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Az önkormányzat hírei, aktualitások
TESTÜLETI HÍREK
SZEPTEMBER
A képviselő-testület 2019.
szeptember 17. napján tartotta
munkaterv szerinti utolsó ülését az
önkormányzati választások előtt.
Elsőként a szociális célú
tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
került sor. A rendeletben megfogalmazott igénylési szabályok
alapján az idén több háztartás
tudja majd igénybe venni a támogatást, mivel emelkedett a jövedelemhatár. A részletszabályokat külön hirdetményben tettük közzé.
***
Elfogadta a testület az I.
féléves költségfelhasználásáról,
gazdálkodásáról, szóló beszámolót. A gazdálkodással összefüggésben a testület döntött a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról is, melyet elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló elégtelen feladatfinanszírozás indokol.
***
Újra módosította a testület
a fogorvosi körzet feladatellátási szerződését tartós helyettesítés
miatt, mivel a tartós helyettesítés

ideje alatt a korábbi heti 30 óra
helyett heti 22 órában lesz elérhető a fogorvosi ellátás a sajóládi
- sajópetri fogorvosi körzetben.
***
300.000-forint
vissza
nem térítendő támogatásban
részesítette az önkormányzat
a Sajóládi Sportegyesületet. A
támogatást az egyesület   működési   költségekre fordíthatja:
nevezési díjakra, sportfelszerelések vásárlására, egyéb működéssel összefüggő kiadásokra.
***
A Helyi Választási Iroda
vezetőjének javaslatára döntött
a testület a Szavazatszámláló Bizottságok választott tagjainak kiegészítéséről, pótlásáról. Sajóládon két szavazókörben adhatják le
szavazataikat a választópolgárok,
az itt működő szavazatszámláló
bizottságok tagjainak kiegészítésére, pótlására került sor összeférhetetlenség és lemondás miatt.
***
A korábbi évekhez hasonlóan csatlakozott az önkormányzat a 2020. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.
Az önkormányzat 2002-ben csatlakozott először a programhoz, azóta ez folyamatos. A csatlakozást

követően a pályázat kiírásának
határideje: 2019. október 4. melyet
az önkormányzat a hirdetőtáblákon és honlapján tesz közzé. A
pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november
5. A beérkezett pályázatok elbírálási és rögzítési határideje az önkormányzat részéről az EPER-Bursa rendszerben: 2019. december 5.
***
A Sajóládi Gyöngyszem
Óvoda vezetője kérte a testület
hozzájárulását az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséhez. Az óvodai létszám
alakulásában kedvező folyamatok tapasztalhatók, folyamatosan
nő a beíratott gyermekek száma.
***
Pályázat
benyújtásáról
döntött a testület közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás   iránt:
a 400.000-Ft összegű pályázatból a
Közösségi Ház bútorzatát kívánja részben lecserélni a fenntartó.
Veres Mária
jegyző

VÁLASZTÁSI HÍREK
2019. október 13-án rendkívüli esemény nélkül lezajlott Sajóládon a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.  A polgármesteri címért
két jelölt indult, a 6 fős képviselő-testületi tagságért 15 jelölt jelentkezett. A roma nemzetiségi önkormányzati
testületi tagságért, mely 3 fős, 8 jelölt versenyzett.
A helyi önkormányzati választáson a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 2301 fő, melyből 45,28%-a jelent meg a szavazóknak, amely 1042 főt jelent.
A roma nemzetiségi választáson a névjegyzéken szereplő 157 választópolgárból 99 fő jelent meg,
mely 63,06 %-os részvételt jelent.
A 2019. évi polgármester választás eredményei
A polgármesterválasztás két jelöltje közül Pozbai Zoltán 570 szavazatot, míg Alexa Bertalan 467 szavazatot kapott, így a 2010. óta polgármesteri tisztséget betöltő Pozbai Zoltán kezdi meg 3. polgármesteri
ciklusát.
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A 2019. évi helyi önkormányzati képviselő-választás eredményei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15.

A jelölt hivatalos neve

Szervezet

Szerencsésné Szabó Judit
Bodó Lili Mercédesz
Kerekesné Németh Beáta
Kasaróczki Beatrix
Czaga Gábor
Czaga István
Gyulainé Libárdi Ágnes
Czaga János András
Péter Szabolcsné
Princz Jánosné
Kereszturi Ágnes
Mihalek József
Furcsa Ferencné
Makrai Tamás
Varga Norbert

független
független
FIDESZ – KDNP
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
FIDESZ – KDNP

Szavazatok
száma
357
155
247
173
452
276
78
405
166
515
210
154
458
547
621

A képviselő-testület mandátumot elnyert tagjai a következők:
1. Varga Norbert
2. Makrai Tamás
3. Princz Jánosné
4. Furcsa Ferencné
5. Czaga Gábor
6. Czaga János András
A roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményei:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A jelölt hivatalos
neve
Rontó András
Orosz László
Rontó Pál
Rontó László
Hankó Attila
Szabó Tibor
Mihalek József
Hankó Ferenc

Szervezet
LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Abaúj Reménye Egyesület
Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete
LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
LUNGO DROM Országos Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

Szavazatok száma
52
16
25
10
25
12
36

Mandátumot nyert képviselők:
1. Rontó András
2. Hankó Ferenc
3. Mihalek József
A települési önkormányzati és a roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületek alakuló ülésére 2019. október 22-én kerül sor.
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Veres Mária
jegyző

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK
HIRDETMÉNY
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI TULJADONÚ ÉPÍTÉSI TELKEK

A Képvislő Testület 2016. március 16-án tartott testületi ülésén polgármesteri javaslatra határozott arról, hogy a Katona József utcán található eladásra szánt építési telkek vételárát 700 Ft/m2 árban
határozza meg.
A vevőnek a kedvezményes telek vásárlásához az alábbi feltételekkel kell rendelkeznie, melyeket hitelt érdemlő módon igazolnia kell:
- szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban
- legalább folyamatos 720 napos biztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie
- büntetlen előélettel kell rendelkeznie
- beépítési kötelezettség vállalása 3 éven belül,
mely kötelezettség az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül
- emellett az ingatlan- nyilvántartásba 10 év elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az önkormányzat javára
Az építési telkek szilárdburkolatú úttal, az
ingatlanra bekötött szennyvízcsatornával és bekötött
gázcsonkkal rendelkeznek. Az ivóvíz a telkekre beköthető.
A 13 db 800 m2-es telekről érdeklúdni, további információt kérni a Polgármesteri Hivatalban,
A szociális célú tűzifa támogatási kérelmet a ügyfélfogadási időben lehet.
Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani az 1. mellékVeres Mária
let szerinti nyomtatványon 2019. november 15. (péntek)
jegyző

Sajólád Község Önkormányzat képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 8/2019.
(IX.18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség nyílik a
szociálisan rászorultak számára tűzifa támogatás iránti
igény benyújtására.
A szociális célú tűzifa támogatás azoknak állapítható meg,
a) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000-Ft/fő),
egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 500
%-át (142.500-Ft/fő).
b) és vegyes fűtéssel rendelkeznek és a lakás téli
fűtését ezzel biztosítják.
Az (a) és a b) pontban megállapított feltételeknek
együttesen kell fennállniuk.
A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag természetben nyújtható és háztartásonként csak egy jogosult
részesülhet támogatásban.

napjáig. A benyújtásra nyitva álló határidő jogvesztő.
A jogosultság megállapításához csatolni kell a lakásban élő család minden tagjára vonatkozó, a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásokat, a vegyes
tüzelésre vonatkozó, 2019. július 01. napját követően vásárolt legalább 5 q tűzifa, vagy 5 q szén mennyiségről
szóló számlát. A támogatás odaítéléséről az Egészségügyi
- Szociális Bizottság dönt. A kapott támogatás felhasználását a helyszínen a Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti.
A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
maga használhatja fel. Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és
kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való
juttatás igénylésekor a támogatásból kizárható.
Amennyiben a kérelmező vagy a kérelmezővel
életvitelszerűen egy háztartásban élő személy az igénylést megelőző 3 éven belül a korábban részére biztosított
tűzifát értékesítette vagy azzal visszaélt és ez hatóság által jogerősen megállapításra került, jelen rendelet alapján az igénylésből a kérelmezőt ki kell zárni.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanoknál zöldhulladék gyűjtésre korábban használt, régi
típusú, nem szabványos hulladékgyűjtő edények
járműbe történő, gépi ürítésre nem alkalmasak, ezek
ürítése munka- és balesetvédelmi okokból nem biztonságos.
Ennek megfelelően 2019. október 1-től a zöldhulladék gyűjtése kizárólag a BMH Nonprofit Kft.
által rendszeresített zöld színű ZÖLDHULLADÉK
feliratú gyűjtőzsákokban és szabványos (kerekes)
gyűjtőedényben történik. A zsákok a helyi Polgármesteri Hivatalban vagy a járaton dolgozó, gyűjtést
végző kollégáknál igényelhetők.
A gyűjtőzsák INGYENES, a gyűjtési nap nem
változik. Legközelebb november 26. és december 10.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű
faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok
mellett. Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem
szállítják el!
Kérjük, hogy a megtelt zsákokat és edényeBEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. NOVEMBER 15. (PÉNket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6
TEK) NAPJA (elmulasztása jogvesztő)
óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
Bővebben:
https://bmhnonprofit.
Sajólád, 2019. szeptember 18.
Veres Mária hu/2019/08/14/tajekoztatas-sajoladi-lakosok-szajegyző mara/
BMH NonprofitKft.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötések

Születések
2019. augusztus - szeptember

2019. 08. 30. - Kui Tamás és Illés Daniella
2019. 09. 02. - Szalay Szilveszter és Kovács Ágnes
Beáta
2019. 09. 26. - Orgon Sándor és Ökrös Éva
2019. 09. 26. - Szecsődi Krisztián és Babcsány
Alexanda

Rontó Alina Fruzsina - 2019. 08. 13. (an.: Rontó
Fruzsina)
Szabó Tivadar Rajmond - 2019. 08. 20. (an.: Szabó
Tímea Mária)
Sinka Zoé - 2019. 08. 21. (an.: Mészáros Barbara
Cintia)
Daruka Máté - 2019. 08. 21. (an.: Molnár Alexandra)
Makrai Nimród - 2019. 08. 23. (an.: Mikitkó
Angelika)
Vas Kristóf Kende - 2019. 09. 08. (an.: Vas Evelin)
Adatszolgáltató: Bócsi Alexandra
    anyakönyvvezető

Elhalálozások
2019. augusztus-október
2019. 08. 08. - Kardinál Antal
2019. 08. 20. - Szepesi Zsolt Olivér
2019. 09. 17. - Szalina József Viktor
2019. 09. 29. - Vizsolyi István János
2019. 10. 05. - Négyesy Károly Imréné
2019. 10. 06. - Négyesy Károly Imre

Intézmények hírei, eseményei
SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA
A NEVELÉSI ÉV KEZDETE
a Sajóládi Gyöngyszem Óvodában
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2019. május 6-17-ig tartott a beiratkozási időszak. 29 új gyermeket írattak be, akik közül 4-en már
jártak óvodába, költözködés miatt kérték a szülők az
óvodai jogviszony létesítését. Ebben a nevelési évben
a beirt gyermeklétszám 109 fő.
A csoportok létszáma:
- Pillangó - Kiscsoport 20 fő
- Méhecske – Középsőcsoport 26 fő
- Micimackó – Nagy-középső csoport 30 fő
- Katica – Nagycsoport 33 fő
Augusztus 26-tól megkezdődött a beszoktatási időszak és folyamatosan érkeznek az új kiscsoportosok, minden héten ketten hárman ismerkednek
a csoport életével. Fontosnak tartjuk, hogy a kezdeti
időszakban bevonjuk a szülőket is, hiszen az első elválás nehézséget okoz szinte minden gyermek számára. Néhány órát az óvodában töltenek az édesanyák a gyermekeikkel, majd fokozatosan csökken
ez az idő és egyre hosszabb ideig maradnak itt a kicsik a szülő nélkül. Amikor már délelőtt nincs sírás
és zökkenőmentesen zajlanak a tevékenységek, akkor jön az újabb próbatétel: az itt alvás. Fontosnak
tartjuk, hogy otthon is aludjanak délután, mert ha ez
folyamatos, a délutáni alvás nem okoz problémát a
gyermekek számára. A nyugodt pihenés érdekében
mindig kérjük, hogy hozzák az otthoni plüssállatokat, „alvókákat” biztosítva a gyermekek nyugalmát.
Amikor már megszokják, hogy a szülők itt hagyják
és délután értük jönnek, akkor már magabiztosan

élik óvodai életüket és tevékeny részesei az ott zajló
eseményeknek.
Pedagógiai Programunk a Hagyományok és
Helyi Szokások éltetését tartja kiemelt feladatainak,
ami egész éves nevelőmunkánkat áthatja. Ebben az
évben is igyekszünk sok élményhez juttatni a gyermekeket a különböző rendezvények, jeles napok, ünnepségek szervezése által.
Első zenés rendezvényünkre október 15-én
a POM-POM FAMÍLIA zenekar közreműködésével
került sor. Nagyon jó hangulatú, vidám délelőttben
volt részük a gyermekeknek. A könyvtárnak köszönhetően ingyenes volt a műsor. A gyermekek boldogan táncoltak, énekeltek és tevékeny részesei voltak
a fellépők által kezdeményezett mozgásos tevékenységeknek. Terveink között szerepel ebben a nevelési
évben is újabb fellépőket hívni az intézménybe, és
bábszínházi előadásra utaztatni a gyermekeket.
Az adatok tükrében látható, hogy magas a
gyermeklétszám, ez számunkra öröm, mert a településen élő gyermekek szülei elenyésző kivétellel a
mi intézményünket választják. Fontos feladatunknak
tartjuk, továbbra is az értelmi képességek mellett a
gyermekek szociális képességeinek fejlesztését, érzelmi életük kiegyensúlyozottságának biztosítását.
A szülőkkel történő kapcsolat mélyítésére
továbbra is szeretnénk családi napok szervezésével
lehetőségeket biztosítani. A gyermekek számára eseményekben, élményekben gazdag nevelési évet tervezünk.
Bartók Jánosné
óvodavezető

Közösségi hírek, események
KÖZÖSSÉGI HÁZ
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS MULATSÁG
Szent Mihály napját ünnepeltünk 2019.szeptember 28-án a sajóládi Piactéren, Szüreti Mulatság
keretében. A program szekeres felvonulással kezdődött, majd a műsorban felléptek a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda táncos lábú gyermekei, a Sajóládi Fráter
György Katolikus Általános Iskola és AMI Néptánc
Alapképző 5. és 6. évfolyamos diákjai, a Sajóládi Dalkör, a Sajóládi Bokréta Néptáncegyüttes, a Dankó
Rádió Sztárjai és a Jump Rock Band.
A színpadon zajló műsorral egy időben vendégül láttuk a résztvevőket székelykáposztával és a
„Sajólád süteménye” verseny nyertes süteményeivel,
a gyerekeket szörppel, a felnőtteket borral.
A Sajólád Süteménye verseny díjazottjai: első
helyezett Bócsi Istvánné Sajóládi Feketeedrő fantázia
nevű süteménye, második helyezett Gyulainé Libárdi Ágnes Csíkos süteménye. Mindkét sütemény
receptjét megtalálják a Ládi Körkép jelenlegi számában.
A „Sajólád legszebb portája” verseny eredményhirdetésére is ezen az eseményen került sor.
Méltán adtuk át a Sajólád legszebb portája díjat Szigetváriné Paronai Ilonának csodás kertjéért.

Nyereménye egy tiszafa, amely a kertjét
díszítheti, és egy kerámia háztábla, amely Szelekovszky Magdolna keramikus, iparművész egyedi,
kifejezetten erre az alkalomra készített alkotása. Szeretettel gratulálunk a nyereményéhez!
A gyerekek kézműveskedhettek, részt vehettek ügyességi játékokon, trambulinozhattak, és
Lufibohóc is szórakoztatta őket. A selfie- gépnél
mindenki vicces fotókat készíthetett magáról, amiket
magukkal is vihettek kinyomtatva.
A rendezvényt tűzgyújtással zártuk.
Köszönöm mindenkinek, aki a rendezvény
előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában
segítséget nyújtott.
Takácsné Gah Erzsébet
Foktók a 15. oldalon
Közösségi Ház vezető
KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ SZALONNASÜTÉS
Augusztus 30-án este a sajóládi Piactéren
Pozbai Zoltán polgármester úr és Sajólád Község
Önkormányzata szalonnasütés keretében vendégül
látta Sajólád két egyesületét. A program célja a közösségépítésen túl hálánk kifejezése a Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület és a Sajóládi
Polgárőr Egyesület tagjai felé, amiért ők a községért
önzetlenül, szabadidejüket feláldozva tevékenykednek:
A Sajóládi Dalkör és a Bokréta néptáncegyüttes fellépéseikkel, a Sajóládi Nyugdíjas Klub a rendezvényeken való segítségnyújtással, a Polgárőr
Egyesület tagjai pedig a község mindennapjainak és
a rendezvények biztonságának biztosításával.
Ezúton is köszönjük nekik a munkájukat!  
Foktók a 2. oldalon

Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető
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SZÉPKORÚAK ÜNNEPE
2019. október 11-én ünnepeltük Sajólád
„Szépkorúit” a Sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola aulájában.
Az ünnepségen Pozbai Zoltán polgármester
úr és Varga Béla plébános úr köszöntötte meghívott
és szép számban megjelent szépkorú vendégeinket.
Először a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda óvodásai adtak bájos, hangulatos kis műsort, majd őket
követte Miskolci Balogh Zoltán és Cigányzenekara
és Gáspár Anni magyar nóta-énekes nosztalgikus
műsora.
A szépkorúak ünnepén mindig köszönteni
szoktuk Sajólád legidősebbjeit. Sajnos sem az idén 97
éves Balogh Ilonka néni, sem a 96 éves Síri Feri bácsi
egészségi állapota nem engedte meg, hogy a rendezvényen részt vegyenek. Síri Feri bácsit az ünnepséget
megelőzően otthonában köszöntöttük, Balogh Ilonka néninek pedig fiával küldtük el az önkormányzat
ajándékát és jókívánságainkat. Mindkettőjüknek jobbulást, jó egészséget kívánunk ezúton is.
PÁLOS ÜNNEP SAJÓLÁDON
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2019. szeptember 30-án megemlékezést és
ünnepi szentmisét tartottak a sajóládi római katolikus templomban a pálos kolostor megalapításának
évfordulóján.
Az ünnepi szentmisét Tóth Gábor füzéri plébános atya celebrálta, majd előadást hallhattunk Tőle
Csepellényi György pálos vértanúról.
Füzér település múltja szintén összekapcsolódik a pálos renddel, ezen belül azzal a Csepellényi
Györgyével, aki magyar pálos szerzetes, a katolikus
egyház vértanúja, és akit protestánsok öltek meg térítőmunkája miatt. Szentté avatását visszatérően sokan sürgették, de nem történt meg.
Az 1600-as évek közepén a protestánsok és
a katolikusok közti ellentétek jelentősen elmérgesedtek Magyarországon. A magyarországi katolikus
missziók élén 1642-től Vanoviczy János, a Pálos Rend
római prokurátora állt. Azokba a szegény régiókba,
amelyek a vallásviszály fő tűzfészkei voltak, csak
különösen elszánt, képzett papokat küldtek, akik a
vitára is alkalmasak voltak és a veszélyt is vállalták.
Csepellényit, aki nem erőszakos, inkább békés, alázatos módon, de kitartóan vitázott, X. Kelemen pápa Mezőkövesd, Eger és Füzes környékére
nevezte ki missziós főnöknek. Működése nagyon
eredményes volt, az egri püspök feljegyzései szerint
egymaga hét falut térített vissza a protestánsoktól.
1674. március 26-án protestánsok egy csoportja behatolt a füzéri plébániára és rabszíjon hurcolták el a szerzetes papot. Hatvannapos fogsága
alatt folyamatosan bántalmazták és gúnyolták. Türelemmel viselte a szenvedést. Bántalmazói közül
többeket megtérített, de őket a többiek megölték. Vé-

Az ünnepségen köszöntöttük a velük egyidős,
szintén 97 éves Orosz Istvánnét, Ilonka nénit. Sok
boldogságot, jó egészséget kívánunk neki is!
A rendezvényt tombolasorsolással zártuk: az
önkormányzat ajándékaként 20 darab 5000 Ft értékű,
az Auchan áruházakban levásárolható ajándékutalványt, Pozbai Zoltán polgármester úr ajándékaként
pedig 6 darab, egyenként 10.000 forintot tartalmazó
borítékot sorsoltunk ki. A tombolasorsolás nyerteseinek ezúton is gratulálunk!
Ezen felül Sajólád község minden lakosának,
aki 2019. december 31-ig betölti a 62. életévét, kedveskedik az önkormányzat tízezer forinttal, amely
az ünnepség során átvehető volt. Aki nem vett részt
az ünnepségen, és nem vette át ezt a 10.000 forintot,
a rendezvényt követő 30 napon belül személyesen,
illetve meghatalmazott útján átveheti ügyfélfogadási
időben, a Polgármesteri Hivatalban.
Köszönjük Keresztúri Ágnesnek a fotókat.
Foktók a 16. oldalon

Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető

gül május 24-én az Egerfarmos melletti Szőke puszta
határában, a ma is Barát-fertőnek nevezett mocsaras
tónál Csepellényi Györgyöt is lefejezték.
A hagyomány szerint kivégzője sokáig nem
tudott lesújtani rá, mert a keze nem engedelmeskedett. Testét meztelenül, temetettlenül hagyták, de
a romlás jelei nem mutatkoztak rajta. Végül az egri
pasa intézkedett, hogy „Isten szent embere” ne heverjen temetettlenül, és Nagy János mezőkövesdi
plébános a farnosi templomban eltemette Csepellényi Györgyöt.
1689-ben testét a sátoraljaújhelyi pálos kolostorba szállították. Maradványait 1974-ben azonosították.
Emlékezete különösen Mezőkövesden és környékén, illetve Sátoraljaújhelyen és környékén él. Sátoraljaújhelyen például cserkészcsapatot neveztek el
róla. Füzér községben egy csontdarab őrzi emlékét a
római katolikus templomban.
A rendezvényt Varga Béla atya szervezte,
amin községünk vezetői, a Magyar Pálos Rend képviselői és községünk érdeklődő hívei is részt vettek.
Tartalmas ismeretbővítő előadás részesei lehettünk.

Szerk.

SAJÓLÁD KÖZSÉG SÜTEMÉNYEI 2019
CSIKOS SÜTEMÉNY receptje

SAJÓLÁDI FEKETE ERDŐ KOCKA receptje

Három piskóta lapot sütünk, amit a végén a
krémmel megkenünk.

Hozzávalók a piskótához:
6 tojás - megmérjük hány dkg,
Piskóta hozzávalók:
ugyanannyi dkg liszt
5 evőkanál liszt
ugyanannyi dkg cukor
5 evőkanál kristálycukor
1 sütőpor
1 kávéskanál szódabikarbóna
kakaó
1 kispohár kefir
kb. 12 kanál víz
1 db tojás
A hozzávalókból kakaós piskótát sütünk,
Mindegyik lapba ez kell tenni, csak az elsőamit
3
vékony
lappá vágunk.
be teszünk 5 kanál darált diót, a másodikba 5 kanál
darált mákot, a harmadikba 3 kanál kakaóport és 3
Tejszínes krém:
kanál tejet.
3 cs tejszín ízű puding
Sűrű a massza ezért fakanállal elsimítjuk a
7,5 dl tej
tepsibe. Megsütjük a három lapot.
8-10 evőkanál cukor
2 dl Meggle habtejszín
Krém:
A pudingot megfőzzük a cukorral és a tejjel.
1 liter tejet odateszünk főni, beleteszünk 8
Ha
kihűlt
összekeverjük a habbá vert tejszínnel.
evőkanál gríz. Ezt keményre főzzük, levesszük a tűzről és kihűtjük. 1 Rámát, 25 dkg porcukorral kikeverünk, amikor kihűlt a gríz, ezt bele keverjük. A ka- Meggykrém:
2 cs vanília ízű puding
pott krémet ketté osztjuk, illetve egy kicsit hagyunk,
1 üveg magozott meggybefőtt
amivel majd bevonjuk a sütemény tetejét.
A meggyet leszűrjük és a fél liter befőttlébe
Megkenjük a lapokat, és úgy rakjuk össze,
megfőzzük
a 2 csomag pudingot. A meggyet apróra
hogy a kakaós lap középre kerüljön, mert így mutat
szépen. Vékonyan megkenjük a tetejét is, erre pedig vágjuk és hozzáadjuk a pudinghoz. Hagyjuk ezt is
kihűlni.
csoki tortadarát szórunk, vagy csokit reszelünk rá.
A krémeket habzsákba töltjük és felváltva
2 óra állás után már lehet szeletelni. Magas
csíkosan
nyomjuk a lapokra. A tejszínes krémmel
lesz a sütemény és sok szeletet lehet belőle szeletelni.
megkenjük a sütemény tetejét is és ízlés szerint díJó étvágyat kívánok hozzá!
szíthetjük tejszínhabbal, meggyszemekkel, csokoláBócsi Istvánné
Gyulainé Libárdi Ágnes déreszelékkel.
FELHÍVÁS
A Ládi Körkép szerkesztőssége tagjai közé várja az írói vénával megáldott, kreatív és vállalkozó szellemű jelnetkezőket, ahogyan szokták mondnai, korra és nemre való tekintet nélkül.
Amennyiben:
- lenne kedved megismerni a Ládi Körkép elkészülését,
- új ötleteid, témáid vannak,
- vagy esetleg már vannnak kész írásiad, novelláid, amit szívesen megosztanál,
- lelkes vagy és széles a látóköröd,
- van még kreatívan felhasználható szabadidőd,
akkor itt a helyed!
Vedd fel velünk a kapcsolatot a ladi.korkep.szerk@gmail.com e-mail címen, vagy keress minket személyesen!
Szerk.
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Emberek, arcok, hivatások Sajóládról
ÜDVÖZÖLJÜK SAJÓLÁDON!
„Az Úr Jézus Krisztus a legelső példaképem...”
- INTERJÚ VARGA BÉLA ATYÁVAL
Varga Béla atya 2019 augusztusában érkezett
közénk. Azóta vezeti új szolgálati helyén, itt Sajóládon is híveit a „krisztusi igazság útján”. Kedves
közvetlen személyisége, mély tartalmú, ugyanakkor
rendkívül szemléletes prédikációi kicsik és nagyok
lelkében hagynak hétről hétre új lenyomatokat, értékekkel átszőtt gondolatokat. A most következő, Vele
készült  interjú papi szolgálatának fontos „mérföldköveit”, céljait, terveit hivatott egybegyűjteni.

Mikor született meg Béla atyában végérvényesen a felismerés: a papi hivatás az én hivatásom?
Általános iskolás koromban kerültem az
Egyház közelébe, amikor elsőáldozó és bérmálkozó lettem, ezzel egy időben kezdtem el az oltárnál
szolgálni. Az általános iskolai tanulmányaim végére
érlelődött meg bennem igazából a papi hivatás gondolata, mely meg is maradt a középiskolás évek alatt
is. Az érettségi után pedig jelentkeztem a Szemináriumba.
Melyik szemináriumban tanult? Hogyan
gondol vissza ezekre az évekre?
Szemináriumi tanulmányaimat Egerben végeztem 1993 és 1999 között. Mivel idén a húsz éves
papi jubileumomat ünneplem, előfordult többször is,
hogy kicsit nosztalgiáztam. Mindig jó szívvel gondolok vissza az ott töltött évekre, kurzustársakra,
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tanárokra, túrákra… A vizsgákra talán annyira nem
jó szívvel, de azok is szükségesek voltak a tanulmányok befejezéséhez.
Vannak-e példaképei?
Keresztényként természetesen az Úr Jézus
Krisztus a legelső példaképem, majd a szüleim, kik
felneveltek. Papi példaképeim közül meg kell említenem az Egerszalóki Lelkigyakorlatok lelki motorját,
Kerényi Lajos atyát.
Béla atya milyen gondolattal indult el szolgálatára? Kitől választotta papi jelmondatát?
„Én vagyok az út, az igazság és az élet”, olvashatjuk János evangéliumában. E mélyen kifejező
gondolatot, üzenetet választottam papi életem jelmondataként. Hiszen én arra „vállalkoztam”, hogy
mint Jézus, én is utat mutassak az embereknek, a
krisztusi igazság útját, melyet, ha végigjárnak, részesei lesznek az Életnek. Az Örök Életnek.
20 év papi szolgálat után mi jut eszébe, ha
a hivatására gondol? Mennyire változott ez pappá
szentelése óta?
Papi szolgálatom huszadik évfordulóján elgondolkodva arra jutottam, hogy nem bántam meg
az „igen” kimondását az Úr hívó szavára. Ha ismét
választani kellene, akkor ismét Jézus Krisztus és népének szolgálatára adnám az életemet.
Béla atyának van-e hobbija, esetleg speciális
érdeklődési köre?A papi hivatás gyakorlása mellett
jut-e ezekre ideje?
Érdeklődési körömbe elég sok minden beletartozik. Még az általános iskola alsó tagozatába jártam, amikor szenvedélyemmé vált a bélyeggyűjtés.
Akkoriban még sok fiatal gyűjtötte a bélyegeket, ma
már talán ez kevés fiatal hobbija. Igaz, én se vagyok
már intenzív bélyeggyűjtő, de még ma is beteszek
egy-két bélyeget, blokkot, kisívet a többezres gyűjteményemhez. A következő „hobbim” a fotózás,
melyet szintén általános iskolás koromban kezdtem
el. Kispapi éveim alatt és azóta is rendszeresen túrázok. A „természet lágy ölén” készült képeimből
amatőr fotósként már több fotókiállításom is volt.
Azt szokták mondani, hogy idő mindig arra jut, amire rászánja az ember, avagy, mindig arra van ideje az
embernek, amit fontosnak tart. Természetesen a lelkipásztori munka dönti el, hogy épp melyik hobbira,
mennyi idő jut.
Papi hivatásának mely állomáshelyei voltak
meghatározóak életében?
Pappá szentelésem után az első kápláni he-

lyem Szendrőben volt, ahol három évet töltöttem el,
majd négy évet szolgáltam káplánként Miskolcon a
Szent Anna plébánián. Egy esztendeig pedig Füzesabonyban tevékenykedtem. Ezen kápláni helyek után
kezdtem meg plébánosi életemet Halmajon, ahol
végső soron kilenc egyházközségben tizenkettő évig
szolgáltam Isten népét.
Mi volt a legszebb emléke az elmúlt évtizedben?
Igazából egy legszebb emléket nem tudok
meghatározni. Lehet, hogy az idősebbek „neheztelni
fognak” érte, de a legszebb emlékeim mindig is a fiatalokkal függnek össze: hittanos táborozások, közös
kirándulások, misztériumjátékok (pásztorjáték, betlehemezés, passiójáték, anyák napi műsor, apák napi
műsor).
Milyen benyomások, impulzusok érték eddig
új szolgálati helyén, Sajóládon?
Igazából jó benyomásokról tudok nyilatkozni:
szép számban járnak a hívek a templomba és imádságos lelkületűek. Amikor miskolci káplán voltam,
akkor négy évig tanítottam hittant a Fráter György
Katolikus Gimnáziumban. Halmaji lelkipásztori éveim alatt ugyan nem egyházi iskolában, de hittant ott
is tanítottam, és most az áthelyezés után ismét egy
katolikus iskola hitoktatója, sőt az iskola lelkipásztora lettem.
Egyik prédikációjában elhangzott egy, számomra nagyon fontos kérdés:”- Gyűjtöttem -e ma
kincseket?” Azóta ez a kérdés mindennapjaim részévé vált! Úgy érzem útravaló, jó „iránytű”! Béla atya
papi szolgálata idején milyen „kincseket” gyűjtött?

Hogyan bővíthető, gazdagítható ez a „kincsestár”
itt Sajóládon?
Hogy én milyen kincseket gyűjtöttem? Talán úgy lehet megfogalmazni, hogy leginkább lelki
kincseket gyűjtögettem. Jó érzés tölt el, ha régi hittanosok, tanítványok megismernek, rám köszönnek,
s nemegyszer előfordult már, hogy régi hittanosom
kért fel arra a megtisztelő feladatra, miszerint legyek
én az a pap, aki templomi esküvőjén az eskető lelkipásztor szolgálatát végzi. A lelki kincsek között fontos szerepet töltenek be a hittanosokkal való együttlétek, foglalkozások. Fizikai kincseim között pedig
megemlíteném a volt szolgálati helyeimen készült
fényképeket, melyeket nézve a régi kirándulások,
sztorik, események sokszor előbukkannak az emlékek homályából.
A már meglévő kincseim mellé természetesen
itt is szeretnék gyűjteni néhányat. Hogy is szokták
volt mondani? : „Rajtam nem múlik!”. Ehhez persze
kell a kedves híveknek, fiataloknak, idősebbeknek  
szerető együttműködése.
Kedves Béla atya!
Köszönöm az interjút! Kívánjuk, hogy községünk, közösségünk körében gazdagodhasson, bővülhessen az a bizonyos „kincsestár” valamennyiünk közös örömére!
A jó Isten áldását kérjük papi szolgálatára!
Szendrei Csilla

ELSZÁRMAZOTT SAJÓLÁDIAK GONDOLATI SAJÓLÁDRÓL
Igaz 41 éve Miskolcon lakom, de Sajólád a szülőfalum. Itt
más a tavasz, vagy az őszi avar illata, a nyári nap is máshogy süt, de
még a madarak csincsergése is. Mindig boldogan megyek haza.
Büszke vagyok a sok diplomás fiatlra, akik ha kell külföldön
is megállják a helyüket.
Nagyra becsülön az ünnepi előkészületeket, azt a varázst,
amit az ünnepek Sajóládon nyújtanak. Úgy érzem, hogy az én kedves kisfalumban nem csak karácsonykor lakik szeretet a szívekben.
Követője vagyok a Ládi Körképnek, ami nem csak aktuális,
de érdekes. A gyönyörű versek szívmelengetőek. A községfejlődése
is példaértékű. Láttam az ovit, az új templomot.
A nyugdíjasklubban is szeretet, vidámság van, amellett sok
hasznos előadás színesíti az alkalmakat.
Itt tudom, kik merre mennek az úton, illetve megkérdezem
ki volt a nagyid? Mit jelent nekem Sajólád? A fiatalságot, a boldogságot, a sok boldog emléket, amit ott mindig felidézek. Szeretném
sokáig érezni ezt a csoda varázst.
Bár Miskolcon lakom, de szivemcsücske Sajólád marad! A
kedves rokonok mindig kedvesen invitálnak, én boldogan jõvök!
Mindenkinek jó egészséget és további sok-sok szeretet kívánok!
Szabó Imréné Tini

Római Katolikus Plébánia
Irodai nyitvatartás:
Hétfő - péntek
8:30 - 11:00
14:00 - 15:00
Postacím:
3572 Sajólád, Dózsa Gy. út 76.
Telefonszámok:
Iroda: 46/499-157
Gergelyné irodai adminsztráció:
20/320-9800
Varga Béla atya esperes plébános
20/428-6856

11

100. lapszám
BESZÉLŐ SZÁMOK
A számok világában nem könnyű eligazodni,
hiszen mindegyiknek van valamiféle rendeltetése.
Egyes számok még arra is képesek, hogy beszéljenek
hozzánk, például itt van a 100-as szám. Emberi életkort tekintve kevés ember éri meg a 100. szülinapját,
ha azonban összejön valakinek, nem csak a szűk környezete figyel fel rá, hanem mindenki. Méltóképpen
az ünneplésre ösztönöz a Média is, mert különleges
alkalom és e szép kor előtt fejet hajtunk. Főleg, ha
erőben és egészségben éli meg az ember, akkor Isteni
kegyelemnek, ajándéknak tartjuk.
A 100 a sokaságot szimbolizálja, ha valamiből 100-at számolunk, rendszerint nagy mennyiségre
gondolunk. Valaki századik a listán, vagy éppen ő a
századik vásárló, illetve eladásra került a 100. kötet
a könyvből. Átlépünk a kétjegyű számok világából,
fordulóponthoz érkezünk.
A 100-as szám a teljességet jelenti, erre a százalékszámítás köréből következtethetünk, hiszen a
100% a tökéletes, teljes és a kész egész tartalmi jelentéssel bír. Misztikus értelmezésben a szerencsével
hozzák kapcsolatba. Nyeremény illeti meg a százas
számot húzott jelenlévőt, a századik vevőt, a 100.
utast az új járaton, stb.
A számok mindenhol jelen vannak az életünkben. A szimbolikus jelentésű számoknak mindig
van varázsereje, sőt mindig van valami mondanivalója is.
A 100-as számmal most a rendkívüli alkalom
miatt bővebben foglalkozok. hiszen a Ládi Körkép
elérte ezt a megtisztelő kort.

A 100. lapszám ünnepi számnak mondható. Évente rendszeresen 6 újsággal számolva közel
húsz évre tekinthetünk vissza, de mivel már az előző
időben is megjelent alkalmi számokkal, már túl vagyunk az újság 25 éves évfordulóján is. Ez alatt az
idő alatt az újság vastagabb lett, szebb és színesebb,
de a cél mindig ugyanaz maradt: tájékoztatni a település lakosságát az aktuális eseményekről és figyelembe venni minden korosztály érdeklődési körét.
Az olvasóval való jó kapcsolat kialakítása
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érdekében igyekeztünk tartalmi megújulásra, hogy
igazán mindenki magáénak érezze a kiadványt.
A lap hasábjain előtérbe kerültek a fontos
önkormányzati hírek, az intézmények életéről szóló
beszámolók, az egészségügy, a sport és a szabadidő
területéről kiemelt cikkek, a gasztronómiából elcsent
receptek és még az ismeretterjesztő írások.
Nem tudom megmondani hány db került ki
már a nyomdából ennyi idő alatt és az sem, hogy a
100. újság kinek a kezébe akadt, de az idei 100. lapszám remélem, eljut a településen minden kedves olvasóhoz.
Bugyinkóné Ronyecz Ágnes
MEGJELENÉSI SZÁMADATOK
Ládi Hírnök
Megjelent: 1991-1996
Lapszám: összesen 7 db
Kiadja: Varga István polgármester
Ládi Szó
Megjelent: 1998-2002
Lapszám: összesen 23 db
Kiadja: Varga István polgármester
Főszerk.: Ződi Imre
LÁDI KÖRKÉP
Megjelnet: 2003-2007
Lapszám: 28 db
Kiadja: Veres János polgármester
Főszerk.: Szűcsné Fenyő Ágnes
Megjelent: 2007-2010
Lapszám: 19 db
Kiadja:Veres János polgármester
Főszerk.: Szaniszló Bálint
Megjelent: 2011-2017
Lapszám: 42 db
Kiadja: Pozbai Zoltán polgármester
Főszerk.: Vitéz Gábor Miklós
Megjelent: 2018-tól
Lapszám: 11 db
Kiadja: Pozbai Zoltán polgármester
Főszerk.: Varga-Bócsi Ágnes
ÖSSZESEN: 100 lapszám

A 100. lapszám apropóján
Dudás Gáspárné összefoglaló írását idézzük,  a Ládi Körkép 2016.
februári, jubileumi számából, aktualizálva, kiegészítve a jelennel.
KRÓNIKÁNK
Nézegetem a fotókat, olvasom az írásokat. Ezek az újságlapok olyan sajóládi eseményekről,
történésekről hagytak itt információkat, melyekre ma is szívesen
vagy esetleg nem szívesen gondolunk vissza. Mind a közelmúltról
szólnak, Sajólád elmúlt 25 évéről.
A rendszerváltás utáni első
képviselő-testületnek köszönhetően saját újságja lett településünknek.
1991 februárjában született
a döntés: Sajólád község önkormányzatának képviselő-testülete
helyi újságot alapít „Ládi Hírnök” elnevezéssel. A sajóládi önkormányzat lapja a fejléc szerint
negyedévenként jelent meg, 10
forintos egységáron. 500 példányban került megrendelésre, a jelképes összegért az vette meg, aki el
is olvasta.
Jelentős és fontos információkat tartalmazott az akkori
önkormányzati feladatokról, mindennapokról, kulturális életről, de
voltak benne szórakoztató csacskaságok is. Fekete-fehér színű,
6-8 oldalas, többnyire grafikákkal
illusztrált lap volt. Sokan és szívesen részt vettek az újságírásban,
anélkül, hogy szerkesztőségi tagok lettek volna. A meglévő lapszámokból ítélve talán kettő évfolyamot élt meg az újság, aztán pár
éves szünet következett a kiadásában.
1995. februárban jelent
meg újra a sajóládi önkormányzat
lapja, amikor az újonnan választott képviselő-testület a lakosság
igényeit szem előtt tartva hozta
meg idevonatkozó döntését az újság újraindításával kapcsolatban.
Célja a lakosság minél szélesebb
körű tájékoztatása volt. A fejléc
szerint az újságot kéthavonta tervezték megjelentetni 30 forintos

egységáron. Valószínű azonban,
hogy ebben az időszakban sem
volt rendszeres a megjelentetése.
A nem rendszeresen kiadott „Ládi Hírnök” meglévő lapszámai is sajnos hiányosak, pedig
nagyon is méltó lenne a hiánytalan beköttetésre.
1998-ban „Ládi Szó” elnevezéssel, megújúltan és most
már rendszeresen jelent meg a helyi újság kéthavonta, 28 forintos
áron. Tájékoztatók, információk,
interjúk, hirdetések, szórakoztató, kulturális és egyéb más cikkek
mellett igyekezett bemutatni a
képviselő-testület és a bizottságok
munkáját 12 oldalon át, fotókkal
illusztráltan. A szerkesztő bizottsági tagok újságíró munkájára
folyamatosan lehetett számítani,
amíg a bizottságnak tagjai voltak
hoszszabb vagy rövidebb ideig.
Több évi színvonalas munka után,
a 2002. évi 2. számban elköszönt településünktől a főszerkesztő Ződi
Imre, mert elköltözött családjával
Sajóládról. Ebben az évben már
nem jelent meg újabb lapszám az
akkor 48 forintos újságból.
2003-tól „Ládi Körkép” néven olvashatjuk újságunkat szintén kéthavonta, melyet az önkormányzat ez évtől minden lakáshoz
ingyenesen juttatott el. A folyamatosan 16 oldalasra bővülő lap, a
gazdagodó közérdekű információk, tudósítások sokat nyújtottak
az olvasóknak az önkormányzati
munkáról, a községről, intézményeiről, lakóiról, hitéletről, hagyományról.
Célja volt, hogy a szerkesztési mód, az újság stílusa feleljen
meg az itt élőknek, sokszínű legyen, Sajóládról szóljon, de ne
csak sajóládiaknak és adjon egyfajta kitekintést is a világra.
A küllemében és tartalmában is színvonalas, független,
információs és kulturális lap szerkesztésének vezetését Szűcsné Fenyő Ágnes pedagógus vállalta. Őt
követte 2007. év októberétől Szaniszló Bálint szerkesztő 2010. év
őszéig, az önkormányzati válasz-

tásokig.
2011. februárban jelent
meg legközelebb a „Ládi Körkép”,
melyben a fekete-fehér képek mellett már színes fotók is gazdagítják
az újság jó minőségű borítólapját.
Jelenleg is 16 oldalas a kéthavonta megjelenő helyi információs és
kulturális lap. Az önkormányzat
továbbra is állja a lapkiadás teljes
költségét, így az minden házhoz
ingyen jut el, mindenki olvashatja.
Főszerkesztője 2011-től 2017. decemberéig Vitéz Gábor Miklós.
2018-tól arra törekszünk,
hogy az újság még színesebb, aktuálisabb, méginkább helyi vonatkozású legyen. Igyekszünk
témáinkban bemutatni a község,
az intézmények, a Közösségi
Ház, az egyesületek mindennapi életét. A megjelenési ciklusok
ütemezésében igyekszünk naprakész információkkal szolgálni
az önkrományzat híreivel kapcsolatban. Szeretnénk fotóriportjainkkal láttatni a pezsgő községi
életet. Nagyinterjúkkal bemutatjuk a faluban, faluért dolgozókat.
Jelenlegi főszerkesztő 2018. óta
Varga-Bócsi Ágnes
Az 1998. évtől kezdődően
az újságok hiánytalan lapszámmal
2014. évben bekötésre kerültek, a
sajóládi Radnóti Miklós Községi
Könyvtárban mindenki számára
elérhetőek.
Gönczi Mária MÚOSZ
szakosztályi elnök írásából idézve: „Örömteli egy helyi lap készítése, mert informál helybélieknek
fontos eseményekről. A helyi sajtók gyenge pontja a szerkesztők és
az újságírók szakmai képzetlensége, akik „csak” lelkes, jószándékú
amatőrök. Fontos a civil kontroll a
lap színvonaláról, terjesztéséről.”
Sajólád, 2015. június 19.
Dudás Gáspárné
2019. október 20.
Varga-Bócsi Ágnes

13

Viharos történelmünk
KIEGÉSZÍTÉS a Tanácsköztársaság 100 éves évfordulójára korábban megjelent írásaimhoz.
Ludnik Lajosné (szül.: Kiss Margit) Budapestről kereste meg a szerkesztőségünket az alábbi,
sajóládi vonatkozású történet megismertetésével,
melyet szűkített terjedelmében ismertetek, és ezúton
is megköszönünk.
„Apósom 7-9 éves gyermekként szeretett a parókia
konyháján segíteni. Ő mesélte, hogy szemtanúja volt, amikor a román csapatok bevonultak Sajóládra és az első útjuk
a parókiára vezetett.
A hír futótűzként terjedt, a parókia közelében
élők asszonyokat és gyerekeket szalasztottak, hogy a férfiak kaszával vagy vasvillával jöjjenek a parókia udvarára,
mert az esperes úr veszélyben lehet. Megérzésük nem volt
alaptalan. Amikor a „felfegyverkezett” csapat megérkezett, Farkas Gyula esperes úr már kötéllel a nyakán állt az
akasztófának kijelölt fa alatt. Halálsápadt volt!
A lényeg, hogy a falubeliek megjelenése, - és vélhetően lármája – eredményes volt, az atya megmenekült.”
Levélírónk a megkeresésben kitért arra is,
hogy Farkas Gyula rendkívül emberséges pap volt.
Sajóládon 21 évet szolgált, ahol tudta segítette az elesetteket, rászorulókat, mind a gazdálkodásban, mind
a napi megélhetésben.
Ludnikné megküldte részemre Farkas Gyula
által 1919. november 15-én a Főegyházmegyei Hivatalnak küldött tájékoztatója másolatát, mely szerint:
„Jelentem, hogy a megszállás óta az egyházi vagyonban kár nem történt. Magánvagyonomban és jövedelmemben szenvedtem kárt. Augusztus 18-án éjjel három
román katona elvitte hintómat azon a címen, hogy a tiszteknek kell. Szeptember havában elvitték nyolc métermázsa zabomat és öt boglya takarmányomat.”

Az előzőek kiegészítéseként:
- 1919. 08. 04-én szállták meg a 41. román gyalogdandár csapatai Miskolcot és környékét. Valószínűsítem, hogy a Sajóládon megjelentek egy kisebb csapat lehetett.
- A román csapatok 1919. 11. 16-án hagyták el a megyét, azaz a román megszállás 104 napig tartott.
- A megszállók atrocitásairól a Miskolci Napló 1919.
11. 18-ai száma így írt:
„Nem beszélünk egy-egy részeg oláh katona durvaságairól, sem néhány éhes kapzsi ember csirkefogásairól Ezek tudatlan, durvasághoz szokott oláh katonák túlkapásai csupán. A fölháborító ez a brutális rendszer volt,
amellyel ez a nemrég még bocskoros sereg ráült Miskolcra
és a vármegyére. A várossal szemben erőszakosak voltak,
túlkövetelők minden hatósággal és a legdurvább brutalitás
nyilatkozott meg minden érintkezésükben. (…)
Ártatlan embereket botoztattak meg, püföltek félholtra puszta szeszélyből. Ahol megfordultak, ott a brutalitásuk miatt ökölbe szorult az emberek keze.
Emellett minden megfoghatót elvittek olyan helyekről, ahol senkisem védhette meg a maga kis vagyonát.
Azokról a dolgokról, amelyek a legocsmányabb foltokat
rakták amúgy sem túlságosan ragyogó katonai becsületükre, köteteket lehetne írni és kell is majd írni. Ez egyik
legszomorúbb fejezte lesz a magyar magújhodást megelőző
korszak történelmének.”
A város polgármester, Dr. Szentpáli István a
kivonulás után így szólt a városi tanácshoz:
„A várost és a megyét olyan méretékben fosztották
ki a románok, hogy évtizedekre lesz szükség, amíg ismét
helyre tudunk állni.”
- 1919. december 2-án a Horthy-gyalogság megérkezett Miskolcra, elhozva egy új korszak kezdetét.
Varga László

HELYREIGAZÍTÁS
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Ládi Körkép választási különszámának 6. oldalán, Bodó
Lili Mercédesz képviselőjelölt bemutatkozó anyagában a kapott szövegtől eltérőt közöltünk.
Mivel a választási különszám esetében azt a speciális, mindenkire egyenjogúan érvényes szerkesztési
elvet alkalmazzuk, miszerint egyik jelölt írásában sem javítunk bele, nem módosítunk és a helyesírást sem
lektoráljuk, az anyagok a megkapott formában kerültek az újságban. Ebben az esetben mégis a tördelés során
két betű kis betűre cserélése és egy z betű kihagyása történt. Az elírt szövegrész helyesen: [...] Szüleim Apai
[...]
Az okozott kellemetlenségért korábban e-mailben, most az újságban is elnézést kérek.
Varga-Bócsi Ágnes
főszerkesztő
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