Ládi Körkép
- Kéthavonta megjelenő helyi információs és kulturális lap -

XII. évfolyam 1. szám

2015. február

Zelk Zoltán: Hóvirág
Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág zúzmarás a fán az ág.
Ám télúton egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.
Öröm rezzen ágról ágra:
itt a tavasz nemsokára,
kizöldülnek mind a fák Isten hozott, hóvirág!

A sajóládi közösségi ház március és április havi programjai:
•

március 15. Nemzeti ünnepünk tiszteletére megemlékezés a sajóládi polgármesteri hivatal előtti téren

•

március 27. Húsvéti népszokások, kiállítás a sajóládi polgármesteri hivatal előtti téren

•

április 20. Éjszaka a könyvtárban, előadás a könyv világnapja alkalmából a sajóládi közösségi házban

•

április 25. Hungarikumok napja, piacnyitás, kirakodóvásár a piac téren.

Szeretettel váruk mindenkit programjainkra!
IMPRESSZUM - LÁDI KÖRKÉP
Kiadja: Sajólád Község Önkormányzata Főszerkesztő: Vitéz Gábor Miklós
Szerkesztőségi tagok: Bernáth Zoltánné, Czaga László, Dudás Gáspárné, Szabó Elekné, Szendrei Csilla.
Fotó: Garzó László Elérhetőség: ladikorkep.vitez@gmail.com
Megújult Sajólád honlapja: www. sajolad.hu

Füzér és környéke – Zempléni-hegység (Kult/Túra buszos sorozat)
2015. április 18. (szombat)
Indulás: Kora reggeli órákban: Sajólád községháza; Sajópetri posta; Miskolc Búza tér (görög katolikus
templom mögötti parkoló)
Érkezés: Esti órákban a kiindulási pontokra.

Tervezett program:
Telkibánya: Alexandriai Szent Katalin-templom és ispotály romjai
1997-ben egy ház alapozási munkálatainál véletlenül előkerült romokról kiderült, hogy a régi iratokban több
helyen is említett román kori Alexandriai Szent Katalin-templom és ispotály romjait találták meg. A romokat
mintaszerűen konzerválták, és a telkibányaiak összefogásának köszönhetően az eredeti alapokon felépítették
az ispotályhoz tartozó kápolna rekonstruált épületét.
Füzérradványi Károlyi-Kastély
A nagy múltú Károlyi-vadászkastély ma múzeumként látogatható a nagyközönség számára. A füzérradványi
erdők ölelte Károlyi-kastély kívülről ugyan a romantika, az eklektika hangulatát őrzi, ám pompás termeiben
hamisítatlan itáliai reneszánsz és kora barokk belsőépítészeti részletek fogadják az érkezőket. Míves
kőfaragványai, márványkandallói, ajtókeretei, domborművei a 16-17. századi firenzei mesterek munkái,
amelyek hajdan itáliai reneszánsz palotákat díszítettek. A 19. század végén ugyanis a kastély ura, Károlyi
László és hitvese úgy döntött, hogy eredeti reneszánsz világot varázsolnak otthonukba. Csaknem két évtizedig gyűjtötték a reneszánsz és kora barokk díszítő elemeket és berendezési tárgyakat.
Belépőjegy árak: Csoportjegyár (egyidejűleg min. 15 fő): 750 Ft/fő. Diák, nyugdíjas(diákigazolvánnyal, illetve nyugdíjas esetében OEP igazolvánnyal): 650 Ft/fő
Nagy-Milic Natúrpark Látogató Központ és Várgondnokság
Megőrzött értékek világa című kiállítás, melyben betekintést nyerhet füzéri vár birtoklástörténetébe,
megtekintheti természeti, kulturális értékeinket és épített örökségeinket, valamint ízelítőt kaphat Szalánc
várának történetéből.
Belépőjegy árak: Felnőtt: 600 Ft , Diák, Nyugdíjas: 400 Ft Csoportos kedvezmény 30%.
A Füzéri vár rekonstrukció alatt áll, a belépés jelenleg bizonytalan. (A belépő felnőtt 300Ft, diák 200 Ft).
Csatlakozás a X. Nagy-Milic Szlovák-Magyar Természetjáró Találkozóhoz várhatóan Hollóháza Bodó-réten.
Jelentkezés: Nagy Szilvia tel: 70/236-83-62, tura@bfte.hu vagy nagy.szilvia@bfte.hu e-mail címeken.
Jelentkezési határidő: 2015. április 8. (szerda).
Utazás: 50 fős bérelt busszal, melynek ára előkészítés alatt.
Bővebb információ a bfte.hu weboldalon.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Képek:
hu.worldmapz.com
keptar.oszk.hu
www.opencreative.hu

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ
JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ
2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős
mértékben átalakul, az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai ezt
követően elkülönülnek.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg.
Ezek az ellátások a következőek:
- aktív korúak ellátása
- időskorúak járadéka
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj)
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák)
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az
eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok
által nyújtható támogatás elnevezése egységesen települési támogatás lesz, amelynek
jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.

EGYES ELLÁTÁSOK TEKINTETÉBEN LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK
Az aktív korúak ellátása keretében jelenleg kétféle támogatás állapítható meg, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül,
hogy a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani. A támogatás havi összege – 2014-hez
hasonlóan – 22 800 Ft.
A rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-jétől megszűnik. A korábban erre
a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot a
felülvizsgálatot követően, melynek elvégzése folyamatban van az érintett személyek
tekintetében, ezt február 28. napjáig kell végrehajtani. A felülvizsgálat eredményéről az
érintettek határozatot kapnak.
A leglényegesebb szabályok a megszűnő rendszeres szociális segély kapcsán:
Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek
jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp
biztosítani nem tudják.
A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre, ha vállalják
a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget
______
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(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor
kaphatnak foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Ha nem vállalják, úgy az aktív korúak
ellátására való jogosultságukat meg kell szüntetni.
Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás, mint támogatási forma 2015. március 1-jétől kikerül a szociális
törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható
meg a kérelmezők részére. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február
28-án lehet benyújtani.
Átmeneti szabályok:
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a
lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:
- Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az
ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a
lakásfenntartási támogatásra.
- Ha a hatóság 2015. január 1-jét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor
a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
Adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális
törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható
meg a kérelmezők részére.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került
megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell
nyújtani.
Méltányossági közgyógyellátás
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális
törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Méltányossági
közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
Önkormányzati segély
Az önkormányzatok által biztosított ellátás elnevezése 2015. március 1-jétől egységesen
települési támogatás lesz, függetlenül attól, hogy az milyen célra – lakhatáshoz,
gyógyszerkiadásokhoz, rendkívüli helyzethez, stb.- kerül megállapításra.
Fentiek alapján Sajólád község önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 17. napján
tartandó testületi ülésén tervezi megalkotni a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint a felhasználás ellenőrzésének szabályairól szóló
rendeletét. A jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tudnivalókat és a megalkotott rendeletet az
önkormányzat honlapján közzétesszük, valamint ügyfélfogadási időben lehet érdeklődni és
tájékoztatást kérni a polgármesteri hivatal munkatársainál és a járási hivatal ügysegédjénél.
(Készült: a kihirdetett jogszabályok és az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása alapján)

Szabó Elekné
jegyző
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LAKOSSÁGI ÉRTESÍTŐ
Fogászati rendelés – rendelés ideje
Orvos: dr. Megyeri Zoltán
Asszisztens: Dolinka Attiláné
Telefonszám: 0670/433-12-74
Sajólád
13.00 – 18.00
8.00 – 12.30
8.00 – 12.30
13.00 – 18.00
nincs rendelés

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Sajóládi közösségi ház nyitva tartás
Hétfő: 10.00 - 18.00
Kedd: 9.00 - 16.00
Szerda: 9.00 - 16.00
Csütörtök: 10.00 - 18.00
Péntek: 9.00 - 14.00

Sajópetri
8.00 – 12.30
nincs rendelés
13.00 – 18.00
nincs rendelés
nincs rendelés

Talizmán ruházati bolt megszűnt, a helyén a
kistokaji kenyér és pékáru mintabolt üzemel.
Cím: Sajólád, Dózsa György u.63.
A Ládi Körkép decemberi számában rosszul
feltüntetett adatokért elnézést kérünk.
Közösségi ház, Ládi Körkép szerkesztősége

TUDOMÁNY A KERTBEN
HOGYAN VÉSZELIK ÁT FÁINK A TELET?
Ha tél idején a kertben járunk, vagy kipillantunk a meleg szobából a sokszor jégruhába öltözött zúzmarától
csillogó fákra, talán sokakban felmerül a fenti kérdés. Tény, hogy a növények még jobban ki vannak
szolgáltatva a környezet változásainak, mivel nem képesek helyük változtatására. Így fáink az evolúció
folyamán megtanultak alkalmazkodni az ökológiai tényezőkhöz, és ez életmódjukban meg is figyelhető.
A tavaszi napsugaraktól felmelegedő levegő és talaj kedvezően hat a növényvilágra és megindul a
vegetáció. Fotoszintézisük révén szerves anyagot állítanak elő, melyeket a szöveteikben raktároznak és
télen - amikor az élettevékenységük a minimálisra csökken -, ebből látják el magukat. Az ősszel a napok
rövidülését és a hűvösebb éjszakákat érzékelvén kezdenek felkészülni a téli pihenés időszakára. A
levelekből az idősebb fás részekbe és a gyökerekbe juttatják a tápanyagokat. Az anyagcsere folyamataik
következményeként a káros melléktermékek felhalmozódása miatt lehullatják leveleiket. Ez a biológiai
folyamat az abszcisszió jelensége, melyet az abszcizinsav szabályoz. A hormon a levél felől való
áramlásának csökkenése a levélnyél és a hajtás találkozásánál egy leválasztó szövet kialakulását
eredményezi, mely eltömíti a kapcsolatot az áttelelő egyéb növényi részekkel. Így a levél e réteg mentén
sérülésmentesen hullik le. Ezzel elkezdődik a fák mélynyugalmi állapota, amely során a rügyek nem
hajtanak ki. A tavaszi meleg, a hosszabb nappalok, és a téli hideg órák számának (hideghatás) megléte
együttesen oldják fel a fák mélynyugalmi állapotát, így azok a kényszernyugalom állapotába kerülnek át.
Ez azt jelenti, hogy a rügyek kifakadásra készek, és annak idejét az időjárás körülményei határozzák meg. A
mélynyugalomban lévő fák nem károsodnak a téli fagytól, viszont a kényszernyugalmi fázisban már két
probléma is felmerülhet. Az egyik az, hogy amennyiben a virágrügyek nem kapták meg a fafajra, vagy
fajtára jellemző megfelelő mennyiségű hideghatást, nem fognak megfelelően fejlődni. A másik gond, ha a
gyümölcsfák rügyei a tavaszi jó időben megindulnak, és utána hirtelen betör a fagy. Ez a rügyekben már
nagy károkat okozhat.
A fáink megtanultak alkalmazkodni az állandóan változó környezethez, tudják, mikor mit kell tenniük.
De hogy mi mit tehetünk? Nekünk is meg kell tanulni alkalmazkodni és természetesen bíznunk kell abban,
hogy a tavaszi sokszor ravasz időjárás kegyes lesz a fáinkhoz.
Vitéz Gábor Miklós

-5-

PORTRÉ
BESZÉLGETÉS KISSNÉ KLUSÓCZKI KATALINNAL,
KÖZSÉGÜNK LEKÖSZÖNŐ JEGYZŐJÉVEL

Kétes vagy inkább vegyes érzésekkel kezd
egy olyan interjú megtervezéséhez az ember,
melynek Főszereplője községünk és ezáltal a
mi életünk egy részének is meghatározó
személye. Vegyesek az érzelmek, hisz egyfajta
búcsúzó, elköszönő hangulat hatja át a
kérdezőt!
Ugyanakkor ott van a derű is, hisz
Főszereplőnket
élmény
hallgatni:
gondolataiban a tervek, az eddigiekben meg
nem valósított vágyakért való tenni akarás
kitüntetett pozíciót kap. Egy bizonyos: a
hivatalos levelek végén szereplő jegyzői
aláírásával-Kissné Klusóczki Katalin-, a Ládi
Körkép
hasábjain
megjelenő
írásaival,
tájékoztatóival kicsit talán mindannyiunk
otthonába „beköltözött”. Bízunk benne, hogy
kedves, közvetlen személyével nyugdíjba
vonulását követően is gyakran találkozhatunk
majd! A következő interjú a gazdag életpálya
és a tervezett jövő képeinek felvillantása
mellett köszönetet kíván közvetíteni az elmúlt
40 év minden tevékeny, küzdelmes, emberi
pillanatáért…
- Az elmúlt időszakot felidézve, melyek azok
az információk, „mérföldkövek”, amelyek
tömören összegeznék, leírnák eddigi életútját,
pályafutását?
- 59 éves vagyok, sajóládi születésű, az általános
iskola elvégzése után a miskolci Közgazdasági
Szakközépiskolában érettségiztem, majd ezt
követően 1974. augusztus 1-jétől a sajóládi
polgármesteri hivatalban - akkor még tanácsházakezdtem el dolgozni, mint titkársági előadó. 19801984 között a munka mellett a sajóládi Radnóti
Miklós
Könyvár
tiszteletdíjas
könyvtárosi
feladatait is elláttam. 1986-tól két gyermekemmel
gyermekgondozási segélyen voltam. 1991 őszétől
újból munkába álltam.

Miután a jegyzői munkakör megüresedett,
először, mint megbízott, majd mint kinevezett
jegyző kaptam megbízást és azóta a hivatal
vezetőjeként dolgoztam nyugdíjazásomig. 1997ben
az
Államigazgatási
Főiskolán
igazgatásszervező diplomát szereztem.
Férjem jelenleg nyugdíjas, korábban a Tiszai
Erőműben villamos üzemmérnökként dolgozott.
Két lányom közül egyikük Budapesten
ügyvédként dolgozik, másik lányom most szerezte
meg második diplomáját a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Karán. 40 év ledolgozott
munka után döntöttem úgy, hogy élek a törvény
adta lehetőséggel és kérem a nyugdíjazásom.
- Melyek
azok az elvek, melyek
személyiségét, munkához való viszonyát
meghatározták, körvonalazták?
- Tisztesség – Emberség – Szakmai elhivatottság!
A közigazgatásban hosszú távon dolgozni, csak
elhivatottan lehet. Hiszen ebben a munkában fel
kell készülni a folyamatos változásra, az állandó
tanulásra, az új jogszabályok azonnali helyes
alkalmazására, a gyors döntéshozásra.
Az önkormányzati hivatalok elsődleges feladata a
felsőbb szintű jogszabályok, valamint a helyi
önkormányzati rendeletek végrehajtása. Ha
tisztességesen akarja valaki a munkáját végezni
nem elég a jogszabályok szolgai végrehajtása,
hanem mindig látni kell, hogy az ügyek, a
döntések mögött emberek vannak. Ahhoz, hogy
emberségesek maradjunk, mindig fel kell mérni és
figyelembe kell venni a döntéshez tartozó összes
körülményt, még azt is, ami közvetlenül nem
kapcsolódik a konkrét ügyhöz.
A mi szakmánkban sok olyan döntést kell hozni,
ami egy vagy több félnek is sérelmes. Ha közben
emberségesek maradunk, az ügyben érintettek
talán könnyebben elfogadják a negatív eredményt
is.
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- Hosszú éveken keresztül szervezte és
vezette a polgármesteri hivatal munkáját!
Visszaidézve ezt az időszakot… Miről szólna
a saját tevékenységéről saját kezűleg írott
memoár?

A jó hangulatú, sokszor vitába hajló, közvetlen
bizottsági ülések, megbeszélések, ahol nemcsak a
szakmai munka került előtérbe, hanem többet
megtudhattunk
egymásról,
jobban
megismerhettük az embert.

- A polgármesteri hivatal vezetése sok nehézséget
jelentett, mégis örömmel végeztem. Az eltelt több
mint 20 év alatt sokat változott a hivatal
összetétele, de a hivatalban mindig erősen
összetartó, jó kollektíva volt. Mindenki igyekezett a
saját munkaterületét nagyon jó színvonalon
végezni, és ha szükséges volt egy emberként
igyekeztek egymásnak segítséget nyújtani.
A hivatal úgy működik, mint egy gépezet, aminek
ha valamelyik alkatrésze meghibásodik, akkor
azonnal jelentkezik a probléma, ugyanígy a hivatal
működése során is ha valamelyik dolgozó gyengén
teljesít, az az egész hivatal munkájára rányomja a
bélyegét. Nagyon fontos volt, hogy a megfeszített
munkatempó mellett mindenki tudjon jól
teljesíteni, érezze, hogy munkáját jól el tudja látni,
annak meg van az eredménye.

- Furcsa kimondani, hogy nyugdíjba vonult!
Maga a szó is számomra azonosíthatatlan a
személyével, hisz annyira energikus, fiatalos,
lendületes ember! Vannak tervei az aktív
pihenés időszakára?

- A jó pár év alatt Sajólád életének részévé
vált, munkája, barátságos személyisége révén
ezer szállal kötődik a településhez? Ki vagy
mi az, ami hiányzik vagy idővel hiányozni
fog?

Kedves Jegyző Asszony!
Bízunk benne, hogy sok ilyen alkalom lesz!
Kívánom, hogy a nyugdíjas évek szépségeit
minél intenzívebben élje meg szeretett
családja körében!

- Sok tervem van az elkövetkezendő időre,
szeretném megvalósítani azokat, amik hosszú
évek óta elmaradtak. Ilyen az olvasás, hiszen ez az
egyik kedvenc hobbim, amit időhiány miatt
minimálisra kellett szorítani, másik nagy hobbim
az utazás, kirándulás, túrázás, kerékpározás,
ezekre szintén szeretnék sokkal több időt szánni.
Mindig érdekelt a fotózás, illetve szeretném
megismerni a gombafajtákat. Ha ilyen témájú
tanfolyam indul a közelben, szívesen részt vennék
rajta. Ugyancsak szeretném tovább fejleszteni az
angol nyelvtanulást. Mindezek mellett imádok
- Melyek azok a történések, események, kertészkedni, sütni, főzni.
amelyekre szívesen gondol vissza, kedves
- Mondjuk 10 év múlva rendszeresen
emlékként tart számon?
hazalátogató
kedves
ismerősként
- Szívesen emlékszem vissza azokra a pillanatokra, megfordulva a településen milyennek fogja
amikor a településen megvalósult egy-egy nagyobb látni Ládot? Elképzelése szerint milyen lesz
fejlesztés,
beruházás
(gázvezeték, az arculata akkor a községnek?
szennyvízvezeték, vezetékes telefon, kábel tv,
óvodaépítés, parkok építése, utak, járdák felújítása, - Hogy 10 év múlva milyen lesz a településünk
erdőtelepítés stb.) mivel ez mutatta leginkább, azt nehéz megjósolni, azt tudom elmondani, hogy
hogy az önkormányzat, és a hivatal jól dolgozott, milyennek szeretném látni. Szeretném, ha
hiszen a településünk fejlődött, élhetőbbé vált. továbbra is tiszta, rendezett, virágos, fás, élhető
Kedves emlékeim között fogom őrizni azokat a település lenne Sajólád. Szeretnék látni új, illetve
pillanatokat, amikor a kollégákkal közös felújított úthálózatot, felújított járdákat rendezett
programokon (kirándulásokon) vettünk részt, temetőket, új közösségi házat. Szeretném, ha a
hiszen ez mindig jó hangulatban telt, vidám településen sok boldog, mosolygós gyermek és
perceket, órákat adott mindannyiunknak.
felnőtt köszönne rám.

Örömmel jöttem nyugdíjba, de ami hiányozni fog
Köszönöm, hogy beszélgethettünk!
az az állandó kihívás, folyamatos pörgés és
leginkább a kollégák, munkatársak szűkebb és
Szendrei Csilla
tágabb köre.
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BEMUTATKOZIK SZABÓ ELEKNÉ, KÖZSÉGÜNK ÚJ JEGYZŐJE

Mindig is szerettem a Ládi Körkép tervezett interjúinak megírására
vállalkozni. Ezen beszélgetések keretében legtöbbször Sajólád életének
új szereplőit kérdezem… Érdeklődve kérdezek, hisz új emberek
személyiségével, életével, terveivel, mindennapjaival megismerkedni jó.
Eddigiekben minden esetben azt éreztem, hogy interjúalanyaim
nemcsak új szereplők, hanem idővel a település nélkülözhetetlen
tagjaivá lesznek.
A következő portré Főszereplőjénél szintén az előzőekben ecsetelt
érzés kerített hatalmába. Köztudott, hogy az első benyomások alapján
nem szabad és nem is lehet jellemezni senkit… Most a bemutatkozás, a
szerkesztőségi ülésen való közös részvétel, a kellemes beszélgetés
alapján mégis megteszem…
Kezdem a legelején… A helyszín a
közösségi ház tárgyalója, ahol épp a
következő szám épp aktuális témáit
taglaltuk… A nagy egyéni monológok
közepén jártunk épp, mikor megérkezett
Valaki… Valaki, akit addig még nem
ismertem, nem ismerhettem. Szabó Elekné,
Marika!mutatkozott
be
határozott
kézszorítás kíséretében községünk új jegyzője.
A törékeny alkat magabiztos személyiséggel,
szilárd emberi tartással ötvöződik- gondoltam
az előzőekből. A továbbiakban furcsa vagy
inkább érdekes volt megtapasztalni azt, hogy
a nőiesség, az imádott sport által is megedzett
jellem, a szakmai alázat, céltudatosság és
empátia egy emberben ilyen harmonikus
szimbiózisban van jelen…
Azt hiszem, a következő beszélgetés a
kedves Olvasókat is meggyőzi minderről…

Sajóládot megelőzően a Bódvaszilasi Közös
Önkormányzati Hivatalnál dolgoztam, ahol 10
kisebb-nagyobb település hivatalát irányítottam.
Családommal Edelényben élek, de a férjemet
munkája, 11 éves kislányunkat az iskola
Miskolchoz köti.
- Hogyan került a látókörébe Sajólád?
- Szerteágazó szakmai kapcsolataim révén jutott
tudomásomra, hogy jegyző asszony nyugdíjba
megy és javasolták, hogy pályázzak ide, mivel
rendezett, pezsgő életű, nagy múltú és fejlődő
település. Igazuk volt. Kerestem már annak a
lehetőségét,
hogy
jegyzőként
kevésbé
szétaprózottan tudjam a munkám végezni, hiszen
a korábbi 10 település lakosságszáma közel
hasonló, mint Sajólád lakossága. Így viszont jóval
koncentráltabban és eredményesebben tudom
végezni a munkám.

- Nemrég érkezett közénk! Sokan még nem
- Mi motiválta, mikor megpályázta az állást?
ismerik! Melyek azok az információk, amiket
Mióta van hivatalban?
szívesen megosztana az Olvasókkal?
- Született edelényi vagyok, ott végeztem az
általános iskolát, majd a Földes Ferenc
Gimnáziumba
jártam.
Ezt
követően
az
Államigazgatási Főiskolán szereztem diplomát,
majd pénzügy – számvitel szakon közgazdász
másoddiplomát.
2000 márciusától kezdtem dolgozni Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, majd
2004 októberétől jegyzőként végzem köztisztviselői
munkámat,
elsősorban
kistelepüléseken
körjegyzőként.

- Szakmai és családi okok együttesen motiváltak a
döntésben, hogy megpályázzam az állást. Közel
15
éve
vagyok
közszolgálati
pályán,
önkormányzati területen dolgozom a kezdetektől.
- Milyen mottót választana, mely kifejezi Ön
számára a jegyzői hivatás lényegét?
„tennivalóinak elvégzésére mindenkit csatarendbe
állít a kor: mindenkit, aki alkalmas; és mindenki
alkalmas, aki eljutott a tennivalók fölismeréséig;
alkalmas, tehát köteles,” (Szilágyi Domokos)
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- Miért pont ezt a mottót választotta? Hogyan Első pillanatban ezt éreztem az elődöm, Katalin
tükrözi a választott jelmondat személyiségét, jegyző asszony részéről is. Tanulom még a
települést, de eddigi ismereteim, tapasztalataim
munkához való viszonyát?
már azt mutatják, hogy értékes és gazdag múltja
- A gondolatot egykori Földes gimnáziumi és jelene van, amire vigyáznak az itt élők. Ezzel
magyartanáromtól, Tóth Bertalan tanár úrtól könnyen lehet azonosulni.
tanultam és vettem át. A felelősség és annak
vállalása, a kötelesség és annak tudata, amit jelent - Ön szerint mennyire lehet beépíteni a
nekem ez a gondolat: ez meghatározó a hivatali munkába az itt élők meglátásait,
munkámban és a magánéletemben egyaránt.
észrevételeit?
- Mit tart legnagyobb sikerének eddigi - A visszacsatolás minden területen nagyon
fontos. A hivatali munka egy szolgáltatás, amit
pályafutása alatt?
ugyan meghatároznak a jogszabályok, de adott
- Több mint egy évtizedig körjegyzőként keretek között az itt élők igényei szerint kell
dolgoztam, ami azt jelentette, hogy több nyújtani. Ezért is lényeges lehet az ötletláda is,
településen kellett a feladataimat ellátni amit első ittlétemkor azonnal észrevettem. Az
egyidejűleg. Sikerként éltem meg, ha az adott információáramlás az itt élők és a hivatal között
településeken elfogadtak az emberek – még, ha nem alapvető és elengedhetetlen, hiszen a hivatal is
is ez volt az elsődleges feladatom- és úgy tudtam a folyamatosan változik és alakítják a vezetői,
településsel együtt dolgozni, hogy 100%-ig elsősorban az itt élők igényeihez igazodva.
magamnak éreztem minden célját, tervét,
fejlesztését és ezt az ott élők is érezték.
- Egy hivatalban, ahol adott jogszabályok
alapján lehet és kell eljárni, mennyire kaphat
- Mit élt meg eddigiekben legnagyobb teret a jegyző emberi jelleme, humánuma?
szakmai kudarcként?
- Legalább annyira fontos, mint a szakmai terület.
- Jegyzőként kisebb – nagyobb hivatali struktúrát A sokszor nehezen emészthető vagy elfogadható
megfelelő
tulajdonságokkal
kell és kellett irányítanom. Szakmai kudarcként szabályozást
éltem meg, ha a munkatársaimba beépített energia felvértezve könnyebben tudja a jegyző
megértetni
az
ügyfeleivel,
elveszett vagy nem úgy térült meg, mint ahogyan végrehajtani,
azt szerettem volna vagy elvártam. Szerencsére, ez munkatársaival. Az empátia, a vezetői
gondoskodás a két legfontosabb tulajdonság, amit
ritkán fordult elő.
ezen a területen igyekeztem elsajátítani és
- Ez alatt a kis idő alatt mennyire sikerült alkalmazni.
áttekintenie Sajólád hivatalának működését?
- Mondjuk 10 év múlva… A munkájával
Mi a véleménye róla?
kapcsolatban
milyen
visszajelzéseknek
- Rövid ideje dolgozom itt, de hamar látszik, hogy örülne?
rendezett, fegyelmezett, jól felépített hivatal;
egyértelműen mutatja vezetőinek eredményes - Azt szeretném elsősorban, hogy ahol dolgozom –
elképzeléseim szerint jegyzőként – otthon legyek.
munkáját.
A településen élők oda és közéjük tartozónak
- Milyenek az első impulzusok az itt élő tartsanak a munkám, hozzáállásom alapján. Csak
azok támogatásával tudok jól teljesíteni, akik
emberekről, a községről?
között dolgozom. Itt első pillanattól érzem ezt és
- Váratlanul nagy szeretettel fogadott mindenki, ezúton köszönöm.
kedvesen, segítőkészen. Nagyon jó ilyen
környezetbe érkezni. Akár Polgármester Úr és a Kívánom, hogy alakuljon minden úgy, mint
legmerészebb
álmaiban!
Legyen
közvetlen munkatársak, akár a képviselő-testület, a
akár a településen élők részéről támogatást, körünkben, velünk együtt itthon! Isten hozta!
nyitottságot érzek.
Szendrei Csilla
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KITEKINTŐ
VALLOMÁS
Nesztelen volt a tér. A lámpák is álmosan
pislogtak az üres utcák szegélyében. A sárgás
pislogás mégis megmelengette a Nő szívét
azon a fagyos, sötét éjszakán. Csend volt…
Apró, kopogós léptei loptak némi életet a
szürkeségbe.
Kislánykora jutott eszébe, mikor kihúzva
magát, büszkén álmodozott anyja kopogós
cipőjében. Már akkor tudta, hogy egyszer
majd ő is elvarázsol valakit egy ilyen
gyönyörű lábbeliben. Tudta, hogy Isten majd
egyszer küld neki is egy olyan herceget, mint
Anyának Apa.
A ködös, megfakult emlékek elevenen
idéződtek meg a nő gondolataiban. S a léptek
egyre csak követték egymást, egyre
gyorsabban,
egyre
kopogósabban,
dobogósabban. Ekkor zakatoló szívverése
rémlett fel benne. Pontosan úgy, mint akkor…
Akkor, mikor érezte, hogy véletlenek
nincsenek, itt az a perc.
Ott
akkor
tudta,
hogy
megfordíthatatlanul,
menthetetlenül
megváltozik valami. Nem is! Inkább minden,
ami addigi életével összefüggésbe hozható.
Egy szempillantásból érezte, hogy megtalálta
életének másik felét, aki nélkül a
továbbiakban értelmetlen a létezés. Féltés és
félelem fogta el. Tudta, hogy ez a két emberi
érzés minden Istentől kapott évét áthatja
majd.
Közben cinkos kis hópelyhek kezdtek
leereszkedni az égből. A Nő sebtében rázta
meg hosszú, göndör haját. Majd időt nem
vesztegetve, ha lehet még gyorsabban szedte
lépteit. Ölelésre vágyott. Az emlékek
megidézőjének ölelésére…
Futott, futott a remegő fényű lámpák
gyűrűjében. Már nem is pislogásnak, inkább
huncut,
pajkos
kacsintásnak
látta
vibrálásukat. Ekkor a nagy nap templomi
fényei rebbentek fel gondolataiban és az a
bizonyos mondat:

„… szeretem, szeretetből megyek hozzá feleségül
Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház
törvénye szerint, és hogy őt el nem hagyom
holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában.”
Majd a nagy nap meghívójára vésett sorokat
idézte fel magában:
„Ha van szerelem, és van, megjelenik szegénynél,
gazdagnál. Nagy ünnep, semmihez nem
hasonlítható, gyönyörű tűzijáték.”
A nő a futástól ziláltan állt meg, felnézett az
égre és nem kért mást egybekötőjüktől csak
azt, hogy közös tűzijátékuk sokáig tartson,
legyen mindig éltető szikrája, mely ezt a
játékot újra és újra fellobbantja, boldoggá,
varázslatos csodává emeli.
Közben a huncut hópelyhek teljesen
deressé varázsolták a Nő hajkoronáját.
Táskájába nyúlt, s a sok-sok női kence közül
egy szív alakú hógömböt húzott elő. A vörös
szívek olyan pajkosan táncoltak benne, mint
a februári éjszaka csöndjében a fehér
hópihék.
A szív háttérképén a Nő mosolygott két
pici lányát magához szorítva.
Közben elfogyott az utca…
Az ajtóban férje várta egy szál rózsával a
kezében!
- Boldog Valantin napot Drágám!- nyújtotta
át ajándékát feleségének kisfiús izgalommal.
A nő remegő kézzel mutatta szív alakú
hógömbét!
- Neked is!!! - ölelte magához szorosan
hercegét!
Mert Ő volt az… A kopogós cipőben
meghódított herceg, életének másik fele.
Egybekötőjüktől, onnan fentről közös
jövőjükhöz már csak egy dolgot kért!
Szerette volna biztosan tudni, hogy egyszer
majd hercegét Odafenn egy nappal
megelőzheti és megköszönheti Istennek a
közös „tűzijátékot”…
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Szendrei Csilla

MÚLTUNK NYOMÁBAN
EDELÉNYI EMLÉK
Emlékezetes kirándulást tettünk az elmúlt év tavaszán Edelényben. Akkor, április elején
nyitották meg a nagyközönség előtt a nagyszerűen felújított, gyönyörű barokk kastélyt,
melynek látogatása 3D-ben látható kisfilm vetítésével kezdődött.
A történet főszereplője a felvidéki vándorfestő Lieb Ferenc, aki a hajdani kastély
termei közül hatban freskókat festett a 18. század második felében, az akkori tulajdonos
megbízása szerint. A kisfilm segítségével egy élvezetes időutazáson vettünk részt, amely
után már „más szemmel” kezdhettük a kastély látogatását. A film végén azon
településeknek a neve volt olvasható, ahol a Mester – az elégedett grófnő ajánlásával újabb munkalehetőségeket kapott.
Váratlan és kellemes meglepetés ért minket, amikor Sajólád nevét is olvashattuk a
kivetítőn, ugyanis a festő korabeli munkája ezek szerint községünkben is látható.
Érdeklődésemre az idegenvezető templomunkat említette, ennek alapján én a mennyezeti
freskókra gondoltam.
Természetesen utána néztem a történetnek. Megtudtam - Jávor Anna írásából - hogy
az „edelényi festő” a miskolci minoriták és a diósgyőri pálosok számára 1772-78 körül
készített műveket, melyek közül csak kevés maradt fenn. Talán az egyik Sajóládon a
római katolikus plébániatemplomban. Ez a Remete Szent Pál kép.
Január 15-e Remete Szent Pál emléknapja. Ekkor emlékezik meg a római katolikus
egyház Róla, aki a Sajóládon is gyökeret eresztett pálos szerzetesrend névadója, szellemi
őse volt.
A kirándulás élménye, az ismeretek bővülése hatására nem csak az edelényi kastélyt
látom más szemmel, de idehaza templomunk Remete Szent Pál képét is.
Dudás Gáspárné

KÉNYSZERMUNKÁN SAJÓLÁDRÓL
Egyre
többet
hallunk
azokról
az
emberáldozatokról,
akikről
az
előző
államrendszerben beszélni nem nagyon
lehetett. Történelem óráinkon így a málenkíj
robotról sem esett szó, ez a téma tabunak
számított. A rendszerváltás után aztán
megdöbbentő erejű volt Budapesten a Terror
Háza Múzeumban látogatást tenni.
Szívszorító végig nézni és hallgatni
azokat a szenvedéseket, melyeket a túlélők
elmondanak.
Homolya
Lászlóné,
volt
általános iskolai igazgatónőnk is beszél itt a
vele megtörténtekről, életének erről a
fájdalmas emlékű időszakáról.

Szebeni Ilona „Merre van a magyar
hazám?…” című könyvében leírja Piroska
néninek és sorstársainak szomorú történetét.
Az írónő „Haza fogunk menni” című
könyvében pedig a Sajóládról 1945. január
25-én a Szovjetunióba kényszermunkára
elhurcolt emberek névsorára bukkantam.
Egy évvel ezelőtt még név nélkül
emlékeztünk meg Róluk, most emlékezzünk
a sajóládi áldozatokra név szerint is!
Közülük özv. Czinglér Jánosné, Veron néni
beszélt
keserves
sorsáról,
megpróbáltatásairól, melyet a Ládi Körkép
2003. év októberi számából ismerhettünk
meg.
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A málenkíj robot sajóládi áldozatai név szerint:
- Dienes András
- Fisher András
- ifj. Fisher András
- Fikter Sándor
- Heccel Antal
- Heccel Ferenc
- Franc József
- Czinglér Jánosné (Csoma Veron)
- Léport Béla
- Uher Imre
- Uher Béla
- Uher Ferenc
- Uher József
- Vetrik Antal

A málenkíj robotra elhurcolt emberek
kötelező kijelölésénél a német ajkú és
a népellenes személyek összeírásáról
volt szó. Ha ilyenek nem voltak, akkor
jöttek a német, majd a magyar nevű
magyarok, általában az „r”betűre
végződött nevűek, mivel Hitlernek is
„r” betűre végződött a neve.
Ennek ismeretében döbbentem rá
egy
személyemmel
kapcsolatos
esemény lényegére.
Szüleim egy
kedves ismerősük után az Erika nevet
választották
nekem
megszületésemkor.

Az akkori jegyző javaslatára mégis Erzsébet néven anyakönyveztek annak okán, hogy az Erika
német név, legyen inkább helyette magyar nevem. Ráadásul a vezetéknevem Uher.
A gondolatokban még dolgozhattak a rossz emlékek, amikor az embernek csak a neve is
eldönthette sorsát. Nem tudhatta senki mit hoz a jövő, javaslatával a védelmemre
gondolhatott, amelyért most hálás vagyok.

Ajánlom e könyveket az
érdeklődők figyelmébe.
Ismerjük meg múltunk
történéseit,
hogy
tanulhassunk belőle!
Dudás Gáspárné

PÁLOSOK NYOMÁBAN BÜKKSZENTKERESZTEN
Mindig nagy örömömre szolgál, ha
településünk múltjára vonatkozó írásos
dokumentumra bukkanok.
Így történt ez most is, amikor P. Gyéressy
Ágoston pálos szerzetes 1944-ben keltezett
írását olvastam Sajóládról.
Részlet az írásból:
„A török kitakarodása után lassan visszatér a
szerzetesi élet a sajóládi kolostor ősi falai közé. A
már Diósgyőrből ismert szentéletű Kotnaki Fülöp
perjel atya a mohácsi vész után elpusztult sajóládi
templomot és konventet építteti újjá. A templom
1720-ban felépül.

Gerald Miklós egri kanonok 1722-ben díszes
szószéket emeltet benne, ma Bükkszentkereszten
van ez a gyönyörű munka.”
Ezután egy Bükkszentkeresztről szóló
írást találtam az interneten, abból idézek:
„Miután II. József 1786-ban feloszlatta a pálos
rendet, a koronauradalom – mint tulajdonos adományozta a belső berendezést az akkor még
újhutai templomnak. Így került ide a szószék, a
Mária-oltár és az orgona. Különlegességnek
számít a szószék, melynek oldalán a négy
evangélistát – eredeti ruházatuktól eltérően – a
pálosok fehér öltözetében ábrázolták a készítők.
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Ezek
az
írások
felkeltették
az
érdeklődésemet és arra ösztönöztek, hogy
utána járjak az olvasottaknak. Vagyis, ezt látni
kell! Így került sor egy gyönyörű, napos,
novemberi vasárnapon arra, hogy a
bükkszentkereszti
„Szent
Kereszt
felmagasztalása”
katolikus
templomban
vettünk részt a szentmisén.

Az oltár valóban gyönyörű, kiváló sajóládi
pálos mesterek keze munkáját dicséri.
Különlegessége
volt
számunkra
a
szentmisének, hogy a „Szent Ferenc
Kisnővérei” apáca testvérek tevékeny
részesei voltak a szertartásnak. A mise előtt
volt időnk rövid beszélgetésre velük és
körbejárni a kis templombelsőt, megnézni
berendezésének értékeit.
A
mellékelt
fotókon
megtekinthetik a szószéket.
Biztatok mindenkit, hogy
kiránduljon
el
Bükkszentkeresztre és a jó
levegő, a számos látnivaló
mellett csodálja meg a
Sajóládról
elszármazott,
közel
háromszáz
éves
gyönyörű szószéket is!
Dudás Gáspárné

GONDOLATOK A MAGYAR KULTÚRÁRÓL
Mikor ezeket a sorokat írom, január 22-e van,
a magyar kultúra napja. 17-én voltam
Cserépfaluban, ahol nagyon szép ünnepséget
rendeztek ennek kapcsán. Sok érdeklődő
hallgatta a méltatást, a gyerekek zenélését és
verselését. Ez a falu ad magára, mert nem
csak kenyérrel él az ember, hanem
szellemiekkel is.
Kultúránkról gondolkodva emlékek, ide
illő és kapcsolódó élmények jutnak eszembe.
Egy egyszerű magyar ember emlékei ezek, de
talán mégis érdemes közreadni, talán színesíti
majd hétköznapjainkat.
Több, mint 10 évvel ezelőtt, pontosan két
és fél évig Szlovákiában dolgoztam. Nehéz
bányászmunkát végeztünk ott, három
magnezitbányában, 50 – 60 magyar bányász.
Mi készítettük elő a fejtéseket, munkánk
fontos és pontos volt, így hát a megbecsülés
sem maradt el.
12 – 14 órát dolgoztunk az üzemvezető
kollégámmal együtt. A Szlovák Magnezit
Művek velünk kapcsolatban lévő vezetői
többnyire beszéltek magyarul. Nagyon
kellemes munkakapcsolat, és itt-ott barátság

alakult ki közöttünk. 1984 őszén a
bányásznapot közös ünnepségként a Predna
Horán (Hegyek Eleje) egy nagyon szép
vállalati
üdülőben
rendezték
meg.
Vállalatunk vezetői, a szlovák vállalati
vezetők és romániai meghívottak voltan jelen
(valahonnan Erdélyből).
Bányász-díszegyenruhában ültünk mi
magyarok az asztalnál. Mellettünk a szlovák
vezetők, szemben a román vendégek ültek,
akik feltűnően hallgatagok voltak.
Díszbeszédek, köszöntők, kitüntetések,
majd poharazgatás közben oldódott a
hangulat. Mi beszélgettünk egymással és a
szlovák vezetőkkel. A románok kezdtek
románul magyarázni a szlovákoknak. Nem
értették egymást. Lecsúszott még néhány
pohár jó nedű, és mit ad a sors: megszólaltak
a románok magyarul és válaszoltak a
szlovákok nekik szintén magyarul!
Összenéztünk,
nevettünk,
valaki
megjegyezte közülünk: „No, látjátok feleim, így
lesz világnyelv a magyar!” Én akkor és ott
tanultam meg, hogy kis hazánk határai nem
ott kezdődnek, ahol őrzik.
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Hanem ott, ahol először hangzik el magyar
szó, ahol a magyarságukat a szívükben és
nyelvükben őrzik testvéreink!
1985-ben súlyos balesetet szenvedett
munkatársunkat a besztercebányai szép és
modern kórházba (sok magyar kéz munkája
van benne) ápolták és mentették meg.
Hivatalból tettünk többször is látogatást az
üzemvezető kollégámmal. Emberként és
bányászként is aggódtunk a fiatal cimboráért!
Egy alkalommal álltunk a kórház
kapujában, nyitásra várva beszélgettünk a
portásfülke mellett. A nyitott kis ablakon kikifülelt egy korosabb nő, a portás. Egyszer
csak kijött hozzánk és megszólított minket
magyarul:
- Maguk magyarok?
- Igen. Miért?
- Jaj, ne haragudjanak már, de olyan örömmel
hallgatom a beszédjüket, mert értek magyarul is!
Beszédbe elegyedtünk vele, és ő
elmondta, nyugdíjasként portás, de mérnök
volt és beszél németül, oroszul és magyarul is.
Látta kissé hitetlenkedő szemünket, s azonnal
egy
Heinrich
Heine-verset
kezdett
deklamálni, majd oroszul is megszólalt.
Összenéztünk. ez igen! Majd így folytatta:
- Nagyon sok szép német, orosz, szlovák verset
tudok, de higgyék el, olyan szépen, mint a magyar,
egy nép sem tudja kifejezni magát!
S azonnal elkezdte sorolni nagy
költőinket: Juhász Gyula, Ady, József Attila,
Petőfi, Vörösmarty nevét említve.
Kollégámmal még napokig csemegézünk
ezen, és a mai napig elgondolkodtató
élményként maradt meg bennem!
Még egy kedves emlék kívánkozik ide.
A szálló – Nagy-Rőcén, szlovákul Revúcán -,
ahol laktunk, sokemeletes volt, és három
náció – szlovák, kubai, magyar – lakta. A
kubaiaknak volt egy 30 körüli szlovák
tolmácsa, aki spanyolul, németül, angolul,
oroszul és természetesen szlovákul beszélt.
Néha beszélgettünk szlovákul. Én már akkor
tanultam a nyelvet.
Egy alkalommal kvaterkázás közben a
kultúrteremben mellém ült, és beszélgetni
kezdtünk. Nagyon jó nyelvérzékű, intelligens,
barátságos és érdeklődő fiatalember volt.
Elmondta, hogy szeretne magyarul is tanulni,

segítsem ehhez őt. Nekem kapóra jött, mert
én szlovákul tanultam, és így lett alkalom a
gyakorlásra.
Ott azonnal elkezdtem a magyar
nyelvről
beszélni.
Szófordulatokat,
többjelentésű szavakat mondtam neki.
Beszéltem nyelvünk árnyalt gazdagságáról,
költőinkről, verseinkről is. Elmondtam neki
Petőfi: Szeptember végén című gyönyörű
versét. Szlovák barátom nyelvzseni mivolta,
és némi előgyakorlata miatt is, már kezdte
érteni a magyart. Hallgatott egy sort a vers
után, majd így szólt: „Még nem értem minden
magyar szó, de érezni én a muzsikájából, hogy
nagyon szep! Ezért is fogok tanul magyar.” Meg
is tanult!
Nem csak a nyelvünkhöz, de a zenéhez
is kapcsolódik egy történetem. Állítólag egy
nagyon barátságtalan szomszédnép fia
mondta rólunk: „A magyar egy nomád nép még
ma is Európában, sok rossz tulajdonsággal.”
(Megjegyzésem: micsoda szellemi rövidlátás!)
„De olyan szép a zenéje és a népdalkincse, hogy ha
egy magyar a mennyországba akar menni, akkor
csak egy szál cigányt kell maga előtt küldeni és
Szent Péter azonnal beengedi.”
Nem kommentálom, csak két megjegyzésem
van: szeressük és értő szívvel műveljük,
nemesítsük ezt a világon egyedülálló
kincsünket. Ez az ami összetart bennünket, és
el nem veheti senki sem!
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Gál Mihály

GYÁSZ
Őszinte részvétünket
fejezzük ki Gál Mihály
úrnak felesége elhunyta
miatt. Kívánunk a gyászoló
családnak lelki
megnyugvást!
Ládi Körkép
szerkesztősége

„Pálosaink, a fehér barátok”
Fenti címmel nyílt kiállítás Pécs városában a Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtárában
2014. október 17-én, melyre községünk Önkormányzata meghívást kapott, amit köszönettel elfogadott.
A kiállítás 2015. február 8-ig volt látogatható, ezért a meghívásnak eleget téve február 6-án hajnali négy
órakor kisbuszunkkal útra keltünk Pécs irányába.
A teliholdas, csillagfényes, csöndes téli borsodból délelőtt 10 órára érkeztünk el a zimankós,
hózáporos, keményen téli baranyába. De megérte.
Fogadásunk után a Szent Péter és Szent Pál Székesegyház építészeti csodáiban gyönyörködtünk, majd
az Ókeresztény sírkamrák kerültek bemutatásra
a nagyon felkészült, jó humorú idegenvezetőnk
által. Ezek után Jakováli Hasszán pasa dzsámija
ejtett minket ámulatba, melynek csupán belsejét
építették át keresztény templommá, külsejét elkerülte az átalakítás. Innét heves hózáporban jutottunk el a pálos kiállítás helyszínére, ahol nagyon
lelkes, alapos és lendületes tárlatvezetésnek lehettünk résztvevői. A sok látnivaló és információ
mellett megtudtuk, hogy az időszaki tárlat és az
erről készült könyvkiadvány célja: a pálosok a
magyar történelemmel és kultúrával szorosan
Kép: www.kpszti.hu
összefonódó, mára a közoktatásból és a közgondolkodásból sajnos szinte teljesen kihullott történetének
felelevenítése. A művelődéstörténeti kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtár és a Magyar Pálos Rend
közös rendezésében jött létre. Az estébe nyúló hazaindulásunk után -lassan kijutva a zimankós idő és
hó okozta izgalmas útról - lazításként Budapesten a csodásan kivilágított Duna parton jöttünk keresztül.
Hazáig a jókedvű, vidám útitársak szórakoztattak mindnyájunkat, hogy el ne aludjunk az éjszakában. Ez
egy különlegesen szép nap volt. Köszönet érte!
Köszönet Polgármester úrnak a balesetmentes közlekedésért, segítőinek a szervezésért.
Viszontlátásra Körömben a IV. Pálos Települések Találkozóján!
Dudás Gáspárné

A Sajólád címerével ellátott hollóházi porcelán dísztárgyak
megvásárolhatók a polgármesteri hivatalban.
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