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50 éves osztálytalálkozó Sajóládon (cikk a 6. oldalon)
ÍzelÍtő a tartalomból

Önkormányzat hÍrei, bizottságok beszámolói
Újabb osztálytalálkozó volt 50 év után

egy kicsit a szabadban: kora tavaszi teendőink a kertben
gyermekké válva: ha gyermek, akkor játék
egészségessarok: tudatos családtevezés

a konyha bűvÖletében: PalacsintanaP
imádság a magyar nóta - szemezgetés gál mihály Írásaiból

tÖrténelmünk tükrében: in memoriam horthy miklós
tűzoltó relikviánk ... és még sok minden más.

Sajólád KözSég önKormányzata 
2017. márciuS 15-én 15.00 óraKor

tartja az 1848-aS forradalom éS 
SzabaSágharc eSeményeire való 

ünnepi megemléKezéSét a polgár-
mesteri Hivatal előtti téren.

2017. ápriliS 22-én újra Szent 
györgy napi hungariKum feSzti-

vál Sajóládon a piactéren!

A rendezvényekkel kapcsolatban a 
fényújságon és a hírdetőkön elhelye-

zett plakátokon nyújtunk részletes 
tájékoztatást!

rendezvényeinKre mindenKit 
Szeretettel várunK!

Pálfalvi Nándor: Farsang

Táncra, táncra kisleányok, daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel,

múlik a tél, haja-huj, s a tavasznak jönni kell!
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felhíváS

Kérjük adójuk 1 %-ával támogassa  az alábbi szervezetek működését:

• Ha szívesen támogatná, segítené adományával a Magyar Pálos Rendet, arra az ado-
mány összegének a Magyar Pálos Rend OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11731001-20118680 
számú bankszámlájára utalással van lehetősége. Kérjük, hogy az átutalás közlemény 
rovatába kerüljön beírásra, hogy „adomány”. Amennyiben banki átutalásra nincs le-
hetősége, szívesen küldünk postai úton befizethető sárga csekket, ha ezt számunkra a 
Magyar Pálos Rend Tartományfőnöki Hivatala címén (7625 Pécs, Hunyadi u. 70.), vagy 
telefonszámán (72/515-425) jelzi. A Magyar Pálos Rendnek a személyi jövedelemadó 
1%-ával történő támogatására a Boldog Özséb Alapítványon keresztül van lehetőség. A 
Boldog Özséb Alapítvány adószáma: 18671362-1-02.

• Sajóládi Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Székhelye: 3572 Sajólád, Petőfi Sándor u. 2.
Adószám: 18436037-1-05

• Fráter György Általános Iskola Oktatási Nevelési Alapítvány 
Székhelye: 3572, Sajólád, Dózsa György út 74. 
Adószám: 18422883-1-05

• Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

• Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066

Hálásan köszönjük adományát, támogatását!
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önKormányzati híreK - 2017. január

bizottSágoK beSzámolói 

teStületi üléSeK

Az önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2017. január 24. napján tar-
tott első ülését, melyen az évre 
vonatkozó Munkaterve is jóvá-
hagyásra került. A jóváhagyott 
Munkaterv alapján minden hó-
nap 3. keddjén tartja üléseit a 
képviselő-testület. A Munkaterv 
megtekinthető az önkormányzat 
hivatalos honlapján. 
 Február hónapban 14-én 
tartja ülését a testület, mivel a 
2017. évi költségvetési rendelet-
tervezetet február 15. napjáig a 
testület elé kell terjeszteni a vo-
natkozó szabályozás alapján.

*

szociális tűzifa

Folyamatos a szociális tűzifa el-
juttatása a rászorultak részére. 
Mintegy 158 háztartás részesül 
természetbeni juttatásban, ház-
tartásonként 1,2 m3 mennyiségű 
tűzifában. A kiosztás határideje 
február 15. napja. 

*

illegáliS hulladéKleraKáS Sajó-
lád települéSen

Továbbra is égető probléma a 
település közterületein, elsősor-
ban a települést övező külterüle-
teken az illegális hulladék elhe-
lyezése.

Az önkormányzat jelentős for-
rásokat különít el az illegális 
hulladék összegyűjtésére, elszál-
líttatására az arra kijelölt hulla-
déklerakóba.
 Az illegális hulladékle-
rakók felszámolására az önkor-
mányzat évről -  évre többet költ 
el a költségvetéséből. Így más 
feladatokra jut kevesebb for-
rás. Kérjük a lakosságot, hogy 
amennyiben információjuk van 
az illegális hulladékot elhelye-
zők kilétéről, azt hivatalunk felé 
– akár anonim formában is – je-
lentsék be. A közérdekű bejelen-
tőket védelem illeti meg.

Szabó Elekné, jegyző

beSzámoló az egéSzSégügyi-éS SzociáliS 
bizottSág 2016. évi munKájáról

A Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének a települési támogatásról és a szociá-
lis gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendeletében foglalt, a kép-
viselő-testülettől kapott felhatalmazás alapján, az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott ha-
táskörében dönt a szociális célú támogatásokról, 
mint a rendkívüli települési támogatás (ez alól 
kivételt képez a temetési segély), idősek támoga-
tása, iskolakezdési támogatás, gyógyszertámoga-
tás, ápolási támogatás, ivóvíz-szennyvíz bekötés 
támogatás. Az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság 2016. évben 10 alkalommal ülésezett, melyből 
minden ülésen határozatképes volt. A Bizottság 
összesen 271 beérkezett kérelemben hozott dön-
tést, a határozatok ellen fellebbezés nem volt.

A Bizottság az alábbi ügyekben hozott döntést:
a jelenleg hatályos 3/2015 (II.27.) önkormányzati ren-
delet alapján,

1. Rendkívüli települési támogatás: 73 döntés
2. Ivóvíz-szennyvíz bekötési támogatás: 3 

döntés
3. Gyógyszertámogatás:  2 döntés
4. Szociális étkezés megállapítás/megszünte-

tés: 51 döntés
5. Iskolakezdési támogatás: 142 döntés

 Az iskolakezdési támogatásnak köszön-
hetően megközelítőleg összesen 292 gyermek – 
köztük általános iskolás, középiskolás gyermek 
és felsőoktatásban résztvevő fiatal- részesülhetett 
támogatásban.
 Emellett az Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság a Képviselő-testület döntésének előkészí-
tése érdekében megvitatta, állást foglalt és döntött 
2016-ban a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott pályáza-
tok tekintetében, a megállapított támogatás havi 
összege változatlanul 4.000.-Ft maradt. Bursa 
Hungarica beérkezett és elbírált pályázatok szá-
ma: 8 döntés

A Bizottság továbbá megvitatta, állást foglalt és az 
előterjesztés elfogadását javasolta a Képviselő-tes-
tület felé az alábbi ügyeket:

1. 2016. évi szociális étkezés intézményi és 
személyi térítési díjának megállapítására 
vonatkozóan,

2. Jelentés a gyermekek védelméről és gyám-
ügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény által előírt 2015. évi átfogó értéke-
lésről,

3. 2016. évi intézményi étkezési normatívák és 
térítési díj megállapítása.

Szabó Elekné, jegyző
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Beszámoló a Pénzügyi - ellenőrző Bi-
zottSág 2016. évi munKájáról

Sajólád Község Önkormányzat Képviselő testü-
letének 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete 
szabályozza a képviselő-testület és szervei szer-
vezeti és működési szabályzatát. A rendelet 21. § 
(1) bekezdése értelmében többek között állandó 
bizottságként működik a Pénzügyi - Ellenőrző Bi-
zottság.
 Létrehozása és működése a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 57. § (2) bekezdése alapján a 2000-nél több 
lakosú településen kötelező. A bizottságnak 5 tag-
ja van, 4 fő képviselő és 1 fő külsős tag. A tagok 
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek 
feladataik elvégézéshez. 
 
A bizottság ellátja:

1. a képviselők összeférhetetlenségével és 
méltatlanságával kapcsolatos feladatokat,

2. a képviselő-testület tagjai vagyonnyilat-
kozatának nyilvántartása, ellenőrzése és a 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás le-
folytatása,

3. a vagyonnyilatkozatokba való betekintés 
biztosítása a közérdekű és közérdekből 
nyilvános adatok megismeréséről az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vény rendelkezései szerint.

A bizottság véleményezi:
1. a költségvetési koncepciót,
2. az éves költségvetési javaslatot és a végre-

hajtásáról szóló féléves, éves beszámolót, 
valamint a három- negyedéves tájékoztató 
tervezeteit,

3. a helyi adók bevezetésére, megváltozására, 
megszüntetésére vonatkozó javaslatokat,

4. az intézmények költségvetési javaslatait és 
a végrehajtásukról szóló beszámolókat.

 A bizottság figyelemmel kíséri a költség-
vetési bevételek alakulását, különös tekintettel a 
saját bevételeket, a vagyonváltozást, értékeli az 
azt előidéző okokat és vizsgálja a hitelfelvétel in-
dokait és gazdasági megalapozottságát. Javaslatot 
tesz a polgármester illetményére, munkája elis-
merésére, jutalmazására, továbbá ellenőrizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. A 
2016. évben a Pénzügyi - Ellenőrző Bizottság vé-
leményezte a 2016. évi költségvetés tervezetét, a 
2015. évi zárszámadás tervezetét, valamint a zár-
számadásról készült könyvvizsgálói jelentést. To-
vábbá – amennyiben szükséges volt- a költségve-
tés módosításának véleményezését is elvégezte.A 
2016. évben hitelfelvételre nem került. Ellenőrzési 
feladatokat a pénzkezelést illetően bizottság nem 
végzett, a pénzkezelési szabályzatban foglaltak 
betartásának ellenőrzésére belső ellenőrzés kere-
tében került sor.

Szabó Elekné, jegyző

Beszámoló a sajóládi Közösségi Ház és a sajóládi Közművelődési és néPművészeti 
egyeSület 2016. évi munKájáról

A Közösségi ház dolgozói és az egyesület tagjai az elmúlt évben is együttműködve az önkormányzat 
dolgozóival, nagyon sok települési rendezvényt bonyolítottak le közösen, sikerrel.

• Méltóképpen emlékeztünk meg nemzeti ünnepeinkről, március 15.-éről, augusztus 20-áról, az  
október 23-i események 60. évfordulójáról.

• Jótékonysági bált szerveztünk a református templom építésének javára, sajóládi lakosok kezde-
ményezésére.

• A hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényeinken, a Hungarikum fesztiválon, a 
Gyermeknapon, a Falunapon, Szüreti felvonuláson és tűzgyújtáson, az Idősek napján és az Ad-
venti gyertyagyújtásokon a településről nagyon sokan megtiszteltek minket jelenlétükkel.

• Ebben az évben Sajólád testvértelepülésének, a lengyelországi Wielgomlyny településnek pol-
gármesterét és képviselőit üdvözölhettük településünkön.

• Az egyesület Dalkörének tagjai felléptek Nyékládházán, Hejőkeresztúrban, Hernádnémetiben, 
Alsózsolcán, Tornabarakonyban, Múcsonyban, Sajószentpéteren, Tibolddarócon és a sajóládi 
rendezvényeken, ahol nagy sikerrel szerepeltek.

• Az egyesület Bokréta néptáncosai  nagy sikerrel léptek fel  Tornabarakonyban, Tibolddarócon, 
a sajóládi rendezvényeken. Több napos meghívást kaptak a lengyelországi Krempachy (Béla-
korompa) település táncosaitól, ahol magyarországi táncokkal ismertették meg a helyieket.

Szeretettel várunk minden sajóládi lakost a 2017-es év első nagyrendezvényére a Szent György napi 
Hungarikum Fesztivál és Dalostalálkozóra április 22-én a Piactérre!

Bernáth Zoltánné, Czaga Gábor
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receptverSeny

A verseny ered-
ményhirdetésére 
2017. április 22-én, 
a hagyományosan 
megrendezésre ke-
rülő  HUNGARI-
KUM FESZTIVÁ-
LON kerül sor!

A díjnyertes ételt meg 
is megkóstolhatjuk.

Köszönettel fogadtuk 
a beérkezett receptje-
iket! 

Bernáth Zoltánné

anyaKönyvi híreK 2016. december - 2017. január

Bócsi Alexandra, szociális és gyámügyi előadó
Lénártfalvi Gréta, igazgatási előadó

Születések
Cziel Ákos, szül: Miskolc, 2016.11.04. An: Baranyi Barbara
Dávid Krisztián, szül: Miskolc, 2016.11.15. An: Dávid Anita
Nagy Tamás Zsolt, szül: Miskolc, 2016.11.16. An: Ujvári Ágnes
Madarasi Hanna, szül: Miskolc, 2016.11.19. An: Balog Boglárka
Erdélyi Mira, szül: Miskolc, 2016.12.11. An: Rausz Ivett
Varga Vince, szül: Miskolc, 2016.12.26. An: Bócsi Ágnes
Alexa - Nemes Ádám, szül: Miskolc, 2016.12.29. An: Nemes Vivien

Elhalálozások

2016. november 24. – Ferencsik János (Született: 1946. június 30.)
2016. november 26. – Boros Károly (Született: 1947. július 30.)
2016. november 27. – Schleicher Lászlóné (Született: Szűcs Éva, 1958. április 01.)
2016. december 14. – Pásztor Pál (Született: 1930. augusztus 10.)
2016. december 17. – Uher Béláné (Született: Fichter Anna Jolán 1958. február 07.)
2016. december 30. –  Mézes Miklósné (Született: Gasparics Anna, 1944. július 08.)
2017. január 10. – Varga Bertalanné (Született: Miklósi Ilona, 1953. január 06.)
2017. január 23. – Rontó Béláné (Született: Kovács Katalin, 1952. augusztus 24.)

Házasságkötések
2017. január 06. – Hart Ágnes és 
Félegyházi Árpád Dezső

beSzámoló a roma nemze-
tiSégi önKormányzat 2016. 

munKájáról

A Sajóládi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat a 2014-es vá-
lasztásokon 4 fő indult el ebből 
3 fő jutott mandátumhoz. Saj-
nos 2015. április 28-án méltat-
lansági ügy végett a harmadik 
képviselőnek vissza kellett adni 
a mandátumát, ezek után a tör-
vények szerint a negyedik indu-
ló lépet a helyére. Viszont idén 
január 12-én ennek a képviselő-
nek is ugyan ilyen okból szintén 
meg kellett szüntetni a mandá-
tumát. Ezek tükrében 2 fő lett a 
roma nemzetiségi képviselője: 
Rontó András elnök és Hankó 
Ferenc elnökhelyettes.
 Az üléseken még je-
len van Szabó Elekné jegy-
zőasszony. Idén is szeretnénk 
folytatni azt, amit már 2 éve 
elkezdtünk, hogy hagyománya-
inkat-kultúráinkat feltartani és 
azt ápolni. Az előző évekhez 
képest idén a Roma Napot már 

nem augusztus 20-án szeret-
nénk megrendezni, ha nem áp-
rilis 8-án. Ennek 2 oka is van, 
hiszen az augusztus 20 az állam-
alapítási ünnepünk, a másik ok 
pedig hogy a Nemzetközi roma 
nap. 1971. április 8-án tartották a 
romák első világkongresszusát.
 A London melletti Or-
pingtonban megrendezett ta-
nácskozáson az Indiából és húsz 
másik országból érkezett küldöt-
tek április 8-át nemzetközi roma 
napnak nyilvánították, elfogad-
ták a cigány nép szimbólumát, 
zászlaját, mottóját, himnuszát, 
és ekkor ismerték el hivatalosan 
a cigány nyelvet.
 A Sajóládi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat 2016.évi 
munkája számokban: 10 testü-
leti ülés, 1 közmeghallgatás, 24 
határozat.
 A Roma majálist is meg-
rendeztük a 2016 évben ahol, 
mint a gyerekek, mint a felnőt-
tek versenyeken vehettek részt. 
Itt még a gyerekeknek ingyenes 
ugráló vár is állt rendelkezé-

sükre. Augusztusban a 2015/16 
tanévi 5. és 8. osztályos roma 
származású gyerekeket vittük el 
Budapestre, ahol a Cigány Tör-
téneti- Kulturális, Oktatási és 
Holokauszt Központot látoga-
tunk meg illetve még a Fővárosi 
Állatkertet is megnéztük.
 Decemberben pedig 
minden gyereket mikulás cso-
maggal és a 60 év felettiek illetve 
a súlyos betegeket ajándékcso-
maggal leptük meg.
 Reméljük az idei év is 
hasonló vagy még jobb lesz. Azt 
viszont szeretnénk el mondani, 
hogy a roma nemzetiségi nem 
képes megoldani az emberek 
mindennapi nehézségeit saját 
maguknak is tenni kell, hogy 
jobb életük legyen. 
 Végezetül pedig enged-
jék, meg hogy jó egészséget, 
békeséget kívánjuk a 2017 évre 
mindenkinek!

Rontó András
Sajólád Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke

TISZTELT SAJÓLÁDI LAKOSOK!

Nagy örömünkre, a sajóládi Közösségi Házban 2017. január hónaptól „IDŐSEK  KLUBJA”  kezdi 
meg működését. A klub tagok minden héten csütörtökön 15-17 óra között  találkoznak a közössé-

gi ház különtermében. Minden érintett sajóládi lakost nagy szeretettel várunk!

Bernáth Zoltánné, Sajóládi Közösségi Ház vezető
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KiteKintő a múltra és a mindennaPoKa

eSeményeK, történeteK, ötleteK éS tanácSoK

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 50 ÉV 
UTÁN

„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

(Ady Endre: Üzenet egykori isko-
lámba, részlet)

2016. december 9-én kedves csa-
pat jött össze a sajóládi iskolában. 
Az 1966-ban végzett 8. b. osztá-
lyos tanulók találkoztak egymás-
sal és szeretett tanáraikkal. 
 A volt osztályfőnök Pá-
linkás Sarolta már nem lehetett 
jelen. Ő már elment a mindenidők 
útján. Ezért Nagy Lászlóné Ilonka 
nénit kértük fel, hogy legyen az 
osztályfőnök. Ő elvállalta, hála és 
köszönet érte.  Az osztályfőnöki 
óra kezdetén a szervezők közül 
Révész János jelentett Nagy Lász-
lóné tanár néninek: osztálylét-
szám 27 fő.
 Jelen van 13 fő: Bodnár 
Mária, Dobai Ilona, Dudás Bor-
bála, Durbák Márta, Erős Anna, 
Hegedűs Erzsébet, Furcsa Zsu-
zsanna, Homonnai Ilona, Huszár 
Ágnes, Orosz István, Révész Já-
nos, Szikszai Gábor, Tomcsik Bar-
na. Igazoltan betegség miatt ma-

radt távol 7 fő: Uher Béla, Bodnár 
Valéria, Demkó Erzsébet, Dudok 
Margit, Kardinál Katalin, Kiss 
Edit, Zsíros Géza. 
Elhalálozott 7 fő: Czinege Mag-
dolna, Dobai Éva, Fízer Katalin, 
Lapos Tibor, Péczeli István, Susz-
ter László, Szolnoki Zoltán. Közös 
imádsággal és mécsesek gyújtá-
sával emlékeztünk osztályfőnö-
künkre és elhunyt osztálytársa-
inkra, szeretteinkre.
 Először Nagy tanár néni 
emlékezett a régi időkre, elmond-
ta életük történetét. A közelmúlt-
ban ünnepelték 60-ik házassági 
évfordulójukat Nagy László tanár 
úrral. A jelenlévők ajándékba kap-
tak egy-egy fényképet a házassági 
évforduló fényképeiből, hálásan 
megköszöntük. Isten áldását kér-
jük további életükre. Kiss Imréné 
tanár néni is megosztotta gondo-
latait, emlékeit velünk, különös-
képpen a szeretet fontosságáról. 
Balázsné Szoták Annuska tanár 
néni beszélt életéről, örömeiről, 
szomorúságáról is. A megpró-
báltatások ellenére örömmel jött 
közénk. Nagy László tanár úr 
szavaiból is a szeretet és tisztelet 
sugárzott. Ezt követően az osz-
tálytársak elmondták egymásnak 

megélt életük történetét.
 A sajóládi iskola jó alapot 
adott a felnőtté váláshoz. Köszön-
jük a jó Istennek, szüleinknek, 
tanárainknak, hogy megálltuk he-
lyünket az életben, tisztességben, 
becsületben és hogy embertársa-
ink szeretetére neveltek bennün-
ket. Köszönjük! Végül elénekeltük 
a „Szeretet áradjon köztünk” című 
éneket. Az iskola ebédlőjében 
folytatódott az osztálytalálkozó. 
Finom, ízletes étkek fogyasztás 
közben felelevenedtek a régi em-
lékek, csínytevések, történések. 
Többen elmondták, hogy gyak-
rabban is találkozhatnánk. Több 
vers is elhangzott, telefonszámot 
cseréltünk egymással.
 Szívet melengető volt 8 év 
közös együvétartozás után 50 év 
múlva találkozni. Egy ír köszön-
tővel fejezem be a megemlékezé-
semet: „Lehet egy út, melyen halad-
va találkozol velem, Lehet szél, mely a 
hátad mögül fúj, Lehet napfény, mely 
felmelegíti arcod, Lehet eső, mely 
lágyan áztatja földjeidet, És amíg ta-
lálkozunk ismét, hordozzon tenyerén 
az Isten! Jusson el hozzád barátaid és 
családod szeretete bárhol is vagy!”

Szervezők nevében: Révés János

a béKe pillanatai…
Béke… Talán egyike azon szavaknak, mely meg-
foghatatlanságával, jelentésének tág horizontjával 
mindannyiunk létének, lelkének örök vágya, kin-
cse, ékköve. Az Úr által ránk hagyott béke testi, lelki 
egyensúlyunk feltétele: „Békességet hagyok rátok. Az 
én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a 
világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek s ne csügged-
jen.”
 Rohanó, idegfeszültségben élő, globalizált 
világunk emberisége manapság szomjazza az egy-
kor ránk hagyott „kincs” minden egyes pillanatát. 
Mintha elveszítettük volna lelkünkben élő harmóni-
ánkat, nyugalmunkat. A környezetünkben, a nagy-
világban zajlódó események kapcsán is mindannyi-
an érezzük, látjuk: igaz békére szomjazik a világ. S 
mi magunk hol keressük, kereshetjük?... 

 Hogyan találjuk, találhatjuk meg az elvesz-
ni látszó értéket?... A béke világnapjának apropóján 
álljon itt egy mesés történet lényünk legmélyebb 
vágyáról, a manapság elveszni látszó „örökségről”, 
amit kellő tudatossággal, emberi mivoltunk érzé-
kenységével talán még mindannyian megmenthe-
tünk, megőrizhetünk!...
 Királyi mese: „Volt egyszer egy király, aki fel-
ajánlott egy díjat annak a művésznek, aki lefesti számára 
a legjobb képet a békéről. Sok művész próbált szerencsét, 
jöttek a tehetségek az embert próbáló  kihívásra innen is 
és onnan is. A határidő lejárta után a király nézte, néze-
gette a képeket, de csak ketten voltak azok, akik a végső 
bírálatban ott lehettek… Az egyik kép, egy nyugodt tavat 
ábrázolt. A tó tökéletes tükörképe volt a háttérben békésen 
magasodó hegyeknek, mely óvatosan fogta körbe a tavat. 
Felettük, a kék égen bolyhos mintázattal fehér felhők úsz-
tak át a levegőben. Mindazok, akik látták ezt a képet, úgy 
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gondolhatták, hogy ez egy tökéletes kép a béke övezetéről, 
arról, amelyen tisztán átszűrődhet a nyugalom érzete.
 A második képen is jelentek meg hegyek, de azok 
robosztusak és csupaszak voltak. Felettük az ég dühös, 
ahonnan eső esett, ahol haragját a szél sűrűn csapkodta 
ide és oda, - miközben veszettül villámlott is. A hegy olda-
lán egy habzó vízesés zuhant alá. Ez egyáltalán nem né-
zett ki békésnek. De ahogyan a király tovább nézte… látta, 
hogy a vízesés mögött egy kis bokor nőtt egy repedésben. 
A bokorban egy anyamadár építette fészkét.... tökéletes ké-
pet nyújtva ezzel a béke eredetéről.

Nos, melyik kép nyerte el a díjat?
A király úgy döntött, hogy a második. 
És tudod azt is, miért?
Azért, mert…- magyarázta a király - a béke nem olyan 
hely, ahol nincs zaj, hiba vagy kemény munka. A béke azt 
jelenti, hogy a közepén állsz mindazon dolgoknak, ame-
lyek vihart vetve tombolnak körülötted! De Te  szívedben 
és lelkedben továbbra is nyugodt vagy. A király így adta 
meg a valódi jelentését a kép üzenetének.  Ez az igazi je-
lentése a békének…”

Szendrei Csilla

kora tavaszi teendőink a kertben

A föld alól a gyors csirák kidugják fejüket,
a fák, mint boltos áruját, kirakják a rügyet....

(József Attila: Március, részlet)

Február eleje van. Sokunk azt gondolja, hogy a közkedvelt tevékenységünk a kertészkedés még jócs-
kán odébb van. Pedig ez nem így van, hiszen közeledik az első magvetés ideje. Ha a föld fagya kienge-
dett, a felszín megszikkadt, el lehet kezdeni a korai zöldségek vetését. Természetesen az ősszel felásott 
talajba lehet megkezdeni csakis gereblyézés után.

 Azokat a magvakat lehet korán a talajba helyezni, amelyek alacsony hőmérsékleten is csírá-
zóképesek. Ezek a kis falumban leggyakrabban vetett növények: borsó, sárgarépa, petrezselyem, vö-
röshagyma, fejessaláta és mák. Mindemelett fontos a vetés mélységéről is szót ejtenem hiszen gyak-
ran előfordul, főleg akkor, ha sekélyen vetettük a magot és ha csak egy is a felszínen marad akkor a 
galambok és más madarak például rigó vagy varjak rákapnak a vetésre és azt a magot is kiszedik, 
amelyik a felszín alatt rejtőzik. Többek között ezért is kell a borsót 5-6 cm mélyen vetni. Az apró mag-
vakat viszont sekélyen, mindössze 2-3 cm mélység az ideális. Ezeknél az a panasz, hogy a gondos 
vetés ellenére is túl sűrűn kelnek a növények. Az ilyen vetést később ki kell egyelni, ami fáradságos, 
hosszadalmas művelet. Régi törekvése a kertészeknek, hogy az egyelést valahogy elkerüljék, és erre 
több módszer is létezik. Egyesek összekeverik az elvetendő apró magot homokkal vagy hamuval; így 
ritkább és egyenletesebb lesz a vetés. Ennél jobb az ún. szalagvetés, amikor a sorhúzó kapával széles, 
u-keresztmetszetű barázdát húzunk és ebbe szélesebb sorba vetjük el a magot.
 Ezzel egyidőben hozzá lehet kezdeni a palántaneveléshez is, ami akár a konyhában is elvégez-
hető. Azt ajánlom, hogy korai fejessaláta, karalábé, korai fejeskáposzta, korai kelkáposzta és brokkoli 
magot vásároljon és mindezeket február végéig vesse el. A magvetésből hat hét alatt serdülnek kiülte-
tésre alkalmas palánták.
 Illetve a harmadik kora tavaszi teendőnk a koronák ritkítása, mert csak a napsütötte, széljárta 
ágak között biztonságos a kártevők elleni védekezés és a gyümölcsérés.
Az őszibarack és a szőlő metszését ne siessük el! Várjunk türelemmel mindaddig, amíg a rügyek kissé 
duzzadni kezdenek és maguktól jelzik, milyen hosszú termőcsapokat kell hagyni ahhoz, hogy kielégí-
tő termésük legyen. Addig is igen fontos a termő szőlőtőkék harmatgyökerezése. 
A harmatgyökerek nem mások, mint a talaj közelében elhelyezkedő, sokszor ujjnyi vastagságúra meg-
hízó gyökerek átveszik az oldal- és a talpgyökerek szerepét, aminek következtében a többi gyökér el-
satnyul. Nyáron, amikor a felső talajréteg kiszárad, a sekélyen lévő harmatgyökerek nem jutnak vízhez 
és táplálékhoz, emiatt a szőlőtőke szenved, nem tudja a fürtjeit táplálni és kinevelni. Ezért most a tőkék 
körül ki kell bontani a földet, hogy a harmatgyökereket tőből lemetsszük. 
 

 Véleményem szerint ez a három tevékenység, amit így február havában elvégezhetünk. Min-
den falubelimnek jó munkát és sikeres termést kívánok!

Czaga Krisztina
gazdasági agrármérnök
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gyermeKKucKó

„a játék az óvodás gyermek legfőbb tevékenysége…”
meg Kell tanítani gyermeKeinKet játSzani!

Nagyon bőséges információval 
találkozhatunk a játékkal kapcso-
latosan a szakkönyvekben, az in-
terneten, a tanulmányaink során 
és az eltelt évek alatt felhalmozó-
dott élményeink körében. Nehéz 
dolgot vállalok magamra, ha egy 
rendszerbe akarom tömöríteni a 
számos ismeretanyagot.
 Ha meg akarjuk érteni, 
miért van fontos szerepe gyerme-
keink életében a játéknak, akkor 
el kell jutnunk oda, hogy óvodá-
saink látszólag haszontalan elfog-
laltságának hasznosságát észre-
vegyük. Tudatosuljon bennünk a 
játék nélkülözhetetlensége, meg-
értsük azt, hogy miért a legfőbb 
eszköz a személyiségük fejlődé-
sében és miért a leginkább fejlesz-
tő tevékenység az életük kezdeti 
szakaszán vagy hogyan tudunk 
rá építkezni a későbbiekben.
 A jelentőségét tekintve 
egyenértékű a tanulással, egyedi 
és különös. Hihetetlenül fontos 
alap a tanuláshoz. Könnyelműen 
ítélkezünk a játékról a közhellyé 
vált állításban: „jó volt az óvodá-
ban, csak játszani kellett”.Talán itt 
kellene megjegyeznem, hogy az   
utóbbi években egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetünk a játéktevé-
kenységből indított kezdeménye-
zésre, ismert nevén foglalkozá-
sokra. Ez egyáltalán nem könnyű 
feladat, meg kell találni azt a pil-
lanatot az ismeret átadásra, ami a 
játékból indíttatott és arra épülve 
eredményessé válik. Olyan játék-
helyzeteket, alkalmakat kell te-
remtenünk, amelyben ők szinte 
észrevétlenül részesei lesznek egy 
tanulási folyamatnak.  A gyer-
meknek a játék tanulásához nagy 
támogatóerőre van szüksége, hi-
szen nem vagy csak kevésbé tud-
nak játszani.
 Meg kell tanítani gyerme-
keinket játszani! A spontán, ma-
gányos játéktól el kell jutnunk a 

szemlélődő játékon át az utánzó, 
együttműködő játékig. Észrevét-
lenül  kell közbeavatkozunk egy 
olyan folyamatba, amely szaba-
don választott, önkéntes, vágyaik 
kielégülésére szolgál, örömérzés 
kíséri és minden megtörténhet 
benne az ő saját tempójában.
 A játék az a tevékenység, 
melyet a gyermek mélyen átél 
és környezetétől is elvárja, hogy 
komolyan vegye, valóságos él-
ményeit újra átélheti és nem fél 
a következményektől. Nekünk, 
felnőtteknek biztosítani kell a he-
lyet, időt, eszközöket és a kellő 
gyermeki szabadságot az élmé-
nyek kijátszására, igyekezni, mi-
nél több lehetőséget biztosítani 
tapasztalatgyűjtésre. 
 A játék fejlődését tekint-
ve az újszülött korral kell indí-
tanom,mely a gyermek kíván-
csiságán alapszik: jellemző rá a 
környezete felé fordulás, a rámoz-
dulás, a megérintés, a megfogás 
pillanata; a fél éves gyermek már 
különböző mozgások utánzására 
is képes, míg az 1 éves egyszerű 
cselekvéssorokat is tud utánozni, 
majd következik a tárgyak egy-
másba rakása és később figyel-
hető meg a különféle szerepek 
gyakorlása. Három év alatt a fel-
nőtt tevékenységét figyeli és utá-
nozza le, 3 év fölött már egymást 
is utánozzák és 5 éves kora fölött 
a társaival való együttdolgozás, 
együttműködés jelenik meg. 
 A játékfajták ismertetését 
szintén az alapoknál kezdem: a 
gyakorlójáték a kiindulási pont, 
amikor a gyermek a tevékenység 
öröméért játszik, kiemelkedő je-
lentőségű, tapasztalatait közvet-
len környezetéből gyűjti, az óvónő 
itt még csak a megfigyelő szerepet 
vállalhatja. Példa: pötyi játék, épí-
tés-rombolás, gyöngyfűzés. Kö-
vetkező szint: konstrukciós játék, 
amikor a megadott elemekből egy 

új csoda születik, pl. Legó, Dupló, 
Autópálya,stb.  A szimbolikus já-
ték a szerepjáték előtti időszakra 
jellemző (2-4 év) a valóságos élet 
egyszerűbb mozzanatait tükrö-
zi, pl. főzés, kevergetés, etetés, 
autóvezetés. A szerepjáték előre 
megtervezett, tárgyakkal végzett 
cselekvés, a felnőtt szerepét veszi 
magára a gyermek, sor kerül ben-
ne a szereplők megnevezésére is, 
felfigyelhetünk az egymás közti 
viszonyra is, viselkedésük szerep-
hez kötött, pl. orvosos-, buszos-, 
postás-, boltos játék, stb. Fejlett 
szintet képvisel a szabályjáték, 
ahol a játék öröme a szabály szi-
gorú betartásából áll, kb. 5 éves 
korban alakul ki a szabálytuda-
tuk. Nagycsoportban fektetünk 
nagy hangsúlyt erre a játékfor-
mára. Ilyenek az értelemfejlesztő 
játékok, a dominók különböző 
változatai, mozgásos játékok, pl. 
sorversenyek, fogócska, bújócska, 
stb. Itt már fontos szerepet kap az 
óvónő irányító munkája!
 Ideális esetekben az óvo-
dás játéka ötletgazdag, elmé-
lyült, szívesen vállal benne sze-
repeket, gyakran kezdeményez. 
Azonban fel kell figyelnünk a 
fejlődési zavar tüneteire!

• szorongó játék: A gyermek 
nem mer kezdeményezni, 
bizonytalanság, félénkség 
jellemzi

• felületes, kapkodó játék: 
nem képes egy játéknál 
megmaradni, figyelmetlen, 
kapkodó, csapongó, szét-
szórt a gyermek.

• kényszeres játék: A gyer-
mek kényszerűségből ját-
szik/nem érzi jól magát a 
játékban/, Játékából hiány-
zik az eredetiség, a kezde-
ményezés, merev és ötlet-
szegény.

• agresszív, romboló játék: 
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harcos, verekedős játék, más 
játékát szándékosan tönkre-
teszi, bosszantja társait, ki-
egyensúlyozatlanság, indu-
lat, tettlegesség jellemzi.

 Óvodásaink játékában 
kiemelkedő jelentőségű szerepet 
kap a biztonságérzet, mely az ott-
honos, szeretetteljes légkörben a 
rendszeresség igényével, a szoká-
sok betartásával, a feltételek meg-
teremtésével (hely, idő, eszközök 
és élmények biztosításával) válik 
eredményessé. 
 A gyermek a játéktevé-
kenységében önállóan is fejlődik, 
azonban megfelelő irányítással a 
fejlődése még inkább biztosított. 
Az óvónő előbb a játék majd a já-
tékos tanulás irányítójává válik. 
A nagycsoport folyamán a felké-
szítés jegyében a játékba ágya-
zott tanulással segítik a gyerekek 

felkészülését az iskolai életre. 
Óvodapedagógusok és fejlesztő 
pedagógusok fejlesztik játékkal 
az elmaradt képességi területek 
szerint a gyerekeket.  Ezekből sze-
retnék kiemelni néhányat, melyek 
közismertek és otthon is játszha-
tók a családban.

Kis játékgyűjtemény képességi te-
rületek szerint csoportosítva:

• Beszéd, szókincs fejlesztő 
játékok: 1. Szólánc (róka, 
alma, asztal, ló, óra) 2. Mit 
visz a kishajó pl. b-vel? 3. 
Mondd a szó ellentétét! 4. 
Mesélj a képről! 5. Barkoch-
ba játék 6. Közös mese alko-
tása. 7. repül a, repül a…  

• Figyelem, gondolkodás fej-
lesztő játékok: 1. Memória 
társasjátékok 2. Mi válto-
zott meg? (előbb tárgyakkal, 
majd képekkel) 3. Mi a kü-

lönbség? (összehasonlító já-
ték)

• Nagymozgás fejlesztésére 
irányuló játék: 1. Óriások 
vagyunk, törpék vagyunk. 
2. Mászó iskola 3. Várost-
rom 4. Tenyértorony 5. Sétá-
lunk 6. Papírtépés.

• Érzékelés fejlesztésére: 1. 
építés kockákból 2. kártya-
játékok 3. gyöngyfűzés 4. 
zsákbamacska 5. mozaik 
játékok 6. sorminták 7. rit-
mustaps 8. labirintusjátékok 
9. dominók 10. formák kö-
rülrajzolása. 

„Ne erőszakkal oktasd a gyermeket a 
tanulmányokra, drága barátom, ha-
nem játszva tanuljanak; már  csak 
azért is, hogy könnyebben megfigyel-
hesd, mire van hajlama.”  (Platon)

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

„hull a hó éS hóziK, micimacKó fáziK…”

Halász  Judit közismert Micimackó slágere ezredforduló előtti megjelenésekor nem is sejtettük, hogy 
rövidesen világnapot fognak kijelölni e kedves kis mesefigurának.  Pedig ez a valóság. Megálmodója, 
Alan Alexander Milne (1882. január 18.-1956. január 31.) angol író és humorista, sok gyermekvers író-
jának születésnapjára, január 18-ára tették a hóemberek napjával egybeeső időpontra a sárga bundás, 
piros pólós csacsi medve, Micimackó napját is.
 Micimackó (Winnie the Pooh) a világ legismertebb medvéje. A történeteit 1926 októberében veti 
papírra írója, majd a nagy sikerre való tekintettel számos nyelvre lefordítják. Magyar nyelvre átdol-
gozásában nagy szerepe van Karinthy Frigyesnek és testvérének, Karinthy Emíliának, így 1935-ben 
megjelennek nálunk is a Százholdas Pagony főszereplőjének kalandos meséi. Eredetét tekintve az írót 
kisfia, Christopher Robin játéka ragadja magával és szárnyakat ad képzeletének. A kisfiú 1 éves szüli-
napjára kapott maciját, akivel szinte elválaszthatatlanok egymástól, Edwárdnak nevezi el. A mese töb-
bi szereplője kisfiához kötődik, pl.Róbert gida alakját róla nevezi el, míg Füles karácsonyi meglepetés 
neki, vagy pl. Malacka a szomszéd ajándéka a gyermeknek, majd Kanga és Zsebibaba 5 éves korában 
kerül oda hozzájuk. Ez idő tájt egy londoni állatkertben találkozik a Winnie névre hallgató fekete 
medvével, aki olyan hatással van a kisfiúra, hogy mackóját is azonnal átkereszteli. Stephen Slesinger 
1930-ban megvásárolja a filmezési jogokat és kb. harminc éven keresztül végezte a Micimackó ”mar-
ketinget”. Ő készítette el az első Micimackó babát, dalt, társasjátékot, kirakót, rádióműsort, rajz-és 
mozgófilmet. Walt Disney tőle vásárolta meg a jogokat 1961-ben. A történetek szereplői:Micimackó 
és társai,Malacka,Tigris,Füles,Kanga és Zsebibaba,Nyuszi és Bagoly a világ számtalan gyermekének 
jelentenek  feledhetetlen élményt és boldog gyermekkori emlékeket.
 Az idei világnapnak kedvezett az időjárás, hiszen január 18-ára vastag hótakaró borította a 
földet, készülhettek a hóemberalkotások és talán Micimackó barátunk is újra életre kelt!

„Egy napon, mikor Micimackónak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fon-
tosat-elment tehát Malackához, hogy meg nézze mit csinál, de Malackánál éppen akkor senkit nem talált. Így 

hát elindult hazafelé, miközben sűrűn hullt a hó. Arra gondolt, hogy otthon talán akad egy kis ennivaló. Hogy 
kimelegedjék, ugrándozott,s jó nagyokat lépett és a hidegre való tekintettel énekelni kezdett:
Minél inkább hull a hó- annál inkább havazik, minél inkább havazik ,annál inkább hull a hó.

Hull a hó és hózik, Micimackó fázik…”

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes
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Mindnyájunkat foglalkoztat az a 
kérdés, hogy mikor volna a legi-
deálisabb gyermekünk megfoga-
nása. Nagyon fontos, hogy erre 
tudatosan készüljünk.
 A családtervezés magába 
foglalja a születendő gyermekek 
számának, születési idejének tu-
datos megtervezését, valamint a 
nem kívánt terhességek megelő-
zését. Gyermekünk vállalásához 
mindenekelőtt szükséges, hogy 
felelősségteljes párkapcsolatban 
éljünk, emellett fontos az is, hogy 
a fogantatás a legoptimálisabb 
egészségi állapotunkban követ-
kezzen be, valamint, hogy anyagi 
hátterünk biztos legyen.
 Hogyan is készüljünk 
várandósságunkra? Három hó-
napos felkészüléssel.De mit is 
jelent a három hónapos felkészü-

lés? Három hónappal a tervezett 
fogamzás előtt változtassunk 
életmódunkon, amennyiben ez 
szükséges. Táplálkozzunk vita-
mindúsan, együnk sok zöldséget, 
gyümölcsöt. Fogyasszunk teljes 
kiőrlésű lisztből készült pékáru-
kat, soványhúsokat, tejterméke-
ket. Kerüljük a túlzott mértékű 
édességek, chipsek, cukrozott 
üdítők, magas koffein tartalmú 
italok (kávé, energiaital) fogyasz-
tását. Életmódunk káros szen-
vedélyektől mentes legyen, ne 
fogyasszunk alkoholt és ne do-
hányozzunk. Erre mind az édes-
anyáknak, mind az édesapáknak 
egyaránt figyelniük kell.
 A leendő édesanyáknak 
szükséges egy teljes körű nőgyó-
gyászati vizsgálaton megjelennie. 
Azért, hogy az esetlegesen felme-

rülő, teherbeesést- és a magzat 
egészséges fejlődését veszélyezte-
tő tényezők feltárásra kerüljenek. 
A leendő szülőknek egy genetikai 
tanácsadáson való megjelenés 
is javasolt. Hogyan kerüljük el a 
nem kívánt terhességeket?
 Amennyiben még nem ál-
lunk készen a gyermek vállalásá-
ra, akkor több lehetőségünk is van 
a védekezésre. A leggyakoribb 
fogamzásgátló módszerek közé 
tartozik a gumióvszer, a fogam-
zásgátló tabletta és injekció. 
 Legfontosabb a megelő-
zés! Hiszen gondoljuk csak végig, 
hogy cselekedeteink sora hová ve-
zethet, ha meggondolatlanul éljük 
nemi életünket.

Védőnői Szolgálat

egéSzSégeS életmód 
„tudatoS cSaládtervezéS”

Sajólád Konyhája

palacSinta nap - 2017. február 28.

A Palacsinta Nap a húsvét előtti 41. napra, azaz húshagyó keddre esik – a nagyböjt előestéjére. Ez az utolsó 
lehetőség a böjt előtt a bőséges, kiadós ételek fogyasztására, használjuk ki! Eredete arra vezethető vissza, 
hogy a háziasszonyok még utoljára összeszedjék a maradék lisztet, tojást, vajat, cukrot – így ezek a hozzá-
valók elfogynak, és nem kísértenek minket a böjti időben – és palacsintát sütnek belőle.
 Mára az egész világot meghódította. Franciaországban élesztővel és sok tojással alaposan kikevert 
tésztát használnak. Sütés után pikáns, édes töltelékekkel töltik. A crêpe ropogós, vékony tésztájú, pikáns, 
forró, édes likőrös vagy citromos vajjal nyakon öntve. Az oroszok palacsintája a blini, amit élesztős-búza-
korpás vagy hajdina tésztából készítenek. Nagy jelentősége van az egyházi ünnepeket megelőző böjtök 
idején. Különböző egyházi ünnepekhez különböző tölteléket alkalmaznak (mák, méz, alma). A tölteléket 
nem a kisült tésztába csavarják, hanem a sütést megelőzően belekeverik. Ennek megfelelően az orosz blini 
vastagabb, és átmérőjét illetően pedig kisebb mint az Európában megszokott változata. Az amerikaiak a 
palacsinta tésztájához sütőport és szódabikarbónát tesznek, ezáltal a palacsinta habkönnyű, de vastagabb 
lesz. Tálaláskor nagyon édes önteteket használnak, pl. juhar- vagy áfonyaszirupot, bogyós gyümölcsöket – 
vagy épp ropogós bacont. Mexikóban tortilla a neve, babpürével és darált hússal töltik és paradicsomszószt 
öntenek rá.

RECEPT: Rakott (csúsztatott) palacsinta
Hozzávalók: 7 dkg cukor, 7 dkg vaj, 7 dkg liszt, 3 dl tej, 4 tojássárgája, 4 tojásfehérje hab
Elkészítése: a cukrot, vajat, lisztet összekeverjük, hozzátesszük a 4 tojás sárgáját majd a 3 dl tejet és a tojásfehérjék habját. 
Adagonként kisütjük, de csak az egyik oldalát és egymás tetejére rakjuk. Minden palacsintát megszórunk fahéjjal összekevert 
vaníliás cukorral. Az utolsó palacsintát fordítva borítjuk a tetejére. Csokoládé öntetet készítünk vajból, cukorból, kakaóporból 
és tejből és ezzel beborítjuk a palacsinta „tortánkat”. Ha betesszük a sütőbe átmelegedni és azután  meglocsoljuk egy kevés 
rummal, meg is gyújthatjuk. Úgy szeleteljük, mint a tortát. JÓ ÉTVÁGYAT! 

Bernáth Zoltánné
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neKrológ 
uherné anciKa emléKére

történelmünK tüKrében

püSpöKi vízSzenteléS a Sajón 100 év múltán

Embertömeg kísérte utolsó útján Uher Bélánét, An-
cikát, egykori kedves munkatársunkat. A kemény 
hideget a jeges észeki szél felerősítette, de ragyo-
gott a Nap az ég kékjében. A vibráló napsütésben 
láttuk alakját, és hihetetlen volt, hogy nincs többé. 
A temetési búcsúbeszéddel idézzük meg kedves lé-
nyét és őrizzük emlékét. 
 „A megrendülés, a döbbenet hangja tör fel ben-
nem. Az örök mosoly az arcodon, kedves lényed született 
intelligenciád, mint adottság, folyamatosan előttem le-
beg. 14 esztendőt munkálkodtunk együtt, s ez feljogosít 
arra, hogy búcsúzzam Tőled. Iskolatitkárként dolgoztál 
a régi iskolában, ez azt jelentette, hogy minden öröm-
ről, sikerről, megoldandó feladatról, nehézségről tudtál, 
velünk éreztél. Bizalmi állás volt a Tiéd, mely követel-
ményeknek te tökéletesen megfeleltél. Szolgálatnak te-
kintetted te is munkádat, készséges voltál adott esetben 
a nevelőkhöz, diákokhoz, technikai dolgozókhoz. Mun-
kaköröd révén az utóbbihoz, a technikai dolgozókhoz is 
szorosan kapcsolódtál. Lelkiismereten vezetted az iskol-
avezetés adminisztrációját, levelezését. Mindig minden 
a helyén volt, bármikor elő tudtál adni ügyiratot, ha 
szükségeltetett. Sok kisgyermek tapasztalta meg, ha baj 
érte testnevelés órán, vagy iskolaidőben, tört rá a beteg-
ség, hogy a Te irodádban kapta meg tőlünk a segítséget, 
utasítás szerint hívta az orvost és a szülőt. 

 Még egyszerű fejfájással is mertek bekopogtatni 
hozzád, mert gyógyírra leltek nálad. Szeretted az iskolát 
és viszontszerettek Téged, ez visszatükröződött Rád va-
lamennyiünk arcáról. Szédületes sebességgel csapott le 
Rád a betegség, mint egy sas, az áldozatára. Nem adott 
időt az elfogadásra, a beletörődésre, helyette szélsebesen 
elvitt. Hisszük, hogy a gondviselés valamilyen különös 
elrendelése szerint történt mindez, a miérteket csak oda-
át fogjuk megtudni, egykor. Valószínű, egy csillaggal 
több ragyogás szükségeltetik az égen, egy angyallal több 
tekint le reánk odafentről. 
 Anci, kedves! Hisszük, hogy az Úristen irgalma, 
kegyelme kísér az égi pályán. A Földön örökké élsz sze-
rető családod, unokáid lelkében! És emléked előtt tiszte-
lettel adózom és adózik valamennyi nevelőtárs, technikai 
dolgozó és sok száz diák! Reményik Sándor sorait idé-
zem: 

„Fáradtságom adom az esti árnynak,
Szívemet vissza a szivárványnak

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.

Sok titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.

A holtam után ne keressetek
Leszek sehol, és mindenütt leszek.
Isten áldjon! Nyugodjál békében!

Varga Lászlóné

Január 6-a Vízkereszt ünnepe, a karácsonyi ünnepkör lezárása is a görög katolikus egyházban. A 30 éves 
Jézus Krisztus a Jordán habjaiba lép, hogy Keresztelő Szent János által megkeresztelkedjék. A jelenet egyben 
Theophania, azaz Istenjelenés, mert a Szentháromságos Isten kinyilatkoztatja magát nekünk. Hiszen Jézus 
Krisztus keresztségekor fölötte galamb képében megjelenik a Szentlélek és az Úr szózata hallatszik: „Ez az 
én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” Tropárunkban mi ezt így énekeljük meg: „A Jordánban való keresztelteté-
sedkor Urunk kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása…” Miért kiemelkedő az esemény a leírtakon túl 
Jézus életében? Ezúton kezdődik meg három éves tanítói útja, kilépése a názáreti zártságból a világba.
 Vízkereszt ünnepén Athanáz püspük úr, miskolci görög katolikus püspök, a sajópetri görög katoli-
kus templomban nagyszámú hívek körében vezette az ünnepi liturgiát. Ezt követően a hívők serege körme-
netben levonult a Sajó-partra a Sajó-híd szomszédságába. Ősi hagyomány elevenedett fel egyházunkban, 
mert egykor papjaink élő folyóvizeken, patakokon végezték a nagy vízszentelést. Lélekemelő szertartás 
vette kezdetét, melyben jelképesen a Sajó Jordánná változott újra, több, mint 100 év után. A püspök atya 
az ácsolt falépcsőkön háromszor ment le a jégtől zajló folyóhoz. Először kezével érintve a vizet rajzolt bele 
háromszor keresztet, másodszor háromágú égő gyertyával, harmadjára a feszületet merítette a víz alá és 
áldotta meg a folyót. A nagy vízszentelés szertartás végén, a megszentelt folyóból kiemelt vízzel hintette 
meg az embereket és adta ránk püspöki áldását, amit a kegyelem forrásaként vittünk haza családjainkba.
 Ezen a napon Budapestnél a Dunát Kocsis Fülöp metropolita-érsek, a Tiszát Szocska Ábel apostoli 
kormányzó szentelte meg. Dermesztő hideg volt, de ragyogóan sütött a Nap, és a Sajó megszentelt jeges 
vize vitte végig az érintett településekre a püspöki áldást, Sajópetri után elsőként Sajóládra. 

Varga Lászlóné
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reformáció

1517-2017. Európa az 500. évforduló megünneplé-
sére készül. Emlékezzünk meg mi is a reformáció 
történelmi eseményéről és annak üzenetéről. Re-
formáció szó jelentése szó szerint, visszaformálás, 
azonban mivel a reformáció egy nagy megújulási 
mozgalom lett egész Európában, a reformáció szó 
tartalmilag megújulást jelent. Valójában a refor-
máció a bibliai gyökerekhez fordul és az ősgyüle-
kezet életéhez és hitéhez tért vissza.
  Történelmi kibontakozása a 16. században 
egy-egy Európai városban indult el és egy-egy 
személyhez, és az ő tanításaikhoz köthető, azon-
ban áthatja egész Európát, s egy új történelmi kor-
szak, a felvilágosodás kora kezdődik. Kezdetét 
dátum szerint 1517. október 31.-hez kötjük, ami-
kor is Luther Márton, Wittenbergben kiszögezte 
a 95 tételt. Ezek a tételek a korabeli egyház életére 
és hangsúlyos tanításaira adott kritikai válaszok 
voltak. A reformáció tanításai sorra bukkannak fel 
más Európai országokban is, úgy, mint Franciaor-
szágban, Svájcban, Angliában.
 A reformáció két nagy alakja és tanításaik: 
Luther Márton, aki ágostai szerzeteskén élte éle-
tét. Sokat gyötrődött bűnei miatt és szerette volna 
a bűnbocsánatot elnyerni. Sokat imádkozott, böj-
tölt, vezekelt, penitenciát rótt ki magára, de lelki 
békességét nem találta. Egyre gyengülő egészsé-
gét látva az egyik szerzetes társa javasolta, hogy 
olvassa inkább a Bibliát. Így fedezte fel, a Biblia 
tanításából, hogy a megigazulás hit által van, Is-
ten kegyelmi ajándéka. Nem az emberi kegyesség 
eredménye, hanem Isten ingyen ajándéka, hiszen 
Jézus már a kereszten tökéletesen eleget tett he-
lyettünk. „Hogy pedig a törvény által senki sem 
igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz 
emberhitből él.” Galata levél 3,10. 
 Kálvin János Francia országból indult el, 
ahonnan menekülnie kellett. Svájcban Genf váro-
sának lesz prédikátora, ahol komoly keresztyén 
életet vár el, mindenki köteles erkölcsös és tevé-
keny életet élni. Fő műve az Institutió (Institúció), 
a keresztyén egyház rendszere. Ebben dolgoz-
za ki a keresztyén hitt tanításait a Biblia alapján. 
Svájchoz kötődik még Bullinger Henrik által meg-
fogalmazott és a magyar református egyház zsi-

nata által elfogadott Helvét Hitvallás, ami a mai 
napig érvényes hitvallásunk és most ünnepeljük a 
450. évfordulóját.
 Magyarországi reformáció: A reformáció 
hamar elterjedt a három részre szakadt Magyaror-
szágon. Ebben az időben sok diák tanult a külföl-
di egyetemeken, s így találkozhattak a reformáció 
tanításával, s hozták haza. A 16. század végére a 
magyar emberek 80, 90% protestáns lett, azaz a lu-
theri vagy a kálvini tanítást követi. A magyar re-
formáció nagy alakjai: Dévai Bíró Mátyás, Szegedi 
Kiss István, Sztárai Mihály, Méliusz Juhász Péter. 
Itt kell megemlíteni Károly Gáspár gönci esperest, 
aki a Biblia eredeti héber és görög nyelvéről lefor-
dította magyar anyanyelvre a teljes szentírást és 
mindenki maga olvashatta azt. Az istentiszteletek 
is magyar nyelven folytak, hogy mindenki értse.
A gyülekezetek sorra alapítják az iskolákat, hogy 
mindenki tanulhasson. Ebben az időben nagy len-
dületet vesz a könyvnyomtatás is, így egyre széle-
sebb körben terjed az Isten igéje. A reformációval 
lezárult a középkor, mint egy nagy történelmi kor-
szak, és egy új, a felvilágosodás kora kezdődött el. 

A reformáció jelmondatai, az 5 sola:
1. Sola fide, egyedül hit által, azaz „aki hisz a Fi-

úban, annak örök élete van.” János 3,36.
2. Sola gratie, egyedül kegyelemből, azaz „Mert 

kegyelemből tartattatok meg, hit által és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez.” Efézus 2,8. 

3. Sola Krisztus, egyedül Chrisztus,  „Mert egy 
az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek 
között, az ember Krisztus Jézus,”  I. Timóteusi 
levél 2,5.

4. Sola Scriptura, egyedül a Szentírás, ami azt 
jelenti, hogy keresztyén hitünk alapja az, 
amit Isten kijelentett. „A teljes írás Istentől 
ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a meg-
jobbításra, az igazságban való nevelésre.” 2 Ti-
móteus 3, 16.

5. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. 
„Én vagyok az Úr, ez a nevem és dicsőségem 
másnak nem adom,” Ézsaiás 42,8. 

 Reformáció tehát megújulás. A keresztyén 
embernek naponként van szüksége megújulásra, 
arra, hogy Isten igéjéhez igazítsa életét.

Victor Anna, lelkipásztor

imádSág a magyar nóta

Már jó ideje görgetem magam 
előtt ennek a nagyon szép témá-
nak a leírását. Mi késztet az írásra 
nótaügyben? Az a különös érzés, 
amely akkor tör rám, amikor a 
gyönyörű, érzelem gazdag, cso-

dálatos dallamvilágú magyar 
nótáinkat hallgatom, vagy én is 
éppen dalolom! Ebben a reperto-
árban mindig van új dallam, szö-
veg és gazdagság. A napokban a 
Nóta Tv-ben olyan szép, új ma-
gyar nótát hallottam, hogy azon-
nal tollat fogtam. 

 Lehet a magyar nótáról 
írni? – kérdezhetné bárki is, hi-
szen a magyar nótát hallgatni 
vagy dalolni kell, nem kommen-
tálni- mondhatnánk. Én mégis 
megpróbálom leírni azokat a gon-
dolataimat, érzéseimet, amelyeket 
a nótáink indikálnak.
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Olyan sokszor lett már könnyes 
a szemem, szorult el a szívem és 
szállt sóhaj belőlem a magyar nó-
táink miatt, hogy nekem megér 
egy litániát ez a kedves téma!
 Abból a megcáfolhatat-
lan tényből indulok ki, hogy nó-
táink olyan széles skálán futnak, 
amelyek felölelik az élet minden 
területét. Van nótánk az élet szép-
ségére, rövidségére, a szerelemre, 
csalódásra, halálra, gyerekkorra, 
szülőhazára, honvágyra, öregkor-
ra, az édesanyákra, évszakokra, 
édesapákra, örömre, bánatra. Van 
nótánk a folyóinkról, búzatáblá-
kat ringató szép magyar tájaink-
ról, hegyeinkről, kicsi falvainkról, 
városainkról, katonaságról, hadi-
fogságról, virágainkról, borokról. 
Egyszóval minden olyan szépség-
ről, amikhez a magyar emberek-
nek erős kötődésük van. 
 A magyar nótára ébredé-
sem hajnalán- úgy 40 évvel ez-
előtt- a Novi Sád-i rádió magyar 
adásában hallottam egy nagyon 
szép dalt. Erre mi felénk ez a dal 
nem volt ismerős, de azóta min-
dig kerestem. Akkor nm tudtam, 
nem is sejtettem, hogy 40 év múl-
va milyen jelentésbeli egybeesés 
lesz a dalban a mai furcsa világ-
gal. Ma, amikor a fiataljaink el-
mennek a nagyvilágba a munka, 
az élhetőbb élet reménye miatt, ez 
a régi dal- reményem szerint- se-
gít nekik visszajönni. Hálás szív-
vel gondolok F. J. barátomra, aki 
egy kellemes boros- vacsorás-da-
los esten eldalolta újra ezt a ma-
gyar sorsot, mentalitást kifejező 
gyönyörű nótánkat:

„Megfordítom kocsim rúdját, itt 
hagyom az ősi szülőföldet,

ahol fájó keservében minden szív 
csak darabokra törhet.

Neki vágok a világnak, száz határát 
országát végigjárom sorra, 

valahol csak nekem is jut, egy szál 
rózsa viharverte gyűrött kalapomra.
Bejártam a nagyvilágot, találtam is 

piros rózsát százat,
forró csókkal, tüzes borral oltották el 

bennem a sok vágyat.
Mégsem gyógyult meg a szívem, oly 

hazug a nagyvilág, ha szép is,
megfordítom kocsim rúdját, a 

kanyargó Tisza partján szebb a szen-
vedés is.”

 Kis hazánknak hátat for-
dító, a világban másutt boldoguló 
honfitársaink sok száz új szokást 
felvesznek és sok mindent lead-
nak, elfelednek. A gyerekkort, a 
szülőföldet nem, a magyar nó-
tákat pedig imádságként egész 
életükben sírva dalolják. Hogyan 
is lehetne az imádságos magyar 
nótáinkat feledni, hiszen ilyen 
nótánk is van, hogy „ Kicsi, fehér, 
meszelt szoba”. Hányszor daloltam 
már magamnak is, de baráti kérés-
re is ezt a szívet facsaró, könnyet 
fakasztó nótánkat. Az utolsó két 
sora pedig az érző, az idő múlását 
fájó szívvel kísérő ember részére 
mindent elmond:

„Az ifjakat nézi-nézi, a múltakat 
felidézi, könny szökik a szemébe,

Azt csak a jó Isten tudja, mi jutott az 
eszébe.”

Ennek a nótánknak a két utolsó 
sora az egyik legszebb, kevés szó-
val is a legtöbbet elmondó ma-
gyar nótakincs!
 Sok nótához személyes 
kötődésem is van. Ilyen például 
a „Búcsút int az ősz a nyárnak…” 
című dalunk. Ez a dal nagyon erő-
sen köt kedves emlékű apósom-
hoz, mert oldott, gyertyafényes 
pinceborozások közben Ő ezt 
mindig eldalolta. Én már akkor 
is értettem és átéreztem a szívfáj-
dalmát, amikor a befejező sorokat 
dalolta:

„Sárgult levél elporladt már, fa-
ágakon apró rügyek ülnek.

Utánunk is újak jönnek, örök sorsa 
ez az életünknek.”

 Lassan már én is eldal-
olhatom, mert az apró rügyek 
itt ülnek a családfám ágán, ők a 
drága unokáim. Szívfájdalmamat 
csak az tompítja némileg, hogy 
megérthettem, megláthattam az 
öt unokámat, s így remélhetem, 
hogy az én fám ágán további 
rügyek ülhetnek majd.
 F. J. mezőkövesdi bará-
tom, nóta- borszerető mivolta mi-
att és által megismertem egy szép 
nótát, melynek címe: 

„Amikor én gyerek voltam…” Ezt 
a dalt azért szerettem meg, mert 
még nem hallottam sem tv-ben, 
sem rádióban. A nóta szépségét 
ez adja, hogy a velem egy korú, 
vagy idősebb ember csalódott-
ságát dalban mondja el. Olyan 
dologról szól ez a szép panaszos 
nóta, amelyen változtatni sem a 
templomokban, sem a pártirodák-
ban nem lehet!

„ Amikor én gyerek voltam,
Oly sok szépről álmodoztam.

Álmodtam, hogy gazdag leszek,
Piros csizmát,lovat veszek.
Futva mentem a sárgával,

Hintót venni fényes hámmal.
Úgy nyargaltam az alvégre,

Édesanyám örömére.
Öreg lettem, lassan járok,

Szememre is alig látok,
Számolgatom napjaimat,
Várom örök álmaimat.

Hová lett a sok szép álom?
Gyermekkori boldogságom.
Piros csizma, sárga csikó,
Száguldozó üveghintó.”

Olyan örökérvényű sorok ezek, 
amelyeket csak az öreg ember tud 
igazán megérteni.
 Van egy olyan magyar 
nóta, amelyet kis hazánk min-
den táján ismernek, dalolnak. Ez 
a nóta az – „Akácos út”- igazi ma-
gyar férfibú csendül ki belőle, mi-
kor az utolsó soron így búcsúzik 
el a mellőzött szerelmes: „Csak a 
csóknak élj, felejts el engemet.”
 Nem csak egyénenként 
kötődünk a magyar nótához, ha-
nem kollektíve is. Összeköt min-
ket a magyar nóta és a művészeti 
ágak is. Eklatáns példa erre a Kör-
hinta című filmünk. Ez a csodá-
latos szerelmes film társadalmi 
korrajz is. Benne a betétdal a „Jajj, 
de széles, jajj de hosszú ez az út…” s 
mikor ezt a nótát hallom, mindig 
jó érzéssel gondolok Soós Imrére 
és Törőcsik Marira, s az általuk 
csodálatosan alakított szerelmi 
történetre. Amikor ezt a szép nó-
tát hallom: „Öreg prímás…” vala-
mi végtelen szomorúság és nosz-
talgia ébred bennem, mert a 43 
áve meghalt apám jut eszembe. 
Ő is nótaszerető, mulatós ember 
volt, s az emléke bennem újra fel-
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zokog: „Öreg prímás, ugye nem bűn, 
hogyha néha könny hull a pohárba?” 
Az öregedő ember ilyenkor egy 
kicsit önmagát is elsiratja!
 Érdekes módon, két szép 
nótánkban is jelentkezik az elván-
dorolt fiú fájdalmas sorsa, amit 
nem akarva fájdalmat okozni az 
édesanyjának, nem adja azt tud-
tára. Az egyik ilyen finoman szép 
dal a „Vándorfelhők fenn az égen” 
melynek befejező két sora utal a 
fiú szemérmes szeretetére édes-
anyja iránt:

„Ne tudja meg, hogy a sorsom, az 
életem keserűség, bánat,

Ne  hulljon a könnye értem fehér 
hajú, édes jó anyámnak.”

 A másik ilyen nótánk a 
„Kis lak áll…„ című, s az utolsó két 
sora így hangzik:

„Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, 

hogy fiának kedvez a szerencse.
Óh, ha tudná, mily nyomorban élek, 

megrepedne szíve szegénynek.”

 Rendkívüli érzelemgaz-
dagságát mutatja egyszerre nyel-
vünknek és nótakincsünknek, 
amikor az édesanyjának dalol a 
fiú a „Hogyha ír majd édesanyám…” 
című dalban:

„Hogyha ír majd édesanyám, írjon a 
falunkról,
Küldjön egy szál virágot az öreg 
akácfánkról…”

Ezeknél a soroknál minden ember 
lelki szemei előtt a gyermekkori 
szülőfalu képe jön elő szívfájdí-
tóan. A dal befejező sora pedig a 
csalódott és soha be nem gyógyu-
ló férfiszív fájó sebéről mond el 
kevés szóval sokat: „Mindenkiről 
írjon anyám, csak egy lányról sose ír-
jon nékem.”

 Micsoda gyönyörű költői 
képpel írja le a katona vágyódó 
bánatát szerelme iránt az „Írom a 
levelem…” című nótánk:

„Kedves kis galambom, mit is tudnék 
írni

Mikor rád gondolok, jobb szeretnék 
sírni.

Széles a kaszárnya, száz szoba van 
benne,

De az én bánatom mégse fér el benne,
Mégse fér el benne.”

Mi, akik még voltunk katonák, 
értjük, átérezzük ezt a dalt, akik 
viszont már nem voltak katonák, 
ezt már nem érthetik. Kár, mert a 
katonaság, az önállósodás, a kö-
zösségbe tartozás érzése hiányzik 
a mai fiatalokból. 

Folytatása következik...

Gál Mihály
Bogács

in memoriam horthy miKlóS

60 éve, 1957. február 9-én 88 éves korában a portu-
gáliai Estorilban (száműzetésben) hunyt el Horty 
Miklós, a Magyar Királyság 8. kormányzója, aki 
1920. március 1-től 1944. október 16-ig viselte az ál-
lamfői tisztséget.
 Horty 1868. június 18-án Kenderesen szüle-
tett. 8 éves korától Debrecenben, majd 1882 őszétől a 
fiumei tengerészeti akadémián tanult- 1886. október 
7-én avatták az osztrák-magyar hadiflotta tengerész 
hadapródjává. Feleségét Purgly Magdolnát (1881. 
június 10. - 1959. január 8.) 1899. nyrán ismerte meg 
egy nem tervezett látogatás során Hejőbábán Mel-
czer László birtokán, akinek felesége Purgly Janka 
(Magdolna nővére) volt. Az esküvőre 1901. július 
22-én Aradon került sor. Melczer László (1869-1944) 
a Miskolci Hitelbank igazgatóságának elnökeként 
1912 évben megvásárolta az Ónodi Erdődy ura-
dalom egy részét- 2340 kh. földet, a várat és a kas-
télyt- s  az 1930-as években Horty két alkalommal is 
meglátogatta rokonságát, nyúlvadászatához közsé-
günkből is hajtók vettek részt. Házasságukból négy 
gyermek született: Magdolna (1902-1918), Paulette 
(1903-1940), István (1904-1942) az orosz harctéren re-
pülőgépszerencsétlenségben halt meg, Miklós (1907-
1993). A Horty családból Istvánnak volt szintén Ist-
ván nevű gyermeke, ő és 5 gyermeke, valamint 14 
unokája a jelenlegi Horty leszármazott.
 Horty Miklós 7 nyelven beszélt, sokat olva-
sott, szerette a művészeteket, festett, zongorázott, 
énekelt, rendszeres színházlátogató volt, lövészet-
ben, vívásban, lovaglásban, vitorlázásban, kerékpá-
rozásban, teniszezésben kiváló sporteredményeket 
ért el.

 Tengerésztiszti szolgálatát a Taurus és Saida 
hadihajókon kezdte. 1892-1894 között részt vett a kö-
zel két éves kelet-ázsiai-óceaniai hajóúton. 1909-1914 
között mint a haditengerészet tisztje Ferencz József 
szárnysegédje volt. 1914 januárjában elérte a sorhajó-
kapitányi rendfokozatot (ez a szárazföldi hadsereg-
ben ezredesei rendfokozatnak fele meg). Az I. világ-
háborúban a Habsburg és a Princz Eugén csatahajók, 
valamint a Novara gyorscirkáló parancsnoki felada-
tait látta el. 1918. február 27-én ellentengernaggyá és 
a császári-királyi hadiflotta parancsnokává nevezték 
ki. (Ezt a magas tisztséget a Magyar Királyság terü-
letéről mindössze egy ember, a későbbi Piali pasa 
érte el, akit a mohácsi csata után rabszolgának vittek 
el a törökök Horvátország területéről s lett az osz-
mán flotta admirálisa 1554-1578 között.
 Horty tengerésztisztként és világháborús 
teljesítményéért a monarchia uralkodóitól (Ferencz 
József és IV. Károly királyok) 21 kitüntetést kapott- 
közöttük a katonai Mária Terézia Rend nagykereszt-
jét is. A nagy háború szövetséges államaitól 15 ki-
tüntetést érdemelt ki. Lovagiasságát és tudását még 
ellenfelei is elismerték. A háború befejezését követő-
en kenderesi családi birtokaira vonult vissza, a Ta-
nácsköztársaság alatt csatlakozott az ellenforradalmi 
szervezkedéshez, 1919. május 31-én hadügyminisz-
ter lett, majd július 13-án fővezéri kinevezést kapott 
a Nemzeti Hadsereg élére. Az antant (legfőképpen 
az angolok) támogatták rendcsináló tevékenységét 
és kormányzóvá választását is. 1920. március 1-jén 
választották kormányzóvá, de ez a jogkör meglehe-
tősen szűk mozgásteret biztosított számára. A törvé-
nyeket, mint ahogyan jelenleg is van, csak újra tár-
gyalásra küldhetett vissza a Nemzetgyűlésnek. 
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Varga László 
gyűjteményének darabjai

 1944. október 16-át követően a Szálai puccs 
miatt le kellett mondania, családjával együtt Német-
országba internálták, ahol az őrség a likvidálásukra 
is parancsot kapott- amelyet nem hajtottak végre. 
Az 1945. május 1-jén történt kiszabadulásukat köve-
tően több hadifogolytábort megjárt, de vádlottként 
nem indult ellene eljárás. Nürnbergben tanúként 
hallgatták csak meg. Négy év múlva Portugáliába 
költöztek, megélhetésüket alapítványi támogatás 
(többségében magyarországi zsidó személyek ado-
mányai) biztosította. 24 évi államfői tisztsége alatt 
magánvagyont nem halmozott fel, államfői fizetés-
ben nem részesült, hivatali ideje alatt az állam visel-
te a személyével kapcsolatban felmerülő költségeket 
(protokoll, utazás, személyvédelem, lakhatás, meg-
élhetés). Pénzbeli juttatást többnyire a felesége ka-
pott jótékonykodási célokra. 
 Kormányzósága alatt 10 magyar és 33 külföl-
di érdemrendet, kitüntetést kapott. Tengerésztiszti 
és kormányzói 58 éves életpályája 79 magas kitün-
tetésben nyert elismerést. (Összehasonlításképpen 
Losonczi Pál 20 évi államfői tevékenysége 45, Göncz 
Árpád 10 éves államfői tevékenysége elismeréseként 
54 külföldi adományozott érdemrend.)
 Horty Miklós, felesége és ifj. Horty Miklós 
hamvait 1993. szeptember 4-én Kenderesen újra te-
mették, s ugyanezen sírboltba került menye, Horty 
Istvánné hamvai is, aki 2013. április 18-án 95 évesen 
hunyt el. Horty Miklósnak első alkalommal 2012. 
május 13-án a Somogy megyei Kerekiben állítottak 
először szobrot, majd 2013. november 3-án Budapes-
ten a Szabdság téri Hazatérés református templom 
főbejáratánál (és a későbbiekben az ország más tele-
pülésein is).
 Megítélése napjainkban vita tárgya- s ez így 
volt már hivatali ideje alatt is. Nevezték: országy-
gyarapítónak, országvesztőnek, zsidóbérecnek, an-
tiszemitának, fasisztának, népnyúzónak- ideológiai, 
világnézeti beállítottság- szimpátia alapján. Horty 
akkor vállalta a hatalom átvételét, amikor Magyar-

ország történelmének legmélyebb pontjára jutott. A 
háborús veszteségek, a vörösterror és trianon trau-
mája súlyosabb sebet ejtettek az ország testén, mint 
a tatárjárás vagy a mohácsi vész. Nagy nehézségek 
árán, de viszonylag rövid idő alatt konszolidálta 
az anarchiába és csődben jutott bel-és külpolitikai, 
közbiztonsági és gazdasági helyzetet. Az országban 
többpártrendszer volt, az ellenzék parlamenti kép-
viselőkkel, napilapokkal és megfelelő infrastruktú-
rával rendelkezett. A törvény szigorával léptek fel 
mind a baloldali, mind pedig a jobboldali renitenske-
dőkkel szemben- és ez akkor is igaz, ha az érintettek 
kifogásolták a bűnüldöző szervek tevékenységét. A 
német megszállás bekövetkeztéig a menekült zsidók 
Magyarországon voltak a legnagyobb biztonságban. 
Hivatali ideje alatt végrehajtott földreform követ-
keztében 430 ezer kisbirtokot létesítettek, 30 ezer 
hadirokkant, 26 ezer hadiözvegy, és hadiárva ré-
szesült földjuttatásban, 300 ezren kaptak házhelyet. 
1935-ben az ország lakosságának fele már megélt a 
mezőgazdasági munkákból.
 A kor számtalan pozitív és nem kevés nega-
tív változást hozott: pozitívum volt az ország kon-
szolidációja, gazdasági erősödése, a szociális tör-
vények megszületése és kilépésünk a nemzetközi 
elszigeteltségből, viszont negatívnak tekinthető az 
antiszemita törvények sora, illetve hadba lépésünk 
a náci Németország oldalán.
 Horty vegyes megítélésének ellenére tör-
ténelmünk meghatározó alakja volt, még akkor 
is, ha ez a „meghatározó jelleg” nehezen ítélhető 
meg. Vannak történészeink, akik a magyar törté-
nelem 5 legmeghatározóbb alakjai között (akiknek 
munkássága, tettei, döntései egész korszakot befo-
lyásoltak: Szent István, Károly Róbert, Széchenyi 
István, Deák Ferenc nevével együtt) látják érde-
mesnek.

Varga László
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Balogh Ilonka nénit 95. születésnapja alkal-
mából köszöntötte az önkormányzat.

Homolya Lászlóné Piroska néni - aki több 
évtizedig volt a sajóládi iskola igazgatója, 

2017. január 24-én 90. éves lett. 
„Szép nagy családdal büszkélkedhet: két lánya, hat 
unokája, és hét dédunokája veszi körbe. Mindig 
örömmel gondol Sajóládra, az iskolára, sok száz ta-
nítványára, és nagy-nagy szeretettel beszél az ott 
eltöltött szép évekre.” - írta szerkesztőségünknek 
Piroska néni családja.

Isten éltesse sokáig Ilonka nénit és 
Piroska nénit! 

Kívánunk még számos boldog évet
erőben, egészségben!

Sajólád Község Önkormányzata és a
Ládi Körkép Szerkesztősége

tűzoltó reliKviánK
 

A polgármesteri hivatal udvarán 2016. évben ke-
rült kiállításra a szépen felújított - ma már 87 éves - 
szívó-nyomó szerkezetű tűzoltókocsi, mely emberi 
erővel, mechanikusan működött a 20. század első 
felében mindaddig, amíg a motoros tűzoltó készü-
lékek fel nem váltották.

 Lovak vontatták e kocsit a tűzeset helyszí-
nére. Szívócsövével a vizet kútból szívta, 8 méteres 
mélységből volt képes a víz kiemelésére. Szórócsö-
vét a tűzfészekre irányítva folyamatosan biztosította 
a tűzoltást. Szórócsövének erejét bizonyítja, hogy a 
ház kéményét képes lett volna ledönteni. Általában 
4-4 ember váltotta egymást folyamatosan működte-
tése közben, pumpálva a vizet a tűzoltáshoz.
 A kiállított tűzoltó szerkocsi 1930-ban került 
Sajóládra Budapestről a gyártótól.
Tárolásához tűzoltószertár épült a Községháza ud-
varán. A vontatásához szükséges két lovat a község 
lovasgazdái biztosították. Működtette a Sajóládi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület. 
 A tűzoltók ezzel a készülékkel községünk-
ben több lakóházat mentettek meg a teljes pusztu-
lástól a lakosság segítségével. A Tűzoltó Egyesület 
tagjai járási versenyeken vettek részt a könnyen 
mozgatható tűzoltókocsival sikeresen, szép eredmé-
nyeket elérve. Az egykori egyesület vezetői voltak: S 
Veres Pál, majd Ludnik Ferenc.
 Az információ többségét Siri Feri bácsitól, 
községünk legidősebb polgárától kaptam, aki fiata-
lon jómaga is részt vett a tűzoltókocsi működtetésé-
ben a falubeli tűzeseteknél.

Elmondta, hogy a kiállított kéziszivattyút nagy ün-
nepség keretében adták át a helyi önkéntes tűzoltók-
nak. Ő akkor még gyermek volt, de az emlékében 
ma is él a nagy esemény. Azokat a lakástüzeket sem 
lehet elfeledni, amelyekhez riadóztatták a tűzoltó-
kat, akik önkéntesen vállalták a veszélyes munkát a 
közérdek miatt, házakat, vagyontárgyakat, életeket 
mentve önfeláldozóan.
 Az újabb generáció Varga István önkéntes 
tűzoltó parancsnoksága idején már a modernnek 
számító kismotorfecskendővel oltotta a tüzet. A ké-
zipumpás tűzoltófecskendő ideje lejárt, szükség ese-
tén kutak vizének tisztításához használták nagyon 
eredményesen. 
 

 Mára múzeumi értékké vált a kiállított tűz-
oltó relikviánk, őrizve emlékét a kornak és a vele 
dolgozó bátor, önkéntes tűzoltóknak.

Dudás Gáspárné


