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Polgármesteri évértékelő
2018
A 2018. év utolsó napjait éljük, hamarosan
újabb kihívásokban bővelkedő évet hagyunk magunk mögött. Önkormányzatunk – mint minden évben – idén is szigorú költségvetés mellett működött.
A kormányzati törekvéseknek is megfelelően évről
évre csökken a közfoglalkoztatottak száma, ebben az
évben az átlaglétszámunk 50 fő volt. Ezek az adatok
azt mutatják, hogy alacsonyabb a munkanélküliségi
ráta, egyre több ember tud elhelyezkedni, javul az
életszínvonal. Ugyanakkor nehézségként jelentkezik, hogy vannak olyan szakmák, ahol munkaerőhiány van. Az önkormányzat is keres szakmunkásokat,
ezért mindenkit kérek, figyeljék hirdetéseinket, a fényújságot, és pályázzanak munkahelyeinkre.
Ugyancsak a kivitelezéseket nehezíti az a körülmény, hogy a 2016-ban benyújtott pályázatokat
2017-ben bírálták el. A különböző otthonteremtési
lehetőségek okán azonban mind az építőanyagok
árai, mind a rezsióradíjak oly mértékben emelkedtek
meg 2018-ban, hogy a 2017-ben elnyert összegekből
a projektek vagy csak nehezen vagy egyáltalán nem
valósíthatók meg. Ezt a nehezítő körülményt igyekszünk áthidalni, ezért a nyertes pályázatokhoz kiegészítő forrást kértünk és önerőből, lehetőségeinkhez
mérten is mindent megteszünk, hogy a szükséges
források rendelkezésre álljanak.
A 2018. év egyik leglátványosabb beruházása, hogy a Dózsa és a Fráter György utcákban elkezdődött a csapadékvizes beruházás. Az egységes
utcakép kialakítása az önkormányzat kifejezett célja,
ami mellett kiállunk, annak dacára, hogy hogy sokszor „megnemértéssel” is találkozunk. Az érintett
utcák fásítására tavasszal kerül sor. Megkértem Tállai András országgyűlési képviselő Urat, segítsen abban, hogy a munkálatok befejezését követően a Dózsa és a Fráter György utakat aszfaltozzák le, melyre
ígéretet kaptam. Ezúton és ismét köszönöm neki,
hogy ennyi segítséget nyújt abban, hogy projektjeink
megvalósításához ne kelljen a lakosságot terhelnünk.
Mindezeket Önökért tesszük, hogy szebb környezetben, jobb életkörülmények között élhessenek
Sajóládon. Számomra továbbra is jó érzés, amikor
végigmegyek a település utcáin, mert van látszatja a
munkánknak, évről évre szépülünk.
2018-ban az alábbi támogatásokat kaptuk, illetve pályázatokon nyertünk:
Szociális tűzifa pályázaton megnyertünk
4.338.000 Ft-ot, melyhez 2.316.000 Ft önrészt tettünk
hozzá.
Önkormányzatunk működésére rendkívüli

támogatást kaptunk 10.100.000 Ft összegben.
Közművelődési támogatásokra nyertünk 28.836.000
Ft-ot, melynek felhasználási időkerete 3 év.
A fejlődés útján kívánunk haladni 2019-ben
is.
Önerőből megvásároltuk a település egyik
legrégebbi épületét (3.100.000 Ft), amelyből tájházat
fogunk kialakítani, így pályázunk a felújítására.
Folytatjuk az önkormányzati utak aszfaltozását. A 2018-ban elnyert támogatásból (14.998.226 Ft +
2.647.000 Ft önkormányzati önerő) több önkormányzati út egy-egy szakasza fog megújulni: a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Katona J. utca, a Hunyadi utca, a Zrínyi utca és a Gombos I. utca egyes részei.
Javítani fogjuk a Dózsa György és a Zrínyi
úton megrongálódott járdát.
A Fráter György úton a járdarészt egészen a
település végéig elvezetjük a biztonságos gyalogos
közlekedés érdekében.
Újabb gyalogátkelőhelyet létesítünk a Dózsa
és a Fráter György utcán.
A közétkeztetésre vonatkozó pályázatokon
is mindig indulunk, mert két érzékeny korcsoport
(gyermekek és idősek) szükségleteit, igényeit szeretnénk minél magasabb színvonalon kielégíteni.
A település közbiztonsága jónak mondható,
de vannak egyedi esetek, melyeket lokálisan kell kezelni.
Sajólád kulturális élete is egyre színesebb,
rendezvényeinket Önökért, az Önök kedvtelésére
szervezzük. Figyelmükbe ajánlom, hogy nemzeti ünnepeinket (március 15., augusztus 20., október 23.)
mindig napján tartjuk meg, ezzel is emelve az ünnep
ékét. Kérem Önöket, tiszteljenek meg jelenlétükkel,
ne csak hallomásból értesüljenek róla, látogassák
rendezvényeinket!
Egy település működtetése csapatmunka,
ezért köszönetet mondok a képviselő - testület minden tagjának és az önkormányzat valamennyi dolgozójának – különösen Sajólád jegyzőjének, Veres
Máriának és alpolgármesterének, Varga Norbertnek
– a 2018-as évben végzett munkájáért. Örülök, hogy
ilyen jó közösségben dolgozhatok.
Ezúton kívánok Önöknek áldott ünnepeket
és békés, boldog, egészségben töltött, sikerekben
gazdag új esztendőt!
Pozbai Zoltán
polgármester
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Az önkormányzat hírei, aktualitások
TESTÜLETI HÍREK
Október
2018. október 16. napján
tartotta ülését a képviselő-testület az őszi időszaban, ekkor megalkotta rendeletét a szociális célú
tűzifa támogatásról. A rendelet a
korábbi évekhez hasonlóan szigorú jogosultsági feltételeket ír elő a
kérelmezők számára, ezzel megelőzve a támogatással való visszaélést.
***
Napirendre került még az
Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás 11. sz.
módosítása.
***
Felülvizsgálta és aktualizálta a testület a 2013-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Programját (HEP). A települési önkormányzat ötévente öt évre szóló
helyi esélyegyenlőségi programot
fogad, mely a jogszabályi előírások alapján uniós és egyéb pályázati források igénybevételének a

feltétele. A HEP-ben a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok –
különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint
gyermekek és idősek csoportjára –
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási
egészségügyi és szociális helyzetéről helyzetelemzés, valamint a
feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési terv készült.
November
A 2018. november 20. napján tartott testületi ülésén a testület elsőként a fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására
került sor.
2018. december 01. napjától változik a fogorvos személye,
dr. Molnár Hajnalka fogja ellátni a
fogorvosi feladatokat, a rendelési
idő változatlan lesz.
***
Új önkormányzati rendeletet alkotott a képviselő-testület

a polgármesteri hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról.
***
Jóváhagyásra került az önkormányzat és intézményeinek
2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve. A terv alapján kerül
sor függetlenített belső ellenőrzés
keretében az önkormányzat költségvetését, gazdálkodását illető
ellenőrzések lefolytatásra.
***
A további napirendek keretében módosításra került a Gördülő Fejlesztési Terv a víziközművek fejlesztéséről és felújításáról,
valamint elfogadásra került a Sajóládi Polgármesteri Hivatal és a
Sajóládi Gyöngyszem Óvoda, valamint a Sajóládi Közösségi Ház
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló
megállapodás.
Veres Mária
jegyző

KÖZÉRDEKŰ
HIRDETMÉNYEK
A TEMETŐ HELYZETE
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Mint a Ládi Körkép előző számában olvashatták a T. Lakosok, a képviselő-testület
a
Sajóládon
működő
egyházi
temető átvétele ügyében megkereste a helyi egyházközséget, valamint az Egri Főegyházmegyét írásban.
A 2018. szeptember 24-én kelt megkeresésünket mind a helyi egyházközség, mind az Egri
Főegyházmegye megkapta és átvette. A helyi egyházközség részéről ezidáig semmilyen válasz nem
érkezett. Az Egri Főegyházmegye helynöke az alábbi
választ küldte meg 2018. október 26. napján kelt levelében: „… a temető tulajdonba adására nem látok módot.
Ugyanakkor, amennyiben a Sajóládi Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete támogatja, a temető fenntartási
jogának hosszú távú átruházása megoldást jelenthet. [...]
A jelenlegi előírásaink és a kialakult gyakorlat alapján,

a fenntartói jog gyakorlása során létrejött vagyonnövekmény a fenntartó javára tulajdonjogot nem keletkeztet.”
A fent idézett levél alapján, valamint a helyi
egyházközség „hallgatása” okán a temető tulajdonba vétele nem lehetséges az önkormányzat részéről.
A pusztán fenntartásba adás a pályázati források igénybevételét jelentősen megnehezíti.
Az önkormányzat hosszú távú célja a temető bővítés volt, mivel saját területtel rendelkezik a jelenlegi temető mögött és a Helyi Építési Szabályzatot is
úgy alakította ki az önkormányzat korábban, hogy
a bővítésnek építési-szabályozási akadálya ne legyen. Fenti válaszból következően a bővítés sem lehetséges, így az önkormányzat egyéb lehetőségeket
fog mérlegelni a megnyugtató megoldás érdekében.
Veres Mária
jegyző

HIRDETMÉNY A KUTAKRÓL
Nagy közérdeklődésre tart számot a háztartási igényeket kielégítő kutak fennmaradásával, bejelentésével kapcsolatos eljárás. Előző számunkban tájékoztattuk a lakosságot arról, hol tart a szabályozás,
valamint a lakosok türelmét kértük.
A hivatalok részéről az ügyfelek megfelelő és
korrekt tájékoztatása érdekében számos jegyző kereste az illetékes Minisztériumokat a kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes alkalmazását illetően.
Az alábbi tájékoztatást kaptuk:
A szabályozásban további módosítások várhatók.
Az Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:
- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte
senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé
beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező
bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;
- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben
várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás,
amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

szerint:

Összességében a minisztériumi tájékoztató

a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.
b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak
esetében
• arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül,
üzemeltetési engedélyt kell adni,
• arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének
függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
• minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell
adni.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy figyeljék a hirdetőtáblákat és a település
honlapját, a változásokról, teendőkről folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket. Tekintettel a határidő hosszabbítására, 2019-ben elegendő a megfelelő intézkedések megtétele.
Veres Mária
jegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
VENDÉGHÁZAK SAJÓLÁDON
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy
Sajólád község önkormányzata a Dózsa György út
70. és a Fráter György út 2. szám alatt vendégházat
hozott létre a településre látogató és itt megszállni
szándékozók részére. Nagy büszkeségünkre a kivitelezés részben önerőből, részben közfoglalkoztatás
által valósult meg.
A Dózsa György úti ingatlanban három kétágyas szoba (összesen 6 fő részére) lett kialakítva,
mindegyik szobához külön fürdőszoba tartozik. A
Fráter György úti ingatlanban egy három- és egy
kétágyas szoba (összesen 5 fő részére) került kialakításra, melyekhez közös fürdőszoba tartozik. Mindkét lakás TV készülékkel ellátott, konyhája gépesített
és felszerelt. Az ingatlanokat új kerítéssel, udvarait
díszburkolattal láttuk el, kertjeikbe gyümölcsfákat
ültettünk.
Hogy Önök is megnézhessék megépült és
megszépült vendégházainkat, nyílt napot tartunk
2019. január 12. napján délelőtt 10 és délután 14 óra
között. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Jöjjenek el, hogy saját szemükkel győződhessenek meg róla, milyen körülmények közé várjuk az
ide látogatókat, részükre milyen színvonalú szolgáltatást kínálunk.
Annak is kiváló lehetőséget nyújt ez az igényesen kialakított szálláshely, aki nem tudja egy-egy

nagyobb ünnepség alkalmával népesebb családját,
rokonságát saját házában elszállásolni.
2019. január 1-jétől érvényes díjszabásunkról
és az igénybevétel feltételeiről a Közösségi Ház hirdetéseiben és honlapunkon kaphatnak bővebb tájékoztatást.
A vendégházak fotói a honlapunkon is megtekinthetők.
Pozbai Zoltán
polgármester
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötések
2018. október

Születések
2018. október-november
Koós Dorottya - Miskolc, 2018. 10. 21.
(An: Göndör Katalin)
Vas Melissza - Miskolc, 2018. 10. 28.
(An: Horváth Renáta)
Pozsgai Csaba - Miskolc, 2018. 11. 13.
(An: Barati Daniella)
Bodnár Zsanna - Miskolc, 2018. 11. 25.
(An: Gulyás Zsuzsanna )

2018. október 18.
Szél Krisztián – Szepesi Erzsébet
Elhalálozások
2018. október-november
2018. október 08. – Üveges Gáborné
(szül.: Szabó Margit, 1950. 09. 15.)
2018. október 09. – Vincze Attila
(szül.: 1989.09. 03.)
2018. október 20. – Kóródi András
(szül.: 1953. 04. 01.)

2018. október 21. – Ádám András László

(szül.: 1939. 11. 30.)
2018. november 14. – Budai Elemér
(szül.: 1968. 03. 21.)
2018. november 17. – Hankó Jenőné
(szül.: Lakatos Mária, 1961. 04. 16.)
2018. november 20. – Galamb Imre
(szül.: 1949. 09. 08.)

2018. november 21. – Balogh Istvánné
(szül.: Magos Magdolna Anna, 1962. 11.
24.)

Bócsi Alexandra gyámügyi előadó,
Lénártfalvi Gréta ált. ig. előadó

Intézmények hírei, eseményei
SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA
MÁRTON-NAPI JÁTSZÓHÁZ
2018. november 12-én hétfőn Márton-napi
játszóházi tevékenységet szerveztünk az óvodában.
A délután kezdeteként az óvodapedagógusok felelevenítették a Márton püspök történetét, a jeles naphoz kötődő eseményeket. A csoportokban az
óvodapedagógusok irányításával a Márton-naphoz
és a szokáshoz kötődő közös tevékenységekre volt
lehetőség.
Az ügyes kezű szülők és gyermekek közösen
készíthették el a mécseseket, síkbábokat, a különböző liba-formákat. Változatos technikákkal ismerkedhettek az érdeklődők. A vidám jó hangulatú délután
alkalmával a kreatív tevékenység hozzájárult ahhoz,
hogy szülők, gyermekek, óvodapedagógusok közösen tevékenykedtek.
A munkák befejezése után a Márton-naphoz
kapcsolódó hagyományt éltettük és libazsíros kenyérrel kínáltuk a vendégeket.
Igyekszünk lehetőségeket biztosítani a szülőkkel együtt eltöltött események szervezésére, ezzel
is próbáljuk elősegíteni, hogy egyre nagyobb rálátásuk legyen a Kedves Szülőknek óvodánk életére, az
ott folyó munkára.
Bartók Jánosné
óvodavezető
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MIKULÁS AZ ÓVODÁBAN
2018. december 5-én járt óvodánkban a Mikulás.
A gyermekek már izgatottan várták napokkal ezelőtt az érkezését, rajzokat készítettek, színeztek
ajándékba számára. Minden csoportba bement a Mikulás és csomagot hozott minden gyermek számára és
mindenkihez volt egy-két jó szava.
Énekekkel, versekkel köszöntötték a jóságos öreget az ovisok. Nagyon örültek, hogy itt járt az óvodában és megígérte nekik, hogy otthonra is visz majd ajándékot mindenkinek és ha jó gyerekek lesznek küld
még több havat is nekik a télen.
Örömteli, boldog délelőtt volt a gyermekek számára.
Bartók Jánosné
óvodavezető

Közösségi hírek, események
KÖZÖSSÉGI HÁZ
OKTÓBER 23.

Október 23-án délután 15:30-tól az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc azon hőseire emlékeztünk, akik a 20. század legbátrabbjai voltak, az 56-os
forradalom kirobbantói.
Ők harcoltak a független, szabad Magyarországért példátlan összefogással és hittel, és nekik
köszönhetjük Magyarország demokratikus átalakulását.
A megemlékezés során Pozbai Zoltán polgármester úr mondott beszédet, majd Handa Eszter és
Kriston Milán művészek adtak műsort. A fáklyás felvonulás után koszorúzással róttuk le tiszteletünket a
kopjafánál.
Takácsné Gah Erzsébet
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ŐSZI EGÉSZSÉGNAP
November 17-én, szombaton Egészségnapot
tartottunk a Közösségi Házban. a délután folyamán
lehetőség volt véradásra, vércukorszint-, testzsír- és
vérnyomásmérésre, látás- és hallásvizsgálatra.
A megjelentek részt vehettek elsősegély-bemutatón, és előadásokat hallgathattak immunerősítés,
gyógynövények és demencia témában.
Köszönjük közreműködést a Vöröskereszt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szervezetének, és
Pászk Norbert, Stern Nikoletta, Laták Kamilla, Szabóné Gombkötő Éva profi előadásait.
A véradóknak pedig a Vörökereszt nevében
köszönjük a segítséget!
Takácsné Gah Erzsébet

ELSŐ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

MÁSODIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
December 8-án 16:00 órától megrendezésre került az idei második adventi ünnepség is.
A rossz idő miatt a Házasságkötő teremben
tartottuk az ünnepséget, de a szeretetvendégségre
már a Polgármesteri Hivatal előtti térre vártuk vendégeinket.
Ezen az alkalmon az óvodások szerepeltek,
Dr. Thodory Ferenc parókus úr tartott adventi igehirdetést, és Bartók Jánosné óvodavezető asszony mondott köszöntőt.
Takácsné Gah Erzsébet

December 1-én 16:00 órától meghitt ünnepség keretében nyitottuk meg az adventi időszakot
Sajóládon, a Polgármesteri Hivatal előtti téren.
Victor Anna lelkésznő adventi igehirdetést
tartott, Takácsné Gah Erzsébet pedig köszöntőt
mondott, majd a Sajóládi Fráter György Katolikus
Általános Iskola és AMI diákjai és pedagógusai adtak hangulatos műsort.
Az ünnepség végén szeretetasztalnál vendégeltük meg a résztvevőket.
A hideg idő ellenére sokan részt vettek a
programon, aminek nagyon örülünk.
Az adventi időszakot és ünnepségeket
megható lakossági felajánlások és hozzájárulások
is támogatják:
- a FIFA DENTAL KFT. (az a cég, amely a sajóládi
fogászatot látja el), az adventi ünnepséget 30.000
Ft-os adománnyal támogatta
- az új karácsonyi dekoráció Horváth Vivien, Barna László, Németh Andrea és Gorgyán Barnabásné munkáját dicséri.
- a község egy lakosa nagy szeretettel felajánlott
adományként sok-sok tiszta, igényes, szép ruhát,
melyek december 4-től és 7-ig, keddtől péntekig
a Sajóládi Közösségi Házban nyitvatartási időben
voltak elhelyezve.
Takácsné Gah Erzsébet
Fotók a 16. oldalon
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HARANGSZENTELÉS
2018. december 9-én ünnepi istentiszteletet
tartottak a Sajóládi Református Templomban harangszentelés alkalmából.
Ezen az igen különleges és rendkívüli istentisztelelten megszentelték és felavatták Sajólád tavaly
felszentelt új református templomának új harangjait.
Az istentiszteleten az igét Pásztor Dániel, a
Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökhelyettese hirdette. Köszöntőt mondott Szőnyi Tamás,
a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye esperese, Tállai András, községünk parlamenti képviselője,
Pozbai Zoltán polgármester úr, Debreczeni Balázs
Sajóperti polgármestere és a megjelent egyházi képviselők is.
A harangot állami támogatásából és nem utolsó sorban a hívek adományaiból vásárolta az egyházközség, hogy ezentúl a Sajóládi Református Templom
tornya is hirdethesse a Isteni szeretetet és jóságot.
Az ünnepi istentiszteleten sokan részt vettek,
nem csak Sajólád, hanem a szomszédos a községek lakosai közül is, együtt örülve ezen a lelkileg felemelő,
meghitt, ünnepi alkalmon.
Az ünnepi istentisztelet után az egyházközség
presbitáriuma szeretetvendégséggel fogadta mindazokat, akik megtisztelték templomukat jelenlétükkelMIKULÁS ÜNNEPSÉG
azen jeles alkalomból.
Varga-Bócsi Ágnes
December 6-án, csütörtökön fél négykor Sajó„Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirládra is megérkezett a Mikulás.
dessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy
Sok lelkes kisgyerek, óvodások és kisiskolánagy az Ő neve!”
sok várták őt a Sajóládi Fráter György Általános IsÉzsaiás 12,4
kola aulájában.
Minden kicsi kapott tőle egy-egy csokit, leSZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉS
hetett vele fényképezkedni, majd amikor útra kelt,
2018. november 11-én 90 születésnapja al- hogy máshol is örömet szerezzen a gyerekeknek, a
kalmából a Magyar Köztársaság nevében Pozbai Kalamajka bábszínház előadása következett: egy
Zoltán polgármester úr köszöntötte özv. Demkó Ká- mesét adtak elő, melynek címe: a Legkisebb Mikulás.
rolynét, Bözsi nénit..

A Ládi Körkép szerkesztősége is ezúton kíván neki még sok, erőben és egészségben eltöltött
évet!
Szerk.

Fotók a 16. oldalon

Takácsné Gah Erzsébet

BEHARANGOZÓ
Érdemes előkészíteni a naptárakat, mert
2019-ben is érdekes programokkal várunk majd
mindenki t rendezvényeinken:
Elsőként említeném a február 16-i programunkat, amely a Házasságkötő Teremben lesz, és
Pál Feri atya fog előadást tartani a párkapcsolatokról
és a családról.
Március 2-án pedig ismét bálozunk majd, az
általános iskolában.
A további programokról későbbi számainkból, a Közösségi Ház Facebook-oldaláról, hirdetőinkből értesülhetnek
Takácsné Gah Erzsébet
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Emberek, arcok, hivatások Sajóládról
BÜSZKESÉGEK SAJÓLÁDON
Beszélgetés Sajólád gyermekorvosával, dr.
Majorosné dr. Hortai Ritával, aki a közelmúltban
lett a Kartal-Veczán díj birtokosa
Nagy megtiszteltetés ért engem azzal, hogy
a Ládi Körkép szerkesztőségének megbízásából
megszólíthatom településünk kedves, szeretettel teli
gyermekorvosát, dr. Majorosné dr. Hortai Ritát, aki
a közelmúltban, október 22-én vehette át a XIV. Miskolci Nemzeti Estély rendezvényen a Kartal-Veczán
díjat a Művészetek Házában.
Ezt az elismerést a keresztény, nemzeti szellemiség körében kiemelkedő közéleti munkában
végzett munkásságáért adnak át olyan embernek,
aki példamutató tevékenységével kiérdemelte Miskolc város elismerését. Szívből gratulálunk neki és
nagyon büszkék vagyunk rá!
Nevét tisztelet övezi Sajóládon is, hiszen évtizedek óta végzi gyógyító szolgálatát a kisgyermekes
anyukákat segítő munkájával. Első kérdésemmel a
településhez kötődő kezdetekre utalnék vissza. Hogyan emlékszik vissza azokra az időkre, mikortól
fogadja kis betegeit a helyi Egészségházban?
Köszönöm szépen az elismerést!
Pontosan harminc esztendeje kerültem az akkor
megalakult gyermekorvosi körzetbe és azóta is hűséges vagyok Sajóládhoz, bár megvallom megelőzően semmit sem
tudtam róla. Aztán lassan a szívemhez nőttek az immáron
másod-vagy harmadgenerációs gondozottjaim így valószínű, hogy már innen is fogok nyugdíjba menni.
Közel 30 éve dolgozom Sajóládon óvodapedagógusi beosztásban és már több alkalommal
volt szerencsém a doktornővel találkozni a mi kis
gyöngyszemeink vizsgálata során, így bátran bizonyíthatom a gyermekekkel tanúsított odaadó, példás magatartását, ahogy lehajolt a kicsikhez és oly
hamar elérte náluk azt a bizalmat és figyelmet, eloszlatta félelmüket, empátiájával rátermettségéről
adott tanúbizonyságot. A díjátadó esten személyesen
nem tudott jelen lenni, mert Erdélyben, Böjte Csaba
gyermekotthonaiban teljesített missziós küldetésben
szűrő és gyógyító szolgálatot. Milyen emlékekkel,
élményekkel tért onnan haza, megosztaná a kedves
olvasókkal az ott töltött idejéből fontosnak tartott
gondolatait?
Mindig örömmel megyek ezekre, a szűrés céljából
létrejött körutakra, mivel az ott élő, sokszorosan hátrányos
helyzetű gyermekeknek nem adatik meg a román állam részéről az az egészségügyi ellátás, amelyet a „kis Magyarországon” a mi gondozottjaink, kis betegeink élvezhetnek.
Így – a kecskeméti orvos csoport tagjaként-több gyermek-
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nek tudtunk segíteni, rejtett betegségeik kiszűrésében, ill.
betegségeik orvoslásában.
De nem csak adunk, hanem kapunk is tőlük. Ott,
az otthonokban értheti meg igazán az ember a szeretet nevelő értékét. Azok a gyermekek, akik az élettől csak rosszat
kaptak, akik éheztek, szenvedtek, mert testileg és lelkileg
durván bántalmazták őket, akikkel nem törődött senki, bekerülve ezekbe a családias, szeretetteljes közösségekbe és
ott az őket körülvevő figyelem, elfogadás és hívő nevelés
hatására megváltozik az életük. És ez nem az anyagiakra
értendő, hiszen nem dúskálnak a javakban, de megtanítják őket egymásért élni, a társaknak segíteni, dolgozni, az
általuk fogyasztott élelmet előállítani (kertészkednek, állattokat tartanak és gondoznak), tehát küzdeni magukért
és másokért is. Céljuk van az életükkel s ezért tesznek is,
tanulnak, törekednek arra, hogy ezeket el is érjék. Így a
legtöbben képesek lesznek normális életvitelre, megállják a
helyüket a munka világában is és szép családot alapítanak.
Többen gondozóként, házvezetőként visszakerülnek otthonokba, hogy tovább adhassák azt a szeretetet és gondoskodást, amit ők kaptak, annak idején.
Gyógyító munkája mellett egészségfejlesztési
programokat szervez és szenvedélyesen vonzódik az
irodalom felé. Alapító tagja a 2008-ban alakult Éltető
Lélek Irodalmi Körnek és a tavalyi éven szerveződött Versbarátok Körének is egyben. Az ünnepségen
Csurka István művéből halott gondolatok ragadtak
magukkal:”Lehetnénk többek, jobbak, akár hasznosabbak is…”Jól érzem, hogy doktornőt is ehhez hasonló érzések sarkallták a tenni akarás irányába és
indult el azon az úton, mely a többletet nyújtja, változtatásra késztet. Egy három gyermekes édesanya,
akit 4 unokával áldott meg a jó Isten, hogy tudja
ilyen rendkívüli módon beosztani az idejét és barátokat toborozni kedvenc időtöltéséhez, a versek
szeretetéhez, a sokoldalúságának bizonyításához?
Megtudhatjuk ezt a titkot?
Van egy közmondás: ”Mindent lehet, csak akarni
kell”! Én úgy módosítanám, hogy az ember, amit szeret és
talán talentumot is kapott hozzá, arra kell, hogy szakítson
időt!
Toboroznom nem kellett, mert a hasonló gondolkodású és értékrendet valló emberek megtalálják egymást, így
szinte spontán, mondhatnám „égi ”akaratra állt össze kis
társaságunk,a „Versbarátok köre”. Úgy érzem, hogy ebben
a liberális irányba elmenő világban fontos, hogy az igazi kincsekre és értékekre –a hitre, hazaszeretetre, a családi
élet fontosságára, a gyermekáldásra-felhívjuk az emberek
figyelmét.
De persze nagyon fontos, hogy a családomra, uno-

káimra és a velünk élő 90 éves édesanyámra is legyen időm,
ami bizony átgondolt szervezést igényel. Nekem a nap fél
5-5-kor kezdődik, innen csípek le 1-1 órát az irodalmi búvárkodásra.
A Kartal Ernő, minorita szerzetes és a Veczán
Pál, evangélikus esperes által alapított díj rangos elismerés a keresztény értelmiségek szövetségében. A
közel másfél évszázados (136 éves) Arany János évfordulós nap és az 1956-os forradalomra emlékezés
méltónak bizonyult erre. Mivel a díjat távollétében
lánya Molnárné Majoros Éva vette át és Ő olvasta fel
köszönő szavait- záró gondolatként idéznék belőle a
Ládi Körkép közönségének:
„Saját berkeimben mindig szerettem szervezni,

rendezni valamit. Valami olyat, amivel a gyógyításon túl
is adhatok valami többletet a környezetemnek. Hozzávetőleg 10-11 éve visszataláltam fiatalkori szenvedélyemhez, a
szavaláshoz. Ráébredtem, hogy ez az az eszköz, amellyel
megvallhatom hitemet, hazám iránti elkötelezettségemet és
talán irányt mutathatok a hallgatóimnak.”
Köszönöm a lehetőséget az interjú elkészítéséhez és az újságcikk megjelenéséhez! További munkájához kívánunk erőt, egészséget és elszánt elvei
melletti kitartást!
December hónap lévén kívánunk családja
körében eltöltött áldott ünnepeket és békés, boldog
újévet!
Bugyinkóné Ronyecz Ágnes

Gyerekkuckó
Mit mondjunk a gyereknek, ki hozza az ajándékot?
A kisgyermek képzeletvilágát a mesék fejlesztik leginkább. A 2-8 éves korú gyermek gondolatvilágát a mesék uralják. Éld bele magad a gyermek
fantáziavilágába és gondolkodj az ő fejével! Gyermekké kell válnunk, ha meg akarjuk érteni a csodát!
Mi felnőttek is szeretnénk képzeletbeli világban élni,
nem?
A Mikulásban való hit fontos alapköve a
gyermeki igazságról és jóságról való gondolkodás.
Mindig a jó győzedelmeskedik a mesében is, a jóságos apó hozza az ajándékot is. A gyermek hite megvédi őt a félelmeitől, legyőzi szorongásait. A gyermek fejében addig él a Mikulás, amíg meg nem tudja
különböztetni a valóságot a mesevilágtól. Ne erőltesd rá az igazságot, ha úgy érzed, hogy még nem áll
rá készen a gyermeked! Mondhatjuk nekik, hogy a
Mikulás azért, mert szereti a gyermeket, örömet akar
szerezni, neked is hoz majd valamit.
A változás a gyermeki gondolkodásban 5-6
éves kor tájékán kezdődik. Iskolába kerüléskor már
képes a gyermek a dolgok mögé látni, észre veszi,
hogy a szomszéd hangján szólal meg a Mikulás. Ebben az időben a nagyobb gyerekek kíméletlenül felvilágosítják a Mikulás létezéséről. Legyünk képben,
hogy áll össze a történet a gyermek fejében. Kerüljünk közel az ő gondolkodásmódjához!
A gyerekek egy idő után arra is rájönnek,
hogy akkor is kapnak ajándékot, ha igazából nem
érdemlik meg, de egyben arra is megtanítjuk őket,
hogy mit jelent önzetlenül adni és nem várni cserébe
viszonzást.
Amikor a gyermek kezdi megérteni, hogy
nem teljesen úgy van minden, ahogy eddig hitte, át
kell segíteni ezen a folyamaton. Hagyni kell óvodás-

korban, hadd éljenek a mesék és csodák világába,
betöltekezhessenek vele, majd hagyni kell, hogy kinőhessenek belőle, ha eljön annak az ideje. Hozzávetőlegesen 8-9 éves korukra már tudják, hogy vannak
a mesében olyan részek, amik a valóságban nem léteznek.
A realitásérzék megszilárdulása egy folyamat, ahogy a Mikulás képének változása is az. Négy
éves korukra 85%, hat évesen 65%, míg a 8 évesek
közül kb. 13% hisz a Mikulásban. Az igazság és a
hazugság éles elkülönítése a felnőtt gondolkodás jellemzője, ennek mentén a gyermekek világa biztosan
nem érthető meg. A varázslatot azonban érdemes
megőriznünk! Az a gyermek, aki mesék nélkül nő
fel- boldogtalan felnőtt lesz! Azok a kisgyermekek,
akiknek rendszeresen mesélnek otthon, gazdagabb
fantáziával, jobb rajzkészséggel rendelkeznek, mint
azok a társaik, akiknek nem jut a mesehallgatás élményéből.
Alakítsd ki családodban az ünneplési szokásokat, együttes készülődést, boldog várakozást és az
együttlét fontosságát!
A hagyományok megtartása, tovább éltetése gazdagíthatja a közös ünneplésünket. Ne várjuk,
hogy a kereskedelem töltse meg az ünnepet tartalommal! Rajtatok, szülőkön múlik, hogy milyen tartalommal töltitek meg az ünnepet. Add meg gyermekeidnek a boldog gyermekkort!
Bugyinkóné Ronyecz Ágnes
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KÖLYÖK FEJTÖRŐ

Megtalálod a 10 különbséget?

ADY ENDRE: KARÁCSONY
I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

CSAK EGY RECEPT
Mézeskalács
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1,5 dl méz, 1 egész tojás, 5 dkg margarin, 13 dkg
porcukkor, 1,5 kéváskanál szódabikarbóna, 1 comag mézeskalács fűszerkeverék.
Elkészítés: A megolvasztott mézet és margarint elkeverjük a porcukorral,
a tojással és a fűszerkeverékkel. A lisztet elkeverjük a szódabikarbónával,
majd apránként adagoljuk a mézes keverékhez. az elkészült tésztát 5-6
órán keresztül állni hagyjuk, majd fél centi vastagra nyújtjuk, és a kívánt
formákra szaggatjuk. A sütőt melegítsük elő 180 °C-ra, és a süteményt süssük aranybarnára.
Tipp: Az elkészült süteményeket helyezzük zárható edénybe, és helyezzünk mellé egy félbevágott almát, így a sütemény visszapuhul.
Keressünk kis segítő kezeket, hisz a gyerekekkel, unokákkal való együttsütögetés igazi karácsonyra hangoló móka lehet!
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III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

Ünnepekre hangoló
FŐSZERKESZTŐI ÜDVÖZLET
Mint ilyentájt oly sok mindenkit, engem is elfog az év végi összegzés, számvetés érzése, és elméleti leltárt kezdek gyűjteni, hogy mi minden történt
velem ebben az évben.
Magánemberként és főszerkesztőként is elmondhatom dolgos, munkával teli évet tudhatok
magam mögött. Sok szempontból hosszúnak, máshonnét nézve pedig rövidnek tűnt ez az esztendő,
pedig az esztendő az esztendő...
A legfontosabb a Ládi Körkép vonatkozásában, hogy 2018-ban én lehettem Sajólád újságjának
főszerkesztője. Szerkesztőtársaimmal és íróimmal
sokat fáradoztunk, hogy a lapot megtöltsük olyan
tartalmakkal, amelyekben mindneki megtalálja a
számára érdekeset.
Kaptunk rengeteg elismerő, kedves szót és
pár építő jellegű kritikát, pontosító észrevételt. Mindegyikért nagyon hálásak vagyunk, hiszen továbbra

is az a célunk, hogy megtöltsük a lapot élettel, tartalommal. Szerencsére községünkben zajlik az élet,
számos rendezvényről tudósítottunk, sok új arcot bemutathattunk ebben az évben.
Szeretném megköszönni munkatársaimnak a
kitartó szerzői munkát, hogy velem is beültek ebbe
a hajóba. Fotósainknak, Keresztúri Ágnesnek, Krajcz
Anitának és Kovács Bécinek, hogy mindig volt „képük” és fotóikkal tehettük színesebbé a kiadványt.
Köszönöm a családomnak a bíztatást és a támogatást, hisz az íráshoz vagy a szerkesztéshez sokszor volt szükségem csendre, amit segítettek biztosítani.
Ezúton kívánok minden kedves olvasónknak
kellemes év végi leltározást, valamint áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet
a magam, és a Ládi Körkép stábja nevében!
Találkozunk 2019-ben!
Üdvözlettel: Varga-Bócsi Ágnes

KARÁCSONYI POSTAHIVATAL
Karácsonyi postahivatal? Ha lenne még ilyen… A felnőttek és gyerekek szíve mit is üzenhetne karácsony közeledtével? Mit kívánhatna? Mit kérhetne? Mit remélhetne?
Karácsony a küszöbön áll és vár… Régmúlt esték igaz értékeire, szerény fényeire, a szív mélyéről
jövő érzéseire, melegségére, méltó, az alkalom valódi értékét megragadó ünneplésre… Talán már sokunk
számára megfakultak gyermekkorunk csinos kis karácsonyfájának fényei… Csillogóbb, magasabb és gazdagabb fákra vágyunk már.
A most következő történet nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek meséje is lehetne! Szeretettel kézbesítem a Ládi Körkép „karácsonyi postahivatalán” keresztül a kedves Olvasóknak a következő szívmelengető történetet.
„Égig érő karácsonyfát kért egyszer egy kisfiú. Egy olyan kisfiú, akinek mindig minden óhaját és
kívánságát teljesítették. A szülők most sem sajnálták a költséget, az időt és a fáradságot, hisz egyetlen magzatukról volt szó, és tömérdek utánjárással beszerezték az égig érő karácsonyfát. Persze, a csillagokat verő
karácsonyfa miatt ki kellett bontani a födémet és a tetőt is, különben hogyan is fért volna a szobába? De ki
törődik ilyesmivel? Semmiképp se az olyan szülők, akik égig érő karácsonyfát vásárolnak.
Az égig érő karácsonyfához egy égig érő létra is kellett. Rendeltek hát egyet a létragyárból. Ha a
karácsonyfadísz-árusok áru nélkül maradtak azon a karácsonyon, csak azért eshetett meg, mert az égig érő
karácsonyfa feldíszítéséhez tenger sok dísz kellett.
A derék szülők telepakolták a kocsijukat, sőt még az utánfutójukat is. Ám így is hétszer kellett fordulniuk. A szaloncukrot aztán már teherautókkal fuvaroztatták haza. Ezek után végre hozzáfoghattak, hogy
méltóképpen felékesítsék a világ legcsodálatosabb karácsonyfáját. Melegítőbe bújtak, a melegítőre anorákot
húztak, az anorákra bundát öltöttek, s így kapaszkodtak egyre feljebb és feljebb az égig érő létrán. A díszekkel telt kosarakat, akárcsak a sza¬oncukrot, csigákkal húzták fel.
A létra egyik oldalán a papa állt, a másikon a mama. Hanem hiába keltek hajnalok hajnalán, ezzel a
munkával semmiképpen sem tudtak megbirkózni, hisz egyre magasabbra és magasabbra kellett hágniuk.Így
aztán karácsonyeste, amikor a világ valamennyi karácsonyfáján már felragyogott a gyertyafény, és szikrázni
kezdtek a csillagszórók, az égig érő karácsonyfa tövében egymagában álldogált a kisfiú. Álldogált és várdogált.
Telt-múlt az idő, és a szülők még mindig nem kerültek elő. Másutt már rég asztalt bontottak, sőt már
az edényt is elmosogatták, de az égig érő karácsonyfa büszke tulajdonosainál még híre-hamva sem volt a karácsonyi vacsorának. A csodálatos karácsonyfa alja sötéten állt a lakásban, és a megbontott tetőn át metszően
áradt be a karácsonyi szél fagyos lehelete. A kisfiú irhabundájában is fázott, didergett. Hát még a szülők, ők
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vacogtak csak igazában, odafenn, az égig érő létrán, a hófelhős karácsonyi éjszakában! Ha lenéztek, semmit
se láttak: szemük elől felhők takarták a város fényeit. A papa bajszára jégcsapok fagytak, a mama szemöldöke zúzmarás lett, az orrukra pedig jobb nem is gondolni!
A többi gyerek már rég aludt, és aludtak a karácsonyi játékok is. Az álmok diós- és mákoskalácsillatot
árasztottak. És aludtak a felnőttek is. Utolsónak a tévé bemondónénije feküdt le, hiszen neki kellett elbúcsúznia a kedves televíziónézőktől. És a tévékészülékek is aludtak: a fekete-fehérek és a színesek is.
A kisfiú hirtelen rádöbbent, hogy ostoba módon a lehetetlent kérte. És a szülők is rádöbbentek az égig
érő létrán, hogy nagy ostobaság minden képtelen kérés teljesítése, azaz teljesíteni akarása.
A kisfiú sírni kezdett, és ahogy könnyei a karácsonyfa alsó ágára hullottak: csoda történt. Az égig érő
karácsonyfa formás kis fenyőfává változott, a megbontott tető nyílása eltűnt az égig érő létrával egyetemben,
és a szülők is ott álltak mellette.
A jégcsapok eltűntek a papa bajszáról. A mama szemöldökéről eltűnt a zúzmara. A szülők kibújtak a
bundákból, és nevettek. Lehámozták magukról a kucsmáikat, sáljaikat, és nevettek. Levetették az anorákjukat, és nevettek.
Igen, nevetve álltak a karácsonyfa mellett, mintha azt nevették volna, hogy csak tréningruhát viselnek. Hogy karácsonykor melegítőben álldogáltak, s nem ünnepi díszben.
A fő, hogy végre megtarthatták a karácsonyestét! És egyikük sem bánta, hogy karácsony éjszakáján
fogyasztják el a karácsonyi vacsorát.
Ragyogtak a karácsonyfa gyertyái, csillogtak a díszek, és szikraesőt ontottak a csillagszórók. Az ajándékcsomagok felbontva hevertek a fa alatt. A papa a plafonra nézett, és bajszába rejtette szégyenkezését. A
mama a csillárt nézte, és nem mert a papára pillantani. Aztán mégis egymásra néztek, összekacsintottak és
nevettek.
A kisfiú is nevetett. Nevetett, és soha többé nem állt elő eget verő kérésekkel, kívánságokkal. Így
például soha többé nem kért karácsonyra égig érő karácsonyfát, születésnapjára toronyórát aranylánccal
és így tovább. A legnagyobb kívánsága egy testvérke volt. Esztendőre vagy kettőre teljesült is kívánsága: a
mamának megszületett a kislánya. Így azóta karácsonykor ketten néznek mosolyogva a szoba közepén csillogó-villogó karácsonyfára.”
Istentől áldott szép karácsonyt Mindenkinek!					
Szendrei Csilla

Karácsonyi
köszöntő

A

keresztény ember számára a karácsony várása már az adventi
készülődéssel kezdetét veszi. A hit, a remény, az öröm, majd
a szeretet gyertyái nem csak otthonunkat, de szívünket is
igyekeznek felkészíteni az év talán legmeghittebb, legbensőségesebb időszakára. A „meghitt” szó közelséget, melegséget jelent. Olyan
érzéseket, amelyekre leginkább szükségünk van a zord téli idő beköszöntével, az esztendő munkában töltött, fárasztó, néha személytelen
hétköznapjait magunk mögött hagyva.
A hóval lepett utcák, terek láttán sokunkat még felnőttként is eltölt
valami mélyről jövő, gyerekkorunkban gyökerező öröm. Az ünnepi fények,
a hangok és illatok megidéznek egy kedves emléket, egy arcot, egy jó szót.
Ajándékok után kutatunk, díszítjük otthonainkat, néha talán túlságosan is
igyekezve megfelelni a korunk támasztotta elvárásnak, miközben a szívünk
mélyén a legtöbben ugyanarra vágyunk. Ha megkérdezzük magunktól,
vajon miért is várjuk, miért szeretjük a karácsonyt, a magam részéről azt
válaszolnám: azért várjuk, mert ez a legemberibb ünnepünk.
A keresztény világ karácsonykor Krisztus eljövetelét ünnepli. Jézusét, aki
kisdedként, puszta emberi mivoltában, a legegyszerűbb és legszerényebb
körülmények között érkezett közénk. Ha képesek vagyunk megtalálni és
megélni az ünnep valódi értelmét és üzenetét, akkor boldog, szeretetben
feltöltődött emberként vághatunk neki az új esztendőnek is.
Próbáljunk ezért mi is a következő napokban minél több figyelmet,
megértést mutatni szeretteink, ismerőseink iránt és ne sajnáljuk az
időt egy jó beszélgetésre. Böjte atya szavait idézve: „Próbáljunk mi
magunk lenni a karácsonyi ajándék!”

E gondolatok jegyében kívánok
áldott, békés karácsonyt és meghitt ünneplést!
Tállai András
országgyűlési képviselő
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