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Lőrincz Kata

Hóba zárt karácsony

Fehéredett, fagyos az erdő.
Békésen fújdogál az éjjeli szél.
A házak ablakában megjelenik

A békítő, szerethető remény.

Az utcákon nincs falevél,
Mindent elborít a fehérség,

S a szívekről lassan leolvad
A hűvöslő, fagyos jég.

Karácsonyra várva-várva
Nem lesz egy szív sem zárva,

S nem lesz senki árva,
Karácsony, várva várnak.

Áldott, békés karácsonyt
és

boldog új évet!



Az év jeles eseményei képekben
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Az önkormányzAt hírei, AktuAlitások

ÉvÉrtÉkelő 2017
Tisztelt sajóládi Lakosok!

	 Nehéz,	 feladatokban	bővelke-
dő,	 de	 kimagaslóan	 eredményes	 évet	
hagyunk lassan magunk mögött. A 
2017-es	 év	 tervezésekor	már	 előre	 lát-
tuk, hogy ahogy eddig, idén is szigorú-
an	be	kell	tartanunk	a	költségvetési	elő-
írásokat, amiket maradéktalanul meg 
is tettünk. Ebben a szellemben fogjuk 
folytatni a munkát a 2018-as évben is, 
annál is inkább, mivel önkormányza-
tunk csatlakozott az ASP informatikai 
központhoz. A technikai megvalósí-
táshoz 7.000.000 Ft. támogatást nyer-
tünk,	önerőt	nem	kellett	rendelkezésre	
bocsátanunk. Az informatikai központ 
előnye,	 hogy	 azonnali	 adatszolgálta-
tást biztosít az Államkincstár felé, tehát 
gazdálkodásunk, pénzmozgásaink sza-
bályossága naprakész és bármikor elle-
nőrizhető.	
 Az alábbiakban számot adok 
Önöknek a 2017-es év beruházásairól, 
munkálatairól,	 pályázati	 sikereiről,	 jö-
vőbeli	terveiről:	
	 Kiemelendő,	 hogy	 az	 önkor-
mányzat 2017-ben 10.705.697 Ft. kiegé-
szítő	állami	támogatást	kapott	működé-
sének fenntartására. 
 Sajólád az idei évben is részt 
vehetett a szociális tüzifa programban, 
mintegy 4.414.774 Ft. értékben osztot-
tunk	szét	tüzelőt,	az	összegből	1.018.794	
Ft.	volt	önerő.	
 Folytatódtak és 2018-ban is 
folytatódnak	 az	 útfelújítási	 projektek:	
2017-ben 17.646.278 Ft-ból felújításra 
került a Rákóczi utca. Ehhez az önkor-
mányzat	2.646.942	Ft.	önerőt	tett	hozzá.		
Pályázatot nyertünk a csapadékvíz el-
vezetésére 105.201.071 Ft. értékben. A 
tavasszal	 kezdődő	 munkálatok	 a	 kö-
vetkező	területeket	érintik:	a	postától	a	
Dózsa György úton át, a település végé-
ig Alsózsolca irányában, illetve a temp-
lomtól a Fráter György úton át, a tele-
pülés	végéig	Bőcs	irányában.	A	munka	
során a lakosok, átutazók bizonyosan 
tapasztalnak majd nehézségeket, ame-
lyek miatt már most szíves elnézésüket, 
egyben megértésüket kérjük. Kérem, 
hogy az esetleges kellemetlenségek so-
rán	legyenek	figyelemmel	arra,	hogy	a	
cél ezúttal is az, hogy Sajóládon szebb 
épített környezetet tudjunk kialakíta-
ni,	 vagyis	 közös	 érdekünkről	 van	 szó.	
Ennek mentén számolok be az önkor-
mányzat	 azon	 döntéséről,	 hogy	 az	 is-
kola	 előtti	 területen	 parkolóhelyeket	
alakítunk ki, ugyanis évek óta fennálló 
körülmény, hogy az iskolához autóval 
érkező	szülők	sokszor	csak	sáros,	vizes	

helyen tudják kitenni gyermekeiket. 
Ezen az állapoton 2018-ban változtatni 
fogunk. 
 Régi vágya volt a település-
nek egy játszótér kialakítása, amelyet 
önerőből	építettünk	meg,	közfoglalkoz-
tatottak munkája és vállalkozók támo-
gatása révén, így összesen 5.293.118 Ft-
ba került. Abban bízom, hogy a kis – és 
nagyobb	gyermekeket	nevelő	családok	
minden évszakban használni fogják; az 
önkormányzat ezzel tudott hozzájárul-
ni	a	szabadidő	örömteli	eltöltéséhez.			
2017-ben részben közfoglalkoztatottak 
munkájával, részben önkormányzati tá-
mogatással a Fráter György út 1. szám 
alatti épületben felújítottunk egy albe-
tétet, valamint a Dózsa György út 70. 
szám alatti lakást vendégházzá alakí-
tottunk. A két lakásban, összesen 5, 2-3 
ágyas	szobában	11	fő	helyezhető	el.	Az	
átadásra 2018 tavaszán kerül majd sor. 
Régóta terveink között szerepelt, hogy 
a településünkre látogatók, illetve a 
családokhoz	érkező	vendégek	kulturált	
körülmények között tölthessék idejüket 
Sajóládon. 
 Büszkeséggel tölt el, hogy ép-
pen a reformáció 500. évfordulójára ké-
szült el a sajóládi református templom. 
Az ünnepet az önkormányzat Kálvin 
János szobrának felavatásával tette még 
emlékezetesebbé. A szobor kivitelezése 
egészében az önkormányzat költsége 
volt, 529.134 Ft-ból valósult meg.
 Pályázaton mintegy 
147.075.768 Ft-ot nyertünk egy szociális 
és közösségi központ kialakítására. Az 
épület a református templom mellett 
kerül megépítésre, a munkálatok 2018 
tavaszán	 kezdődnek	 majd	 el.	 Folya-
matban	 van	 további	 kettő	 jelentős	 pá-
lyázatunk	 elbírálása.	 Az	 egyik	 bölcső-
de építésre vonatkozik, 106.500.000 Ft. 
összegben.	Előrelátóan	 az	 ehhez	 szük-
séges építési telket az önkormányzat 
már megvásárolta az óvoda mellett. 
Valamint pályázunk az egészségház 
teljes felújítása 40.000.000 Ft. összeg-
ben. Mindkét pályázat vonatkozásában 
decemberben várható döntés. 
	 Közművelődési	 támogatás	
keretében 116.000 Ft. támogatást nyer-
tünk, de civil szervezeteink is sikeresen 
pályáztak 2017-ben. A Sajóládi Köz-
művelődési	 és	 Népművészeti	 Egyesü-
letünk a „Védőháló a családokért” pályá-
zaton 28.173.122 Ft., a helyi közösségek 
fejlesztésére 25.000.000 Ft., a sajóládi 
közművelődési	 tevékenység	 támoga-
tására pedig 510.000 Ft. támogatást 
kapott. Kérem Önöket, hogy vegyenek 
részt ünnepeinken, rendezvényeinken. 

Önökért, Önöknek szervezzük,közös 
örömre teremtünk ezekkel alkalmakat. 
Itt	 hívom	 fel	 a	 figyelmüket	 arra,	 hogy	
2018 év elején létrehozzunk a Sajólá-
di Magyar-Lengyel Baráti Társaságot, 
hogy a lakosság minél szélesebb körben 
ismerje meg testvértelepülésünket és 
annak környezetét. Vágyunk és célunk, 
hogy	 formát,	 teret,	 lehetőségeket	 ad-
junk ahhoz, hogy valódi baráti kapcso-
latok jöhessenek létre. 
 Településünk közbiztonsága 
jó, 2017-ben is jónak volt mondható, ki-
rívó	esemény	nem	történt.	Köszönhető	
ez	a	különböző	pontokra	kitelepített	42	
db	kamerának	és	a	polgárőr	egyesület-
nek is, amely a közbiztonság fejleszté-
sére 1.650.000 Ft támogatást kapott. Az 
idei év rendezvényei közül a Megyei 
Polgárőr	Nap	volt	a	legnagyobb	létszá-
mú	 és	 felkészültséget	 igénylő.	 Ennek	
lebonyolításához 700.000 Ft támogatás-
ban részesült önkormányzatunk. 
 A számadatokból is egyér-
telmű,	 hogy	 bár	 a	 legtöbb	 projektünk	
igényelt	 önerőt,	 de	 Sajólád	 számos	 tá-
mogatást is megnyert. Ezáltal nem a la-
kosságot kellett további vagy magasabb 
adók formájában megterhelnünk, hogy 
előrébb	tudjunk	lépni,	hogy	gyarapod-
hasson a településünk. Itt és ezúton is 
hadd köszönjem meg Tállai Andrásnak, 
térségünk	 országgyűlési	 képviselőjé-
nek, hogy szívén viseli Sajólád telepü-
lést és az itt lakókat. 
 2018-ra is tele vagyunk ter-
vekkel,	 és	 az	 önerő	 is	 rendelkezésre	
áll, hogy minél több pályázaton indul-
hassunk.  Külön köszönettel tartozom 
Sajólád	 jegyzőjének,	Veres Máriának, és 
alpolgármesterének, Varga Norbertnek, 
hogy szívvel-lélekkel, nemcsak mun-
kaidejükben dolgoztak projektjeinken. 
Köszönetemet fejezem ki az önkor-
mányzat minden dolgozójának, örülök, 
hogy egy csapatban dolgozhatok velük. 
Remélem, érzik, hogy azt is szívemen 
viselem,	ők	hogy	érzik	magukat	a	mun-
kahelyükön. Köszönöm továbbá a kép-
viselőtestület	 szakmai	munkáját,	 hogy	
terveinket támogatni tudták. 
 Kedves Sajóládiak! Önökért 
dolgoztunk	2017-ben	is,	hogy	az	itt	élők	
még jobb, még rendezettebb körülmé-
nyek között éljenek. Én büszke vagyok 
rá, hogy Sajóládon élek és bízom abban, 
hogy sokan osztoznak velem ebben az 
érzésben. Ezúton kívánok Önöknek ál-
dott ünnepeket és békés, boldog, egész-
ségben töltött, sikerekben gazdag új 
esztendőt!	

Pozbai Zoltán, polgármester 
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Sajólád a fejlődÉS útján!

energetikai felújítáS az önkormányzati

intÉzmÉnyeknÉl, korSzerűbb közvilágítáS,
megoldódó csApAdékvíz-elvezetés

Tállai András országgyűlési képviselővel beszélget-
tünk a ciklus eddigi eredményeiről:

 Lassan 4 év telt el a választások óta. Hogyan 
értékelné az eltelt időszakot?
 A Kormányzati munkával kapcsolatban 3 fontos 
eredményt sorolnék fel. Az első a családok, az otthonteremtés 
támogatása, amelynek sikerét mutatja, hogy a konstrukciót 
(CSOK) egyre több család veszi igénybe. A második a gaz-
dasági fejlődés kormányzati ösztönzése. Mindenki láthatja, 
hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak az álláshirdeté-
sek. Bizony ott tartunk, hogy Magyarországon ma már mun-
kaerő-hiányról beszélhetünk. A harmadik fontos dolognak az 
ország külső és belső biztonságának megerősítését tartom. A 
műszaki határzár, közismertebb nevén a „kerítés” a FIDESZ 
kormány részéről egy határozott és gyors válasz volt a ben-
nünket és Európát fenyegető migrációs nyomásra. Emlékez-
zünk, annak idején nem csak Európában, de még itthon, a 
magyar Országgyűlésben sem ismerték fel az ellenzéki pártok 
a kérdés fontosságát. Érdekes, hogy mostanra már a magyar 
álláspontot támogatja és valósítja meg egyre több európai ál-
lam vezetése.
 Országgyűlési képviselőként hogyan tart kap-
csolatot a településekkel és a választópolgárokkal?
 2014 óta vagyok a térség és Sajólád megválasztott 
képviselője. Az elmúlt négy esztendőben próbáltam mi-
nél több alkalmat megragadni arra, hogy találkozhassam a 
választóimmal, hiszen csak így érthetem meg igazán, mire 
is van szüksége az itt élő embereknek. Azt is feladatomnak 
érzem, hogy segítsem az önkormányzatokat a pályázatokra 
való felkészülésben, a fejlesztési célok megfogalmazásában. 
Sok meghívást, felkérést kapok a körzetből, aminek igyekszem 
erőmhöz, lehetőségemhez mérten eleget tenni. Megdöbbentő, 
sokszor megható számomra, hogy egy-egy személyes beszél-
getés során milyen őszinteséggel osztják meg velem a problé-
máikat az emberek. Kiváló alkalom a találkozásra ezen kívül a 
parlamenti látogatás, aminek a korábbi években is nagy sike-
re volt. Az általam szervezett, ingyenes kirándulásokon több 
ezer választómmal tudok  közvetlenül a munkahelyemen ta-
lálkozni, ahol személyesen is feltehetik kérdéseiket térségünk 
és az ország dolgairól.
 A ciklus kezdete óta milyen fejlesztésekről tud 
beszámolni?
 A Kormány támogatásának köszönhetően közel 
150 millió forintot fordíthatott 2015-ben Sajólád a középü-
letek energetikai korszerűsítésére. A napelemes rendszerek 
telepítésére nyert forrás meghaladja a 14,6 millió forintot, a 
helyi közvilágítás LED-es lámpatestekkel történő megoldása 
pedig egy 27,9 millió forintos fejlesztést takar, 2015-ben az 
önkormányzat és a népművészeti egyesület a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások keretében 
2 gépjárművet tudott beszerezni, amely mintegy 18 millió 
forint támogatást jelentett. 127 millió forintot nyert a te-
lepülés szociális központ építésére a Jókai út 6. szám alatti 
ingatlanon, ahol így a szociális és gyermekjóléti szolgálta-
tások megfelelő színvonalon, egy helyen történő biztosítása 

valósulhat meg. Ebben az épületben kapna helyet a család-
segítő- és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás 
irodája, valamint a szociális étkeztetéshez kapcsolódó köz-
ponti étkező és melegítő konyha is. A Belügyminisztérium 
jóvoltából több mint 28 millió forintos támogatás érkezett 
útfejlesztésekre a 2016 és 2017-es években, az önkormányzati 
konyhát pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium 27,7 millió 
forintos támogatásának köszönhetően újíthatják fel és korsze-
rű, saját konyha üzemel 2016. október 1-jétől. Fontos lépés a 
csapadékvíz elvezetés rendezése a Dózsa György és a Fráter 
György utcákban, amelynek értéke meghaladja a 105 millió 
forintot. Sajólád az elmúlt közel négy év alatt 70,6 millió fo-
rint úgynevezett rendkívüli önkormányzati támogatásban is 
részesült, a nehéz helyzetben élő családok téli tüzelőjének be-
szerzésére támogatására pedig 14,3 millió forintot juttatott a 
Belügyminisztérium. 
 A település civil egyesülete több kulturális és a helyi 
közösségeket erősítő programok megvalósítására is pályázott 
sikeresen, amely révén számos szórakoztató rendezvényt 
szervezhetnek a lakosság számára. A már elnyert pályázatok 
mellett döntésre várnak még az óvoda, bölcsőde, az iskola, 
valamint az orvosi rendelő felújítására benyújtott projektek.
 Milyen eredményeket említene meg a közfog-
lalkoztatás területén?
 A mai kormány a segélyezés helyett a munkában 
látja a felzárkóztatás kulcsát. A Kormány által támogatott 
közfoglalkoztatás évről-évre több száz embernek ad munkát a 
településen. 2015 volt ebben a tekintetben a kiemelkedő, ami-
kor is 325 fő vett részt a közfoglalkoztatásban. Az itt dolgozó 
emberek mezőgazdasági tevékenységet végeznek, térköveket 
gyártanak, vagyis a társadalom hasznos tagjaiként vállalnak 
részt a település szépítésében.
 A programok és fejlesztések megvalósításá-
hoz további sok sikert kívánok a falu vezetésének, la-
kóinak. Őszintén bízom abban, hogy képviselőként 
továbbra is segíteni tudom Sajóládot és az itt élő em-
bereket céljaik megvalósításában!

Szilvási Mária
(Fotók a 15. oldalon.)

AnyAkönyvi hírek

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

elhAlálozások

2017. október 01. Miklós Bertalan
(szül.:	1934.	december	14.)

születések

Hankó Jonatán Dániel - Miskolc, 2017. szeptember 14. 
(an.:	Takács	Dominika)

Daruka Zsófia - Sopron, 2017. szeptember 19.
(an.:	Molnár	Alexandra)

Illés Alex - Miskolc, 2017. október 01.
(an.:	Galuska	Mariann)

Lukács Lotti - Miskolc, 2017. október 14.
(an.:	Szabó	Szilvia)

házAsságkötések

2017. november 27. 
Oláh István Elemér és Csörsz Julianna
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az önkormányzat októberi, 
novemberi hírei

 A testület 2017. október 24. 
napján tartotta munkaterv szerinti 
ülését.	 Elsőként	 tárgyalta	 a tele-
pülési támogatásról és a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II.27.) önkormányza-
ti rendelet és a 2017. évi térítési dí-
jak megállapításáról szóló 19/2016. 
(XII.14.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára	 vonatkozó	 előter-
jesztést. A racionalizált, felülvizs-
gált rendelet 2017. november 01-én 
lép hatályba, hatályos szövege el-
érhető	 a	 www.njt.hu	 weboldalon,	
valamint a sajóládi polgármesteri 
hivatalban. 

***
 Megalkotta önkormányza-
ti rendeletét a testület a szociális 
célú tűzifa támogatásról. A támo-
gatási rendszer, valamint a jogo-
sultsági feltételek a korábbi évek 
gyakorlatát követik. A támogatások 
megállapítására december hónap-
ban	 kerül	 sor,	 a	 tűzifa	 kiosztására	
2018. januárjában. 

***
 A jogszabályi kötelezettsé-
geknek eleget téve a településképi 
bejelentési eljárásról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására 
is sor került a testületi ülésen. A 
rendelet a reklámokra, reklámhor-
dozókra	és	cégérekre	és	egyéb	mű-
szaki berendezésekre vonatkozó 
előírásokról,	 valamint	 az	 ezekkel	
kapcsolatos településképi bejelenté-
si eljárásról szóló helyi szabályokat 
tartalmazza.

***
 Döntött a testület a nyers-
anyagnorma mértékéről, valamint 
a vendégétkeztetés díjairól. 

***
 Nem született döntés és 
végleges kinevezés a Sajóládi Kö-
zösségi Ház igazgatói álláshelyére 
kiírt pályázati eljárásban, azt a tes-
tület eredménytelennek nyilvání-
totta.	A	 jelenleg	megbízott	 vezetői	
feladatokat ellátó Takácsné Gah Er-
zsébet megbízása így meghosszab-
bításra került 2018. április 30. nap-
jáig és újabb pályázati eljárás kerül 
lefolytatásra. 

***
 Felülvizsgálta és aktuali-
zálta a képviselő-testület a szoci-

ális étkeztetés Szakmai Program-
ját. A dokumentum tartalmazza a 
szociális étkeztetés mint szociális 
alapszolgáltatás szakmai tartalmát, 
az	 ellátandó	 célcsoport	 jellemzőit,	
az igénybevétel módját, az ellátot-
tak	és	a	szolgáltatást	végzők	jogait,	
egyéb részletszabályokat. Sajólá-
don	átlagosan	50	fő	veszi	igénybe	a	
szociális étkeztetést. 

***
 A szeptemberi ülést köve-
tően	újra napirendre tűzte a testü-
let a háziorvosi ügyeleti feladatok 
ellátásának kérdését. A testület ar-
ról döntött, hogy továbbra is keresi 
annak	 a	 lehetőségét,	 hogy	 lehető	
leghatékonyabb és lakosság igénye-
inek	megfelelő	megoldást	keressen	
az ügyeleti feladatok ellátására 
2018. januárjától.

***
 A fogászati feladatellátás-
ról készített tájékoztatás alapján 
megállapításra került, hogy a kö-
telezett fogorvos nem tesz eleget a 
praxis működtetéséből eredő szol-
gáltatásnyújtási személyes kötele-
zettségének, folyamatos és tartós 
helyettesítéssel oldja meg a felada-
tot. A szükséges intézkedéseket az 
önkormányzat megtette. 

***
 A család- és gyermekjóléti 
szolgálattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára került sor annak ér-
dekében, hogy 2018. januárjától a 
feladatellátás megoldott legyen. A 
következő	 évtől	 az	 önkormányzat	
saját szervezeti keretein belül tesz 
eleget a család- és gyermekjóléti fel-
adat ellátásának.

***
	 A	 képviselő-testület	 2017.	
november 21. napján megtartott 
ülésén	három,	a	2018-as	évet	érintő	
napirendi pontot tárgyalt és hozott 
döntést.	Elsőként	jóváhagyásra ke-
rült az önkormányzat és intézmé-
nyeinek 2018. évre vonatkozó bel-
ső ellenőrzési terve. A terv alapján 
kerül	 sor	 függetlenített	 belső	 elle-
nőrzés	keretében	az	önkormányzat	
költségvetését,	gazdálkodását	illető	
ellenőrzések	lefolytatásra.

***
 Meghozta döntését az 
ügyeleti ellátást illetően az ön-
kormányzat testülete. Miután a 
felsőzsolcai	székhelyű	korábbi	szol-
gáltató, Mobil - Med Kft. 2017. szep-
tember 09-én kelt tájékoztatásával 

2017. év végével felmondta megál-
lapodást, az ügyeleti feladatok ellá-
tása	érdekében	a	képviselő-testület	
a szeptember 19-én, majd az ok-
tóber 24-én tartott testületi ülésén 
tárgyalta a kérdést, valamint ke-
reste	 a	 legmegfelelőbb	 megoldást.	
Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben foglaltak szerint az 
egészségügyi alapellátás megszer-
vezésének	 a	 felelőse	 a	 települési	
önkormányzat.	 Az	 egészségügyről	
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. 
§-a szerint a települési önkormány-
zat	képviselő-testülete	állapítja	meg	
és alakítja ki az egészségügyi alap-
ellátás körzeteit és gondoskodik az 
ügyeleti	ellátás	megszervezéséről.
Az önkormányzat a KH-MED-
works Egészségügyi Oktató, Szol-
gáltató Kft.-vel (3527 Miskolc, Váltó 
u.	 21.)	 köt	 szerződést	 az	 ügyeleti	
feladatok ellátására 2018. január 01. 
napjától	Felsőzsolca	székhellyel.	

***
 A család- és gyermekjóléti 
szolgálat Szakmai Programjának 
jóváhagyására is sor került, miután 
a	 képviselő-testület	 legutóbbi	 ülé-
sén döntött a család- és gyermek-
jóléti	 szolgáltatás	 működtetéséről	
2018. január 01. napjától.

Veres Mária, jegyző

KÖZÉRDEKŰ
HIRDETMÉNYEK

 Sajólád Község Ön-
kormányzata elkészítette 
Sajólád község település-
képi arculati kézikönyvét, 
illetve településképi rende-
letének tervezetét.

 A településképi vé-
delemmel	 összefüggő	 do-
kumentumok	 elérhetőek	 a	
község honlapján, valamint 
a polgármesteri hivatalban.
 
 A településkép védel-
méről	 szóló	 önkormányza-
ti rendelet 2018. január 01. 
napján lép hatályba.
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sAjólád romA nemzetiségi önkormányzAt 
2017. Évi tevÉkenySÉge ÉS tervei 2018-ra

	 Azt	gondolom,	hogy	az	idei	esztendőt	is	sike-
resen zártuk. Az április 8-án megrendezett Roma Nap 
azt hiszem mindenkiben szép emlékeket hagyott. 
Most láttam a sajóládi romaságon, hogy mennyire jó 
is kizökkenni a mindennapokból és kicsit szórakoz-
ni,	 együtt	 lenni	 kicsik	 és	 nagyok	fiatalok	 és	 öregek.	
Nem	 másodlagosan	 pedig	 hagyományainkat	 őrizni	
és	a	fiatal	generációnak	azt	átadni.	Nagyon	örültem,	
hogy Pozbai Zoltán polgármester úr és kedves felesé-
ge és Varga Norbert alpolgármester úr megtisztelt és 
meghívásunknak eléget tévé eljöttek a rendezvényre. 
Külön öröm volt számomra hogy az idei évben már 
Veres	Mária	 jegyző	 asszony	 is	 eljött	 és	 láthatta,	 ho-
gyan is szórakoznak, vetélkednek és nem mellesleg, 
hogyan	főznek	a	sajóládi	roma	asszonyok.	A	vissza-
jelzések alapján elmondhatom hogy igazán jól sike-
rült a rendezvény.
 Aztán júliusban megtartottuk a „Szedd Magad 
Össze” szemétszedési akciót. Ennek már azért nem 
nagyon örültem, mert nem tudom felfogni, hogy a 
21.	 században,	ahol	már	a	 szelektív	hulladékgyűjtés	
megoldott, vannak emberek, akik lakókörnyezetüket 
és a romaság megítélését rontva illegális helyekre vi-
szik ki a szemetüket. Mindezek ellenére egy marok-

nyi	 csapat,	 akiknek	 nem	 győzök	 hálás	 lenni,	 jött	 és	
egy 10 m3–es konténert megszedett szeméttel. Ezzel is 
üzenve azon embereknek, akik oda vitték a szemetü-
ket, hogy mi így szeretnénk élni, egy tiszta, rendezett 
környezetben.
 Még decemberben, a tavalyi évhez hasonlóan 
ismét eljön a roma gyerekekhez a Mikulás, és csomag-
gal	ajándékozza	meg	őket.	
	 A	következő	év	első	harmada	nagyon	nehéz	
lesz	mindenkinek,	 ugyanis	 jönnek	 az	 országgyűlési	
választások, és sok múlhat rajtunk, hogy melyik lesz 
az a párt, amelyik vezetheti majd az országot. Nem 
szeretnék politizálni, de mindenkinek el kell mennie 
szavazni, hogy ne mások döntsenek a sorsunkról, 
vagy akaratunk felett, hanem mi saját magunk. Min-
den estre mindenféleképen szeretnék megtartani a 
roma napot, szeretnénk a pályázatokat benyújtani, a 
decemberi Mikulást ismét megtartani. Valamint min-
den sajóládi romának szeretnénk segíteni, ahogy tet-
tük és tesszük ezt már harmadik éve.
 Végezetül engedjék meg, hogy jómagam és a 
Sajólád Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében 
kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
új évet kívánjak mindanyiuknak!

Rontó András, elnök
Sajólád Roma Nemzetiségi Önkormányzat

a Sajóládi közművelődÉSi

ÉS nÉpművÉSzeti egyeSület hírei

bemutatkozik a Sajóládi 
közművelődÉSi ÉS 

nÉpművÉSzeti egyeSület

új elnöke

 Mindig nagy öröm szá-
momra, ha interjúim, írásaim révén 
településünk	 életében	 új	 szereplőt,	
személyiséget mutathatok be. Az 
öröm jelen esetben is adott. Viszont 
úgy gondolom, hogy most követ-
kező	 bemutatkozás	 előtt	 beveze-
tő	soraimnak	 talán	nincs	 is	 túl	 sok	
funkciója,	hisz	írásom	főszereplőjét,	
Czaga Andrást községünkben min-
denki jól ismeri.
 Népi kultúránk gyöngysze-
méhez,	a	néptánchoz	való	kötődése	
révén	talán	nem	meglepő,	hogy	ez-
úttal	 a	 Sajóládi	 Közművelődési	 és	
Népművészeti	 Egyesület	 új	 elnö-
keként	mutatkozik	be	a	rá	jellemző	
közvetlen	egyszerűséggel…
 „1985-ben születtem, azó-
ta Sajóládon élek. 1993-től a sajóládi 

néptánccsoport tagja vagyok. A Kos-
suth Lajos Gimnázium és Pedagógiai 
Szakközépiskolában szereztem érettségi 
bizonyítványt. Ezt követően a Miskol-
ci Egyetem Gazdaságtudományi Ka-
rán közgazdász-gazdálkodási szakon, 
menedzsment szakirányon folytattam 
tanulmányaimat. 2009-ben okleveles 
közgazdász diplomát szereztem.
 Egyetemi tanulmányaim be-
fejeztével egy kereskedelmi vállalatnál 
dolgoztam egy évig, majd 2010-től a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
ponti Kórház és Egyetemi Oktatókór-
házban (illetve jogelőd intézményében) 
dolgozom beszerzési csoportvezetőként.
Közbeszerzési szaktanácsadóként a 
kórház beszerzési, közbeszerzési eljá-
rásainak lefolytatásával, felügyeletével 
foglalkozom, továbbá Európai Uniós 
pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat is 
ellátok.
 A Sajóládi Közművelődési és 
Népművészeti Egyesület alapító tagja 
vagyok. Az  egyesület fő célja hazánk 
kulturális és népművészeti hagyomá-

nyainak  megőrzése, ápolása, továbba-
dása. Idén ősszel egyesületünk elnöke – 
Bernáth Zoltánné – bejelentette elnöki 
tisztségéről való lemondását, melyre te-
kintettel új elnököt voltunk kénytelenek 
választani. Az egyesület közgyűlésén 
Bernáth Zoltánné engem javasolt új 
elnöknek, mely javaslatot a közgyűlé-
sünk egyhangúlag támogatott. Ezúton 
is szeretném megköszönni a bizalmat.
 Reményeim szerint a költ-
ségvetési szervnél szerzett szakmai 
(gazdasági, beszerzési, pályázatokhoz 
kapcsolódó) tapasztalataimmal, tanul-
mányaim útján szerzett ismereteimmel 
megfelelő módon fogom ellátni feladato-
mat és segítem továbbra is az egyesület 
hatékony munkáját.”

Ehhez kívánunk sok sikert!

Szendrei Csilla
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Sajóládi közművelődÉSi ÉS 
nÉpművÉSzeti egyeSület 2017. 

Évi beSzámolója

	 A	 Sajóládi	 Közművelődési	
és	Népművészeti	Egyesület	a	helyi	
néptánc csoportot, a helyi népdal-
kört,	és	hagyományos	népi	kézmű-
vességet	 követő	 szakköröket	 (népi	
hímzés,	gyöngyfűzés,	szövés-fonás	
stb.) összefogó szervezet.
	 Célunkként	tűztük	ki	lehe-
tőségeinkhez	 mérten	 a	 kulturális	
és	 hagyományőrző	 tevékenységek	
folytatásának anyagi alapjának 
biztosítását, melynek érdekében 
pályázatokon veszünk részt és tá-
mogatókat kutatunk fel. Sikeresen 
pályáztunk több Európai Uniós 
pályázaton is már és további pá-
lyázati	 lehetőségek	 felkutatásán	 és	
azokon való indulásunkat is célul 

tűztük	ki.	2017.	évben	számos	ren-
dezvényen, fellépésen vendégsze-
repelt mind a népdalkör, mind a 
néptánc együttes. Nem csupán más 
települések szervezésében megva-
lósult rendezvényeken tettünk ele-
get meghívásainknak, községünk 
rendezvényeinek színvonalát is 
próbáltuk	 tovább	emelni	előadása-
inkkal. Népdalkörünk dalos talál-
kozót szervezett környékbeli nép-
dalkörök meghívásával illeszkedve 
a Hungarikum fesztivál forgatagá-
hoz, melyen részt vett testvértele-
pülésünk delegációja is.
 Sikeres pályázatunk ered-
ményeképpen több napos kirándu-
láson vehettünk részt. A néptánc 
csoport Sárospatakon, míg a nép-
dalkör Zempléni túrán kapcsolód-
hatott ki. Mindkét program nagy-
szerű	hangulatban	és	élményekben	

gazdagon telt. Fontosnak tartjuk a 
határon átnyúló kapcsolatok építé-
sét és ápolását egyaránt, mely által 
gyönyörű	 kultúránkat,	 hagyomá-
nyainkat ismertethetjük meg más 
nemzetekkel	 is.	Wielgomłyny	 test-
vértelepülésünkön kívül kapcsolat-
ban állunk a szintén lengyel Krem-
pachy	 (magyarul:	 Bélakorompa)	
település	 hagyományőrző	 csoport-
jával is, akiknél korábban már nép-
tánccsoportunk vendégeskedett. 
Községünk lakói a Szüreti mulatsá-
gon találkozhattak a bélakorompai 
csoport színvonalas fellépésével.
 Véleményem szerint sike-
res, eseményekben, fellépésekben 
gazdag év áll Egyesületünk cso-
portjai mögött, mely reményeim 
szerint	a	jövőben	tovább	folyatódik.

Czaga András, elnök

nyugdíjaSok őSzi klubÉlete

 Szeptember elején újraindult Sajóládon a 
nyugdíjas klubfoglalkozás. Tagjaink kipihenten, feltöl-
tődve,	napbarnítottan	jelentek	meg	az	első	foglalkozá-
son. Elmeséltük egymásnak nyári élményeinket és már 
terveztük	az	őszi	programjainkat	is.
 Régi tervünk volt egy színházlátogatás, mely 
máris teljesült. A Miskolci Nemzeti Színház egy premi-
er	előadással	indította	az	évadot,	bemutatta	a	„Marica	
grófnő	"c.	operettet.	Szerencsére	kaptunk	rá	jegyet,	így	
szeptember	22-én	kilenc	fővel	megnéztük	az	előadást,	
amelyre két személykocsival utaztunk. Nagyon szép és 
szórakoztató volt, tetszett mindnyájunknak. Néhány 
hét elteltével Bükkszentkereszten a Gombanapok meg-
rendezésére került sor, melyre öten voltunk kíváncsi-
ak. Egyik klubtagunk személygépkocsijával nem volt 
gond	 ide	 is	 eljutni.	 Szép	 időben,	 sok	 kirakodó	 sátor	
között sétáltunk, csodáltuk a különleges dolgokat és 
programokat. Itt is nagyon jól éreztük magunkat. Tál-
lai András államtitkár úr az elmúlt évihez hasonlóan 
újra meghívta Sajólád község lakosságát Parlament-
látogatásra, melyre október 3-án került sor. Egy gyors 
körtelefon után minden klubtagunk jelentkezett erre a 
meghívásra. Az Országház csodálatos látványa ismét 
egy szép, közös élményünk marad. Köszönet érte!
	 Egyik	 klubfoglalkozáson	 felvetődött,	 hogy	
még	egy	őszi	kirándulás	szervezésében	meglátogathat-
nánk a felújított Edelényi kastélyt. 

A	Közösségi	Ház	új	 vezetőjének,	Takácsné	Zsókának	
közbenjárására polgármester úr, rendelkezésünkre bo-
csátotta	a	két	mikrobuszt	a	két	gépkocsivezetővel,	amit	
ezúton is nagyon köszönünk Neki. Így tehát október 
20-án	16	+	2	 	 fővel	ellátogattunk	az	Edelényi	kastély-
szigetre. Csodálatosan szép a felújított kastély és a kö-
rülötte	 lévő	 kastélypark	 Ezután	 még	 megtekintettük	
a Borsodi Tájházat is. Itt mindenki nosztalgiázhatott, 
mert az egymás szomszédságában álló három nagy 
épületben a régi falusi élet lakóhelyiségeit, berende-
zéseit, használati tárgyait, a gazdálkodás eszközeit, 
szerszámait láthattuk. Október 29-én községünkben 
felszentelésre került a református templom új épülete. 
Az	ünnepség	előtti	nagytakarításra	felajánlottuk	segít-
ségünket,	hat	fővel	vettünk	részt	a	munkában.	
	 November	 elején	 a	 Közösségi	 Ház	 vezetője	
nemes feladattal bízott meg bennünket. Az adventi 
időszak	 első	 gyertyagyújtására	 a	 népdalkörösökkel	
közösen	 fogunk	 a	műsorról	 és	 az	 ajándékokról	 gon-
doskodni.	 A	 műsor	 összeállítása,	 a	 versek,	 énekek	
kiválasztása és az ajándékok elkészítése a feladatunk 
a klubfoglalkozásokon. Nagy az izgalom, mert még 
nyilvánosan a klubunk nem szerepelt. November 13-
ra	 az	 egészséges	 életmód	 népszerűsítésének	 keretén	
belül	egy	előadást	szerveztünk,	melyet	Ferencz	Ildikó,	
a	Biokom	csoport	vezetője	tartott.	Tartalmas,	hasznos	
előadás	volt.	Itt	szeretném	megköszönni	mindenkinek	
a	nagyfokú	érdeklődését.	
 Nagy örömömre szolgál, hogy klubunk egyre 
több	 taggal	 bővül,	mert	 jó	 dolog	 egy	 kedves,	 vidám,	
összetartó csapathoz tartozni. Szeretettel várunk  min-
den kedves nyugdíjast, mert a hosszú téli napokban 
néhány vidám, együtt töltött óra örömmel tölt fel min-
denkit.	 A	 közelgő	 ünnepek	 alkalmából	 áldott,	 békés	
karácsonyt és szeretetben, egészségben gazdag, boldog 
új	esztendőt	kívánok	klubtársaim	nevében	is	minden-
kinek!

Gyulainé Libárdi Ágnes, klubvezető
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események, történések, életképek

sAjóládon

köszönjük istenem,
földi hajlÉkodat!

visszAemlékezés református 
templomunk felszentelésére

 Október 29-e a hála, az ün-
neplés, a boldog örvendezésnek 
napja volt községünk életében. Is-
ten	kegyelméből	 templomszentelé-
si ünnepséget tarthatott a sajóládi 
református gyülekezet. A Tiszánin-
neni Református Egyházkerület 
életében a község által oly rég áhí-
tott alkalom a reformáció 500. év-
fordulójáról szóló emlékév záróese-
ménye is volt egyben. 
 „Azt mondják, álmodni embe-
ri dolog, közösen álmodni kicsit több… 
A sajóládi emberek közösen egy templo-
mot álmodtak. Az álomtól a megvaló-
sulásig igen hosszú út vezetett, de a ne-
hézségek sem tudták kioltani a sajóládi 
reformátusokból azt a szándékot, hogy 
Istennek és az imádságnak hajlékot 
emeljenek. Mert egy templom mindig 
az emberek műve és egy közösség hitét 
fejezi ki.”–	 fogalmazott	 köszöntőjé-
ben Tállai András, a térség országy-
gyűlési	képviselője.
 Victor Anna lelkipásztor 
beszámolójában felidézte az álom-
tól	a	megvalósulásig	vezető	hosszú	
utat.
 „Újra és újra csak azokat az 
igéket tudom sorolni, amelyekkel Isten 
a gyülekezetünket biztatta. Kezdetben: 
„Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett a 
ti Atyátoknak, hogy néktek adja az or-
szágot!” S ha az Ő országát is megnyi-
totta Krisztus által, akkor hogyne adná 
meg ráadásul mindazt, amire az övéi-
nek szüksége van. Ő a mi pásztorunk 
és az Ő legelőjének a juhai vagyunk. Ő 
tereli és terelte életünket a templomépí-
tés felé is. 
 Először még csak arról álmod-
tunk, hogy hogyan lehetne tornyot épí-
teni az épülethez, majd pedig a tetőt is 
átépíteni. Erre kezdtünk gyűjteni 2010-
től, amikor egy svájci közösség minden 
kérés nélkül közel 3 millió forintot 
küldött toronyépítésre. A gyülekezet 
tovább tervezett… Az egyházmegye is 

nyújtott támogatást az építési alapból, 
a későbbiekben minden segítséget meg-
adva kiemelt építési ügyként kezelte 
törekvésünket. Zsinatunk 2014-ben az 
egész magyar reformátusságot megszó-
lította… 
 Ez év őszén kerülhetett sor az 
alapkőletételre is. Megtapasztalhattuk, 
hogy Isten népének milyen nagy ereje 
van. Isten sokakat az Ő ügye szolgála-
tába állított itt Sajóládon is, az önkor-
mányzattól kezdve, magán emberekig, 
reformátusokat és nem reformátusokat. 
Sajópetri református lakói is ide tar-
toznak gyülekezetünkhöz, így az itteni 
önkormányzat is elküldte adományát. 
Községünkben két, egymást követő jó-
tékonysági alkalom is volt. Annak teljes 
bevétele a templomépítést szolgálta. A 
gyülekezet adakozása folyamatos volt. 
Kaptunk adományt kanadai és hollan-
diai magyar testvérektől is. Országy-
gyűlési képviselőnk közbenjárása, s 
gyanítom Polgármesterünk ébersége is 
eredményes volt. Mi azt éreztük, hogy 
minden adomány, támogatás szívből és 
szeretetből történt.
 Isten kirendelte a megfelelő 
szakembereket is, akik terveztek, építet-
tek, fúrtak, faragtak, és felügyeltek. Jó 
volt együtt munkálkodni.  Reméljük, 
hogy jó lesz folytatni. Ami nem látszik, 
és ami még hiányzik, ez elsősorban a 
szívünk vágya…”
 „A szívből és szeretetből 
épült” templomot, mely Sajólád és 
Sajópetri települések lakóinak nyújt 
ezentúl második otthont Csomós 
József, Tiszáninneni Református 
Egyházkerület püspöke szentelte 
fel. A méltó ünneplés része volt, a 
templom kertjébe felállított Kál-
vin-szobor felavatása.

	 Az	 istentiszteletet	 követő-
en szeretetvendégségben vehettek 
részt	 a	 jelenlevők	 és	 meghívottak,	
melynek általános iskolánk adott 
otthont. A szeretetteljes fogadtatás, 
a	 kellemes	 hangulat,	 a	 finom	 éte-
lek, és a gyülekezet szorgos asszo-
nyainak lelkes munkája emelte az 
alkalom hangulatát, fényét, ünne-
pélyességét. Bizonyos, hogy 2017. 
október 29-e településünk kalen-
dáriumában kitörölhetetlen dátum 
lesz. A jó pár éve csak álomképként 
vizualizált ünnepi alkalom megva-
lósulása	bizonyítja	az	 itt	élők	Isten	
iránti szeretetét, buzgóságát. Nyo-
matékosítja azt a tényt, hogy a sajó-
ládiak szívükön hordozzák az Isten 
egyházának	sorsát,	jövőjét…		
 Memoárunk zárásaként en-
gedjék meg kedves Olvasók, hogy 
Victor	Anna	lelkésznő	kérésére	tol-
mácsoljam  hálával telt köszönetét!
 „Szeretném megragadni a 
lehetőséget, hogy a Ládi Körképen ke-
resztül is megköszönjem mindenkinek, 
aki hozzájárult a templom elkészülé-
séhez. Köszönök minden segítséget, 
amit kaptunk az ünnep előkészítésé-
ben, lebonyolításában, Polgármester 
Úrnak, Alpolgármester Úrnak, a köz-
munkában résztvevőknek, akik a temp-
lom környékének rendezésében, székek 
pakolásában segítettek, polgárőröknek, 
akik biztosították a jó rendet, s minden 
háziasszonynak is, aki finom sütemény-
nyel járultak hozzá  a vendéglátáshoz. 
S köszönöm az iskola vezetésének, hogy 
rendelkezésünkre bocsájtották az iskola 
auláját a szeretetvendégséghez.
 Bízom benne, hogy a temp-
lomunk áldássá lesz az egész település 
életére nézve.  Szívem teli van örömmel 
és Isten iránti hálával a sok jó megta-
pasztalásáért. Kívánom Isten áldását a 
település és minden lakójának életére!”

Szendrei Csilla

(Képösszefoglaló a hátlapon.)

Fotó: Ádám János, ÉM
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35 éves osztálytAlálkozó

 Szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni a sajó-
ládi	Ált.	 Iskola	 jelenlegi	 vezetőségének,	 hogy	 rendelke-
zésünkre bocsájtotta 2017. november 11-én az iskola ét-
kezőjét	és	itt	megrendezhettük	első	osztálytalálkozónkat	
35	év	után.	Voltunk	kisdobosok,	úttörők,	mi	még	a	régi	
iskolában	tanultunk,	a	ballagásunk	után	kezdődött	az	új	
iskola építése. Örömmel vettük hogy a B osztály osztály-
főnöke	Kissné	 Iski	 Judit	 tanárnő	elfogadta	meghívásun-
kat és megtisztelt a jelenlétével. Bizonyságot szereztünk 
mennyire	 igazak	a	 szavai:	óriási	 felelősséggel	 tartozunk	
egymás iránt mert kitörölhetettlen nyomokat hagyunk egymás lelkében. Különleges élmény volt felismerni 
gyerekkori	társainkat,	nagy	érdeklődéssel	hallgattuk	egymás	beszámolóját.
	 47-en	voltunk	évfolyamtársak,	ebből	25	embernek	sikerült	eljönni.	Vannak	közöttünk	akik	már	nagyszü-
lők.	Megemlékeztünk	egykori	tanárainkról,az	A	osztály	osztályfőnökéről	Pálinkás	Sarolta	tanárnőről	és	arról	
az	5	diákról	akik	korán	távoztak	az	élők	sorából.	Továbbá	dr	Balpataki	Béla	plébános	Úrról,	sokunk	hittanokta-
tójáról,	hiszen	ő	készített	fel	az	elsőáldozásra,bérmálásra,	levezette	az	eskünket.	Vele	bárhol	bármikor	felemelő	
érzés volt találkozni. Azt tapasztaltuk nagy alázattal,rendkívül kedvesen, türelmesen végezte a szolgálatát, igaz 
szeretettel	fordult	mindenki	felé.	Hiányoztak		a	hiányzók	akiket	részben	nem	tudtunk	elérni-	tőlük	bocsánatot	
kérünk , részben elfoglaltságuk vagy egyéb okok miatt távol maradtak.
	 Minden	résztvevőnek	köszönet,	hogy	időt	tudott	szakítani	és	eljött	ebben		a	rohanó	világban.	Közösen	
úgy	döntöttünk,	hogy	legyen	folytatás,	hogy	amíg	megtehetjük:	gyakrabban	fogunk	találkozni.	Veresné	Krak-
kai	Judit	és	Kasnyikné	Elek	Ildikó	szervezőnek	a	jó	Isten	fizesse	meg	a	munkáját.

Majorosné Miklós Judit Mária

márton-nap az óvodában

 2017.	november	13-án	rendeztük	óvodánkban	a	Márton-napi	kézmű-
ves	délutánt.	Lehetőségük	volt	a	szülőknek	a	gyermekekkel	együtt	
közös	kézműves	tevékenységek	által	ismerkedni	a	Márton-napi	nép-
hagyomány szokásaival, jelképeivel. Igyekeztünk színes, változatos 
tevékenységek, többféle technikai megoldások tervezésével készített 
ezközöket	 létrehozni	közösen	a	 szülőkkel.	A	délután	zárásaként	 a	
vendégeket és a gyermekeket lilahagymával ízesített libazsíros ke-
nyérrel	kínáltunk,	melyet	 jóízűen	közösen	elfogyasztottunk.	Élmé-
nyekben gazdag jó hangulatban eltelt délutánban volt részünk.

Bartók Jánosné, óvodavezető

nyugállományba vonult 
Szabó józSef atya

	 A	 sajóládi	 születésű	 Szabó	
József, bélapátfalvi címzetes apát, 
plébános	 2017.	 augusztus	 1-jétől	
nyugállományba került. Életének 
alakulásáról, szent hivatásáról és a 
nyugdíjas évekre vetített elképzelé-
seiről	kérdeztük	Plébános	Atyát.	
 „1947-ben születtem Sajólá-
don, vallásos nevelést kaptam, szüleim 
kezdetektől Isten szeretetére neveltek.
 Az öt évvel idősebb bátyám 
vitt el magával először ministrálni. 
Ennek hatására már 1. osztályos ko-
romtól hétköznaponként is jártam a 
sajóládi templomba szentmisékre. A 
májusi litániákon és az októberi rózsa-
füzér imádkozásokon is örömmel imád-
koztam. Örök gyermekkori élményként 
élnek ma is szívemben az oltár körül 

végzett szolgálataimnak minden pil-
lanata. Már a miskolci Földes Ferenc 
Gimnáziumban eltöltött éveim előtt 
elhatároztam, hogy pap szeretnék lenni 
és Isten végtelen szeretetére, kegyelmi 
ajándékainak a megismerésére szeret-
ném az embereket vezetni. A gimnázi-
um befejezését követően Villányi János 
sajóládi plébánossal közöltem, hogy pap 
szeretnék lenni, aki nagy örömmel saját 
motorjával vitt föl Egerbe, a felvételire.
 Aztán 1966. szeptember 8-án 
megkezdődött a várva várt a szeminá-
riumi élet. Szenteléskor, 1971 júniusá-
ban tizenegyen álltunk az oltár körül. 
Mivel többségük még ma is él, minden 
évben szívesen találkozunk. 
 Szentelési jelmondatom: 
„Uram, a Te szavadra kivetem a 
hálót” (Lk 5,5). Szentelés után, a 
szentelési ebéden – a hagyományoknak 
megfelelően- a tányér alatt volt az első 

dispoziciónk. Életem első szolgálatát 
Karcagon végeztem, majd fél év múlva 
Törökszentmiklóson kellett elfoglalni a 
kápláni státuszt. Ott kerékpárral jár-
tam a filiákat. Elsősorban a gyerekek hi-
toktatását végeztem, de később az iroda-
vezetéssel járó feladatokat is elláttam. 
 A következő éveimet a mező-
kövesdi Jézus Szíve plébánián töltöttem 
Balogh Simon atya mellett, majd Nyír-
bátorba helyeztek Farkas Sándorhoz. 
1977-ben Gyöngyösre szólt a kápláni 
kinevezésem, de még időm nem volt oda 
költöznöm, mert már szeptember köze-
pétől tiszasülyi plébánosnak neveztek 
ki. El kellett látnom Kőteleket is, de Hu-
nyadfalva és Csataszög filiák is hozzám 
tartoztak. 
 Éppen a tiszasülyi templom 
restaurálása előtt álltam, amikor béla-
pátfalvi plébánosnak neveztek ki. 1985-
től 32 éven keresztül a településen 
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szolgáltam. Szilvásvárad, Nagyvisnyó, 
Monósbél, Bükkszentmárton és egy 
időben Mikófalva is hozzám tartozott. 
Megszerettem a bélapátfalvai embere-
ket, akik nagyon buzgó lelki életükkel 
folyamatosan körül vettek és odaadó 
szeretetüknek és a szentmiséhez való 
ragaszkodásuknak köszönhetően min-
dig tele volt a templom. Mindenütt 
igyekeztem maradéktalanul ellátni papi 
teendőimet. Bélapátfalván és Szilvásvá-
radon a templom teljes felújításon esett 
át. Nagyvisnyón templomot építettünk. 
A bélapátfalvai apátság nagy volumenű 
felújítását az érsekség az elkövetkezők-
ben tervezi. A papi feladatokkal eltöltött 
életem nagyon szép volt. Mindenütt 

örömmel szolgáltam és boldogan gon-
dolok vissza az aktív lelkipásztori éve-
imre.
 Külön örömmel él szívemben, 
hogy kezeim alatt a papi hivatást „to-
vább adhattam”, hiszen a Kárpátalján 
működő Lengyel Donát ferences atya 
Bélapátfalváról indult el, hogy „embe-
rek halásza” legyen.
 Visszatekintve a papi szolgá-
lattal eltöltött 46 évre elmondhatom, 
hogy minden szolgálati helyemre szí-
vesen gondolok vissza, mindenütt jó 
munkatársakra leltem és az emberek 
szeretetét és ragaszkodását érezhettem. 
Betegségem miatt vonultam nyugállo-
mányba. Mezőkövesdre költözöm, de 

szentelési jelmondatomhoz hűen ott is 
„kivetem a hálót” és amennyiben szük-
séges, számíthatnak papi szolgálataim-
ra.”
	 A	Ládi	Körkép	szerkesztő-
sége és a sajóládiak nevében kívá-
nunk Plébános Atyának jó egészsé-
get, békét és kegyelmet nyugdíjas 
éveire! Kívánjuk, hogy ameddig 
ereje bírja, szentelési jelmondatá-
nak	 megfelelően	 továbbra	 is	 em-
berek halászaként szolgálhassa az 
Isten ügyét!

Ládi Körkép
(Forrás:	 Egyházmegyei	 Hírek,	 VIII.	 évfo-
lyam 8. szám)

szívességládikA

 Egy új kezdeményezést indítottunk útjára, SzívességLÁDika  névvel. A program célja, hogy a sajólá-
di lakosok körében a szívesség-felajánlókat és szívességet fogadókat összehozhassuk. 
 Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének másoknak segíteni, várunk minden olyan felajánlást, 
amivel magánszemélyként, csoportként, cégként, közösségként másoknak szeretnének örömöt szerezni. És 
várjuk azok jelentkezését is, akik segítséget, szívességet kérnek. Lehet ez bármilyen apróság, vagy nagyobb 
dolog is. Mind a szívesség adása, mind annak elfogadása önkéntes és ingyenes. Tegyünk együtt, egymásért! 
 A Sajóládi Közösségi Ház dolgozói személyesen vagy telefonon, e-mailben is várják a felajánlásokat 
és a kéréseket, és a Közösségi Ház hirdetőtábláján ki is függesztjük ezeket. A Facebook-on létrehoztunk egy 
zárt csoportot is ehhez kapcsolódóan, SzivességLÁDika néven, ahol szintén lehet szívességadást és kérést 
hirdetni. 

várjuk a jelentkezÉSeket!

kArácsonyi ünnepkör

Áldott, békés karÁcsonyt!

Az egyházAk lelkipásztorAinAk kArácsonyi üzenete
(Lapzártánkig az alábbi írások érkeztek postaládánkba.)

kArácsonyi gondolAtok

 Napok óta csak úgy ka-
varognak a gondolataim, mint a 
hóviharban a hópelyhek. Keresem 
közöttük a karácsony csodáját, amit 
nem tudott kitörülni az ünnepi kel-
lékek garmadája; a pénzéhes keres-
kedelem kínálta korai áruk özöne, 
sem	 a	 felületes	 csillogást	 kereső	
álünneplők	hivalkodása,	a	gyerme-
kek mindig többet és modernebbet 
kívánó	vágyai,	 a	fiatalok	buli	 han-
gulata, sem az „együnk igyunk, 
mert holnap úgy is meghalunk, leg-
alább most éljünk jól” szemlélet, s a 
hagyományt ápolók, sokszor népi-
es, babonás szokásai. Mindegyik-
ben van valami, de amit jó helyén 
kezelni és egészségesen használni.
Gondolataimban ott kavarognak 

a gyermekkorom karácsonyai, 
a családi meghitt ünneplések, a 
meglepetések, ajándékok, a közös 
éneklések, a karácsonyi bejgli és a 
szaloncukor, a templomi versmon-
dások izgalma, a gyülekezet örven-
dező	 találkozása,	 természetesen	 a	
tél és a hóesés.
 Azonban ott van a gon-
dolatok hóviharában a karácsony 
csodája. Ott van, hogy a magas-
ságos szent és tökéletes Isten sze-
retetét	 árasztotta	 ki	 a	 bűnös	 világ-
ra. Szeretetet oly nagy, hogy Fiát 
adta kicsiny gyermekként, hogy 
majdan	 felnőve	 kereszthalála	 által	
megmentse a fuldokló, rabságban, 
nyomorúságban	 élő	 embert,	 a	 há-
borgó,	 gyűlölködő	 világot,	 benne	
a pásztorokat és a pogány tudó-
sokat, csillagászokat. Születésével 

elhozta a reményt az embereknek. 
Karácsony nélkül bizony nem len-
ne reménye az embereknek, nem 
remélhetnénk, hogy egyszer, majd 
jobb lesz, hogy valaki segít, sem, 
hogy elérkezik az Isten országa. Ka-
rácsony nélkül reményt vesztett vi-
lágban élnénk. A karácsonyi üzenet 
pedig	 hangzott	 és	 hangzik:	 Meg-
tartó, Szabadító született. Szól ez a 
lehetőségként	 minden	 embernek.	
Lehetőség,	 amivel	 élni	 lehet,	 el	 le-
het hinni, hogy Isten engem is sze-
ret, megbocsájt és engem is kiemel 
minden emberi nyomorúságomból, 
s megtartja az életem. A karácsony 
csodája beragyogta a sötét éjszakát, 
a legmegvetettebb helyet, az istállót 
és beragyogta József és Mária életét, 
a pásztorokét és bölcsekét. Az Isten 
szeretete megváltoztatta a pászto-
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rokat, akik örömmel a szívükben 
tértek vissza munka világába, a böl-
cseket,	akik	ettől	kezdve,	nem	a	ma-
guk okossága, tapasztalata szerint, 
hanem	 Isten	 szavára	 figyelve	 más	
úton mentek haza hazájukba, József 
és Mária életét, akik az uralmon 
lévő	Heródes	 gyilkos	 szándéka	 el-
lenére is Isten oltalmában, bizton-
ságban élhettek.
 Néha eltévedek a gondola-
tok hóviharában és elfog az „elegem 
van a karácsonyból” érzése, de ha 

Isten szeretetére gondolok, akkor 
látom a karácsony csodáját és újra 
és újra betölti a szívemet az öröm, 
ami aztán kiabál bennem és hirde-
tem	 mindenkinek:	 ünnepeljétek,	
ünnepeljük karácsonyt, azaz ünne-
peljük Istent, magasztaljuk és áld-
juk	 az	Ő	nevét.	Hiszen	„Senki nem 
tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret” 
énekli Pintér Béla és ez így van. Is-
ten szeret. Ez a karácsony csodája, 
karácsony üzenetet. E nélkül csak 
üres csillogás minden ünnep, kava-

rognak a hópelyhek, s már azoknak 
sem	 tudunk	 örülni.	 Ővele	 a	 kará-
csony is és az egész élet is öröm 
és boldogság, egy élethosszig tartó 
boldog életérzés.
 Kívánom, hogy ebben az 
életérzésben legyen része minden-
kinek, Legyen boldog karácsonya 
és élete minden kedves olvasónak!

Victor Anna, lelkész

a megtalált ember

	 A	 Szent	 Karácsony	 előtt	 a	
görögkatolikus egyház a nagyböjt 
mintájára	40	napos	böjti	időszakkal	
készül,	hogy	a	bűnbánat,	 a	megté-
rés útján a karácsonyi titok szemé-
lyes hittapasztalattá legyen. Ez a 
tapasztalat, hogy megtalált ember 
vagyok! Mit jelent ez a megtalált-
ság? 
 A megtaláltság titok. Isten 
emberszeretetének és irgalmának 
ajándéka. Nem kiérdemelt, hanem 
kegyelemből	 elnyert.	 A	 bizánci	 li-
turgia gyakran ismétli, hogy Isten 
emberszerető.	 Az	 imádkozó	 em-
berben tudatosítja ennek mindent 
meghatározó valóságát, hiszen 
Isten	 előbb	 szeretett	 minket	 (vö.:	
1Jn	 4,19).	 Ennek	 a	 megelőlegező	
szeretetnek személyes felismerése 
a megtaláltság-élmény, amelynek 
mintegy kézzel tapintható megpe-
csételése, hogy az Isten Fia „értünk, 
emberekért és a mi üdvösségünkért 
mennyből alászállott és megtestesült a 

Szentlélektől és Szűz Máriától és em-
berré lett” (nikea-konstantinápolyi 
hitvallás).
 Isten általi megtaláltsá-
gunk életadó öröm, újjászületés. Is-
ten Fia újszülött Gyermek, hogy mi, 
emberek újjászülethessünk. Isten 
megújító	 erejét	 a	 bűnbánó	 ember	
tapasztalja meg. Az életét az önma-
gát egy városszéli istálló számki-
vetettségében kinyilatkoztató Isten 
újjáteremtő	 szeretetének	 fényében	
újraértékelő	ember	ajándékba	kap-
ja a megtaláltság élményét. Ezért 
zengjük a szent éjszaka zsolozs-
májában Izaiás próféta jövendölé-
seinek	szentírási	verseire	a	refrént:	
„Velünk az Isten, értsétek meg, nem-
zetek, és térjetek meg, mert velünk az 
Isten!” A hit (velünk az Isten, em-
berré lett az Isten) felismerése, meg-
értése vezet a megtérésre, a régi em-
ber,	bűnös	voltunk	levetkőzésére	és	
Isten	nagyszerű	megbocsátása	által	
az Isten Fia megtestesülésének ke-
gyelméből	 az	 új	 ember	 felöltésére	
(vö. Ef 4,22-23).

„… azért van a testben az Isten, mert 
meg kellett szentelődnie ennek az el-
átkozott testnek, meg kellett erősödnie 
ennek a legyengültnek, amely elidege-
nedett Istentől, ennek kellett bensőséges 
kapcsolatba kerülnie vele, ezt kellett a 
mennybe visszavezetni (…)
 A világ üdvösségét ünnepel-
jük, az emberiség születésnapját. Ma 
kapott feloldozást Ádám az átok alól. 
Többé már nem áll, hogy a földből vagy 
és visszatérsz a földbe (vö.: Ter 3,19), 
hanem az éghez kapcsolódsz, és felvesz-
nek a mennybe. Már nem áll az, hogy 
fájdalommal szülöd gyermekeidet (vö.: 
Ter 3,16), mert boldog vajúdás hozta 
a világra az Emmánuelt, és boldogok 
az emlők, amelyek szoptatták (vö.: Lk 
11,27). Mert Gyermek született ne-
künk, és Fiú adatott nekünk, amelynek 
vállán a fejedelemség (Iz 9,6).” (Nagy 
Szent	Baszileiosz:	Homilia	Krisztus	
szent születésére)

Thódory Ferenc, parókus

kArácsonyi szerelem…

 Nagy pelyhekben hullott a hó. Az utcák sötétbe burkolózva ölelték át az örökzöldek dús lombozatát. A 
tér	kihalt,	csendes	félhomályába	,	mozdulatlanságába	csak	a	süvítő	szél	hozott	némi	játékosságot	.	Mintha	meg-
állt	volna	az	idő…	A	házak	ablakából	kiömlő	meleg	sárga	fény,	az	izzók	vibráló	tánca	már	messziről	hirdette…	
Ünnepi	hangulatok,	vidámságok	hangjait	őrzik	a	falak.	
	 Az	utca	csendes	félhomályában	a	süvítő	hidegben	idős	pár	árnyéka	jelent	meg.	Lassú	kopogás,	dobo-
gás…	Csendes	 lépteik	egyszerre	 törték	meg	az	utca	csendjét.	 Igen…	,	egyszerre	 léptek,	egyszerre,	úgy	mint	
ahogyan azt egész életükben tették, tehették. Egy úton, egy ritmussal, egy célért. A két ráncos kéz görcsösen 
szorította egymást a zord téli éjszakában. Az ujjak ujjakba fonódva hirdettek olyasféle ragaszkodást, amely csak 
kevesek	életében	adatik	meg.	A	karácsonyi,	rideg,	utcai	éjszakában	ők	ketten	árasztottak	igazi	meleget	.	 	Az	
ünnep	fagyos,	csillagfényes	éjszakáján	ők	kapták	a	jó	Istentől	a	legnagyobb	és	legszebb	ajándékot!	Igen…	Ők	
kapták!   Egymást!!! 
	 Az	árnyképük	lassan	távolodott	az	őket	néző,	meghatódott	idegentől…	A	csendes	szemlélő	azonban	
még hallotta a szerelmesek legszebb ünnepi vallomását!
„Karácsony van... Ünneplőbe öltözött utcákkal, szépen díszített fával, sok-sok finomsággal, talán szeretettel, békességgel, 
töltődéssel. És ajándékokkal. Sok-sok ajándékkal... de nekem csak egy kell. Egy ajándék. Az igazi. Aki nem ünneptől függ, 
nem karácsonytól, húsvéttól, születésnaptól. Mert amikor megkapom, az a nap karácsony, húsvét, születésnap. Ünnep. A 
legcsodásabb ünnep. Az Ajándéktól. Az Igazitól. Tőled.”

Szendrei Csilla
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A kArácsonyi Ajándékozás szépsége

	 Gyermekeket	nevelők	körében	fő	feladat,	hogy	
a gyermek ne csak kapni tudjon, hanem adni is tanul-
jon meg, hiszen az adás nyújtotta élmény hozzájárul a 
személyiség	fejlődéséhez.
	 Ne	 csak	 azt	 kérdezzük	 a	 gyermektől,	 hogy	 ő	
mit szeretne kapni karácsonyra, hanem tudja-e, hogy 
mit kapna szívesen a testvére, anyukája, apukája? 
Fantáziáját megmozgató, jó mókát találtunk ki neki 
az	 örömszerzés	 módjára	 történő	 rávezetésben.	 Észre	
kell vennie, hogy a jótékonykodás a családból indul 
el, helyes példamutatással meg lehet tanítani az ado-
mányozás	 szépségére.	 Ez	már	 akkor	 elkezdődhet,	 ha	
megbeszéljük velük, hogy a régi, megunt játékaik, ki-
nőtt	ruháik	más	gyereket	boldoggá	tennének.	Ha	gyűj-
tőakcióba	kezdesz,	nyugodtan	vond	be	a	gyermeked	is	
a rászorultak megsegítésére.   
	 Segíthetsz	csemetédnek	abban,	hogy	kellő	ér-
zelmi állapotban élje meg az ünnep szépségét, például 
korlátozhatod a tv nézést, a sok reklámfogások tuda-
tosulását	előzheted	meg	ezzel.	Meg	kell	értenie,	hogy	
nem kaphat meg mindent, amit a tv és az újságok lap-
jain láthat. Vannak anyagi korlátok, amelyeket be kell 

tartani, hiszen nem csak „kapásból” áll az ünnep.
 A tengerentúlon nagyon felkapott dolog, ilyen-
kor karácsony tájékán a rászorulók megsegítése pénz-
zel, tárgyakkal vagy éppen jótékonysági cselekedettel. 
Csak	 rá	 kell	 szánni	 az	 idődet	 és	máris	 olyan	 emberi	
sorsokkal találod szembe magad, amelyek igénylik a 
szíves segítségnyújtást. Például, ha a gyermeked szere-
ti az állatokat, állatmenhelyek megsegítésébe is bevon-
hatod	őt.	
	 Beszélgess	 vele	 régi	 karácsonyi	 emlékeidről,	
a gyermekkorodból. Emlegess fel olyan történeteket, 
melyeket	már	ő	is	átélt	és	szívesen	emlékszik	rá	vissza,	
ne csak az anyagiakról szóljon neki az ünnep, hanem 
érzelmi megközelítéssel is tudj hatni gyermekedre!
	 A	nagy	értékű	ajándékot	ne	csak	erre	a	napra	
kapja	tőled,	hanem	értékét	oszd	el	a	születés-	és	a	név-
napokra is, hadd érezze azoknak a fontosságát is!
 Végezetül, de nem utolsósorban javaslom a 
közös	munkákba	 való	 beszervezést	 is:	 közös	 lakásdí-
szítés,	finomságok	együttes	készítése,	közös	templom-
látogatás. Mindjárt nem lesznek olyan hangsúlyosak az 
anyagiak	és	kedvezőbb	értelmezést	kap	az	ünnep.

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

Az ünnepvárás gyertyAfénye

	 Az	adventi,	ünnepváró	idő-
szak ma már szinte elképzelhetet-
len az adventi koszorú, és az azon 
található 4 gyertya nélkül. Érdekes-
ség,	hogy	az	első	koszorúban	19+4	
gyertya volt, ami a hétköznapokat 
is szimbolizálta. Amint egyre több 
és több gyertyát gyújtottak meg, a 
növekvő	 fény	 jelezte	 a	 karácsony	
jöttét.
 A mai, 4 gyertyás adventi 
koszorúk gyertyái, és azok jelen-
tése	 kultúrkörönként	 eltérő:	 Azok	
szerint, akik 3 lila és egy rózsaszín 
gyertyát tesznek a koszorúra, a lila 
a	 bűnbánatot	 és	 a	megtérést	 jelké-
pezi, míg a rózsaszín az örvende-
zést.
 Az advent ugyanis – a hús-
véti	 előtti	 időszakhoz	 hasonlóan	 –	
nemcsak a várakozás, hanem a böjt 
és	 a	 bűnbánat	 időszaka	 is,	 amit	 a	
katolikus liturgiában lila színnel je-
lölnek.	Ezért	az	adventi	 időszak	és	
az adventi gyertyák színe általában 
lila, kivéve egyet. A gyertyagyújtás 
sorrendjében a harmadik gyertya 
színe	 rózsaszínű,	mivel	 a	 (bűn)bá-
natba már egy kis öröm is kevere-
dik, ahogy egyre közeledik a kará-
csony.
 Egy újabb színmagyarázat 
alapján a gyertyák színe és a megy-
gyújtásuk	 sorrendje	 a	 következő:	
kék, piros, fehér és lila. Ebben a 

kontextusban	 a	 gyertyák	 egy-egy	
vasárnapon	 érkező	 angyalt	 szim-
bolizálnak.	 Az	 első	 adventi	 vasár-
napon egy kék köpenybe öltözött 
angyal érkezik, aki az emberek kö-
zötti	 kommunikációt	 erősíti	 fel	 és	
megnyitja a lelkeket egymás felé. 
A második adventi vasárnapon 
pirosba öltözött angyal száll le az 
emberek közé, aki megkeresi a sze-
retetteli embereket. A harmadik va-
sárnapon	az	újabb,	piros	színt	öltő	
angyal árasztja a szeretetet az em-
beri szívekben. Végül a lila palástú 
negyedik angyal az utolsó adventi 
vasárnapon a béke rezgéseit közve-
títi az emberek számára.
 A katolikus népi vallásos-
ságban minden gyertya szimboli-
zál	valamit.	Az	első	a	hit	gyertyája,	
Ádámot és Évát jelképezi, hiszen a 
bűneset	után	nekik	ígérte	meg	Isten	
először,	hogy	elküldi	a	Megváltót.	
A második a remény gyertyája, 
amely a zsidó népet jelképezi, akik 
évezredeken keresztül várták a 
Messiást. A harmadik, a rózsaszín 
gyertya	Szűz	Máriáé,	és	azé	az	örö-
mé, hogy a Fiú a földre jött. 
A	 negyedik	 Keresztelő	 Szent	 Já-
nosé, aki utat készített Jézusnak 
az emberek szívében, ez a szeretet 
gyertyája.
 Egyes házaknál minden 
adventi	 gyertya	 piros	 színű,	mivel	
azok Jézus vérére emlékeztetnek. A 
protestáns	családokban,	főleg	Nyu-

gat-Európában nem a lila és a rózsa-
szín, hanem a piros/vörös és fehér 
gyertya szokása dívik. 
 A gyertyák száma is más 
lehet, mivel sok helyütt (például 
az anglikán családokban és Német-
ország egyes részein) a négy piros 
gyertya mellé, a koszorú közepére 
állítanak egy nagyobb fehér gyer-
tyát. Ez a Krisztus-gyertya, amit 
csak karácsonyeste gyújtanak meg. 
Ám azokon a területeken is, ahol a 
három piros és egy fehér gyertya 
divatja van, Krisztusnak ajánlják az 
utolsónak meggyújtott fehér gyer-
tyát. 
 Jelképi jelentéssel is bírnak 
a gyertyák, s meggyújtásukkor egy-
egy	 odaillő	 igét	 is	 felolvas	 a	 csa-
ládfő.	Az	első	gyertya	a	Fény	meg-
jelenését szimbolizálja. A második 
az	Úté,	amely	egyszerre	jelöli	azt	az	
utat, amit Jézus vállalt értünk, hogy 
a földre szállt, és azt a lelki utat 
is, amit nekünk kell megtennünk, 
hogy	követhessük	Őt.	A	harmadik	
gyertya az örömé, a negyedik pedig 
vagy Jézus személyét, vagy pedig 
azt a békét szimbolizálja, amit Isten 
az emberekkel kötött Jézus megszü-
letésekor.

Takácsné Gah Erzsébet
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távoli népek kArácsonyA

„Megmaradjon bennünk karácsony-
nak fénye, szent örömben éljen világ 
minden népe! Lobogjon csak tovább 

gyertyáinknak lángja: Emberi meleg-
ség köszönts a világra!”

 Nehéz szavakba önteni, 
milyen érzések keríti hatalmukba 
azokat az embereket, akiknek csa-
ládtagjai nem lehetnek együtt ezen 
a szép ünnepen, mert távol élnek 
a nagyvilágban. Igaz az is, hogy 
ma már a távolságok közelebb 
hozhatók az internet segítségével, 
mégsem pótolják az emberi érin-
tés	 közelségét,	 a	 szeretetünk	 ölelő	
melegségét. Képzeletünknek és 
szívünk melegének azonban nem 
szabhatunk	határt.	Kis	ízelítőt	nyúj-
tanék	most	a	távol	élő	népek	kará-
csonyi szokásaiból. Hogyan készü-
lődnek	 az	 emberek	 a	 karácsonyra	
világszerte?
 Ausztrália: Földünk déli 
féltekén ilyenkor forró nyár van. 
Az emberek a tengerparton van-
nak, karácsonyi uzsonnájukat vagy 
vacsorájukat a tengerparton töltik. 
Az	ünnepi	piknik	fogásai:	hal	ételek	
változatos módon elkészítve, salá-
ták és tenger gyümölcsei.  A gyere-
kek a 6 hetes nyári vakációjuk idejét 
töltik	ebben	az	időszakban.	Otthoni	
vacsoránál jellegzetes étel a pulyka 
és a karácsonyi puding.
 Amerikai Egyesült Álla-
mok: December 24- én éjszaka érke-
zik a rénszarvas húzta szánon Santa 

Clause, a télapó és a kéményen át 
a	kandallón	függő	hosszú	zoknikat	
tömi tele ajándékokkal. A gyerekek 
úgy fekszenek le aludni, hogy kiké-
szítenek egy pohár tejet és pár apró 
süteményt a jóságos télapónak és 
egy sárgarépa csokrot a rénszarva-
soknak.	A	filmekből	már	 láthattuk	
az	 első	 rénszarvast,	 Rudolfot,	 ki-
nek fején világító csillag mutatja az 
utat a jó gyerekek házaihoz. A 140 
millió amerikai ember számára pi-
ros	betűs	ünnep,	nagyon	sok	pénzt	
költenek az ajándékozásra. Statisz-
tikai	felmérés	alapján	a	kereskedők	
üzleti forgalmát az amerikaiak 70 
milliárd	dollárral	bővítik.	A	fények	
ünnepét	kötelező	betlehemi	játékok	
és az éjféli mise látogatásával töltik.
 Dél- Afrika: A családok 
különleges	 finomságokat,	 sütemé-
nyeket és italokat ajándékoznak 
egymásnak színes, díszes dobo-
zokban.	A	forró	nyári	időszakban	a	
templomokat,	sőt	még	a	házakat	is	
virágfüzérekkel	díszítik	 fenyőgally	
helyett.	Libanonban	karácsony	előtt	
egy hónappal gabona magvakat ül-
tetnek cserépbe, melyek december 
24-ére két kört alkotnak- az egyik 
a karácsonyfát, a másik a barlangot 
jelképezi.	 Nyílt	 tűzön,	 szabadban	
készített vacsorával ünnepelnek.
 Mexikó: Több család (9-10) 
ünnepel együtt. Eljátsszák Mária és 
József betlehemi útját (Posada cere-
mónia), december 16-tól 8 napon át 
körbeviszik a szent pár szobrát. Az 
ünnep legfontosabb jelképe egész 

Dél-Amerikában a gyertya és a 
szentképek (hatalmas, kivilágított 
plakátokon is).
 Japán: Ebben a távoli or-
szágban	 nem	 piros	 betűs	 ünnep	 a	
karácsony, kisszámú keresztény 
közösség él ezen a vidéken. Az év 
végi ajándékozás (Sebió) nyugati 
stílusban történik partik keretében 
ünnepi süteményekkel.
 Izlandon a Jol névre hall-
gató ünnepre manócskák készítik 
az ajándékokat és még december 
elején	kiteszik	a	cipőket,	majd	kará-
csonykor nézhetik meg a gyerekek, 
hogy mit kaptak.
 Betlehem: A mai Jordánia 
területén, Krisztus születésének he-
lyén templomot emeltek már évszá-
zadokkal	ezelőtt	és	az	éjféli	misére	
a világ minden tájáról sereglenek a 
keresztények. Térden állva csókol-
ják meg az ezüst csillagot, amely azt 
a helyet jelöli, ahol Jézus megszüle-
tett.
 A lényeg a világ minden 
részén ugyanaz, hogy együtt hó-
doljunk a Földre leszállt Jézusnak, 
akinek eljötte a szeretetet hirdeti és 
hív minket az ünneplésre az éjféli 
szentmise harangszava! 

„Megmaradjon bennünk karácsony-
nak fénye, szent örömben éljen világ 

minden népe!
Lobogjon csak tovább gyertyáinknak 
lángja: emberi melegség köszönts a 

világra!”

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

a forralt bor fűSzereinek jótÉkony hatáSa

 Egy hideg téli estén nincs is jobb egy kellemes aromájú forralt bornál. Garantáltan átmelegít, felélénkít, 
és mértékkel fogyasztva még az egészségünkre is jótékony hatással van. Édesíteni lehet mézzel, cukorral. Lehet 
gazdagítani	gyümölcsökkel,	érdemes	aszalt	gyümölcsöket	is	belefőzni,	de	egy-két	almát	is	belekockázhatunk,	
hogy	utána	egy	kis	villával	kiszedegessük	az	édes,	illatos	borral	átitatott	falatokat	a	bögre	mélyéről.
	 Jellemző	fűszerei:	fahéj,	szegfűszeg,	vanília,	citrom,	narancs,	szerecsendió,	kardamom,	gyömbér.	Ezek	a	
fűszernövények	serkentik	az	emésztést,	fokozzák	az	anyagcserét,	tisztítják	a	légutakat,	átmelegítenek,	kedély-
javító	hatással	bírnak,	és	még	antibakteriális	hatásuk	 is	van.	Gyerekeknek	erdei	gyümölcs	 ízesítésű	 teába	 is	
tehetjük	ezeket	a	fűszereket,	így	az	alkoholt	mellőzve,	nekik	is	készíthetünk	hangulatos	és	egészséges	téli	italt.
	 A	forralt	borhoz	jó	kísérő	a	karácsonyi	sütemények	legtöbbje,	hiszen	ezek	kellően	tartalmasak	és	szára-
zak a bor felszívásához.

Forralt bor Jamie Oliver receptje szerint fahéjjal, borssal és szegfűszeggel
Amire	szükséged	lesz:	750	ml	vörösbor,	180	ml	víz,	100	g	barna	cukor,	15	szem	fekete	bors,	15	db	szegfűszeg,	1	
fahéjrúd, 2 ánizsmag, citromhéj a dekorációhoz.
Hogyan	készül: A bort, a vizet, a cukrot, a borsot, a fahéjat és az ánizsmagot tedd egy edénybe. Cukor helyett 
mézet	 is	használhatsz,	de	azt	csak	akkor	 tedd	bele,	amikor	a	 forralt	bor	elkészült	és	 langyosra	hűtötted.	Az	
edényt	tedd	a	tűzhelyre	és	kezd	el	főzni.	Addig	kell	főzni	amíg	a	bor	felforr	és	elkezd	habzani.	Üvegpohárban	
tálaljuk citromhéjjal és fahéjrúddal.

Egészségünkre!
Takácsné Gah Erzsébet
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A hópihék, jégkristályok 
üzenete

 A tenyerünkbe szálló hó-
pihék, az ablakunkon felcsillanó 
jégvirágok, miközben megcsillan 
rajtuk a napfény, örömet szereznek 
kicsiknek és nagyoknak.
 Ezek a különleges termé-
szeti jelenségek olyan egyediek, 
hogy még a tudósok szerint sincs 
két	egyforma	belőlük.	
 Egy japán kutató, Masaru 
Emoto arra tette fel az életét, hogy a 
jégkristályok szerkezetét vizsgálja. 
Kutatómunkája során a vízcseppe-

ket lefagyasztotta, és nagy felbon-
tású mikroszkóp alatt lefotózta. Azt 
vette észre, hogy teljesen más szer-
kezete van a klórozott csapvíznek, 
mint a tiszta forrásvíznek.
 Felfedezte, hogy a víz re-
agál arra, amit csinálnak vele, és 
megőrzi	ezt	az	információt,	sőt,	át-
adja, amikor vizet iszunk. 
 Különleges kísérleteket 
végzett a tudós a vízzel, zenélt neki, 
papírdarabkákon pozitív és negatív 
üzeneteket tett a vizestálka alá, és a 
víz	reagált	erre:	csodaszép	vagy	ép-
pen amorf kristályformákba rende-
ződve	 fagyott	 meg,	 attól	 függően,	

milyen jelentése volt a vele közölt 
üzenetnek.
 Ennél jobban talán sem-
mi sem bizonyíthatja jobban, hogy 
gondolatainkkal hatással vagyunk 
a környezetünkre. A szervezetünk-
ben	 lévő	 víz,	 testünk	 70%-a	 pedig	
egészségünk záloga is lehet ennek 
tükrében. 
 Fontos jó dolgokra gondol-
nunk,	 és	 ki	 is	mondanunk	 azokat:	
fejezzük ki örömünket, hálánkat, 
nagyrabecsülésünket, tiszteletün-
ket!

Takácsné Gah Erzsébet

újÉv- újÉvi malac

	 A	ropogósra	sütött	újévi	malac	fogyasztása	boldog,	ígéretes	esztendőt	jelent.	Az	új	évi	malac	ugyanis	
kitúrja a ház lakóinak szerencséjét és az igazi jót csak a fül, a farok, a köröm, a csülök evés hozza el! A rántott 
hús szóba sem jöhet a szakácsok szerint! Ezek az értéktelen és olcsó húsfélék ezen a napon ilyen nagy tiszteletet 
kapnak.	Baromfit	fogyasztani	nem	szabad,	mert	az	hátrafelé	kapar	és	elkaparja	a	ház	lakóinak	a	szerencséjét.	A	
malac	fogyasztása	gazdaggá	teszi	a	ház	népét.	Van	rá	mód	és	lehetőség,	próbálják	ki	Önök	is,	jövő	decemberre	
kiderül igazat jósoltak–e a szakácsok!

Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

téli vArázslAt

 A zord téli napokban egyik 
kedvenc	 időtöltésem	 a	 meleg	 szo-
bában az ablaknál üldögélve a ma-
dáretetők	 körül	 nyüzsgő	 madarak	
megfigyelése.	 A	 falánk,	 felborzolt	
tollazatú, vitatkozó, civakodó apró 
kis	jószágok	látványa	mindig	derűt	
csal az arcomra. Nagymamán ud-
varán a vén diófa ágain fekete toll-
csomókként varjak gubbasztanak, s 
ha a gyomruk jelzést ad, bohókásan 
lehüppennek az udvarra, vagy a 
kertbe némi táplálékot felkutatni. 
A téli táj pillanatnyi mozzanata, 
fordulatainak a meglepetése örök 
izgalmat	és	élményt	kínál	a	figyelő	
szemeknek. 
 Elmerengek, visszaidézem 
a régi havas telek feledhetetlen pil-
lanatait, nagymamám meleg ölelé-
sét, az öreg konyha forgatagát és a 
szoba	 édes	 fenyő	 illatát.	 Fejemben	
újra megélem a kisgyermekkori vá-
gyakozást a havas táj után és a bará-
tokkal a nagy szánkózások adta él-
ményeket. Mennyi emlék... mennyi 
csoda... 
 Feleszmélve, ma is csodá-
lattal töltenek el „virágba borult” 
ablakok. A téli évszak csodái, va-
rázslatai	 szemünk	 előtt	 „bontanak	
szirmokat”. A fagyos éjszaka és 
a	 meleg	 ünnepi	 szoba	 hőmérsék-

letkülönbségéből	 adódó	 fizikai	
kapcsolatának eredményei a jégvi-
rágok. Amikor „fagy virágai” ün-
nepi díszbe öltöztetik ablakainkat, 
az	 alakjukra	 jellemző	 geometriai	
szabályosságukkal, a virágokra, 
levelekre, vagy indákra emlékezte-
tő	 sugaras	 szerkezetükkel	 kivívják	
csodálatunkat. A konyhában az 
ablak	mellé	 a	 családi	 tűzhely	mel-
lé kuporodva, vagy a begubózva a 
buszon ülve is megcsodálhatjuk a 
természet adta téli virágokat.
 Tél derekán járunk, a ka-
rácsonyra készülünk. Békesség 
honol a tájon... Megannyi csoda és 
varázslat teszi még szebbé az ünne-
pet. Nézzünk a szívünkbe, legyünk 
megértőbbek	 embertársainkkal!	
Éljük át mi is egy kicsit a csendet, 
a nyugalmat és a békét! Élvezzük 
a	 szeretteink	 gyűrűjében	 eltöltött	
idő	 minden	 	 egyes	 pillanatát,	 hi-
szen életünk gyertyája egyre fogy. 
Vigyázzunk	rá,	hűségesen	őrizzük,	
szívünk melegével egyre csak táp-
láljuk, hogy legalább fénye örökké 
élhessen	 a	 szerető	 emberi	 szívek-
ben!
 Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok minden kedves Olvasónak  
áldott	karácsonyt	és	az	új	esztendő-
re pedig egészséget, békét és bol-
dogságot!

Vitéz Gábor Miklós

köszönet

 Tisztelettel megköszönöm 
Polgármester	Úrnak	és	a	Képvise-
lő-testületnek	 a	 lehetőséget,	 a	 tá-
mogatást és a bizalmat, hogy több, 
mint tíz évig az újságba írhattam, 
továbbá	2011.	évtől	a	helyi	 infor-
mációs	 és	 kulturális	 lap	 főszer-
kesztője	 is	 lehettem.	A	Ládi	Kör-
képpel	 kapcsolatos	 főszerkesztői	
megbízásomat 2018. január 1-jé-
től	nem	kívánom	a	 továbbiakban	
folytatni. Az újsággal kapcsola-
tos munkálataimat mindig nagy 
örömmel	és	hűséggel	végeztem.
 Hálásan megköszönöm 
a segítséget és a lelkiismeretes 
munkát	 a	 szerkesztőtársaimnak	
és mindenkinek, aki értékes írá-
sokkal gazdagította Sajólád lapját.
 Szeretettel köszönöm meg 
továbbá a kedves Olvasóknak is a 
hűséget	és	a	sok-sok	biztató	szót,	
amelyekkel munkámat éveken át 
segítették.
	 A	 Ládi	 Körkép	 leendő	
főszerkesztőjének,	 utódomnak	
szívemből	kívánok	nagyon	sok	si-
kert, eredményes munkát!

Tisztelettel:	

Vitéz Gábor Miklós

Tállai András országgyűlési képviselő ésPozbai Zoltán polgármester a Belügymi-nisztérium 14,9 millió forintos támogatásá-ból megújult Rákóczi utca átadóján
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Istentisztelet és Kálvin-mellszobor avatás a reformáció 500. évfordulóján

Együtt a sajóládiakkal a szüreti 

mulatságon
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