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ber végén szakavatott zsűri 

fogja elbírálni és az első három 
helyezett díjazásban részesül!
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Önkormányzati értesítő

Az önkormányzAt Aktuális hírei, információi

2016. nyár

holtponton

Újabb tanév kezdődik a Sajóládi 
Fráter György Katolikus Általá-
nos Iskolában. Az alábbiakban 
számot adok a lakosságnak, 
milyen lépéseket tett Sajólád 
község önkormányzata annak 
érdekében, hogy az iskola mű-
ködését visszavegye a Római 
Katolikus Egyháztól. 
 Az iskola 2013 júliusában 
lett egyházi fenntartású. Mielőtt 
a váltás megtörtént, a szülők 
szavazhattak, egyetértenek-e ez-
zel. A szülők nagy többséggel a 
váltás mellett szavaztak. Én ma-
gam is meg voltam győződve ar-
ról, hogy helyes döntést hozunk, 
hittem abban, hogy ha az iskolát 
a Római Katolikus Egyház fog-
ja működtetni, az garanciát je-
lent majd arra, hogy az oktatás 
színvonala emelkedni fog, de 
ebben sajnos tévedtem. A szava-
zás előtti meghallgatáson, amin 
részt vettek a szülők, az egyház 
és az önkormányzat képviselői, 
feltettem a kardinális kérdést, 
mi lesz a helyi pap szerepe az 
iskola életében. Akkor erre meg-
nyugtató választ kaptunk, mi-
szerint Árvai csak az iskola lelki 
életéért felel majd, és nem az is-
kola egyszemélyi vezetését látja 
majd el.     
 Árvai István 2007 óta 
látja el a papi feladatokat Sa-
jóládon. Eleinte lenyűgözte a 
híveket széles körű egyházi 
műveltségével, de hamar nyil-
vánvalóvá vált papi szolgálatát 
igencsak megnehezítő elnyomó 
természete is. Hiába intelligens 
pap, mégsem való kis település 
papjának, mert nemhogy épí-
teni, összetartani sem tud egy 
közösséget. Működése óta a sa-
jóládi templomba járók száma 

egyértelműen és láthatóan meg-
fogyatkozott. Sokan azért kere-
sik fel a templomot, mert zakla-
tott életükben megnyugvásra és 
békére vágynak, a templomban 
szolgáló papnak Isten legfőbb 
üzenetét, a szeretetet kell, kel-
lene közvetítenie, de ezt Árvai 
– emberi gyengeségei miatt – 
nem tudja hitelesen képviselni. 
2013 óta a sajóládi iskolába járó 
diákok, közvetetten szüleik és 
az iskolában dolgozó pedagógu-
sok napi szinten szembesülnek 
ezzel. Árvai gyakorlatilag az is-
kola teljhatalmú vezetőjévé vált. 
Irányítása alatt valami megvál-
tozott a sajóládi iskolában és ez 
a hangulat. Valami megtört szá-
mos gyerekben és számos pe-
dagógusban, nem öröm tanulni 
és nem öröm tanítani a sajóládi 
iskolában. 
 Ez annál is inkább nyug-
talanító folyamat, mivel egy kis-
település lakosságmegtartó ereje 
nagyban függ attól, hogy óvodá-
ja és iskolája milyen színvonalon 
működik. Korábban felmerült 
képviselő-testületi ülésen, támo-
gassuk-e, hogy buszjárat indul-
jon Sajólád és Kistokaj között, 
de ezt elvetettük, mert Sajólád 
község önkormányzatának célja 
mindig is az volt, hogy a sajóládi 
gyerekek sajóládi óvodába és sa-
jóládi iskolába járjanak. Célunk 
továbbra is ez. 
 Amikor mint a telepü-
lés vezetőjéhez egyre többen 
fordultak hozzám panasszal az 
általános iskolában tapasztaltak 
miatt, megígértem, hogy lépek 
annak érdekében, hogy Árvai a 
lelki szolgálaton túl ne gyako-
roljon elnyomást az iskolában. 
2014 júniusában kértem és kap-
tam időpontot személyes meg-
beszélésre az Egri Főegyház-

megye vezetőjétől, Dr. Ternyák 
Csaba érsek úrtól. Ezen a meg-
beszélésen – Érsek Úr kérésére 
– Árvai is részt vett, de a felve-
tett problémák többségét nem 
ismerte el illetve elbagatellizál-
ta. Mivel ennek eredményeként 
semmilyen változás nem volt 
érzékelhető, 2014 októberében 
újra személyes megbeszélést 
kezdeményeztem Érsek Úrnál, 
de erre már nem kaptam lehető-
séget. A problémák pedig nem 
szűntek meg, csak még égetőb-
bekké váltak.
 2016. január 19. napján 
a képviselő-testület arról hozott 
döntést, hogy 2016. január 28. 
napján megkérdezzük a szülő-
ket, mi a véleményük az iskola 
működésével kapcsolatban. 197 
család kapott erről értesítést, 
családonként 1 fő szavazhatott. 
119 szülő jelent meg, ebből 107 
voksolt úgy, hogy azt kívánja, 
2016. szeptember 1. napjától Sa-
jólád Község Önkormányzata 
vegye vissza az iskola működé-
sét a Római Katolikus Egyház-
tól. Mindössze 12 nem szavazat 
érkezett.
 2016. február 18-án jegy-
ző asszonyunk, Szabó Elekné és 
az önkormányzat jogi képviselő-
je jelenlétében felkerestem Ér-
sek Urat. Tájékoztattuk a szülői 
szavazás eredményeként hozott 
képviselő-testületi határozatról, 
miszerint Sajólád község önkor-
mányzatának szándékában áll 
visszavenni az iskola működ-
tetését. Ehhez kértük Érsek Úr 
hozzájárulását, akit a korábbi 
egyeztetési kísérletek ellenére 
meglepett, hogy a helyzet idáig 
fajult. Ugyanakkor valamennyi-
ünk füle hallatára úgy nyilatko-
zott: „Polgármester Úr, ahogy mi át-
vettük, ugyanúgy vissza is adjuk”.
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Az önkormányzat 2016. február 
22-én hivatalos úton, írásban is 
megkereste a Klebersberg Intéz-
ményfenntartó Központot, vala-
mint az Egri Érsekséget. 
 Élőszóban tett kijelenté-
se dacára Érsek Úr 2016. márci-
us 21-én kelt levelében már azt 
kérte, gondoljuk át újra a hely-
zetet és járjunk be minden utat 
a békétlenség megszüntetésére. 
Felhívta a figyelmünket, hogy 
a szülők 97 százaléka támogat-
ta a fenntartóváltást 2013-ban 
és döbbenten kérdezte, hogy mi 
változott azóta? Milyen új sze-
replők jelentek meg? Hiszen régi 
a plébános, régi a polgármester, 
régi az igazgatónő, a tanárok 
többsége is régi. Érsek Úrnak 
azonban folytatnia kellett volna 
a gondolatmenetet. A szereplők 
ugyanazok, de van, aki már más 
szerepet játszik. Ráadásul rosz-
szul. 
 Érsek Úr azzal nyugta-
tott minket, hogy 2016. február 
23-án helyszíni vizsgálatot tar-
tottak, és a név nélkül felvett 
kérdőívek szerint lényeges gon-
dok nincsenek az intézményben. 
Vizsgálatuk szerint a diákönkor-
mányzat és a szülői munkakö-
zösség képviselői is összességé-
ben elégedettek. Ezen a helyszíni 
vizsgálaton sem az önkormány-
zat, sem a pedagógusok, sem 
Árvai nem vehettek részt, kizá-
rólag az egri érsekség képviselői 
és a szülők voltak jelen. Utóbb 
mi úgy értesültünk, hogy ezen 
a meghallgatáson a szülők nyíl-
tan hangot adtak sérelmeiknek, 
problémáiknak, remélve, hogy 
valós megoldás születik. Ha ez 
igaz, és a szülők valóban szól-
tak nehézségeikről, érthetetlen, 
hogyan értelmezhette mindezt 
az érsekség úgy, hogy mindent 
a lehető legnagyobb rendben 
találtak. Érsek Úr felhívta a fi-
gyelmünket az iskola tantestü-
letének állásfoglalására is, ami-
ben a pedagógusok egyöntetűen 
kiálltak az egyházi vezetés által 
megkezdett út mellett. Ugyan-

akkor fájó pont, hogy Érsek Úr 
egyetlen szóval sem reagált arra 
a szavazásra, amit 2016. febru-
ár 22. napján tartottunk. Tekin-
tettel arra, hogy az Árvait ért 
panaszok majd mindegyikének 
alapja az a zsarnoki légkör, ami 
irányítása alatt belengi az általá-
nos iskolát, úgy gondolom, hogy 
a képviselő-testület által tartott 
szavazás legnagyobb erénye an-
nak titkossága volt, mert ezáltal 
az érintett szülők ténylegesen 
véleményt nyilváníthattak. 
 Nem kétlem, hogy az 
iskolába járó diákok szüleinek 
nagy többsége aláírta az isko-
la „saját” véleménykérő lapját, 
ám meggyőződésem, hogy so-
kan ezt csak erőteljes nyomástól 
és félelemtől hajtva tették meg. 
Tudom, hogy minden szülő a 
legjobbat akarja a gyerekének, 
hogy őket semmi bántódás ne 
érhesse. A pedagógusok egyön-
tetű kiállását pedig azért nem 
tudom komolyan venni, mert a 
tanári kar több, neve elhallgatá-
sát kérő tagja keres meg időről 
időre a kérdéssel, meddig várjon 
még a változásra. 
 Mindezen okok miatt 
Érsek Úrnak újabb megkeresést 
küldtünk 2016. március 31-én, 
hogy a visszavételre vonatko-
zó szándéktól nem tekintünk 
el, hanem változatlanul és ha-
tározottan fenntartjuk. Jeleztük 
csalódottságunkat, amiért az ér-
sekség a számtalan szülői meg-
keresés, a település lakóinak 
képviseletében írt leveleink és 
személyes egyeztetéseink elle-
nére a már évek óta fennálló és 
egyre súlyosbodó problémát a 
lefolytatott vizsgálatot követően 
sem hajlandó komolyságának 
megfelelő figyelemmel kezelni. 
Jeleztük, hogy amennyiben nem 
hajlanak a kompromisszumos 
megoldásra, az önkormányzat él 
a rendkívüli felmondás jogával, 
amiről az átadás-átvételi megál-
lapodás 9.) pontja rendelkezik.
 Érsek Úr 2016. április 25-
én úgy reagált, hogy én az általa 

felajánlott békejobbot nem fo-
gadtam el. Kijelentette, hogy a 
vizsgálatot lezárták, mert olyan 
hiányosságokat nem tártak fel, 
amelyek rendkívüli intézkedé-
seket tettek volna szükségessé. 
Kiemelték, milyen hatékonyan 
és gyümölcsözően működik a 
sajóládi iskola, hogy „az intéz-
ményben pezseg a munka”. Szá-
mon kérték rajtam, hogy az isko-
la igazgatónőjét és lelki vezetőjét 
számos fórumon továbbra is ne-
gatív színben tüntetem fel. Ironi-
kusan megjegyezték, hogy az én 
vádjaim és az ő tapasztalataik, 
valamint vizsgálatuk eredmé-
nyei mintha nem is ugyanarra 
az intézményre vonatkoznának.
 Örömmel adták tudtom-
ra, milyen gyönyörű esemény 
volt az április 10-ei bérmálás, 
hogy Érsek Úr a templom előtt 
még el is beszélgetett a templom-
ból kiáramló ünneplő és boldog 
emberekkel. Az önkormány-
zat által szervezett ünnepeken 
nekem is volt/van szerencsém 
átélni, milyen szépen ünnepel 
Sajólád. Ám úgy gondolom, egy 
kiragadott és valóban nagysza-
bású, központi egyházi esemény 
megéléséből, amin 6 település 
gyerekei vették fel a bérmálás 
szentségét, nem lehet következ-
tetéseket levonni arra nézve, 
milyen légkörben folyik a taní-
tás a sajóládi iskolában a szürke 
hétköznapokon. Hiszen ahogy a 
mondás is tartja, az ördög a rész-
letekben rejlik.
 Habár megkeresést küld-
tem Magyarország Apostoli 
Nunciusának, Alberto Bottari de 
Castellonak, valamint Dr. Erdő 
Péter, bíboros, prímás, eszter-
gom-budapesti érseknek, mind-
ketten úgy ítélték meg, hogy Dr. 
Ternyák Csaba érsek úr az illeté-
kes személy a probléma megol-
dásában. Itt jegyzem meg, hogy 
Sajólád község önkormányzata 
az Egri Érsekségtől hivatalos 
választ a mai napig nem kapott 
arról, hogy a Római Katolikus 
Egyház a sajóládi iskola működ-
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tetését nem adja vissza, erről 
csak a KLIK-en keresztül érte-
sültünk. 
 Az egyházi vonalon és 
a KLIK-en túl, politikai vezetők 
véleményét is kikértem a kiala-
kult helyzettel kapcsolatban. 
Egyöntetűen megerősítettek ab-
ban, hogy a beérkezett panaszok 
és a szülői szavazás eredménye, 
a képviselő-testület döntése nyo-
mán nem volt más választásom, 
mint zászlós hajóként felvállal-
ni ezt az ügyet. Volt, aki előre 
megjósolta a jelenlegi helyzetet, 
hogy ha csak én adom a nevem 
és arcom ehhez a küzdelemhez, 
akkor nem lehetek sikeres, mert 
könnyűszerrel megvádolnak 
majd azzal, hogy egy szemé-
lyes konfliktus fajult idáig. Én is 
el-elgondolkodom azon, miért is 
kell mindig úgy fogalmaznom, 
hogy „egy neve elhallgatását kérő 
személy/szülő/pedagógus”. Vajon 
elég indok-e a hallgatásra a „fél-
tem a gyerekem/az állásom/a 
jövőm” adu ász. Nem az én tisz-
tem ezt eldönteni.  
 2010 óta vagyok Sajólád 
polgármestere. Mivel újravá-
lasztottak, hiszem, hogy a mai 
napig bírom az itt élő emberek 
többségének bizalmát. Mindig 
is tudtam, hogy a tisztség ellá-
tása során jócskán szembesülök 
majd nehéz helyzetekkel is. En-
nek tudatában vállaltam. Aki 
elhiszi azt, hogy a sajóládi isko-
lában tapasztalható békétlenség 

nem szól másról, csak a pap és a 
polgármester személyes ellenté-
téről, az egy naiv ember. Árvai 
attól fogva tekint ellenségének, 
hogy első ízben, 2014 júniusá-
ban személyes egyeztetést kér-
tem Érsek Úrtól. Ezért tiltotta ki 
a feleségemet nagy nyilvános-
ság előtt a sajóládi templomból 
olyan indulatos szavak kísé-
retében, hogy egy „spion”, azt 
kérve rajta számon, hogy „a férje 
beárulta őt az Érsek előtt”, de az 
istenhit e szerencsétlen helyzet 
dacára sem veszett ki belőle. Bár 
hétről hétre jutnak el hozzám 
újabbnál újabb hírek, hogyan 
becsmérel engem Árvai tovább-
ra is, mégsem tettem jogi lépése-
ket. Mert személyes sérelmeim 
bár valóban fájóak, de felül tu-
dok emelkedni rajtuk. Azonban 
azt a terhet nem tudom átháríta-
ni másra, hogy meghallgassam 
azokat, akiket sérelem ér a sajó-
ládi iskolában. A tisztség, amit 
betöltök, megköveteli, hogy eze-
ket komolyan vegyem és megte-
gyem, ami tőlem telik. 
 Dr. Ternyák Csaba érsek 
úr sajnos egyelőre nem hallotta 
meg a panaszos szavakat, vagy 
azokat elnyomták más hangok, 
amelyeknek hinni akart. Érsek 
Úr a látszólag könnyebb utat 
választotta. A jövő viszont még 
alkalmat teremthet egy fájó 
szembenézésre és valós problé-
makezelésre. Ezért arra kérem a 
sajóládi lakosokat, hogy a sajólá-

di iskola működésével, az ott ta-
pasztaltakkal kapcsolatban vé-
leményüknek (legyen az pozitív 
vagy negatív) a jövőben az Egri 
Főegyházmegye felé adjanak 
hangot, amelynek elérhetősége 
az alábbi: 3300 Eger, Széchenyi 
út 1. Az önkormányzathoz be-
érkező írásos panaszokat a jövő-
ben nem kezeljük, azokat csak 
továbbítjuk az Egri Főegyház-
megyének. 
 Engem Érsek Úr együtt-
működésre kért és hogy találjunk 
vissza a 2013-ban megkezdett 
útra. Azonban a véleményem 
nem változott és a szándékom 
tiszta. Rossz döntést hoztunk 
2013-ban és még mindig jobb ezt 
beismerni és változtatni, mint a 
hibával együtt élni. 
 Érsek Úr arra is kért, 
hogy mostantól ne a múltra, 
hanem a jövőre koncentráljunk! 
Ezt meg is fogadom, folytatom 
a munkát a település vezetője-
ként, törekszem jó döntéseket 
hozni, amelyek a településen la-
kók érdekét szolgálják. 
 Istenhívő ember lévén 
hadd zárjam soraim a bibliai 
idézettel: „Ne ítélkezzetek hát időnap 
előtt, míg el nem jön az Úr. Ő majd 
megvilágítja a sötétség titkait, és föl-
deríti a szívek szándékait. Akkor majd 
mindenki megkapja az elismerést az Is-
tentől.”

Pozbai Zoltán
polgármester

sAjólád demográfiAi viszonyAinAk AlAkulásA

A település lakosságának száma az országos statisztikai adatokat is figyelembe véve a korábbi évekhez 
hasonlóan 2015-ben is csökkenést mutat. A csökkenés a 4 – 14 éves és a 19 - 62 éves korosztályon belül ész-
lelhető, ezzel szemben a 0 - 3 éves; a 15 – 18 éves és a 62 év felettiek korosztályán belül növekedést mutat a 
lakosságszám.

Bócsi Alexandra
gyámügyi és szociális előadó
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testületi hírek

Az önkormányzat képviselő-testü-
lete munkaterve szerint csak júni-
usban ülésezik. A közeledő válasz-
tás és a kiírásra kerülő vagy éppen 
folyamatban lévő pályázatok miatt 
viszont több napirend tárgyalására 
és rendkívüli ülés megtartására is 
sor került július hónapban. 2016. 
június 21. napján tartotta a nyári 
szünet előtti utolsó tervezett ülését 
az önkormányzat, ahol 7 napirendi 
pont és egyéb, felmerülő kérdé-
sek, észrevételek megtárgyalására 
került sor.

*
A Miskolci Rendőrkapitányság 
részéről Molnár József alezredes, 
a Felsőzsolcai Rendőrőrs vezető-
je tartotta meg éves beszámolóját 
Sajólád község közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről. 
A beszámoló továbbra is kedvező 
folyamatokról ad számot Sajólád 
településen, mely részben össze-
függésben van a településen két 
ütemben üzembe helyezett kame-
rarendszerrel. Problémaként fo-
galmazták meg viszont a rendőr-
ség képviselői az ún. pszichotróp 
anyagok erőteljes terjedését, mely 
nem csak helyi probléma. Sajnos, 
ez különböző bűncselekmények 
melegágya is. 

*
Új önkormányzati rendelet meg-
alkotására került sor a hulladék-
gazdálkodás szabályozását ille-
tően. A rendelet teljes szövege a 
www.njt.hu oldalon. A hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló, 9/2016.(VI.31.) önkormány-
zati rendelet a változó központi 
szabályozáshoz igazodik. Az el-
fogadott rendelet pontosítja az in-
gatlanhasználó kötelezettségeit, a 
közszolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatos kötelezettségeket és 
jogokat. A rendelet 1. melléklete 
tartalmazza a szerződéskötéshez 
szükséges mellékletet. 

*
A korábbi évekhez hasonlóan a 
képviselő-testület jóváhagyta a 

2016. évi igazgatási szünetről 
szóló rendeletét. A rendelet alap-
ján a polgármesteri hivatalban 2 
alkalommal kerül sor igazgatási 
szünet elrendelésére. A képvi-
selő-testület a hivatalban 2016. 
augusztus 15. napjától 2016. au-
gusztus 19. napjáig, valamint 
2016. december 19. napjától 2016. 
december 31. napjáig igazgatási 
szünetet rendel el.

*
A testület jóváhagyta a Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltatási 
Szerződés tervezetét és felhatal-
mazta Miskolc megyei jogú város 
önkormányzatát mint a hulladék-
gazdálkodási konzorcium geszto-
rát a szerződés megkötésére.

*
Az önkormányzat megtárgyalta 
a 2015/2016-os óvodai nevelési 
év helyzetéről szóló beszámolót 
Bartók Jánosné óvodavezető elő-
terjesztésében. 

*
A képviselő-testület elvi állásfog-
lalást hozott a kényszerbetele-
pítés ellen. A testület határoza-
tában elutasítja az Európai Unió 
kényszerbetelepítésre vonatkozó 
terveit, mivel álláspontja szerint 
a kényszerbetelepítés jogtalan, 
értelmetlen és veszélyes. Növeli a 
bűnözés kockázatát és a terrorve-
szélyt, veszélyezteti a kultúránkat 
és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a 
szociális, egészségügyi és oktatási 
rendszerünkre.

*
A Helyi Választási Iroda előter-
jesztése alapján kiegészítésre 
kerültek a Helyi Választási Bi-
zottság és Szavazatszámláló Bi-
zottság tagjai. A tagok pótlásá-
ra a közelgő népszavazás miatt 
volt szükség lemondás, költözés, 
egyéb személyi változások miatt.

*
A DIGI szolgáltató torony telepí-
tése miatt önkormányzati földte-
rület vásárlása érdekében kereste 
meg az önkormányzatot. A kép-

viselő-testület bérleti konstrukci-
óban adott hozzájárulást a torony 
elhelyezéséhez. Így a településen 
egy újabb digitális szolgáltató len-
ne elérhető a lakosság és a közü-
letek számára. Az egyeztetések 
egyelőre folyamatban vannak.

*
A testület meghatározta a piacon 
található pavilonok bérleti díját, 
25.000-Ft/hó összegben. 

*
Ismertetésre került a Wielgom-
lyny településről érkező köszönő-
levél a testvértelepülési találkozó 
okán.

*
2016. július 12. napján rendkívüli 
testületi ülés megtartására került 
sor. 

*
A testület közművelődési érde-
keltségnövelő támogatás iránti 
pályázat benyújtásáról döntött 
Bernáth Zoltánné, a Közösségi 
Ház vezetője előterjesztése alap-
ján. A pályázatban rendezvények-
hez szükséges hangosító és egyéb 
technikai eszközök beszerzésére 
kerülne sor. 

*
A testület jóváhagyta a Sajóládi 
Sportegyesülettel kötött pálya-
használati megállapodást. 
A megállapodás megkötése a 
Sportegyesület számára a követ-
kező idény nevezéséhez elenged-
hetetlen. 

*
A Nemzeti Szabadidős – Egész-
ség Sportpark Program keretében 
felnőtt sportpark létesítésére vo-
natkozó pályázat benyújtásáról 
is döntött a testület. A telepítendő 
sportparkban mintegy 15 féle esz-
köz kerülne telepítésre sport-sza-
badidős tevékenységek végzésére 
a sportpálya melletti területen. A 
testület az ott tervezett játszótér 
kialakításával együtt minden ge-
neráció szabadidős tevékenységét 
szeretné támogatni. 

Szabó Elekné
jegyző

felhívás!!!
2016. szeptember 24-én (szombaton) 15.00 órakor megrendezésre kerül a hagyományainkhoz hűen

a szüreti felvonulás és mulatság, tűzgyújtással, szórakoztató műsorokkal, gyermekműsorokkal. 
A rendezvényről pontos információkat a későbbiekben az önkormányzat hirdetőtábláin és Sajólád község honlapján találnak!
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válAsztási hírek

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 02. napjára. 

A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is elő-
írhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazással kapcsolatos legfontosabb információk elérhetőek a www.valasztas.hu weboldalon, valamint a 
település hivatalos honlapján és hirdetőtábláin.  Felhívjuk a T. választópolgárok figyelmét, hogy a szavazás-
hoz szükséges okmányok érvényességéről időben szíveskedjenek gondoskodni. 

pályázAti hírek

Elkezdődött a Sajóládi Gyöngyszem Óvodában a jelenlegi melegítő konyha átalakítása főzőkonyhává, ezzel 
együtt modern főzőeszközök kerülnek beépítésre. Az átalakítási munkák várható befejezési határideje 2016. au-
gusztus 29. A konyha üzemeltetése kapcsán szakács és élelmezésvezető álláshelyre pályázatok kerültek kiírásra 
a település honlapján és a hivatalos pályázati portálon, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon.
 Sikeresen pályázott az önkormányzat belügyminisztériumi pályázat keretében a Móricz Zsigmond út és 
létesítményeinek felújítására. A pályázat keretében sor kerül az útburkolat és a járdaszakasz burkolatának és a 
vízelvezető létesítmények felújítására.

AnyAkönyvi hírek

2016. évben született gyermekek
KARSZA KRISZTIÁN (MISKOLC, 2016.01.03.)
VADÁSZ HANNA DANIELLA (MISKOLC, 2016.01.11.)
DÁVID TAMÁS BENJÁMIN (MISKOLC, 2016.01.22.)
HANKÓ MELODI KITTI (MISKOLC, 2016.02.06.)
KALOCSAI SZOFIA SZILVIA (MISKOLC, 2016.02.15.)
KISS BENDEGÚZ (MISKOLC, 2016.02.17.)
HANKÓ MIRELLA DZSENNA (MISKOLC, 2016.02.25.)
RONTÓ JÁZMIN ILONA (MISKOLC, 2016.03.01.)
SZITAI ZSAKLIN (MISKOLC, 2016.03.13.)
TERJÉK PANNA (MISKOLC, 2016.03.21.)
NYÁRI MERCÉDESZ MIRJAM (BUDAPEST, 2016.03.22.)
MERUCZA KRISZTIÁN (MISKOLC, 2016.03.27.)
DANKÓ HANNA (MISKOLC, 2016.05.07.)
ROCSKÁR LAURA (MISKOLC, 2016.05.30.)
VÁRADI ANETT (MISKOLC, 2016.06.14.)
VÉGH ESZTER (MISKOLC, 2016.06.23.)
SZABÓ DIÁNA (MISKOLC, 2016.07.08.)

Házasságkötések

2016.01.14.Tóth Eszter és Ujj Richárd
2016.01.23. Gál Gerda és Batta Csaba Milán
2016.02.15. Takács Dominika és Hankó Dá-
niel
2016.03.19. Nagy Tímea és Molnár József
2016.05.07. Kasaróczki Nikolett és Szabó 
Csaba
2016.05.11. Nagy Margit és Nagy Máté
2016.05.13. Fekete Anita és Baráth Roland
2016.07.06. Nyeste Gabriella és Suba Bence
2016.07.09. Takács Barbara és Rontó József

Elhalálozások

Lénártfalvi Gréta
általános igazgatási ügyintéző

2016.01.06. Csóka László (született: 1948.12.18.)
2016.01.10. Restás Ernőné (Született: 1940.01.05.)
2016.01.18. Varga Gergelyné (született: 1927.04.23.)
2016.01.18. Gyarmati Barnáné (született: 1933.01.29.)
2016.01.30. Tóth Józsefné (Született: 1936.01.24.)
2016.02.09. Bodnár Lajos (Született: 1940.01.20.)
2016.02.18. Varga Sándor Sámuel (született: 1935.02.26)
2016.03.03. Varga Gergelyné (született: 1926.07.24.)
2016.03.09. Korláth Antalné (Született: 1931.04.10.)
2016.03.21. Kobák Istvánné (született: 1933.06.06.)
2016.04.04. Nógrádi Vilmosné (született: 1949.08.05.)
2016.04.09. Borbély László (született: 1945.07.29.)
2016.04.11. Erdei János Ignác (született: 1953.01.28.)
2016.04.12. Ládi Miklós (született: 1966.08.16)
2016.04.19. Kobák Andrásné (született: 1957.04.13.)
2016.05.22. Molnár László (született:1950.03.06.)
2016.06.01. Dudás Barnabásné (született: 1934.03.14.)
2016.06.03. Szolnoki László (született: 1956.12.14.)

2016.06.19. Kacsér Istvánné (született: 1929.03.02.)
2016.06.30. Bárány Miklós (született: 1964.05.21.)
2016.07.05. Molnár János Mihály (született: 
1928.12.18.)
2016.07.29. László Ferenc (született: 1968.07.15)
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isten hoztA sAjóládon!
„Szeretem, ha SegÍthetek máSoknak…”

beszélgetés Fehér ViktóriáVal, kÖzségünk új VédőnőjéVel

Aktuális cikkünk főszereplőjé-
vel az utcán, gyermekeim reg-
geli sétája közben találkoztam 
teljesen véletlenül. Közhelynek 
tűnhet, de lám a séta az egész-
ségmegőrző, igencsak előnyös 
hatásán túl új arcok, emberek 
megismeréséhez is lehetőséget 
ad, adhat. 

Fehér Viktória

 Udvarias köszönést kö-
vetően hamar rájöttem, hogy a 
rokonszenves Ismeretlen épp 
minket keres. „Fehér Viktória 
vagyok, az új védőnő!”- mutat-
kozik be kedvesen. Közvetlen, 
őszinte érdeklődéssel keresi a 
szemkontaktust csemetéimmel, 
akik gyermeki, csalhatatlan re-
ceptoraikkal azonnal megfejtik 
a rájuk mosolygó arc kimondat-
lan üzeneteit. Anyaként azonnal 
felismertem, hogy a bohóckodós 
produkció abszolút az „új, bájos 
néninek” szól, akihez- az első 
reakciók alapján- egész biztosan 
lelkesen, jókedvvel fogunk járni 
majd az egészségházba…

 A következő interjú-
részlet községünk” új arcát, 
személyiségét”, Fehér Viktóriát 
hivatott bemutatni, kicsit talán 

közelebbről, kicsit talán közvet-
lenebbül…
- „Miskolci lakos vagyok, s Miskol-
con is végeztem az iskoláimat, már 
gyermekként tudtam, hogy egész-
ségügyi pályára szeretnék lépni, s 
ebben az irányban kezdtem el ta-
nulmányaimat. A Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Szakközépiskolát, a 
Miskolci Egyetem Egészségügyi 
Kara követte, ahol védőnői diplomát 
szereztem.”- kezdte kérdéseimre 
a bemutatkozást…
- Milyen idézetet, mottót vá-
lasztana, ha a védőnői hivatás 
lényegét szeretné szemléltetni! 
Hogyan fejezné ki a választott 
jelmondat személyiségét, mun-
kához való viszonyát?
- „Ha megállítod a fejlődést, sosem 
lehetsz elég jó.” Ez az idézet ugyan 
Robert Bosch-tól származik, de vé-
leményem szerint maximálisan 
kifejezhető vele akár a mindennapi 
védőnői tevékenység is, hiszen vé-
dőnőként a munkámat a folyama-
tosan naprakészen kell végeznem, 
amihez ismernem kell a munkám-
mal kapcsolatosan aktuálisan meg-
jelenő új ajánlásokat, protokollokat, 
jogszabályokat, változásokat.
- Mit tart hivatása legszebb ré-
szének?
- Azt szeretem a munkámban, hogy 
segíthetek másoknak, olykor akár 
csak azzal is, hogy meghallgatom 
őket. Elsősorban ezért lettem védő-
nő, hogy gyerekeken segítsek, sze-
rintem ez is a legszebb része az egész 
hivatásomnak, amikor látom, hogy a 
gyermek hozzám is elkezd kötődni, 
engem is megismer, vagy szegény 

sír, amikor elmegyek, és örül, ami-
kor újra meglátogatom. Örömmel 
tölt el, amikor láthatom, hogy hét-
ről-hétre, s hónapról-hónapra mi-
ként fejlődnek, és egyre csak ügye-
sednek a gyermekek. A mindennapi 
munkavégzéshez egyébként próbá-
lok úgy hozzáállni, hogy úgy bán-
jak a gondozottakkal, mint ahogy 
elvárnám, hogy fordított esetben 
hozzám is álljanak (hiszen elmon-
dásaik alapján, ezt az egészségügy 
egyéb területein sok esetben sajnos 
nem kapják meg).
- Milyenek az első impulzusok 
az itt élő emberekről, a község-
ről?
- Igazán jól érzem magam Sajólá-
don, mondhatni, hogy viszonylag 
hamar hozzászoktam az új munka-
helyhez. Már majdnem két hónapja 
annak, hogy itt vagyok, melyből az 
első hónapom iszonyúan kemény 
volt, de most már egyre könnyebben 
veszem a mindennapi akadályokat. 
Az egészségházban mindenki segí-
tőkész, a kolléganőmmel jól kijövök, 
mostanáig csak pozitív tapasztala-
taim vannak. Munkám során fan-
tasztikus embereket ismerhettem 
meg, úgy gondolom, hogy minde-
gyikük külön-külön is nagyszerű 
ember, csodálatos személyiséggel. 
Jelenleg úgy vélem, a helyemen va-
gyok…
- Maradjon ez sokáig így! Isten 
hozta községünkben, közössé-
günkben!

Szendrei Csilla

köszönetnyilvánítás

„Hálás szívvel megköszönöm azoknak a kedves és figyelmes földijeimnek, akik a születésnapomra az egri Szent 
István Rádión keresztül jókívánságaikat kifejezték!”

Gál Mihály, Bogács
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gAsztronómiA

Bor-túrA
szőlőről, borról kÖtetlenül iii.

Az első magyar védett borról a Tokaji aszúról 
is álljon itt néhány érdekesség. Tokaj-Hegyaljai 
borvidék a 22. magyar borvidék közül a 3. (Ez a 
szőlőtermő terület szerinti besorolás, de nekem 
mindenképpen az első!) Ezen az 5300 hektárnyi 
területen három fajta szőlőt termesztenek legfő-
képpen. A statisztika így szól: furmint 65%,hársle-
velű 32%, sárga muskotály 3%. Termesztenek még 
egyéb (pl.: Orémusz) nem jelentős szőlőfajtákat is, 
de a francia szőlőbirtokosok még vörös bortermő 
szőlőt is. Változnak az idők! A Tokaji borvidék 3-4 
km szélesen és 87 km hosszan fekszik, s ez hazánk 
legkeletibb borvidéke.
 Mit jelent a szamorodni? Azon kívül, 
hogy nagyon jó bort jelent, érdemes nyelvtanilag 
is megismerkedni a szóval. A lengyel nyelvben 
a „sam”, samo” (s= sz) jelentése: maga, önmaga, 
egyedül. A „rodzie” jelentése: születni. Tehát a 
szamorodni szó lengyel eredetű (bizonyítva a 
két nép 800 éves barátságát) jelentése: önmaga 
született. Mi az aszú? Az aszú szavunk szintén 
lengyel eredetű, mert a lengyel „suchy” szó je-
lentése száraz. Hogy születik az aszúesszencia? 
Ez a mézhez hasonló csodálatos nedű is magától 
születik. A szőlővesszőn megtöppedt szemeket (a 
töppedést a Bothritis vinifera nevű gomba okoz-
za) kézimunkával fennálló hordókba gyűjtik ösz-
sze. A fennállók alján csap van, és a puttonyokból 
beletöltött aszúszemek súlyától, önmagát kiprése-
li és az eszencia a csapon át kicsepeg a kádba. Az 
aszúeszencia 900 g cukrot tartalmaz literenként. 
(A normál must csak 650 g cukrot tartalmaz lite-
renként.) Az eszencia magas savtartalommal és 
cukortartalommal rendelkezik. Az aszúszemek 
értékét mutatja, hogy 1 kg aszúszemért 30 kg 
egyéb szőlőt lehet kapni. A magas cukor és sav-
tartalom, mint két gerinc garantálja az aszúborok 

hosszú és minőségromlás mentes eltarthatóságát!
Hogyan készülnek az aszúborok? A tokaji aszú-
bor lehet: 3-4-5-6 puttonyos. Ezt a szép tudományt 
először Szepsi Lackó Máté 1631 év húsvétjára mű-
velte, amikor aszúbort készített Lorántffy Zsu-
zsannának. Akkor hogyan készült, nem tudom, 
de a mai teória szerint így készül: egy gönci hordó 
(136 l) 1-2 éves furmint, hárslevelű (vagy a kettő 
együtt) borhoz hozzáadnak 3-4-5 vagy 6 puttony 
aszúszemet. (Egy puttonyban 22 kg aszúszem 
van.) Tehát a megérett, tiszta, egészséges borban 
kevergetve hónapokig áll az aszúszem. A bor ki-
oldja az aszúszemekből a szőlőcukrot. (Ma már 
összedarálják asz aszúszemeket is, ún. „aszútész-
tát” tesznek a borba.) Több hónap kevergetés után 
aztán szűrve a bort akár szerednyei hordókba 
(220 l) fejtik át és több évig is érlelik, „ászkolják” 
azt a gondos borászok. Úgy érlelik, hogy az akona 
szájra az üveg, a gumi, vagy a fadugókat fordít-
va ráhelyezik, hogy a bor az oxigént szabadon fel 
tudja venni.  Az érlelés alatt a bor állandóan forog 
a hordóban. A tokaji aszúbor az a csuda, amely az 
oxigén hatására nem romlik, hanem egyre neme-
sedik, jobbá válik. 
 A dugót pedig azért teszik fordítva az 
akona szájára, hogy az egér bele ne essen a borba. 
A legenda szerint viszont egyszer egy sportegér 
addig futkosott a szerednyei hordók tetején, amíg 
leütött egy dugót. Visszafelé futtában bizony be-
leesett a hatputtonyos aszúborba, s mire kihabuc-
kolt, jól teleitta magát vele. Mikor végre két lábra 
állt a hordó tetején, megrázta magát és azonnal a 
macskát kezdte hívni, mert a jó bortól szeretkezni 
akart vele. Hát ilyet is tud ez a magyar csoda, a 
tokaji aszúbor.

Gál Mihály
Bogács, 2016. augusztus 2. 

sAjóládi recept kluB: révész szelet

Hozzávalók: 20 dkg margarin (ebből 1 kanál zsír), 3 tojás, 50 dkg kristálycukor, 60 dkg rétesliszt, 1 sütőpor, 3 dl 
langyos tej, kevés fahéj, kakaó, darált dió, magozott meggy

Elkészítés: A kavarótálba a margarint, a zsírt, a tojást és a kristálycukrot összedolgozzuk. Ha ezeket jól kika-
vartuk, hozzáadjuk a lisztet, a sütőport és a langyos tejet. Ismét összekavarjuk. Ha jól kidolgoztuk, kizsírozott, 
kilisztezett tepsibe a jó felét beleöntjük és elegyengetjük. A maradék masszához fahájat, kakaót teszünk és el-
dolgozzuk. Ezután kb. másfél marék darált diót és kimagozott meggyet is beletesszük és ismét eldolgozzuk. 
Rátesszük a már tepsiben lévő massza tetejére és elegyengetjük. Óvatosan belekavarunk, hogy tarka legyen, 
majd lassú tűzön (tartalékon) megsütjük. A sütőbe csak akkor fordítsuk meg, ha a massza már megkeményedett, 
nehogy összeessen a tészta. Jó étvágyat!

A receptet beküldte: Révész János
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életünk sAjóládon

újdonságok a település életéből

hAjrá sAjólád!!!
újrA foci ládon!

A sajóládi focicsapat sokak örö-
mére az idei évtől újra szerepel 
a 2016/2017-es megyei 3-as baj-
nokságában.A csapat most ala-
kult és heti két edzéssel várják a 
bajnoki nyitányt. 
 Főként sajóládi fiatalok-
ból verbuválódott össze a team, 
abban biztos vagyok, hogy nem 
a mi csapatunk lesz a „legöre-
gebb”, mivel nagyon sok ügyes 
srác jár és járt már ki korábban 
is rúgni a „pöttyöst”, így főként 
rájuk fogunk építeni. Természe-
tesen megerősítjük a védelem 
tengelyét 1-1 rutinosabb fut-
ballistával, aki már korábban is 
magára húzta a sajóládi mezt. 
Eleinte ezeknek a lurkóknak 
szokatlan lesz a meccsszituáció, 
mert sokuk ugyan rendszerint 
játszik kispályán, de a nagy-

pálya más mozgáskoordináci-
ót igényel, így eleinte főként a 
meccsrutint kell megszerezni , 
aztán gyarapodhat a pontjaink 
száma.Nagyon lelkes csapatról 
van szó ami bizonyítja az edzé-
seken  nyújtottakat.
 A hangulattal azt hiszem 
ezúttal sem lesz probléma. Nem 
tudjuk még milyen csapatokkal 
leszünk egy csoportban való-
színű, hogy elég sokat kell utaz-
ni, mivel nagyon sok közeli köz-
ségben sajnos az elmúlt években 
megszűnt a labdarúgás ilyen-
olyan oknál fogva.
 A meccseinket szeret-
nénk szombat délutánra tenni 
aztán majd meglátjuk, hogy ez 
sikerül avagy sem. Ifi csapat az 
első évben nem lesz. (Nem köte-
lező indítani ifjúsági csapatot.)
 Ezúton is szeretném 
megköszönni a rengeteg utá-
najárást, nevezést, adminiszt-

rációt Jegyző Asszonynak, 
Polgármester Úrnak és nem 
utolsósorban Galuska Imrének, 
aki trenírozza ezt a csapatot.
 Úgy gondolom nem sok 
helyen van az, hogy szinte lesik 
minden kívánságunkat és ki 
tudnak a játékosok futni 2 új gar-
nitúra mezben. Lássuk be, a já-
tékosok is szeretnek kényelmes 
és komfortos dresszben pályára 
lépni, amit ezúton is köszönünk 
a játékosok nevében is.
 Úgy gondolom, hogy a 
hazai mérkőzésekre lesz igény 
mivel már nagyon régen kérdez-
gették tőlem is a faluban, hogy 
„Ferkó lesz -e már csapat?”
 Sok szeretettel várjuk az 
EB után is a sportszerető és szur-
kolni vágyó szurkolóinkat. Sérü-
lés mentes őszi szezont kívánok 
mindenkinek! Hajrá Sajólád!

Furcsa Ferenc

május 1.

Szép napsütötte nap köszöntött a rendezvényünk-
re, amit a Hunyadi és a Kinizsi út között lévő fo-
cipályán rendeztünk. A rendezvényt 13:00 órai 
kezdéssel nyitottuk meg.
 Jó volt látni, hogy a tavalyi évhez képest 
most sokkal többen látogattak ki, hogy jól érezzék 
magukat és lássák gyereküket, amint a versenye-
ken vesz részt. A gyerekek körében nagy volt a 
várakozás, hiszen az előző évhez képest idén már 
ugrálóvár is várt rájuk, ami számukra teljesen in-
gyenes volt. Először a gyerekek mérkőztek meg 

sportos vetélkedőkben, ami többek közt zsákba 
futás, kötélhúzás és még más versenyek voltak. 
Viszont idén már a felnőtteket sem hagytunk ülve, 
hisz a férfiaknak foci és sörivó versenyt, míg az 
asszonyoknak kötélhúzást rendeztünk.
 Itt szeretném elmondani, hogy a hölgyeket 
is szerettük volna focizni látni, de a sérülések elke-
rülése érdekében inkább a kötélhúzásban mérték 
össze erejüket. Nehogy a sérülések miatt ne tudják 
a vasárnapi ebédet elkészíteni. A gyermekek töb-
bek közt csokikat, cukrokat, nyalókákat kaptak a 
büfében. Mind a kicsiket, mind a nagyokat szend-
vicsek és üdítők várták, amit teljesen térítés men-
tesen kaphattak meg.
 Itt szeretném megragadni az alkalmat 
hogy, megköszönjek minden segítséget, amit kap-
tunk, hogy ez a rendezvény létre jöhessen és nek-
tek, romák, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel.  
 Nagyon remélem, mindenki jól érezte ma-
gát és jól szórakozva töltötte velünk ezt a csodála-
tos napot!

Rontó András, elnök
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Beszámoló

a polgárőrVizsgáról

2016. július 10-én került sor 
községünkben az önkéntes pol-
gárőrök hivatalos vizsgájára, és 
azt követően az ünnepélyes es-
kütételre. A kellemes, barátias 
hangulatú vasárnap délelőttön 
mind a 20 fő sikeres polgárőri 

vizsgát tett, majd a vizsgabizott-
ság tagjai előtt letették a hiva-
talos esküt. Ezt követően a fel-
esküdött polgárőrök átvehették 
okleveleiket, a kimagasló szak-
mai tudásról szert tevők külön 
dicséret keretében. 
 Ezután a délelőtt további 
része szakmai eszmecserével és 
az aktív működés részleteinek 

szervezésével, tervezésével telt. 
 A hivatalos polgárőr iga-
zolványok megérkezését köve-
tően az egyesület megkezdi ak-
tív, a lakosság számára is látható 
működését, tagjai a járőrszolgá-
latok teljesítését.

Varga Norbert
alpolgármester

derzsenyi rökk pál emlékére
(1809. február 13. Dunaföldvár – 1896. szeptember 8. Sajólád)

„EGY IGAZ EMBER BARÁT” - Ezzel az elgondolkod-
tatóan szép jellemzéssel illették a mozgalmas életéről, 
kitűnő jelleméről és szorgalmáról ismeretes közéleti 
férfiút, kiváló hazafit, akinek 120 évvel ezelőtt, szep-
tember 9-én helyezték örök nyugalomra tetemét Sajó-
ládon a római katolikus temetőkertben a háromszög-
letű kápolnával szemben. A gyászjelentés szeptember 
10-én jelent meg a hírlapokban, mely szerint:

 

Rökk Pál az Emke első örökös tiszteletbeli tagja és 
egyik legnagyobb alapítója volt, ezért a szomorú alka-
lomból az alábbi sürgönyt intézték a gyászoló özvegy-
hez Sajóládra:

„Amily szerény volt a kiváló férfiú egész élete, ép oly csen-
des és zajtalan volt az elmúlása, elköltözése a szebb hazába, 
ahonnan bizonyára áldólag tekint le a földi honra, melyet 
úgy szeretett és amelyért dolgozva-téve annyit áldozott.”

Nyugodjék békében!  Kegyelettel ápoljuk emlékét!

Dudás Gáspárné

Az ölelés hAtAlmA

„Az életet kölcsön kaptuk fenntről ”- talán rajtam 
kívül sokan hiszik ezt, s az előbbi igazság birto-
kában sokan gondolják azt, hogy ez alapján kell 
élni , megélni életünk sokszor magaslatokba törő, 
boldog íveit és mélybe zuhanó nehéz fejezeteit. 
 A csoda mindenképp az, hogy élünk és éle-
tünk egyetlen percében sem vagyunk egyedül… 
Sokaknak az égi Atya, a család, a szerető férj, 
gyermek, barát… szerencsés esetben valamennyi-
ük  ölelő keze, szava, tekintete ad együttérzést lel-
ki gyötrelemben, végzetesnek hitt történésekben 
és persze „földöntúli” nagy boldogságban is…
 Mert igen, az ölelés hatalma nagy…
 Jelenti az elfogadást, bizalmat, hitet, a 
megbocsátást, az érdek nélküli ragaszkodást, a 
szeretet kifejezésének talán egyik legmagasabb fo-
kát. A fontos az, hogy mindig, minden helyzetben 
szerepet kaphasson!…Ne feledtesse el életünk 
felfelé törekvő boldog íve  embertársaink bíztató, 
lelki támaszt adó szavainak, önzetlen  tetteinek 
ölelését. Öleljük meg mi is támaszunkat tettel, el-
fogadó gesztusokkal,életünk boldog pillanataival, 
éreztessük vele : ha ő akkor, ott a mélyben  nem 
lett volna velünk, talán a most felröpítő csodálatos 
ív nem is lenne, nem is lehetne ennyire csodálatos.
 „Jóban, rosszban!…”- ne feledjük, az ölelés-
nek mindkét esetben ereje, varázslatos hatalma 
van!… Legyünk hálásak mindenkinek , aki meg-
ölel és mindenkinek, akit megölelhetünk! Hogy 
miért?...Csak úgy…cél és érdek nélkül, belülről…
szívvel…szeretettel , önmagáért, önmagunkért, 
érte…

Szendrei Csilla
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Osztott csoportban dolgozni az óvodában azonos 
korosztályú gyermekekkel való tevékenységet je-
lent. Bekerülnek három évesen, majd együtt tölt-
ve az óvodáskor három évét egyszerre mennek 
tovább az iskolába. Így van ez nálunk is. Sok ap-
róság került már ki a kezünket elengedve a nagy-
betűs ÉLET-be, ilyenkor elérzékenyül az ember és 
félti őket a nehézségektől, a megpróbáltatásoktól, 
a csalódásoktól, de a másik szeme nevet az újon-
nan érkező kis csapatra, hiszen az utánpótlás nem 
szűnik meg. 
 Míg az elballagott, iskolába indulóknak 
szeretnék útravalót adni, máris elgondolkodom 
azon, hogyan fogok segítőtárs lenni az újdonsült 
óvodás anyukának. Nem panaszkodni akarok, hi-
szen ez az élet rendje, csak ebben a cikkben sze-
retnék kitérni a két korosztály aktuális teendőire. 
Nagyon frissen él még bennem az a kép, amikor 
májusban az utolsó foglalkozásokat tartottuk a 
nagycsoportban, sorra vettük a gyerekeket, fel-
mértük tudásukat, próbáltuk még bepótolni a hi-
ányosságokat. Büszkén készültünk az évzárónkra 
és bátran biztattunk gyermeket és szülőt egyaránt 
az előttük álló iskolai időszakra. Hiszem és bízok 
abban, hogy ezek a gyerekek megkapták a kellő 
alapot az óvodától és bátran néznek szembe az új 
kihívással, a kisiskolás korral.
 Az óvoda és az iskolakezdés egyaránt egy 
új életszakaszt jelent gyermekeink életében. Ta-
pasztalatból mondom, hogy könnyebb dolga van 
a beilleszkedéskor az önállóságra mihamarabb rá-
nevelt gyermeknek, pl. az óvodában tud egyedül 
enni, kimegy egyedül a wc-re, belebújik a cipőjé-
be, megismeri a saját holmiját/törülköző, fogmo-
só-felszerelés, öltözőzsák, kezet mos alaposan, 
stb/. Az iskolakezdés is az első hetekben komoly 
alkalmazkodást követel a 6-7 éves korosztálytól, 
gyakran fáradtak és kimerültek, sok új inger éri 
őket, ügyeljünk arra, hogy kipihenjék magukat, 
legalább 10-11 óra éjszakai alvásra is szükségük 
lehet.
 Gondoljunk arra, milyen érzés egy új mun-
kahelyen kezdeni, hasonlókat érezhetnek gyer-
mekeink is ovi vagy suli kezdés napján.  Hát nagy 
próbatétel, annyi bizonyos! Óvodásnál az elenge-
dés megy a legnehezebben, míg az iskolás gyer-
meknél a megfeleléstől való félelem teszi próbára 
a szülőt és a gyermeket. Félelmeinket azonban mi 
teremtjük, nincs sok köze a valósághoz. A próba-
tételek pedig megerősítenek minket, problémáink 

megoldásra késztetnek. Tegyük hát a dolgunkat, 
nézzünk szembe az új kihívásokkal, félre a féle-
lemmel! Időben hangolódjunk rá az új feldolgozá-
sára! A kicsit vigyük gyakran gyerekközösségbe, 
sétáljunk vele el az óvoda környékére, látogas-
sunk el a nyílt napokra, sokat beszélgessünk vele 
az óvodáról, soha ne fenyegessük az ovival, jó 
kedvvel beszéljünk róla, biztassuk arra, hogy az 
óvó néni mindenben segítőd lesz! Kedvenc játé-
kukat vagy éppen a cumit hozzák magukkal, elég 
későbbi időpontban leszoktatni róla. Soha ne csap-
juk be őket, tudatosítsuk bennük, hogy jó helyen 
lesznek és munka után sietünk értünk! Higgyük 
el kitartással, szeretettel és türelemmel úgy fog 
menni, mint a karikacsapás! Közös célunk legyen: 
biztonságban boldog és vidám gyereket nevelni, 
aki szeret járni az óvodába! 
 Ne felejtsük el, minden gyermek más! 
Nem lehet ráhúzni minden gyerekre ugyanazt a 
sémát! Ne akarjuk más gyerekhez hasonlítani is-
kolás csemeténket! Inkább tudatosítsuk bennük, 
ők akkor is fontosak számunkra, ha nem sikerült 
tökéletesre a munkájuk, akkor is szerethetők, ha 
nem válnak osztályelsőkké. Törekedni kell termé-
szetesen a jó teljesítményre, törődéssel, odafigye-
léssel, kellő kitartással gyengébb képességűknél 
is csodát tehetünk. Tartózkodjanak a délutánok 
folyamán is sokat a szabad levegőn, mozogjanak 
többet! Részképesség-hiányos gyermeknél a szak-
ember javaslata is alátámasztja, hogy nagyon sok 
mozgásra van igénye és szüksége a kisiskolásnak. 
Lényeges szempont, a helyes és biztonságos köz-
lekedést gyakoroltatni velük!
 Ne aggódjuk túl az iskola- és óvodakez-
dést! Inkább legyünk mindenben segítőjük, ne 
hagyjuk őket magukra, érezzék támogató sze-
retetünket! Fontos a szülői mintaadás! Felelősek 
vagyunk értük! Nehéz az elengedés, de szemünk 
előtt lebegjen a jövőkép: Embert szeretnénk farag-
ni belőlük mindannyian! Nekünk óvónőknek is 
nehéz megválni az összeszokott kis csapattól, de 
megvigasztal a tudat: jönnek az új gyermekek és 
az új anyukák, akik számítanak ránk, ránk bízzák 
féltett kincsüket.
 Kívánok elballagott óvodásainknak vi-
dám, boldog iskolakezdést és eredményes tanu-
lást! Apróságainkat, újdonsült gyöngyszemeinket 
pedig várjuk szeretettel!

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

gyermekkuckó

„egyik Szemem SÍr, a máSik nevet”
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kitekintő a nagyVilágra

szentföldi emlékeim

Minthogy már korábbi lapszámok-
ban felelevenítettem kedves em-
lékeimet szentföldi utazásommal 
kapcsolatosan, azóta az idő múlásá-
val újfent fontosnak éreztem egy-
házi ünnepeinkre való tekintettel 
gondolataimat összegezni egy-két 
kurta történet formájában.
 A közelmúlt forró nyári 
napjaiban volt emlékünnepe Jézus 
vendéglátóinak (Szent Mártának, 
Máriának és Lázárnak) és Krisztus 
Urunk színeváltozásának is. Midőn 
ez a két jeles egyházi ünnepnap 
még melegen él emlékezetünkben – 
és fali naptárunk hasábjain -, meg-
osztom a kedves Olvasóval izraeli 
utamnak ezen két esemény helyszí-
néhez kötődő emlékképeimet.

 „Vala pedig egy beteg, Lázár, Bethá-
niából, Máriának és az ő testvérének, 
Márthának falujából…Jézus pedig, 
amikor ezt hallotta, mondta: Ez a 

betegség nem halálos, hanem az Isten 
dicsőségére való, hogy dicsőíttessék 

általa az Istennek Fia.” (János 11:1-4)

 Perzselő napsütésben kö-
zeledtünk az Olajfák hegyének ke-
leti lejtőin Al Azariya felé, az akkori 
Betánia területére. Az Újszövetség 
többször megemlíti Betánia nevét, 
hiszen Krisztus Jerikóból Jeruzsá-
lembe történő utazása során itt 
szállt meg, a településen vitt át az 
útja. Egyik legszentebb és legtitok-
zatosabb bibliai helyek egyike ez, 
hiszen Jézus itt támasztotta fel Lá-
zárt, Mária és Márta fivérét. Több 
Lázár tiszteletére épült templom is 
létezett e helyen, de építéstörténe-
tüket csak az 1949-es feltárás után 
sikerült teljesen tisztázni. 
 A csoda helyszínén ma Bar-
luzzi, olasz építész 1954-ben épített 
temploma áll. A templom főhom-
lokzatán aranymozaikok között is-
merhető fel Mária, Lázár és Márta 
képe. A templomban meghitt csend 
uralkodott, melyben a fáradt utazók 
örömmel leltek hűs pihenőhelyre.
 A templom közvetlen kör-
nyezetében meglátogattuk Lázár 
sziklasírját is, melybe a lejutás a rit-

ka levegőjű szűk járatokon keresz-
tül igen csak nehéznek bizonyult. 
Fel is hívták figyelmet, hogy csak az 
menjen le, aki ezt kibírja. A betániai 
szent sírban és templomban tett lá-
togatásomat Jézus Márta, Mária és 
Lázár iránt tanúsított igaz, őszinte 
baráti szeretetének ismerete kísérte.

„Elvették a követ a sírbolt elől, ahol 
a megholt feküdt. Jézus pedig az égre 

emelte szemeit, és így szólt:
(…) - Lázár, jöjj ki!

És a halott kijött, lábain és kezein 
pólyával volt körültekerve és orcája 
kendővel volt bekötve. Szólt nékik 

Jézus:
- Oldozzátok ki őt, és hagyjátok men-

ni!” (Jn. 11:41-44)

 A következő szép emlék 
Galileához kötődik, ami a mai Iz-
raelben a Genezáreti tótól nyugatra 
eső vidék. Jézus megdicsőülésének 
helye a régi hagyomány szerint a 
Názárettől délkeletre mintegy 7 km-
re emelkedő, minden irányból im-
pozáns látványt nyújtó Tábor-hegy 
volt. Augusztus 6-án Jézus emberi 
testében, még a feltámadás előtt 
való isteni dicsőségének felragyo-
gását ünnepeltük. 
 Jézus küldetésének mé-
lyebb titkát rejtő tábor-hegyi ese-
ményekbe csak a három kiváltságos 
tanítványa nyerhetett betekintést: 
Péter, János és Jakab apostolok. Míg 
Krisztus imára tárta ki szívét, tanít-
ványai elaludtak, s mikor felérettek, 
látták a dicsőséget: megvilágoso-
dott az apostolok számára Jézus rej-
tett isteni méltósága. Ragyogó fény 
és felhőt láttak, s mikor rápillan-
tottak Krisztusra „ragyogott az arca, 
mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, 
mint a napsugár…” (Mt 17,1-9). 
 Krisztus arcának ragyogá-
sa és ruhájának fehérsége azt szim-
bolizálta, hogy földi alakja ellenére 
Ő égi lény. Miközben az Úr Mózes-
sel és Illéssel beszélgetett, az Atya 
szózata hallatszott az égből: ,,Ez az 
én választott Fiam, őt hallgassátok.”  
 A tábor-hegyi látogatá-
sunkkor is sűrű felhőbe burkolózott 

a hegy. A csúcsára felérve, mikor 
kissé megnyíltak az ég kékje felé a 
fehér fellegek foszlányai, jelent meg 
szemeink előtt az 1924-ben épített 
Átváltozás Bazilika Úrhoz kiáltó 
tornyai. A hatalmas templom ku-
riózuma a szentély kupolájában 
az átváltozás arany mozaikokból 
kirakott ábrázolása, melyeket meg-
pillantva szívünkben újraéltük a tá-
bor-hegyi események mozzanatait.
 Az Istenbe vetett hit érzé-
sével, az emberi kezek által megal-
kotott képzőművészeti, festészeti, 
szobrászati kincsek ölelésében bár-
hol a világon egy templomba be-
lépve újra élhetjük Krisztus értünk 
élt életének minden lépését, ezáltal 
felnyílhat szemünk a szeretet örök 
példájára és átérezhetjük Péter tá-
bor-hegyi szavainak jelentőségét: 
„Uram jó nekünk itt lenni”.

Vitéz Gábor Miklós

Jubileumi köszöntő (részlet)

Köszöntsük most az államalapítót,
Az ezeréves jubileumon!
Annyi nagy harc, és szenvedésen át,
Ő és mennyei szent Édesanyánk,
Őrzött Magyart, Zászlót, és Szentkoronát.
Tegyük mi is szebbé e hazát,
Hogy boldogabb legyen majd unokánk.
Minden szép szó, minden dolgos kéz,
Minden tettre kész, lángoló erény.
Egy új ezer évet, építeni kész.
Köszöntsünk téged Szent István király!
Édes hazánknak Égi pátrónáját.

Mit jelent a haza énnekem?
Hogy e tájon magyarnak születtem!
Egy biztos pont, a hazám mindenem.
Az édesanyám ringató keze.
E földre hullott, őseimnek vére,
A szabadságért, hogy szabadon éljek!
Ahol a Tisza is virágot terem,
Túzok búvik, a délibábos réten.
Az árvalányhaj, a pacsirtaének.
Magyarul dalolok, magyarul beszélek.
Köszöntünk téged Szent István király!
Édes hazánkat Égi pártfogóját.

  Írta: Szikszai Lajos
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rendjelek és kitüntetések

történelmünkBen ii.
A horthy-korszAk kitüntetései

1920. február 27-én a Nemzetgyűlés kimondta a király-
ság – mint államforma – visszaállítását és az uralkodó 
személyének végleges megállapításáig kormányzó vá-
lasztását rendelte el. Horthy 1920. március 1-jén lett 
kormányzó. A két világháború közötti időszak magyar 
kitüntetési rendszere az 1920-as években fokozatosan 
alakult ki. Kezdetben erőteljesen befolyásolta a rend-
szer alakulását az a kérdés, hogy az ország élén álló 
kormányzó alapíthat-e, adományozhat-e rendjeleket, 
kitüntetéseket. A Horthy-korszak kitüntetési rendsze-
rében – lényegében egyedüliként az Osztrák-Magyar 
Monarchia területén létrejött államok közül – nagy 
hangsúlyt fektettek az 1918 előtti időszak egyes rendje-
leinek, kitüntetéseinek továbbvitelére, kultuszára.  
 Ennek keretében újították meg a Katonai Mária 
Terézia-rendet és a Szent István-rendet, valamint mó-
dosításokkal a katonai szolgálati jeleket és a vitézségi 
érmeket. A kitüntetéseken megjelenő szimbólumok 
döntő része nemzeti jellegű volt: szent korona, kettős 
kereszt a hármas halmon, államcímer (a korban kö-
vetett nemzetközi gyakorlattal ellentétben az államfő 
csak a Magyar Vitézségi Érmen szerepelt). A kitünte-
tések viszonylag kis számban kerületek adományozás-
ra, elnyerésüknek, viselésüknek jelentős kultusza volt, 
többségük kiemelt társadalmi megbecsülést élvezett.
• Az 1920. augusztus 10-én alapított Vitézi Rendről 

a Ládi Körkép 2015. decemberi számában részlete-
iben tájékoztattam a tisztelt olvasókat.

• 1922. március 30-án Magyar Vöröskereszt Díszjel-
vényei megnevezéssel három fokozatú (Érdemcsil-
lag, Érdemkereszt és Érdemérem) megalapítására 
került sor.

• 1922. június 14-én a kormányzó Magyar Érdemke-
reszt elnevezéssel öt fokozatú keresztet és két fo-
kozatú érdemérmet alapított. A nagyon szép kivi-
telezésű érem és kereszt jelmondata: SI DEUS PRO 
NOBIS QUIS CONTRA NOS (Ha Isten velünk ki 
ellenünk). 1935. december 23-i államfői legfelsőbb 
elhatározással a Magyar Érdemkereszt Magyar Ér-
demrend lett és megszüntették az érdemkereszt V. 
osztályát, helyébe az arany, ezüst, bronz érdemke-
reszt került. 

• A Katonai Szolgálati Jel kitüntetések alapítására 
1923. március 29-én került sor, úgy a tiszti, mint 
a legénységi állományban 3-3 fokozatban, a tiszti 
állományé további három állománycsoportban el-
térő szalagon. 

• 1923. június 29-én került sor a változott formájú 
koronás Signum Laudis (a Dicséret Jele) megalapí-
tására arany, ezüst és bronz fokozatban. 

• A magyar tudomány, irodalom, művészet és mű-
velődés terén szerzett kimagasló érdemekért 1930. 
október 11-én kelt elhatározással a Magyar Cor-
vin-lánc, Corvin-koszorú és Corvin-díszjelvény 
került megalapításra.(Ezt a kitüntetést kapta: Se-

rédi Jusztinián, Kodály Zoltán. Bartók Béla nem 
fogadta el.

• Az 1936-os Berlini Olimpiára való készülődés, a 
sport és testnevelés terén szerzett érdemek elisme-
résére alapította a kormányzó a három fokozatú 
Toldi Miklós-érmet.

• Az I. világháborúban részt vettek részére 1929. 
május 26-i elhatározással Magyar Háborús Emlé-
kérem került megalapításra, két változatban: kar-
dokkal és sisakkal a hadra kelt seregnél szolgálatot 
teljesítők, a kard és a sisak nélkülieket a mögöttes 
országrészben szolgálók, hadiözvegyek és hadiár-
vák igényelhették.

• Az 1938-1941. közötti bécsi döntések, valamint 
katonai akciók eredményeképp az egykori or-
szágterület egy része ismét magyar fennhatóság 
alá került. A visszacsatolási érmek alapítása: 1938. 
november 4. Felvidéki Emlékérem, 1940. október 
1. Erdélyi Emlékérem, 1941. szeptember 16. Délvi-
déki Emlékérem. A bevonuló csapattestek katonái 
(tiszt és legénység), valamint az adminisztráció-
ban, szállításban stb. résztvevők nagy száma miatt 
többezres példányban került kiadásra.

• 1939. június 14-én a kormányzó először viselte a 
megújított Szent István-rend nagykeresztjét.

• A Nemzetvédelmi Keresztet 1940. december 11-én 
alapította Horthy azok számára, „akik a magyar-
országi kommunizmus súlyos megpróbáltatásai 
idejében vagy a hazánktól elszakított idegen meg-
szállás nehéz évei alatt életük kockáztatásával ön-
feláldozó magatartást tanúsítottak”. 

• 1939-ben Magyar Vitézségi Érem, 1942-ben Ma-
gyar Tiszti Arany Vitézségi Érem alapítására került 
sor. Levéltári kutatás során az alábbi Sajóládról be-
vonultak kaptak Vitézségi Érmet:

 Ismereteim szerint fenti kitüntetettek közül 
egyedül Uher Máté élte túl a háborút, s a kitüntettek 
nagy többségre posztumusz (hősi halált haltak) érde-
melte ki az érmet. Bizonyos, hogy Durbák Pál 1942. 
augusztus 8-án haslövés miatt, Révész Lajos 1942. 
szeptember 13-án lőszerrobbanás, Bodnár Antal 1944. 
szeptember 8-án szívlövés miatt vesztette életét. A 
Vitézségi Érmet a következő évben adományozták ré-
szükre, s azt hozzátartozóik kapták meg. 
• 1941. november 21-én három fokozatú TŰZKE-

RESZT megalapítására került sor a tiszti és legény-



15

Kitünetetések Varga László gyűjteményéből

ségi állomány részére. A kitüntetés hősi halálánál 
azonnal járt (özvegye, vagy árvája vehette át). Az 
I. és a II. fokozaton került feltüntetésre a sebesülési 
pánt és a Hadirokkant Jelvény. Hősi halált haltak 
esetében az érem szalagja fekete. 

• Horthy kormányzó utolsónak alapított kitüntetése 
a Polgári Honvédelmi Érdemkereszt, a honvéde-
lem érdekében, háború idején kiváló buzgalommal 
teljesített érdemeket szerzett magyar állampolgá-
roknak. 

• 1931-ben Horthy és a minisztertanács az 1757-ben 
alapított Mária Terézia-rendet magyar renddé 
nyilvánította. 

 A két nagy háború befejeződésének időtar-
tama alatt, az 1944-es állapotnak megfelelően – a fo-

kozatokat is figyelembe véve – 122 fél kitüntetés volt 
viselhető, míg az 1918-as állapot szerint „csak” 70 féle 
kitüntetés.
 Ez annak a következménye, hogy a Monarchia 
alatt adományozott érdemrendek és érdemérmek jog-
folytonossága fennállott, adományozottjainak egy ré-
sze még életben volt.
 1943. március 17-én a kormányzó kizárólag 
külföldieknek adományozható Magyar Szent Koro-
na-rend néven nyolc fokozatban, hadidíszítménnyel 
és kardokkal is adományozható érdemrendet alapított. 
Az érdemrendet a szövetséges (elsősorban német) álla-
mok katonái nyerték el. 

Varga László
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„Kedves Szervezők! Azt hiszem, hogy ezen a hétvégén minden úgy történt, ahogy annak egy vidéki versenyen lennie kell! 
Kedves fogadtatás. családias hangulat, finom gulyás, jó idő, jó társaság, jó zene, jó kis beszélgetések, egyedi díjak… 
Köszönjük szépen Nektek; Zsuzsa és Lacek! Jövőre Veletek ugyanitt!”   (Nagyné Gabi)

„Mindenki, aki hozzájárult a verseny megrendezéséhez! Köszönöm, köszönjük Nektek a versenyzők nevében is. Minden volt, 
ami egy jó versenyhez szükséges. Kutyák, társaság, jó idő, beer race, egyedi díjak, esti beszélgetések, zene, móka és kacagás. 
JÖVŐRE TALÁLKOZUNK!” (Pauler Petra - Bíró)

Varga Béla

Quadruped Men Starter II. Hely

& Jade

Czaga 
László & Nicol

Quadruped Men Open

Vida 
Zsuzsanna

& Neo

Throw & Catch Open III. Hely

„Mi is szeretnénk megköszönni ezt a remek, baráti hangulatú és kiváló szervezésű versenyt! Idáig soha nem volt szerencsénk 
                                                                                        

United Frisbee dog Operations

Nélkületek nem lehetett volna!

Köszönjük, hogy ott voltatok és segítettetek: Garzó László, 
Turai Levente, Virág Viktória, Czaga András, Szaniszló 
Ildikó, Varga Béla, Demkó Krisztián, Tóth Petra, Farkas 
Edina, Hornyik Lea, dr. Bujdos Zsuzsanna! 

Köszönjük a Bíróknak és a Versenyzőknek, hogy 
jelenlétükkel megtiszteltek bennünket! 

Köszönjük a szponzoroknak, hogy támogatásukkal emelték 
a rendezvény színvonalát! Sajólád Község Önkormányzata, 

Állati Portrék, Borsodi Sörgyár Kft.

Köszönjük a támogatást Sajólád Község Önkormányzatának, Pozbai 
Zoltán polgármester úrnak, Varga Norbert alpolgármester úrnak, a 
Sajóládi Közösségi Háznak, Bernáth Zoltánné Piroskának, hogy a 
verseny helyét és felszerelését rendelkezésünkre bocsátották. 

Nélkületek nem sikerült volna!

Nélkületek minek is lett volna?

Nélkületek nem ilyen lett volna!

A szervezők: Vida Zsuzsanna és Czaga László
          és a Sajó Frisbee Team többi tagja.

részt venni olyan versenyen, ahol ennyire kedvesen és segítőkészen 
fogadtak a szervezők és tényleg mindent megtettetek a versenyért, a 
versenyzőkért. Ezért hatalmas köszönet jár Nektek! Nagyon örülünk, 
hogy mégis megtartottátok! Reméljük, hogy jövőre is ugyanitt 
találkozunk majd. A nyeremények pedig egyszerűen szuperek! 
Személyesek, egyediek és biztos, hogy örök emlék marad.Húgomnak is 
hatalmas élmény volt ez a verseny. Azóta csak erről beszél és már ő is 
nagyon várja a következőt.”  (Gubrán Filadelfia) 
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