfit, mert az elkaparja a szerencsénket. A hallal is jobb óvatosnak lenni,
elúszhat vele a háziak szerencséje! A folyó menti vidékeken viszont szerencsét hozhat, ahány pikkely, annyi pénz. A
legnépszerűbb pénzt hozó étel a lencse, de aki ezt nem szereti nyugodtan egyen más szemes ételt, az is pénzt fog hozni az
új évben. A malachús rendkívül népszerű étel ezen a napon, szinte kötelező enni, mert a malac előre túrja a szerencsét, de
igazi szerencsét csak a malac füle és farka hoz. Ha az élő kismalac farkát meghúzzuk, jó hírt kapunk és amilyen hosszant
visít, olyan hosszú lesz a boldogságunk.
„Visít a kismalac, jön a kéményseprő, boldog újévet kíván mind a kettő!” - szólt a köszöntés kora reggel a fiúgyerekek verses
jókívánságaként. Ugyanis a kimondott szó varázserejébe vetett hit az alapja a köszöntés szokásának. Újévi szerencse
jelképek: patkó, négylevelű lóhere, kéményseprő, lencse, malac.
Dudás Gáspárné
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EMESE MÉZESKALÁCS VILÁGA
Ha december, akkor karácsony, fenyő és mézeskalácsillat. Ha mézeskalács, akkor Sándorné Nagy Nóra és
Sinkuné Nagy Emese jutnak először az eszembe.
Évekkel ezelőtt - advent idején - készülődvén a
legszebb ünnepre többször összegyűltünk az iskolában
mézes sütemény készítéséhez. Nórika és Emese már
akkor is mesterei voltak ennek a tevékenységnek.
Közeledvén a karácsony, Emesével otthonukban
beszélgetünk mézeskalács készítése közben, annak
hagyományairól, titkairól, a készítés örömeiről és
fáradtságáról.
- Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a
mézeskaláccsal?
- Vagy 15 évvel ezelőtt nővéremtől, Nórikától tanultam meg
a készítését, aki a finom és mutatós süteményt szívesen
ajándékozta rokonoknak, barátoknak az ünnepek alkalmából.
Sokat jelent ám az ajándékozás öröme, nem csak annak, aki
kapja, hanem annak is, aki adja. A hagyományok szerinti,
cukormázzal díszített kis figurákat készítettük, amelyek
nagyon szépek voltak a fenyőfa díszeként is. Nagyon
szeretettek voltak a mézeskalács- házikóink, és az adventi
koszorúink is. Részemről egyre gyakorlottabban és egyre
nagyobb mennyiségben készültek belőle már nem csak
ajándékba, hanem megrendelésre is, akik szintén ajándékként
adták tovább ezt a kézműves munkát. Így lassan kinőtte
magát egy családi vállalkozássá ez a tevékenységünk.
Örömmel, szeretettel készítjük, bár a karácsony előtti
dömpingben nagyon fárasztóvá is tud válni, amikor például
10 nap alatt a napi munkánk után éjszakákba nyúlóan több
ezer darab figurát készítünk el.
- Novemberben a lakásotok már „mézeskalács
házikóvá” válik, tele finom fűszeres illattal. Hogyan
segít a család, milyen a munkamegosztás?
- A fizikai munkát elsődlegesen Bence, az idősebb fiam végzi,
gyúrja, nyújtja, szaggatja, süti a tésztát. Könnyebb
előkészítő munkákban a kisebbek, Balázs és Anna is részt
vesznek. Igazán példamutató, ahogyan tanulás után
besegítenek. Természetesen ez nem mehet annak rovására. Én
irányítom a munkát és főleg a mázas díszítésekkel
foglalkozom, amihez nagy gyakorlat, idő és kézügyesség
szükséges. Ebben Balázs fiam kézügyessége, kreativitása is
már többször megmutatkozott. Férjem, Zsolt a díszdobozos
csomagolásban, és az értékesítésben jeleskedik.
- Az elmúlt évben, Kanadában élő rokonainkat leptük
meg különböző mézeskalács készítményekkel, mert ott
ez ritkaságnak számít. Közöttük voltak a Te kézműves
munkád
is.
Kerülnek
ki
külföldre
is
a
mézeskalácsaitokból, ez az édesség hungarikumnak
számítható?
- Kerül ki külföldre is, de elsődlegesen hazai megrendelések
érkeznek. Magánszemélyeken kívül nagy cégek is
megkeresnek minket, akik dolgozóikat ajándékozzák meg
termékeinkkel, amelyek ugyan nem mondhatók olcsónak, de
nem a búcsúi minőséget készítjük, hanem ettől sokkal
igényesebbeket. Ez ehető változata az ajándéknak.
Budapesten több üzlet is értékesíti mézeskalácsainkat. Hogy
hungarikumnak számítana, arról nincs tudomásom.
- Mint ahogyan nekem is, a mézesről az embereknek a
karácsony jut az eszébe. A fahéj, a szegfűszeg illata a
karácsonyi készülődést idézi fel.

Mennyire szezonhoz kötött ez az édesség, mi a titka,
milyen ízeket, formákat, színeket és díszítést lehet
használni a készítésekor?
- A hagyományos fahéj, szegfűszeg ízesítés a leggyakoribb és
vegyes virágmézet használunk. Állandó recept szerint
dolgozunk. A formáink is hagyományosak, de igény szerint
alkalmazunk új figurákat is, melyet egy kiváló sajóládi
mesterember készít nekünk, illetve Amerikából származó
formákat is használunk. A jó mézeskalács titka a türelemmel
jól kidolgozott tészta, amikor a „mancsból” szinte
„medicinlabdát” kell gyúrni, valamint a helyesen
megválasztott tészta vastagság, sütési hőfok és idő is sokat
számít. A díszítés is nagy-nagy türelemjáték. Tetszés
szerinti ételszínezékeket alkalmazunk, de volt rá eset, amikor
olyan színt kért a megrendelő, amire azt mondtam, hogy
ahhoz nem adom a nevemet. Viszont mindig megszületett a
kompromisszumos megoldás, soha nem utasítottam el
munkát. Karácsony a fő szezon, aztán a húsvét, de nyári
időszakban is készítünk gyógynövényes termékeket, mézes
kekszet, háromféle (csilis-kakaós, mentás és levendulás)
ízesítéssel. Lakodalmakra is rendelnek tőlünk mézes
ajándékot lakodalmas figurákkal. Készítünk gyógynövény
szörpöket is. Egészséges a családom, mert munka közben a
felhasznált gyógynövények illata járja át a lakást,
folyamatosan ezt lélegezzük be, az elfogyasztott édesség pedig
nagyfokú méztartalmával, gyógynövényekkel együtt jót tesz
a gyomornak. Szavatossági ideje a méznek köszönhetően
korlátlan, de lehetőleg hűvös helyen tároljuk dobozban.
- A Debreceni Mézeskalács Fesztiválról hallottál már?
Van-e zsűrizett terméketek?
- Igen, járunk is a Debreceni Fesztiválra. Zsűrizett
termékünk is volt már, de ennek nem tulajdonítok nagy
jelentőséget. A „Szakma Ifjú Mestere” cím kiérdemléséhez
szükséges zsűrizett termékeknek lenni, de én már ezt az
időszakot túlhaladtam. Legnagyobb elismerésnek azt tartom,
amikor a Mezőgazdasági Múzeumban egy kisfiú figyelve és
megpróbálva a tőlem látott díszítést csodálattal mondta, hogy
ő csak tapsolni tud a munkámnak. Ennél nagyobb
elismerésre nem is vágyok.
- Részt vennél-e kiállításon a termékeitekkel, illetve
oktatási munkát vállalnál-e ezen a területen?
- Kiállítást létrehozni nagyon időigényes dolog, jelenleg ezt
nem tudnám felvállalni. Talán egyszer eljön majd az ideje
annak is, és ha igény lenne rá, az oktatásnak is, melyet
szívesen vállalnék.
- Finom és gyönyörű termékeitekből látványos ízelítőt
kaphatunk a Facebook oldaladon és az „Árokparti
patika” közösségi oldalon. Mondottad hogy állandó
recept szerint dolgoztok. Megosztanád az olvasókkal a
mézes tészta összetevőit?
- Szívesen, nem titok: 1 kg lisztből, 25 dkg porcukorból, 2 db
tojásból, 10 dkg vajból, 3 dl mézből és 2-2-2 teáskanál
fahéjból, szegfűszegből és szódabikarbónából gyúrjuk a
„medicinlabdát”.
- Köszönöm szépen a beszélgetést! Gratulálok
munkájukhoz és megismertetve azt, én a mézeskalács
sajóládi művészének tartom Emesét, még ha nem is
vágyik erre a címre, hiszen e-nélkül is tökéletesen
boldogan és szívvel-lélekkel készítik azokat!
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Dudás Gáspárné

BETLEHEMI EMLÉKEIM
„Telek jutnak eszembe, régi kemény telek, csillagos telek, murijáró szép falusi utcák, deres bajszok s nagy piros fülek…” -írta Babits Mihály
ezen szép gondolatokat, melyek felidézik bennem a gyermekkori karácsonyok meghitt örömét. Az idő múlásával megszépülnek az események, s egyre
csak felértékelődik a gyermekkor. Nagymamám már kisgyermek koromban
is nagyon sokat mesélt a karácsonyról, annak igazi értékéről, Betlehemről
és a kis Jézus szeretetétől. Ezen feledhetetlen gyermekkori emlékek indítottak útra, amikor elhatároztam, hogy elutazom a Szentföldre. Mivel karácsony
szent
ünnepe köszönt ránk, szívesen megosztom az Olvasóval betlehemi
emlékeimet, a fotóim pedig bizonyságot adnak Betlehem értékeiről, keresztény
hitünk kincseiről.
A mintegy ötezer éves Betlehemtől délkeletre húzódó Bét Száhúr
palesztin város mellett, a Pásztorok mezején jelent meg az Úr angyala az
éjszakában nyájukra vigyázó pásztoroknak. Ez volt az első szent helyszín
(Betlehem, pásztorok mezeje)
az utazás során, mely a karácsony ünnepéhez kötődik. Itt épült fel 1953-ban
Antonio Barluzzi kezdeményezésére a Gloria in Excelsis Deo (Dicsőség a magasságban Istennek) nevű római katolikus kápolna. Érdekessége, hogy beduin sátor alakú, oktogon alaprajzú és kupolájának csúcsán levő fémkeresztet az esténként kivilágított betlehemi csillag
koronázza. A templomba belépve felcsendültek karácsonyi énekeink és a nyári hőségben szívem megtelt az „otthoni téli karácsonyi hangulat” varázsával. A templomba csak a kupola tetőablakain keresztül jut fény,
s ez az ég és föld elválaszthatatlan kapcsolatát szimbolizálja. A tetőablakok
körül ez olvasható: „Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae
voluntatis” („Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú
embereknek”). A kicsi templom mélyén három oltárkép emlékeztet a környéken
megtörtént eseményekre, melyek Wynona Croft Mulcaster alkotásai.
Elhagyva a télen-nyáron olajfáktól zöldellő bibliai tájat, Betlehembe érkezve
Jézus születésének helyén a VI. században Szent Ilona által építtetett Születés
Templomába léptem be. A Jézus születésének helyét rejtő ősi templomot minden oldalról kolostorok övezik, így valóságos erődítmény magaslik ki a város
arculatából az egykori jászlat rejtő barlang fölé. Az 54 méter hosszú és 26 méter széles, öthajós bazilika homlokzatán csak egy egészen alacsony rés van,
amelyen át csak mélyen meghajolva lehet belépni a szent helyre. Ha Isten Fia
megalázta magát, akkor helyénvaló, hogy főhajtással alázza meg magát minden
(Gloria in Excelsis Deo)
ember, aki belép Krisztus születésének templomába. Belépve már a torkomban
dobogott a szívem és nem győztem csodálni a szentélyben lévő bizánci stílusú, aranyozott ikonosztázt. A bazilika alatt megbúvó barlanghoz
hosszú út vezetett lefelé a megkopott lépcsősorokon. A barlang mélyén térdeplő, imádkozó, könnytől csillogó arcú emberek sokasága: gyermekek és öregek, fehérek és feketék, megannyi nemzet keresztényei, akik a kis Jézushoz imádkoztak békéért, szeretetért, családért, egészségért. Éreztem azt, hogy minden szív egyszerre dobban és hogy az ott lévő emberek testvérként tekintettek egymásra, mintha mindannyian
ismerősök lennének. A kis Jézus ajándéka volt ez az érzés, mely a kegyelemből,
a békességből és a szeretetből fakadt. Soha nem feledem azokat a perceket,
szívem legértékesebb kincsei ezek. A Megváltó születésének helyét ezüstcsillag
jelölte a következő felirattal: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est”
(„Itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától”).
Ezek az életre szóló lelki kincsek még ma is elevenen élnek szívemben, és csak egy kívánságom van most, karácsonykor, hogy életem végéig maradjanak is velem. Mikor kiléptem e szent helyről, ott elhatároztam, hogy otthon karácsony szent ünnepére, papírra vetem élményeimet. Kérem, ne feledjük
el a karácsony igazi értékét! Ismerjük fel, és éljük meg azt ma is, hogy a szeretetre éhes világunkba új remény kelhessen élet-re a születendő kis Jézus által!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok békés, áldott karácsonyt és nagyon boldog új
esztendőt!
Vitéz Gábor Miklós
(Születés Temploma)

„Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a
Megváltótok, Krisztus, az Úr, Dávid városában.”

„ … és megtalálták Máriát, Józsefet és a
jászolban fekvő gyermeket.”

„Dicsőítették és magasztalták az Istent
mindenért, amit csak hallottak és láttak, úgy,
ahogyan tudtul adták nekik.”
Fotó: Vitéz Gábor Miklós
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Zsigmond
Irma, Tímea
Flórián, Mónika
Adrián, Györgyi
Frida, Ivett
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Imola, Szervác
Bonifác
Szonja, Zsófia
Botond, Mózes
Paszkál
Alexandra, Erik
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eliza, Eszter
Orbán
Evelin, Fülöp
Hella
Csanád, Emil
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

Június
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

November
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H

Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Gergő, Hortenzia
Jenő
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
Andor, András

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K

Tünde
Anita, Kármen
Klotild
Bulcsú
Fatime
Cintia, Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Gréta, Margit
Barnabás
Villő
Anett, Antal
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Alida, Laura
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Irén, Levente
Péter, Pál
Pál

December
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs

Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Barbara, Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Aletta, Etelka
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Eugénia
István
János
Kamilla
Tamara, Tamás
Dávid
Szilveszter

