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Az önkormányzat hírei, aktualitások
VESZÉLYHELYZET
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
A Kormány által 2020. március 11. napjával
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatásköreit a polgármester gyakorolja.
Tekintettel a veszélyhelyzetre és a folyamatosan változó állapotokra, Sajólád polgármestere számos intézkedést hozott, melyekről a lakosság a helyben szokásos módon a hirdetőtáblákon, facebookon,
honlapon és nyomtatott formában, polgármesteri
hírlevélben tájékoztatásra került.
• Elhalasztásra került a munkatervben 2020.
június 17. napjára tervezett közmeghallgatás időpontja. A testületi üléssel egybekötött közmeghallgatás megtartására az év második felében kerül sor,
amikor annak biztonságos feltételei fennállnak.
2020. április 21. napján – tekintettel a járványhelyzet javulására- az alábbi polgármesteri intézkedések kerültek kiadásra:
• A Fráter utcán működő „Maja” játszótér
2020. május 22. napjától mindennap 10-19 óra között
újra nyitva tart. A játszótér kinyitásakor, zárásakor,
valamint négyóránként a terület és az eszközök fertőtlenítésre kerülnek.

• 2020. május 25. napjától az óvoda a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik, a gyermekeket az óvodai nevelésben való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül
fogadja.
• 2020. június 02. napjától a hivatalban az
ügyfélfogadásra és a pénztári nyitvatartási órákra a
veszélyhelyzet előtti rend vonatkozik. A személyes
ügyfélfogadás során szájmaszk használata kötelező.
• 2020. június 02. napjától a közösségi ház a
veszélyhelyzet előtti szokásos nyitvatartása szerint
működik. A szolgáltatások személyes igénybevétele
során szájmaszk használata kötelező.
• 2020. június 02. napjától a családsegítő szolgálat a veszélyhelyzet előtti szokásos ügyfélfogadása
szerint fogadja az ügyfeleket a hivatal épületében. A
szolgáltatások személyes igénybevétele során szájmaszk használata kötelező.
Amennyiben a veszélyhelyzet megszüntetésére sor kerül várhatóan június közepén, a képviselő-testület első rendes ülésére 2020. június 24-én kerülhet sor.
Veres Mária
jegyző

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK
ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések
2020. március
Polgári Máté (an.: Szolnoki Dorina)
2020. április
Rontó Lionel (an.: Korotki Vivien)
Kovács Péter (an..: Czaga Marianna)
Szamkó Szilárd Dániel (an.: Vas Judit)
Jónás Leonárdó (an.: Csóka Ramóna Lívia)
György Gerda (an.: Dudás Adrienn)
Gombos Borbála (an.: Kovács Viktória)
Alexa-Nemes Dorka (an.: Nemes Vivien)
2020. május:
Gaál-Szabó Gerda (an.: Szabó Renáta)
Hajdu Benjámin Márk (an.: Farkas Judit Diána)
Szilágyi Imre (an.: Molnár Dóra)

Házasságkötések
2020. 04. 20. - Szabó Csaba és Rebecsák Zsuzsanna
2020. 05. 15. - Ócsai István és Rőthi Zsuzsa
2020. 05. 23. - Szilágyi Szabolcs és Varga Virág
2020. 06. 06. - Tinics Zsolt és Kobák Éva
Elhalálozások
2020. 04. 06. - Surányi Andrásné
2020. 04. 07. - Szikszai Gábor
2020. 05. 14. - Rontó Imre
Adatszolgáltatók: Bócsi Alexandra
Bodnárné Gulyás Zsuzsanna
Varga Józsefné
anyakönyvvezetők
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TISZTÁNTARTÁS
A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói
kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy
ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól,
gaztól - különösen az allergiakeltő gyomnövényektől
-megtisztítsák.
Sajólád község önkormányzatának a helyi
környezet védelméről, a köztisztasággal összefüggő
tevékenységről szóló 9/2009.(IV.01.) önkormányzati
rendeletének egyes szakaszai az alábbi előírásokat tartalmazzák.
6. §
/1/ A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyók, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának,
illetve tulajdonosának kötelessége.
/2/ A településrendezési tervben meghatározott előírások figyelembevételével a járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben
az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége.
/3/ Az ingatlanon keletkező csapadékvíz elvezetéséről
az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
/4/ A csapadékelvezető árokba szennyezett /olajos, vegyszeres/ vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy
rongálódás okozására alkalmas anyagot /szemetet,
iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot/ a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, önteni,
beleseperni vagy bevezetni tilos!
/5/ Az épület tulajdonosa, használója köteles gondoskodni arról, hogy az épületének tetőzetéről az esővíz,
hólé a járdára ne csorogjon.
7. §
/1/ Építési területek tisztántartásáról, a munkaterület
átadásától az üzembe helyezési, műszaki átadás-átvételi eljárásig a vállalkozó, alvállalkozó bevonása esetén
a fővállalkozó – ennek hiányában a bonyolító köteles
gondoskodni.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározottak kötelesek
gondoskodni arról, hogy az építési területről kikerülő
anyag semmi módon ne szennyezze a környezetet.
/3/ Szóródó anyagok /homok, kavics, salak, építési
törmelék, kőpor stb/ közterületen történő lerakása védőfólia alátétele nélkül nem kerülhet a talajra.
/4/ Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra föld,
iszap, kő vagy egyéb más anyag ne kerülhessen ki.
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/5/ A közterületen történő akadálytalan közlekedés érdekében az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az
ingatlanáról a közterületre kihajló növények /fa, bokor

sövény stb./ gondozását, gallyazását elvégezni.
12. §
/1/ A község igazgatási területen a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a tulajdonukban /kezelésükben,
használatukban/, a bérlők a bérleményükben lévő ingatlanokat kötelesek úgy gondozni, hogy azok a gyomtól, különösen az allergiakeltő növényektől mentesek
legyenek.
/2/ A legfontosabb allergiakeltő növények felsorolását
– jellemző pollenszórási időszakukkal együtt – a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
/3/ Új növényzet és fatelepítéseknél kerülni kell a környezetét szennyező, illetve allergiakeltő pollenű, termésű fajok alkalmazását, ültetését.
/4/ A fokozottan allergiakeltő növények /parlagfű,
ürümfű stb/ elterjedését az ingatlanok folyamatos gondozásával, illetve ezen növények irtásával kell megakadályozni.
/5/ A gyomirtásról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal – mechanikus, illetve vegyszeres úton
– kell gondoskodni.
Allergiakeltő növényfajok
Faj

(latin-magyar név)

Allergenitás

Szezonalitás
(hónap)

Ambrosia – Par- igen nagy
lagfű

VIII-X.

Ertemisia - Üröm igen nagy

VII-VIII-/IX./

Chenopodiaceae nagy
– Libatopfélék

VII-IX.

Plantago – Utifű

IV-IX

nagy

Poaceae – Pázsit- igen nagy
fűfélék

IV. - IX.

Rumex – Lórom

V-VIII.

nagy

Veres Mária
jegyző
ÚTFELÚJÍTÁS
2020. június 03. napján elkezdődött a Móra Ferenc utca teljes burkolatának a felújítása.
Az önkormányzati tulajdonú belterületi út 655
m hosszban, 4-5 méter szélességben kerül teljes felújításra.
A Móra F. utca felújítása egy évek óta tartó
útfelújítási program része. Az önkormányzat minden
évben pályázatot nyújt be belterületi út vagy útszakaszok felújítására, így már a negyedik alkalommal sikerült pályázati forrásból és az ehhez szükséges 15%-os
önerőből egy újabb önkormányzati utat korszerűsíteni.
A következő tervezett felújítás a Szabadság utca teljes
burkolatfelújítása.
Veres Mária
jegyző

Intézmények hírei, eseményei
SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA
AZ ÓVODA MEGVÁLTOZOTT
ÉLETE az elmúlt időszakban
Szokatlan, korábban még
sohasem tapasztalt helyzetet éltünk
át az óvodában is.
2020. március 14-én megjelent a 45./2020.(III.14.) Korm.
rendelet, amely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő
intézkedésekről szólt.
Ettől a naptól kezdve új
fordulatot vett az óvodai élet. Úgy
gondoltuk, hogy a világjárvány miatt kialakult helyzetben közös a felelősségünk abban, hogy a családi nevelést a szokásostól eltérő formában
és tartalommal segítsék az óvodapedagógusok olyan módon, hogy
a gyermekek számára mindez a lehető legkevesebb nehézséget jelentse és tevékenyen teljenek napjaik.
Igyekeztünk kihasználni a digitális
környezet által kínált lehetőségeket.
Óvodánk a pedagógiai programban
és az aktuális éves munkatervben
megfogalmazott tartalmakra figyelemmel próbált segítséget nyújtani
a szülők számára.
Az on-line kapcsolattartás
jellemezte a mögöttünk hagyott heteket. Célunk volt, hogy a gyermekek számára változatos tevékenységet biztosító, a szülők számára
pedig teljesíthető mennyiségű és
könnyen értelmezhető, segítő tartalmak kerüljenek megosztásra.
Az
óvodapedagógusok
a szülők számára a gyermeki érdeklődést, személyiséget ismerve
ajánlottak olyan játékos tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a szülők a
gyermekeikkel együtt otthonaikban
is megvalósíthatnak.
Lehetőséget biztosítottunk
a logopédiai és fejlesztőpedagógi-

ai fejlesztésben részesülő gyermekek számára is, hiszen fontosnak
tartottuk, hogy az ő fejlesztésük is
folyamatos maradjon. Ezek a szakemberek az óvodával történt kapcsolatfelvételt követően a szülőknek
rendszeresen küldték a logopédiai
és fejlesztőpedagógiai feladatokat.
Ezek gyakorlása által a szülők is betekintést nyerhettek az eddig csak a
szakemberek és gyermekek között
zajló fejlesztő tevékenységbe.
A családokkal történő kapcsolattartás során fontos szempont
volt a gyermekek óvodában szerzett
ismereteire történő építés. Az ügyeleti időben is végig szükségesnek
tartottuk az előírások betartását.
Szokatlan volt a gyermekek számára, hogy csak öten lehetnek egy csoportban és hogy a csoportszobákon
kívül más- játékokkal, szükséges
tárgyi eszközökkel- berendezett helyiségekben is vannak gyermekek.
Nagy hangsúlyt fektettünk
és fektetünk mai napig a helyes
tisztálkodási teendők ellátására, az
óvintézkedések betartására. A szülők még mindig a bejárati ajtókban
adhatják át a gyermekeket a dajkáknak.
A szükséges fertőtlenítő
nagytakarítást megtartottuk és folyamatosan hangsúlyos szerepet
kap az alapos fertőtlenítés, amelyhez a szükséges eszközöket a fenntartó önkormányzat teljes mértékben biztosította és biztosítja.
Mindannyiunk érdekében
elvárható a felelős viselkedés, ezért
csak egészséges gyermek és felnőtt
lehet az intézményben.
Igyekszünk minél többet a
szabadban tartózkodni, változatos
mozgáslehetőségeket biztosítani a
gyermekek számára, az épület helyiségeit pedig sokat szellőztetjük.
Továbbra is igyekszünk vigyázni a gyermekekre és egymásra
is!
Bartók Jánosné
óvodavezető

ADOMÁNY
Firtkó Edina, a sajóládi fogászati ellátást biztosító FI-FA Dental Solution Kft. vezetője, 20.000
Ft-ot adományozott Gyermeknap
alkalmából sajóládi óvodás gyermekek számára. A kapott összegből
az óvodások számára homokozó játékokat vásároltunk.
Köszönjük az óvodások nevében az adományt!

Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető

ÓVODAI HITTAN
Pünkösd vasárnapján a hittanos óvodások rajzait értékelték
a Római katolikus templomban.
Ezek a munkák a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda ovis hittanos gyerekei
otthonléte alatt készültek. A díjátadón a gyerekek emléklapot és
édességet kaptak Marika nénitől.
Az atya a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt megköszönte a
kedves rajzokat és az együttműködést. A gyermekek rajzait a Római
katolikus templomban lehet megtekinteni.
Ördögné Bukta Mária
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FRÁTER GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
BALLAGÁS
A ballagó nyolcadikosainkat a veszélyhelyzet idején sem szerettük volna búcsú nélkül útnak engedni. Hagyományos ballagást nem tarthattunk sajnos, de az erre előre kitűzött időpontban rendhagyó osztályfőnöki órára hívtuk a végzős diákokat. Szerettük volna nyolc év tanulmányait méltóképpen lezárni, ezért
ezen alkalommal ünnepélyes keretek között lehetőséget biztosítottunk arra, hogy elbúcsúzzanak az iskolától, osztálytársaiktól, osztályfőnökeiktől. Megkapták a ballagást jelképező tarisznyát és együtt megnéztük a
tanulókkal közösen elkészített ballagási búcsúvideót.
Nyolcadikos diákjaink, akik nívós versenyeken is részt vettek könyvjutalomban és iskolánk alapítványától pénzjutalombanrészesültek: Csányi Dániel, Pajger Zsombor, Varga Máté Csaba
A nyolc éven át nyújtott kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és aktív közösségi munkájáért könyvjutalomban részesültek:Tamás Petra, Sasvári Richárd, Hegedűs Erik, Erdei Nagy
Melodi
A felsoroltak közül két tanuló a művészeti iskolánk zene és dráma szakán is kiemelkedő teljesítményt
nyújtott.
A nyolcadikosok felkötötték iskolánk zászlajára a búcsúzás jelképét szimbolizáló szalagot, az alábbi
idézetekkel:
8.a osztály: „Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, most valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a munka
tárt karokkal vár, s hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.” Szabó Pál
8.b osztály: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” Weöres Sándor
8.c osztály: „Élj úgy a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra!” Ady Endre
Fotókat a ballgókról és a virtuális ballagásról a 16. oldalon találhatók.

FGyKÁI és AMI

TÁJÉKOZTATÁS
A 2020. februárjában megrendezett alapítványi bál bevételét az idei
gyermeknapra szerettük volna fordítani. Mivel ez a rendezvény elmaradt, így
a megmaradt összeget átvisszük a jövő
évre, és a 2021-ben megrendezésre kerülő gyermeknap programjait finanszírozzuk majd a bál bevételéből.
Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető

Pálosan szép az élet!

Meghívó
Pálos rendtörténeti vándorkiállításra
és helytörténeti kiállításra
2020. július 5-én, vasárnap 9.30-tól
a Sajóládi Polgármesteri Hivatal előtti téren
A kiállítást megnyitja:
Pozbai Zoltán polgármester úr,
Tállai András parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes úr,
és Farkas Ferenc, a Sajóládi Fráter György Katolikus Általános Iskola
és AMI volt igazgatója

Szeretettel várunk mindenkit a kiállításra és az azt
követő, 11.30-tól kezdődő misére.
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Közösségi hírek, események
KÖZÖSSÉGI HÁZ
KÖRKÉRDÉS
Sajóládon több civil szervezet is működik, amelyeknek tagjai polgárőrként, sportolóként, dalosaink és
táncosaink fellépéseikkel, és a nyugdíjas klub tagjaiként
önkéntes munkájukkal járulnak hozzá a település közbiztonságához, közösségének fejlődéséhez, a rendezvények színvonalának emeléséhez.
Megkérdeztük véleményüket Sajóládról, az
alábbi két kérdésben:
1. Mi az, amit Sajóládi lakosként szeret a településen?
2. Milyen ötletei, javaslatai lennének, amelyekkel Ön szerint
még élhetőbbé, vonzóbbá tehető Sajólád?
A beérkezett válaszok alább olvashatók.
Névtelenséget kérő válaszadó - „Szeretném elmondani, hogy nagyon szeretek sajóládi lakos lenni. Szeretem
a rendezvényeket, a megemlékezéseket, azt, hogy egyre szebb
lesz Sajólád! Jó az orvosi ellátás, van minden a faluban, amitől
élhető lett. Az élelmiszerboltban bőséges árukészlet és kedves
eladók várják a vásárlókat. Jó a tömegközlekedés is. (Persze
ez a falu földrajzi fekvésének is köszönhető, mert áthalad több
más településre közlekedő járat is.) Megemlíteném még azt
is, hogy az Önkormányzatnál is kedvezőek a tapasztalataim.
Bármilyen problémával kerestem fel Őket, mindig készséggel
álltak rendelkezésemre.
A második kérdésre nem igazán tudok mit mondani,
csak annyit, hogy a dalkör idén lesz 15 éves, ha lehet ebben
a járványos időben, szívesen vennénk, ha lenne dalostalálkozó.”
Bócsi Istvánné - „Szeretem, hogy jó irányba fejlődik. Szép a parkosítás, élhető, szerethető falu a miénk. Amit
én javasolnék és szeretnék az egy kerékpárút ki alakítása a
gyermekeink érdekében!”
Vitézné Varga Judit - „Szeretem Sajóládot. Itt
élek születésem óta. Ide kötnek a gyökereim az emlékeim. Itt
szeretnék élni, amíg a sors könyve számomra bezárul. Úgy
érzem, elsősorban az emberek szemléletén, hozzáállásán kellene változtatni, de ezt mi nem tehetjük meg, mert mindenki
önmagáért felelős. Talán ez a nehéz időszak, amiből talán kifelé megyünk segít mindannyiunknak átértékelni életünket.
Segít jobbá tenni hozzáállàsunkat, emberi kapcsolatainkat,
mert egymás elfogadásával, segítségével es szeretettel sokkal
boldogabb, „élhetőbb” életet élhetnénk itt Sajóládon is. Köszönöm a megkérdezést!”
Dudás Gáspárné - „Szeretem, hogy településünk
nem feledi a múltját, hagyományainkra építve akar fejlődni,
de a mai kor követelményeinek megfelelően. Megismerni,
megismertetni és megbecsülni, védeni igyekszik azt, amit elő-

deinktől örököltünk.
Sajnos a Ládi erdőt nem sikerült megvédeni.
Javaslom, hogy ahol és amikor csak lehetséges, ültessünk fát,
saját örömünkre és az ökológiai egyensúly erősítése miatt is.
Akár minden újszülött is kaphatna egy facsemetét ajándékba,
amely elültetés után Vele együtt növekedne és az az Ő fája
lenne. Felnőttként bizonyára büszke lenne rá.
Javaslom még, hogy a jelenlegi „Uniós emlékhely”
elnevezésű, szép szökőkutas parkunk alkalomadtán kapjon
„Rökk Pál emlékhely” elnevezést. Ezzel méltómódon emlékezve e terület egykori, közjót szolgáló tulajdonosára. Halála
után szeretett neje a Boldogságos tiszteletére és férje emlékére
a jelenlegi oltárt adományozta templomunknak. Az ezen a területen épült kúriájuk haláluk után a község tulajdonába került, Kultúrházként működött hosszú-hosszú évtizedeken át
a lakosságot szolgálva, egészen 2004. évi elbontásáig. Síremlékük temetőnkben áll, a Háromszögletű kápolnával szemben.
Javaslom még, hogy a Ládi Körkép kerüljön fel ismét községünk honlapjára, ahogyan évekkel ezelőtt már ott
is olvasható volt. Az érdeklődő, Sajóládról elszármazottak is
olvashatnák ezáltal.”
Gyulainé Libárdi Ágnes - „Sajóládon tetszik a szép főutcai virágosítás, rendezett parkok, jó végigmenni az úton.
Szeretném ha a Nyugdíjas Klub létszáma növekedne, hogy
egyre több nyugdíjasnak lenne része kellemes kikapcsolódásban, kirándulásokban, együtt töltött vidám időkben, hogy
boldogan teljenek a nyugdíjas éveink.”
És egy kérdésen kívüli vélemény, amit nagyon köszönünk:
Szabó Imréné Tini - „Szeretnék írni a COVID19 járványról. A rokonok segítségével figyelemmel kisértem. Büszkén
állítom, hogy példaértékű munkát végeztek az Önkormányzat vezetői, munkatársai és segítői, fáradtságot nem ismerve, becsülettel tették a rájuk bízott feladatokat. A lakosságról, idősekről tisztelettel gondoskodtak: ebéd, csomagosztás,
bevásárlás stb. A tájékoztatás is naprakész folyamatos volt.
Szívmelengetõ volt a sajóparti szentmise, köszönet Varga
Béla plèbános atyának és Vitéz Gábornak! Így Miskolcon is
láthattam az internet segítségével a miséket. Az én KEDVES
KISFALUMBAN ÚJRA KITŰNŐEN VIZSGÁZTAK emberszeretetből. Kitartó munkájukért a Jó Isten áldásával erőt,
egészséget kívánok kedves mindnyájunknak.”

Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető
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CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2020. áprilisától új családsegítő dolgozik községünkben Vitai Lászlóné személyében. Kedves, lendületes, proaktív személyiség, aki már az első nálunk töltött hónapjaiban sem tétlenkedett, és különböző
adományok eljuttatásával segítette a községünkben élőket.
A Ládi Körképben történő bemutatkozását a következő, augusztusi számunkban olvashatják majd,
addigis fogalják tőle beszámolóit az eddig szervezett tevékenységéről.
„Tisztelettel tájékoztatom Sajólád Község Önkormányzatának Család és Gyermekjóléti Szolgálata nevében a
település lakóit, kiváltképp azokat, akik 72 életévüket betöltötték, hogy sikeresen pályáztunk a Béres Alapítványnál
és elfogadták a beadott pályázatunkat. Községünkben a 62 életévet betöltött lakosok száma 518 fő. Ez az összlakosság
számhoz viszonyítva is nagyon magas. A település családgondozójaként, úgy gondoltam, hogy elsődleges szempont a
humánjárvány kapcsán az egészségmegőrzés és a prevenció az idős lakosság körében, az immunrendszer erősítése. Ezért
gondoltam úgy, hogy pályázok a budapesti székhelyű Béres Alapítványnál, hogy segíthessünk az idős lakosság támogatásában, és a következő járványhullám prevenciójában. Fontosnak tartom, hogy a prevenció érvényesüljön a településen,
hiszen elsődleges szempont az egészség megőrzése és fenntartása. Ehhez a Béres Csepp Extra egy kiváló és elfogadott
készítmény. Amint már említettem, pályázatunk sikeres volt, így áprilisban Budapesten átvehettem az adományt és az
önkormányzat dolgozóinak segítségével átadtuk a cseppeket a település azon időseinek, aki betöltötték a 72. életévüket.
Hiszem, hogy ezzel is hozzájárultunk a mindennapi életminőség javításához. Válljék egészségükre! Októberben ismét
pályázni fogok, hogy a település lakosait támogatni tudjuk a készítménnyel.
A település polgármesterének, Pozbai Zoltán Úrnak köszönöm, hogy segített a termék átvételében és számítok a
további támogatására is az ősz folyamán.
Ebben a hónapban a NAV - Nemzeti Adó és Vámhivatal segítségét és támogatását is kértem. Ismét pozitív
elbírálást nyert a település és 2 nap alatt 104 család részesült ingyenes ruhaosztásban, melyet a település Piacterén
bárki igénybe vehetett. Ezt továbbiakban is folyamatosan fenn kívánjuk tartani, segítve ezzel is a családok mindennapi
gondjait. Mert a humánjárvány minden család életében, olyan nehézségeket okozott, amelyre nem voltunk felkészülve és
nincsenek megoldási alternatíváink.
Folyamatosan azon dolgozom, hogy a település lakosait és mindennapjait, alapítványok és segítő szervezetek
felajánlásával segítsem. Eddig támogatott bennünket a Zsófi Reményvár Egyesület, a Reményt az életnek Alapítvány, a Tiszapalkonyai Malom, a NAV, a Béres Alapítvány, a Sajószögedi Önkormányzat, a Református
Egyház, a Sajópetri Görög Katolikus Plébánia.
Folyamatban van az Élelmiszer Bank megállapodása, a HIPP tápszer forgalmazójának támogatása, A magyarok
kenyere támogatása. Pályáztam a LEGO-hoz az óvoda támogatására, az Édes száj nyári táborok támogatására. Igyekszem mindennapi tevékenységemmel a település valamennyi lakosát támogatni és segíteni a jogszabályi keretek mellett.”
Fotókat a Béres Csepp osztásáról és a ruhaosztásról a lap 2. oldalán találnak.
" AHOL AZ ÉLET KEZDŐDIK ÉS A SZERETET
SOHA NEM ÉR VÉGET..."
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„Család - mi is ez? Egy származási kapcsolat, szülők, leszármazottak, gyerekek, mint én? Vagy egy szociális
szövetség, egy gazdasági egység, ami optimális a gyerekneveléshez, munkamegosztáshoz? Vagy valami egészen más,
mondjuk: egy hely a közös emlékeknek? A szeretet nyújtotta menedék? Egy alap, amely biztonságot ad?” Egy bizonyos...Sokan, sokféleképpen definiálják! Próbálják
meghatározni lényegét, küldetését, értékeit...
Fontosságának hangsúlyozására az ENSZ
egy adott napot is kijelölt. A család nemzetközi napját 1994 óta ünnepeljük minden év május 15-én. E
jeles nap célja, küldetése az, hogy felhívja a figyelmet a társadalom egyik antik intézményére, társadalmunk alappillérére: a családra.
Akik családban élnek tudják: „A család mindig az első, sosem mondhatsz le róluk. Bármit is
tesznek érted vagy ellened, egyedül bennük bíz-

Vitai Lászlóné
Családsegítő

hatsz.” A család tehát örömöt, támaszt, biztonságot
és borús időkben, helyzetekben gyógyírt, megoldást
nyújt a kötelékében élő szerencsés embereknek.
Álljon itt egy borús, mégis napsütötte történet egy család sokat mesélő, szeretetteljes napjáról!
„Zuhogott. Mintha nem akarná abbahagyni
soha többé. Pedig ma délutánra kirándulást tervezett
a család. Két hét óta tervezik, de mindig közbe jött
valami. Tegnap minden szükséges holmit bekészítettek egy nagy kosárba, mellette vannak plédek, botok,
bakancsok. És, puff, eleredt az eső. A gyerekek ott
állnak az ablaknál, csalódottan nézik a vizes utat, siető embereket, tócsákban a nagy buborékokat.
- Ha eláll, akkor elindulunk? – kérdezte Zoli,
bár előre tudta a választ.
- Sárban, vízben semmi értelme, olyanok lennénk, mint a kismalacok, és még meg is fázhat valaki
– apuka közben megsimogatta a kérdező fejét – sajnos az eső ellen tehetetlenek vagyunk.

- Ilyen időben nem kirándulni kell, hanem
utazni !– szólt a karosszékből nagypapa.
- Utazni? – kérdezte a társaság.
- Igen, igen. Gyertek ide, üljetek a szőnyegre,
és akár indulhatunk is.
Mindenki odaült nagypapa köré. Anyuka,
apuka ölébe tette a két kicsit, nem akartak lemaradni
egy családi utazásról ők sem.
- Repülővel megyünk! – jelentette ki nagypapa.
- Nincs jegyünk.
- Sebaj, bújjatok ide! – mutatott rá az öreg egy
kivénhedt, szakadozott válltáskára.
- Odamegyünk, ahol nem esik az eső? – kérdezte az egyik lurkó.
- Rendben, indulhatunk?
- Igen! – válaszolt a társaság kórusban, miközben elhelyezkedtek a táskában.
Egy hatalmas sárga homokkal borított síkságon ereszkedett le a gép. Kíváncsian néztek körül.
Sehol egy lélek, sehol egy árva fa, vagy fűszál. Mintha három Nap lett volna az égen, olyan világos és
olyan meleg volt.
- Nem lakik itt senki, semmi?
- De igen, – nagypapa előre mutatott – nézd,
ott egy bogár lábnyoma! Keressük meg!
Követték a nyomokat. Egy kisebb homokbucka mögött hirtelen vége szakadt.
- Megvagy! – nagypapa felmarkolt kevés homokot, s máris a tenyerében volt a meglepett fekete
bogár.
- Keressünk valami árnyékot! – javasolta valaki.
Már mindannyian nagyon izzadtak.
- És vizet.
- Azt gondolom, vizet hiába keresnénk, de
még árnyékra sem egyhamar találunk – hangzott
apuka lehangoló válasza – itt legalább száz éve nem
esett az eső.
Valahonnan fenyegető zúgás hallatszott.
- Kapaszkodjunk gyorsa össze, különben elvisz minket a szél! – kiáltott anyuka.
Körbe álltak és szorosan megfogták egymást.
Mikor odaért az orkán, még össze is kellett hajolniuk, mert olyan homokvihar keletkezett, hogy szemük-szájuk tele lett. Tépte, szaggatta ruhájukat, hajukat, de még a fülüket is, pedig az igazán nem nagy
senkinek sem. Amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen
csendesedett el a szél. Térdig álltak a homokban. Törölgették könnyező szemüket.
- De jó lenne egy nagyot fürödni! Teljesen
ránk tapadt a homok! – mondta anyuka.
- És inni, inni, inni! – kiabálták a gyerekek.
- Odavigyél minket nagypapa, ahol sok víz
van!
- Biztos?
- Igen, igen. Teljesen kiszáradtunk belülről,
kívül pedig izzadunk, és tele lettünk homokkal! –

magyarázta anyuka, nem mintha a nagypapa ezt
nem tudta volna.
- Jól van, ahogy kívánjátok. Táskába be, és repülünk.
- Már itt is vagyunk, de a gép nem tud leszállni, mert nincs alkalmas hely, ki kell ugrálnunk.
Hatalmas zöld szőnyeg terült el lent. Sorba
kiugráltak. Kiderült, hogy egy nagyon sűrű erdőbe potyogtak le, szanaszét. Volt, aki fennakadt egy
ágon, volt, aki beletoccsant egy kis patakba. Szépen
sütött a Nap, az ágak között be-bevillant a sűrűségbe. Gyönyörű virágok, madarak népesítették be a
lombokat.
Egyszerre esni kezdett az eső, de nem ám
úgy, mint otthon. Tízszer nagyobb cseppekben. An�nyira esett, hogy nem látták egymást. Egyszeriben
lemosta róluk a homokot, az izzadságot.
- Jé, meleg! Olyan, mintha zuhanyoznánk! –
lelkesedtek a gyerekek.
Mire belemelegedtek volna a fürdésbe már el
is állt, és ragyogóan sütött a Nap ismét.
- A baj csak az, hogy nincs nálunk száraz
ruha, nem tudjuk a vizeset lecserélni. – aggodalmaskodott anyuka.
- Nem fogunk megfázni, hiszen itt is nagyon
meleg van – válaszolt apuka – menjük, nézzünk körül!
- Titeket nem csípnek a szúnyogok?
- De. Nem csak a szúnyogok, hanem ismeretlen rovarok. Csapj oda! Mást nem tehetünk.
Gyakori csattanások közepette, elindult a társaság arra, amerre apuka mutatta.
Alig tettek pár lépést az indákkal, virágokkal, letört
ágakkal teli erdő mélyén, valami megmozdult mellettük.
- Jaj! Egy kígyó.
Szanaszét szaladtak, már amennyire lehetett
a sűrűben. A kiabálástól a kígyó is megijedt, és gyorsan eltűnt a veszélyes helyszínről.
Újra eleredt az eső. Most talán még buzgóbban, mint az előbb. Prüszkölve, tapogatózva próbálták egymást megtalálni. Kiabáltak ugyan, hogy
„merre vagytok” de a nagy zuhogásban még a saját
hangjukat sem hallották. Hirtelen nagy csendesség
lett. Elállt az eső. Kisütött a Nap.
Valaki megszólalt a nagy csendben.
- Nagyon jó helyen lakunk mi!!!
Erre a szóra a család visszacseppent az álmodozásból a valóságba. Közben beesteledett. Anyuka
egy puszival megköszönte nagypapának az utazást,
kicsomagolta a kirándulásra készített elemózsiát,
és jóízűen megvacsoráztak. Apuka megígérte, hogy
holnap kivesz egy nap szabadságot, és mindenképpen elmennek kirándulni, ha esik az eső, akkor is,
legfeljebb nem az erdőbe mennek, hanem meglátogatják a másik nagypapát."
Szenrdei Csilla
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Viharos történelmünk
MAGYARORSZÁG GOLGOTÁJA: TRIANON
100 éve írtuk alá az I. világháborút lezáró szerződést
1918 tavaszán feltartóztathatatlanná vált az
Osztrák- Magyar Monarchia felbomlása. A négy éve
tartó háború szülte véres veszteségek, az elszegényedés, az általános elégedetlenség, az erőforrások hiánya kudarcra ítélték az új uralkodónk IV. Károly kísérletét a föderáció megmaradására. Már korábban:
1917. novemberi proletárforradalmat követően 1918.
március 3-án a központi hatalmak képviselői és a
szovjet-orosz kormány küldöttei aláírták a Breszt-Litovszki békemegállapodást. 1918. szeptember 25-én
Bulgária, november 3-án a Monarchia, végül november 11-én Németország is fegyverszünetet kötött az
antant képviselőivel.
A fegyverszünet aláírásának időpontjában
antant csapatok nem álltak sem a Monarchia, sem
Németország területén, de a központi hatalmak az
összes fronton visszavonultak, s teljes vereségük a
harcok folytatása esetén várható volt. A helyzet súlyosságát tetézte a hátország elégedettlensége, amely
– mint nálunk is - az őszirózsás forradalomban és a
Tanácsköztársaság kikiáltásában nyert megjelenítést.
Magyarország - mint az alábbiakból látszik hozta a legnagyobb áldozatot a hadviselő felek közül
az ország mozgósított katonaállományát tekintve.
Az ország területi és gazdasági megcsonkítása a trianoni békediktátum következménye.
A világháború emberveszteségei (millió fő):
Veszteség
összesen

Veszteség
(%)

13
8,3

Hadifogoly,
Eltünt

Sebesült

Elesett

Mozgósított

Antant
42
5
Központi 22,8 3,3
hatalmak
Együtt
65 8,5
(Az eltérő ismert adatok
töredékszámokat)

4
3,3

22
15

52%
67%

21
7,7
37 57%
miatt nem alkalmaztam a

Magyarország mozgósított 3,6 millió katonájából 600 ezer elesett, 1,5 millió sebesült, 800 ezer vált
hadifogollyá vagy eltűnt, összesen mintegy 3 millió
katona (a mozgósítottak 83%-a !!!) és családjuk siratta
az elhunytakat, rokkantakat, a fogságból évek múlva
esetleg hazatérőket.
Az 5. tiranoni döntés egy soknemzetiségű or-
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szágból több soknemzetiségű országot kreált, s újabb
viszálykodások magvait hintette el, amely részben a
2. világháborúhoz vezetett.
Javában tartott még a világháború, de az Antant-szövetségesek Verseilles-i Legfelsőbb Tanácsa
már 1918. június 7-én döntött Ausztria-Magyarország felosztásáról. Wilson amerikai elnök fél évvel
korábban közzétett rendezési elve közül az, amelyik
szerint a Monarchia összes népe jogot nyer az önrendelkezésre, nem élte meg a háború végét sem. A
bosszúszomjas zsákmányra éhes győztesek – főleg a
franciák – szó szerint határtalan engedményeket tettek a magyarokkal szembeni területi követeléseknek,
mértéktartás nélkül elfogadták a román, cseh-szlovák, szerb, horvát és szlovén delegációk előterjesztéseit.
Amikor a Magyarországot képviselő delegáció bekapcsolódhatott a közvetlen tárgyalásokba
– 1920. január-május- már szó sem volt önrendelkezésről. Minden lényegi kérdés, legfőképpen a területmódosításoké eldőlt a versailles-i szalonokban. Csupán a békediktátum aláírásához volt szükség az erre
felhatalmazott budapesti küldöttekre.
A magyarokat képmutató módon a kisebbségek elnyomásával vádolták meg azok a győztes
nyugati hatalmak – Franciaország, Nagy Britannia,
USA – amelyek országaikban betiltották a kisebbségek nyelvhasználatát, gyarmataikon véres kézzel
kormányoztak és szörnyű népirtásokat követtek el.
(Oroszország és az USA képviselői nem írták alá a
mai napig sem az okmányt.)
Gróf Apponyi Albert (1846-1933) 1920. január
15-i beszédében – a magyar delegáció vezetőjeként,
melyről később lemondott - kiemelte:
„A békefeltételek hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlannak látszanak. Ha Magyarországot abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy aláírásának
visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést
kellene feltennie magának: legyen e öngyilkos azért, hogy
ne haljon meg.”
A Magyar Királyság területe Trianon előtt
282.870 km2 volt. /Horvátországgal együtt – amely
1091-től Szt. László királyunk óta perszonálunióban
állt a Magyar Királysággal, melyet az uralkodó személye kapcsolt össze – 325.411 km2.
A békediktátum következtében közel 190.000
km2 az utódállamokhoz került, míg lakosságának
30%-a magyar anyanyelvű volt. A Romániának juttatott terület nagyobb, mint a megcsonkított országé.
A trianoni békeszerződés általánosságban írta
le Magyarország új határvonalait, részletes megálla-

pítását bizottságokra bízta, melyek a szövetséges és
társult hatalmak és az érdekelt államok képviselőiből
állt. A tényleges munkálatok 1921-1923-ban zajlottak
le, általában, többségében feszült körülmények között. Több, mint 30 határszakaszon történt módosítás az eredeti tervhez képest, több kisebb település
és város (pl.: Komárom, Sátoraljaújhely, Szabadka)
megosztásra került a két szomszédos állam között.
Az elcsatolt területekre bevonult magyar katonai alakulatok: Székely Hadosztály, Prónay Pál
Rongyosgárdája részsikereket ért el, az utóbbi eredménye, hogy Sopron és körülötte 8 falu Magyarországon maradt a kierőszakolt népszavazás eredményeképpen.
Némi megnyugvást adott az országnak az 1.
és 2. Bécsi döntés (1938.11.02. Felvidék, 1940.08.30
Észak-Erdély egy részének), az 1941. áprilisi Jugoszlávia elleni háború után a Délvidéki részek visszacsatolása. A visszacsatolással az 1920-ban elcsatolt
terület 30%-a magyar anyanyelvű lakosságának közel 80%-a visszakerült az anyaországhoz.
A II. világháborút lezáró 1947-es Párizsi Békeszerződés visszaállította az 1937-es határokat. A
területi és népességi veszteség mellett a gazdasági
veszteség is meghatározó egy nemzet érdekében,
érvényesülésében. Egy könyvbe sem férne bele, ha
minden veszteségünket fel akarnánk sorolni, amit az
igazságtalan békediktátum okozott hazánknak. Nem
akarom a sok számadatot felsorolni, de néhány terület nagyon megsínylette az elcsatolásokat:
Szántóföldünk		
57 %-a				
Legelőnk:		
72 %-a
Szőlő területünk
30 %-a				
Erdőink		
85 %-a
Vasútvonalaink
65 %-a				
Kőutak			
56 %-a
Ipartelepek		
88 %-a				
Hitelintézetek		
67 %-a került a szomszéd államok fennhatósága alá.

Miért kellett mégis aláírni?
Mindenekelőtt azért, mert az aláírás megtagadása esetén Magyarország teljesen elszigetelődött
volna. Szülőföldjüktől távoli táborokban hadifoglyok százezrei sínylődtek, s az aláírás megtagadása
esetén semmilyen esélyük nem lett volna, hogy hazájukba visszatérjenek. (Nagyapám a szerződés idején
már túl volt 5 év szibériai hadifogságon és még 1 évet
várhatott a hazaérkezésre.) Külföldön nem fogadták
volna el az útiokmányokat, zár alá vették volna az
összes külföldön fellelhető állami vagyont a követségi épületektől a vasúti kocsikig. Külföldön nem
fogadták volna el a koronát, mint fizetőeszközt, a
postabélyeget. Nem lett volna lehetőség külkereskedelemre, magyarok nem utazhattak volna külföldre.
Az aláírók: Bénárd Ágost (1880-1986) népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd
(1875-1949) rendkívüli követ, ezért tették kézjegyüket a Nagy-Trianon palota Cotelle-csarnokában az
okmányra.
Megértését kérem a Tisztelt Olvasónak a sok
számadatért, de a számokat torzítani lehet, de meghamisítani nem.
Magyarország népessége (Horvátország nélkül)
Anyanyelve

1910
ezer fő

1920
arány ezer fő

arány

magyar

9.945

54,5 %

7.147

89,6%

román

2.948

16,1%

24

0,3%

szlovák (tót)

1.946

10,7 %

142

1,8%

német

1.903

10,4%

551

6,9%

rutén

464

2,5%

1,5

0,02%

szerb

462

2,5%

17

0,2%

horvát

195

1%

37

0,5%

egyéb

401

2,3%

61

0,7%

18.364

100%

7.980,5

100%

Összesen

Elcsatolások 1920. 06. 04. (Horvátország nélkül)
Visszacsatolások
Elcsatolt
Lakosság
Lakosság
Magyarok
Magyarok
terület
(ezer fő)
(ezer fő)
Utódállam
km2
aránya
aránya
km2
% összesen magyar
összesen magyar
Ausztria
4.020
1
292
26
8,9%
Csehszlovákia
61.633 19
3.517
1.066
30,3% 11.927
1.062
891
84%
Jugoszlávia
Románia
Lengyelország
Olaszország

20.551
103.093
589
21
189.907

7
33
71

1.509
5.257
24
50
10.649

453
1.661
6
3.212

30,3% 11.475
31,6% 43.492
13%
30% 66.894

1.030
2.460
4.552

401
1.344
2.636

39%
55%
58%
Varga László
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Helytörténet
A SAJÓLÁDI TEMPLOM ÉVFORDULÓJÁRA
(történeti áttekintés)
Emlékezés Boldog Özséb halálának 750. évfordulójára
Az újságcikk kettős címe kölcsönösséget feltételez mindenki szemében, ezért magyarázatra is szorulúgy gondolom. A két évforduló részletes ismertetésére nincs elég helyem a lapban, de az összevont tartalom
tömör és lényegre törő formában remélem kellő tájékoztatást nyújt a kedves olvasónak.
„A Lélek szólt és Özséb a Magyar-nép fia segítő szándékkal útnak indult, nem félt a tüzes nyíltól.”
Boldog Özséb esztergomi kanonok, az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend, a pálos rend alapító
tagja, első tartományfőnöke egybegyűjti a szétszórtan élő remetéket hazánkban és I. Remete Szent Pálról
nevezi el a közösségét. Küldetésük, hogy a nemzet összetartozásának megerősödéséért, egységéért, a szeretet növekedéséért, lelki felemelkedéséért áldozatkészen imádkozzanak. A pálosok, az ún. „fehér barátok”
rendje a 14. és a 15. században a ferencesek mellett a legelterjedtebb és a legnépszerűbb szerzetesrendnek
számítottak Magyarországon. Borsos József Pálosvörösmarton, a 2020-as évre Boldog Özséb évet hirdetett,
a remete halálának 750. évfordulója alkalmából. A pálos rend, melyet termékeny élete gyümölcseként hátrahagyott túlélte a történelem viharait és kiállta az idő próbáját. Jelmondatuk: Magyarország, közöm van
hozzád- méltán hirdeti tenni akarásukat, jó szándékú fohászkodásukat hazánkért, a magyar népért.
A sajóládi templom és pálos kolostor története évszámokban:
1379 - Nagy Lajos király hű szolgálat fejében Czudar Péternek ajándékozza Laad birtokát.
1387 - Czudar Péter, István és György Lád földrészét örökös lakhelyül adja a pálosoknak, azzal feltétellel,
hogy kolostort építsenek rajta a Boldogságos Szűz tiszteletére és saját fenntartásukra megkapják még a keresztúri, emődi, mályi szőlőket, a szederkényi halastóval együtt.
1400. november 1. - Búcsút engedélyez IX. Bonifác pápa a sajóládi pálos kolstor templomát felkeresőknek.
1423 - János egri segédpüspök felszenteli a ládi pálosok templomát a temetővel együtt.
1463 - Ónodi Czudar Simon és Jakab- örökmisék fejében egész körömi birtokát a sajóládi pálosoknak adja.
1526 - Serédi Gáspár serege kifosztja és elfoglalja a környék monostoraival együtt, súlyos pusztítást végez.
1526-1528 - Fráter György volt a sajóládi kolostor perjelje.
1537 - Újabb csapások érik a kolostort. 1547-ben emel a rend panaszt Serédi Gáspár ellen, amiért fölfegyverzett embereivel betört a ládi monostorba, azt teljesen kirabolta, s a lopott holmikat 40 jól megrakott szekérrel
hurcolta el.
1706. április 1. - Hozzákezdenek a maradványaiban is romos kolostor és templom helyreállítási munkálataihoz.
1716 - A régi alapokon megépítik a 4. cellát a kolostorban és elkezdik építeni a templomot az oldalfolyosóval,
sekrestyével és lépcsővel, majd tornyot építenek a templom elé.
1716 - Az újonnan építendő templom szomszédságában már állt egy fából készült kápolna, ahol az istentiszteleteket végezték. Saját szükségletükre téglaégetőt építenek.
1718-19 - új kripta építése, szentély és templomhajó boltozatának kiépítése, vakolása, díszítése és meszelése,
kórus, szentély padló elkészítése, valamint az esőcsatornák építése történik.
1720. július 26. - Szent Anna ünnepe: A Mária oltárt a Boldogságos Szűz képével a régi templomból átviszik az újba. Készen van a templom a sekrestyével és a kórussal együtt és július 28-án megtörténik a
konvent alapkőletétele.
Az építkezés folytatódik: az alsó és a felső szinten is megépül a boltozott folyosó oratóriummal és könyvtárral, nyugati és az északi szárny kialakítása, konyha, szobák és ebédlő vakolása és meszelése…
1735. március 5-én lett kész a Sajó hídja.
1737 májusára a kolostor összes építési munkái elkészültek.
1738 - A tartományi káptalan a 17 magyar kolostor rangsorába az 5. helyre sorolja a sajóládi pálos kolostort.
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1759 - Elkészül a Hétfájdalmú Szűzről elnevezett temető kápolna. Érdekessége a ritka háromszög alap, két
oldalán beton keretes ajtóval és kovácsolt vasráccsal, teknőboltozattal.
1768 - A templom előtti új torony építésének alapkőletétele.
1769 - Hét láb magas, aranyozott vasból készült keresztet helyeznek az új toronyra.
Elkészül a torony és a sisakja, melynek borítására 14 mázsa rezet is felhasználnak. Óra kerül az új toronyba.
A régi toronyból az új toronyba helyezték át a harangokat.
1774 - a Sajó híd mellett elhelyezik a Nepomuki Szent János szobrot, rokokó díszes talapzaton állót.
A templom legutóbbi belső felújítását 1968-ban, míg a külső felújítást az 1974-1976. évben végezték.
A templom és a pálos kolostor történeti áttekintéséhez az évszámokhoz kötődő építési munkálatok
rendjét Joó Tibor könyvéből vettem, melynek címe: A Sajóládi Pálos Kolostor. A vastagon szedett sorokból
világosan kiderül, hogy a műemlék kincsünk, a sajóládi templom építésének 300 éves évfordulója és a Boldog Özséb évforduló párhuzamba állítása ritkaság számba megy és ugyanazt a szellemiséget sugallja felénk:
Magyarország közöm van hozzád! Közös segélykiáltásra sarkall: könyörögjetek az égiekhez és kérjétek az Úr
áldását a mi szép hazánkra, Magyarországra!
Bugyinkóné Ronyecz Ágnes
HOGYAN KÖTŐDIK PÁLOS VONATKOZÁSBAN BÜKKSZENTKERESZT SAJÓLÁDHOZ?
Jó magam sokszor jártam már Bükkszentkereszten, láttam sok nevezetességét, jártam érdekes
helyein, de sokáig nem tudtam, hogy itt található valami pálos, ami sajóládi is! Nos, megígérem, hamarosan kiderül mi is az, de kezdjük az elején!
Ahogy a számadatokból már tudjuk, az egyetlen magyarországi alapítású férfi szerzetesrend, a
pálosok 1387-ben kapják ajándékba a Czudaroktól a
ládi földbirtokot, hogy itt telepedjenek le, templomot
és kolostort építsenek. Ez meg is történik, azonban a
viharos évszázadok nem kegyelmeznek a monostor
épületének sem, kifosztják, lerombolják, így sokszori
nekifutás után 1720-ra sikerül a templom újjáépítése. Áll a templom, a mai formában is ismert sekrestye, kórusával együtt. Gerald Miklós egri kanonok
1722-ben díszes szószéket is emeltet benne. Az ő
buzgolkodásának köszönhetően 1738-ra rendbe hozatja a kolostort is alapjától a tetejéig, az udvart fallal
veteti körül, a zöldségeskert mellett gyümölcsöst is
ültet. Rengeteg kitűnő könyvvel gazdagítja a rendház könyvtárát. Többek között a szentélyt ezüsttel, a
Szeplőtelen Szűz oltárát arannyal dúsan ékesíti.
El lehet képzelni, hogy újra milyen gazdagon
díszített berendezése lehetett ekkor mind a templomnak, mind a kolostornak, köszönhetően az ügyes
kezű barátoknak is. A legenda szerint ekkor készült
el a templom különleges szószéke, amelyet a sajóládi
pálosok faragtak és azért számít különlegesnek, mert
oldalára a négy evangélistát – a megszokott ruházatuktól eltérően – a pálosok fehér öltözékében ábrázolja.
A figyelmes olvasó itt már rájöhet, hogy a
címben feltett kérdésre, vélhetően a szószék rejti magában a választ….és nagyon is okos a logika! Mert
amikor II. József 1786-ban feloszlatja a pálos rendelt,
a koronauradalom, mint tulajdonos, elkezdi a pálosok felhalmozott értékeit összegyűjteni, jobb esetben
eladományozni. Ez alól sajnos a községünk temploma és rendháza sem menekül, így értékeit újra szét-

hordják. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az
elenyészet helyett a rend feloszlatása után a berendezési tárgyakat más templomoknak adományozzák,
így kerül az akkori újhutai templomba a diósgyőri
pálos kolostorból a Mária-oltár és az orgona, sajóládról pedig a díszesen faragott szószék.
A szószék még ma is a bükkszentkereszti
templomot díszíti, bíztatom azokat, akik arra járnak,
ha lehetőségük van rá, látogassák meg a templomot
és benne azt a darabnyi sajóládit, azt a vitathatatlanul pálost, a szószéket!
VBÁ

A barokk szószék (Kulcsár Géza felvétele)
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Sajólád - Retro
„LÁDI BÚCSÚ” RETRO
Gyerekkoromban alig vártuk július első vasárnapját, amikor megrendezésre került a Ládi búcsú. Izgatottan készülődtünk a misére, az azt követő
családi ebédre, mert bizony ilyenkor összejött a család apraja nagyja. Ebéd után pedig alig vártuk, hogy
kisétáljunk a „búcsúba”, vagyis a bazárba és kipróbálhassuk a „szédületes” körhintákat, s édességekre,
apró vásárfiákra költhessük zsebpénzünket. Délután
vattacukortól ragadó kezünkben fogtuk a kis lufinkat és ballagtunk hazafelé, véget ért a búcsú… Persze
ma már tudom, mi is ennek a hagyománynak az igazi jelentősége.
A sajóládi búcsú régi egyházi ünnepünk,
amely Sarlós Boldogasszony ünnepe is egyben. Hazánkban ez ünnepet követően kezdődtek a földi
munkák, az aratás, ezért kapta a Sarlós Boldogas�szony elnevezést. Ilyenkor idezarándokolnak a környező egyházközségek hívei is, hogy velünk együtt
vegyenek részt templombúcsúnkon.
Régen a templom körüli körmenetben a lányok, fehér ruhában, vállukon vitték a Mária-képet,
így fejezve ki a hívek tiszteletét Sarlós Boldogasszony
előtt.

Mária-képet vivő lányok a búcsúi körmenetben Sajóládon, 1956-ban. A képet Szabó Istvánné Kui
Máriától kaptuk. (A fotó és a rajta szereplők nevei
megtekinthetők a Sajólád Retró Face-book oldalán.)

Sajóládi búcsú, körmenet a templom körül,
feltehetőleg az 1970-es évek vége felé. A képet Nagy
Józsefné Leskó Bernadettől kaptuk.
Szintén Nagy Józsefné Leskó Bernadettől
kaptuk a fenti különleges fotót, melyen településünk
volt plébánosai is láthatóak.

Első sorban balról: Szász Károly, dr. Balpataki Béla,
Villányi János.
Utóbbi Villányi János 1956-1967 között volt
Sajólád lelkipásztora. Szász Károly szalézi szerzetes
pap volt, 1949-ben helyezték Sajóládra. A feloszlatás
után nem kapott papi működéséhez engedélyt, így
építési vállalkozó lett a faluban. Később azonban jóváhagyást kap papi tevékenységéhez, melyet örömmel és lelkiismeretesen végez. Haláláig, 1981-ig volt
Sajólád segédlelkésze. Dr. Balpataki Béla 1975-ben
lett községünk plébánosa. 32 éven keresztül szolgált
itt. Közvetlen, jóindulatú személyiség volt, talán ennek is köszönhető, hogy a gyerekek imádták a hittan
óráit és a szentmiséit. 2007-ben Girincsre helyezték,
majd 2014-ben ott is hunyt el, váratlanul.
További, a régi búcsúkat idéző képeket találnak a lap 15. oldalán.
Dudásné Bócsi Nikoletta
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Templombúcsúnk 2004.
Fotó: Dudás Tamás

Templombúcsúnk 2004.
Fotó: Dudás Tamás

Búcsúi misék
Templombúcsúnk 2004.
Fotó: Dudás Tamás
Templombúcsúnk 2004.
Fotó: Dudás Tamás

Templombúcsúnk 2007.
Fotók: Nagyné Múri Emese

Templombúcsúnk 2007. dr. Balpataki Béla plébános úr aranymiséje.
Fotó: Dudás Tamás
Templombúcsúnk 2007.
Fotó: Dudás Tamás

Templombúcsúnk 2017. (Meghívott atya: Nagy Krisztián, plébániai
kormányzó, Hernádnémeti) Fotó: F. Gy. Kat. Ált. Isk.

Búcsúi bazár
Búcsúi forgatagban a Lánczi testvérek
(Fotó: Lánczi István Lászlóné)

Ládi búcsú 1981.
Fotó: Dudás Gáspár

Ládi búcsú 2004.
Fotó: Nagyné Muri Emese

Sajóládi búcsú 2018.,
kint a bazárban

Körhinták a Ládi búcsúban, 2007.
Fotó: Nagyné Muri Emese
Ládi búcsú
2017.

Ládi búcsú 1981.
Fotó: Dudás Gáspár

Ládi búcsú 1981.
Fotó: Dudás Gáspár

Ládi búcsú 2004.
Fotó: Nagyné Muri Emese

Ballagás

