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2020-BAN

POLGÁRMESTERI ÉVÉRTÉKELŐ

Tisztelt Sajóládiak! 

	 A	2020-as	évértékelő	nagyon	eltér	az	eddig	megszokottaktól.	A	COVID-19	vírus	idén	drámai	
mértékben	megváltoztatta	életünket.	Munkahelyek	szűntek	meg,	az	oktatási	 intézményekben	di-
gitális oktatásra kellett átállni, amire csak nagyon kevesen voltak felkészülve, korlátozó intézkedé-
sekkel kellett szembe néznünk, bevásárlási szokásainkat kellett megváltoztatnunk, köszönési szo-
kásokat	kellett	 elhagynunk.	Mindennapjainkat	kellett	 átalakítanunk,	 rutinjainkat	kellett	magunk	
mögött hagynunk. A változás és az azokhoz való minél rugalmasabb alkalmazkodás lett a 2020-as 
jelszavunk. 
 Az önkormányzat életében sem volt ez másképp, változtatnunk, alkalmazkodnunk kellett. 
Valljuk, hogy az emberélet a legdrágább, amire vigyáznunk kell. Ezért a járvány magyarországi 
kitörése óta egyetlen nemzeti ünnepségünket sem tartottuk meg. Számos rendezvényünkhöz a fo-
lyamatosság	érzése	kötődik,	hagyományként	tekintünk	rájuk,	így	fájt	elengedni	ezeket,	de	abban	a	
reményben	tettük	és	tesszük	meg,	hogy	a	2021-es	évben	ott	folytatjuk,	ahol	abbahagytuk.	
 Közfeladatinkat természetesen el kell látnunk, de ezt is korlátoznunk kellett, csak telefonon 
előre	egyeztetett	időpontban	fogadjuk	az	ügyintézésre	várókat.	Ezzel	is	azt	kívánjuk	elkerülni,	hogy	
később	kiderülő	megfertőződés	 esetén	 többen	váljanak	óhatatlanul	 kontaktszeméllyé.	A	 szigorú	
szabályok	betartása	örömünnepeinket	is	érinti,	egy	esküvő	megtartása	is	csak	limitált	létszámmal	
volt	lehetséges.	Ezek	a	szigorú	szabályok	mindaddig	érvényben	maradnak,	amíg	országos	szinten	
nem	születnek	feloldások.	Tehát,	mindenképpen	elővigyázatosak	leszünk	továbbra	is.	
	 Ahogy	a	híradások	is	szóltak	róla,	a	központi	támogatások	a	vírushelyzet	miatt	csökkentek,	
de ezt józan belátással kell kezelnünk. A világ minden országa szembenéz jelenleg ezzel a helyzettel 
és	hozza	meg	a	rendelkezésre	álló	információk	alapján	legésszerűbbnek	tartott	döntéseket.	Mindig	
vannak és lesznek is olyanok, akiknek más a véleményük. Ennek helye van és helye is lesz. Ugyan-
akkor állampolgári kötelességünk a szabályok betartása akkor is, ha magánvéleményünk ezekkel 
ellenkezik is. 
 Mindezek miatt továbbra is azt kérem a lakosságtól, hogy tartsák be a maszkviselésre és 
kijárási korlátozásokra vonatkozó szabályokat, fektessenek nagy hangsúlyt a kézmosásra, szociális 
távolságtartásra	a	következő	hónapokban	is.	Mi	odafigyelünk	Önökre,	fontosabb	közterületeinken	
továbbra	is	fertőtlenítünk.
	 Tavasszal	minden	család	részére	csomagot	osztottunk,	amiben	főleg	tartós	élelmiszerek	kap-
tak helyet. Karácsony alkalmával újabb csomagot adunk, hogy szebbé, boldogabbá tegyük ünne-
püket.	Tudjanak	a	lehetőségről,	hogy	ebben	a	súlyos	járványügyi	helyzetben,	önkormányzati	dol-
gozók és közmunkások bevonásával a gyakorlatban is támogatjuk a 65 év felettieket. Amennyiben 
betelefonálnak az önkormányzathoz és jelzik igényüket, részükre bevásárolunk, kiváltjuk gyógy-
szereiket,	feladjuk	csekkjeiket	a	postán.	Ezt	fiatalabb	életkorú	rászorulók	is	kérhetik,	ha	élethelyze-
tük indokolja.  
	 Elmaradt	az	idősek	napi	rendezvényünk,	de	a	62.	életévüket	betöltők	megkapták	a	szépko-
rúak	napján	hagyományosan	járó	10	000	Ft-os	utalványt.	

 Hadd számoljak be röviden beruházásaink állapotáról. A 2020-as évnek nagy tervekkel vág-
tunk	neki,	de	a	pandémia	némi	megtorpanásra	kényszerített	minket.	Az	egészségházban	végzett	
munkálatokkal	lassabban	haladunk	a	vírus	miatt,	mivel	a	munkát	végző	szakemberek	egészségé-
nek	védelme	is	közérdek,	ezért	például	egy	időben	jóval	kevesebben	lehetnek	jelen	adott	munkate-
rületen.  
	 Szerencsére	2021	tavaszán	elkezdődik	a	bölcsőde	építése,	az	óvoda	felújítása	és	tornaszobá-
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val való megtoldása, mert a beruházásokhoz hiányzó forrást megkaptuk. 
	 Forrásért	pályáztunk	az	Ady	Endre	út	13.	szám	alatti	ingatlan	megvásárlásához.	Elképzelé-
seink	szerint	az	ingatlan	elülső	részén	parkoló	és	kerékpártároló	épül,	a	telek	hátsó	részére	pedig	
egy	csarnokot	tervezünk,	azonban	erre	a	jövőben	még	külön	pályáznunk	szükséges.	A	csarnokban	
– állagmegóvás céljából – az önkormányzat eszközparkját szeretnénk elhelyezni, illetve anyagok 
tárolására használnánk. 
	 Az	önkormányzat	még	2014-ben	készíttetett	500	000	Ft-ért	tervrajzot	a	temetőkerítés	rend-
behozatalára	és	járda	megépítésére.	Később	az	önkormányzatnak	alkalma	nyílt	forrásért	pályázni,	
azonban	ezt	a	lehetőséget	–	a	tervrajzokat	is	átadva	–	átengedtük	a	Római	Katolikus	Egyháznak.	Mi	
ezzel	tudtuk	támogatni	a	közügyet,	hogy	temetőben	nyugvó	halottainkat	végre	szebb	környezetben	
látogathassuk.	Biztosak	vagyunk	abban,	hogy	a	pályázaton	nyert	5	millió	Ft-ból	Varga	Béla	plébá-
nos	úr	irányítása	alatt	hamarosan	szép	kerítés	áll	majd	a	temető	körül,	illetve	biztonságos	járdával	
közelíthetjük	meg.	
	 Ugyancsak	a	temetőhöz	kötődő	tervünk,	hogy	bővítjük.	Mindez	szükségszerűség,	ugyanis	
jelen	állapot	szerint	már	csak	körülbelül	10	új	sírhelyre	van	lehetőség.	Az	újonnan	kialakított	részt	
az	önkormányzat	fogja	fenntartani;	a	mostani	temetőrészt	pedig	továbbra	is	a	Római	Katolikus	Egy-
ház kezeli tovább. 
	 További	két	elhatározásunk	kötődik	a	 temetőhöz.	Egyrészt	a	 jövőben	 forrásért	pályázunk	
majd	 egy	 új	 ravatalozó	megépítéséhez,	másrészt	 a	 temető	 környékét	 parkká	 kívánjuk	 alakítani.	
Meggyőződésünk,	hogy	a	temető	és	környékének	rendezettsége	minden	településen	közbeszéd	tár-
gya.	Teszünk	és	a	jövőben	is	tenni	fogunk	azért,	hogy	ebben	jelentős	előrelépések	történjenek.					
	 A	szemünk	láttára	épülő,	új	művelődési	ház	kivitelezése	jól	halad.	A	Jókai	utcát	és	a	József	
Attila	utcát	a	művelődési	ház	előtt	egy	díszburkolattal	és	közvilágítással	ellátott	úttal	fogjuk	ösz-
szekötni,	ezért	szükséges	a	szomszédságban	lévő	park	átalakítása	is.	Ezáltal	újabb	szép	zöld	kör-
nyezetbe	ágyazott	közösségi	tér	 jön	majd	létre,	ami	látványosan	tudja	növelni	a	településen	élők	
életszínvonalát,	ingatlanjaink	értékét.
 2 járdapályázatunk lett idén nyertes, a Szabadság út egy részével már végeztünk, a Dózsa 
György	út	egy	részéhez	2021-ben	fogunk	hozzálátni.	Mindkét	érintett	úton	további	pályázatokat	
nyújtunk be, hogy a teljes útszakaszt befejezhessük.
	 Pályázaton	nyert	a	település	karbantartó	csoportja	nagyobb	teher	szállításához	egy	kétten-
gelyes	pótkocsit	és	egy	vontatott	fűnyírót	is.	A	polgárőrök	is	sikerrel	pályáztak,	egy	Suzuki	S-Cross	
személygépkocsival	bővítették	az	eszközparkot.	Ugyancsak	pályázaton	nyertünk	hangosító	beren-
dezéseket	4,2	millió	Ft	értékben,	amiket	rendezvényeinken	használhatunk	majd.	A	tájház	létrehozá-
sára	irányuló	pályázatunkat	még	nem	bírálták	el,	de	bizakodóak	vagyunk.

	 Ismét	kérem	Önöket,	hogy	tartsák	be	a	kormány	előírásait,	illetve	kövessék	figyelemmel	az	
önkormányzati	híreket	 is.	Hiszem,	hogy	vészterhes	 időkben,	amiket	most	 is	élünk,	az	egyéni	ér-
dekeken	felül	tud	kerekedni	a	köz	érdeke,	ami	most	azt	kívánja,	hogy	legyenek	elővigyázatosak,	
figyeljenek	magukra	és	egymásra,	a	rászorulóknak	pedig	nyújtsanak	segítséget.	Lelkiismeretük	sze-
rint	döntsenek	és	igény	szerint	éljenek	majd	az	oltás	lehetőségével,	ha	úgy	nagyobb	biztonságban	
érzik magukat. 
	 Tudom,	hogy	ahogy	kitartottunk	ebben	a	nehéz	évben,	úgy	fogjuk	átvészelni	a	jövő	év	elején	
talán	még	mindig	ránk	nehezedő	korlátozásokat	és	feszültségeket.	Fő,	hogy	egészségben	egyben	
maradjunk, hogy visszanyerjük nyugalmunkat, mozgásunk szabadságát, hogy ismét felszabadul-
tabban, akár régi ritmusunk szerint élhessünk.
	 Bízom	benne,	hogy	a	2021-es	év	az	ideinél	több	örömöt	és	boldogságot	fog	hozni	a	település-
re.	Áldott	karácsonyi	ünnepeket	kívánok	a	település	minden	lakójának!	Isten	áldja	Önöket!	

Tisztelettel,
Pozbai Zoltán
 polgármester  
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Az önkormányzAt hírei, AktuAlitások

TESTÜLETI HÍREK

 Az újabb veszélyhelyzet 
kihirdetését	 megelőzően	 utoljára	
2020.	 október	 14.	 napján	 tartotta	
ülését	 a	 képviselő-testület.	 Ekkor	
került elfogadásra a szociális célú 
tűzifa	 támogatásról	 szóló	 önkor-
mányzati rendelet, mely alapján 
november	30.	napjáig	 lehetett	be-
nyújtani a támogatás iránti igé-
nyeket.	A	tűzifa	kiosztására	2021.	
januárjában kerül sor. 

***
	 Módosította	 a	 testület	 a	
szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló helyi rendele-
tét,	 melyet	 az	 idősek	 támogatása	
indokolt:	így	vált	lehetővé	a	támo-
gatások	novemberi	kifizetése.

***
 Döntött a testület a házi 
gyermekorvosi körzetben tartós 
helyettesítésről.	 2020.	 december	

01.	 napjától	 dr.	Horta	 Rita	 nyug-
díjazása	 okán	 a	 sajóládi	 gyer-
mekorvosi	 körzet	 helyettesítését	
Dráviczkiné dr. Naár Éva végzi. 
A	rendelés	 idejéről	 és	 igénybevé-
teléről	 hirdetményben	 adtunk	 tá-
jékoztatást.

Veres Mária
jegyző

KÖZÉRDEKŰ  HIRDETMÉNYEK

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK

 Magyarország Kormánya a veszélyhely-
zet	 kihirdetéséről	 szóló	 478/2020.	 (XI.	 3.)	 Korm.	
rendeletével	 2020.	 november	 04.	 napjától	 újra	 ve-
szélyhelyzetet	hirdetett	ki.	Ezt	követően	az	önkor-
mányzat	 képviselő-testületének	 hatáskörét	 Sajólád	
község polgármestere gyakorolja, aki több ügyben 
hozott döntést. 
 Többek között pályázat benyújtására került 
sor 2020. november 05. napján a település egyes ré-
szein található illegális hulladéklerakók felszámo-
lására	 a	 „Tisztítsuk	meg	 az	 Országot”	 elnevezésű	
projekt keretében.

***
	 Polgármesteri	hatáskörben	került	sor	a	2021.	
évi	belső	ellenőrzési	terv	elfogadására.

***
	 A	 koronavírus	 járvánnyal	 összefüggésben	
szigorú keretek között került meghatározásra a Pol-
gármesteri	Hivatal	és	a	Családsegítő	Szolgálat	ügy-
félfogadási	rendje,	majd	az	idősek	segítésére	szerve-
zett önkormányzati szolgálat rendje.

***
	 Pályázatot	 írt	 ki	 az	 önkormányzat	 a	 házi	
gyermekorvosi szolgálat betöltésére.

***
	 Eredménytelennek	 nyilvánította	 a	 polgár-
mester	 a	 Sajóládi	Közösségi	Ház	 vezetői	 posztjára	
kiírt	pályázatot	jelentkező	hiányában.	Újabb	vezetői	
pályázat	kiírására	fog	sor	kerülni	2021.	januárjában	
a 2020. novemberében hatályba lépett új szabályo-
zás szerint.

Veres Mária
jegyző

PÁLYÁZATI HÍREK

	 Befejeződik	 az	 Egészségház	 gépészeti,	 ener-
getikai	 célú	 felújítása.	 2021.	 januárjától	már	 a	meg-
szépült	és	modern	rendelőkbe	érkezhetnek	a	pácien-
sek.

***
 Pályázatot nyert az önkormányzat az Ady 
Endre	 utca	 13.	 szám	 alatt	 lévő	 üres	 ingatlan	 meg-
vásárlására	 és	 zúzott	 köves	 parkolók	 kialakítására.	
2021.	márciusától	a	Polgármesteri	Hivatalba	vagy	a	
településközpontba	 érkezők	 már	 ott	 parkolhatnak,	
elkerülve	ezzel	a	hivatal	környékén	időszakosan	ki-
alakuló parkolási gondokat.  

***
	 2021.	 tavaszán	 indulnak	 további	 elnyert	 pá-
lyázatok	kivitelezései.	A	Magyar	Falu	program	kere-
tében	járdaépítésre	kerül	sor	a	Dózsa	Gy.	út	73.	szám-
tól	kezdődően.

***
	 A	folyamatban	lévő	Jókai	utcán	található	Kö-
zösségi	Központhoz	vezető	út	építése	2021.	márciu-
sáig kerül kivitelezésre.

Veres Mária
jegyző
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A	FELNŐTT	HÁZIORVOSI	ÉS	HÁZI	GYERMEKORVOSI	
SZOLGÁLAT	RENDELÉSI	IDEJÉRŐL	

2020.	DECEMBER	01.	

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS

Hétfő:	8:00	-	11:00
Kedd:	8:00	-	11:00
Szerda:13:00	-	17:00
Csütörtök:	8:00	-	11:00
Péntek:	8:00	-	11:00

Időpontkérés	telefonszáma:	a	46/493-065	az	alábbi	idő-
szakban:

Minden	nap	11:00-12:00	óra	között

Rendelési	idő	alatt	csak	a	vezetékes	telefont	lehet	használ-
ni!

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS

2020.	december	1-től	a	házi	gyeremkorvosi	szolgáltatást	
tartós	helyettesítés	keretében	Sajólád	Község	Önkormány-

zata	biztosítja	az	alábbiak	szerint:

Helyettesítő	orvos:	Dráviczkiné	dr.	Naár	Éva
Gyeremkápoló:	Horváthné	Kádár	Judit	Katalin

Rendelés:

Hétfő:	15:00	-	17:30
Kedd:	14:00	-	16:30

Csütörtök:	15:00	-	17:30

Időpontkérés	telefonszáma:	70/459-1704	az	alábbi	időszak-
ban:

Hétfő:	12:30	-	14:30	között
Kedd:	11:00	-	12:00	között	
Szerda:	12:30	-	14:30	között
Csütörtök:	9:30	-	11:00	között
Péntek:	12:30	-	14:30	között

ANYAKÖNYVI HÍREK

születések

Október

Varga Hanna Liza (an:	Krajcz	Edit)
Zsiros Lilien Dóra (an:	Zsiros	Vivien)

November

Rontó Lukács (an:	Rontó	Hajnalka)
Nyisztor Tamara (an:	Dankó	Brigitta)

Csobádi Bence (an:	Tóth	Vivien)
Csikó Richárd Noel (an:	Zemlényi	Georgina)

Házasságkötések

Október

Varga Valentin és Baranyi Marietta

November

Hankó Dávid Ferenc és Vadászi Viktória
Hornyák Máté és Szőnyi Szabina

elhAlálozások

Október

Kocsis Istvánné (élt	85	évet)
Kocsis István	(élt	87	évet)

Takács Jánosné (élt	74	évet)

November

Merucza Gézáné (élt	77	évet)
Tóth Sándorné (élt	85	évet)

Fábián Béla (élt	69	évet)
Ósvai Istvánné	(élt	86	évet)

Adatszolgáltatók:
Bócsi Alexandra

Bodnárné Gulyás Zsuzsanna
Varga	Józsefné

anyakönyvvezetők

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK 
GYŰJTÉSÉRŐL

	 A	 BMH	Nonprofit	 Kft.	 2020.	 évben	 december	 15.	
napjáig	végezte	a	házhoz	menő	zöldhulladék	gyűjtését.	
	 A	zöldhulladék	gyűjtő	zsák	az	évben	utoljára	a	no-
vember	havi	 utolsó	 gyűjtés	 során	került	 pótlásra,	 decem-
berben	már	csak	begyűjtés	történt,	zsákpótlás	nem.
	 A	 hulladékszállításról	 az	 éves	 hulladékaptárban,	
egyéb	 információkról	 az	 ügyfélszolgálati	 elérhetőségeken	
érdeklődhetnek:
	 e-mail:	ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
	 tel.:	+36	21	3500	111
	 levelezési	cím:	3510	Miskolc,	Pf.:	583.

BMH Kft.

PÁLYÁZAT

 Sajólád Község Önkormányzata pályá-
zatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vál-
lalkozói	jogviszony/munkaszerződés	keretében	
betöltendő	gyermek háziorvosi tevékenységre. 
 A pályázat részletei  a www.sajolad.hu, 
az	www.oali.hu	weboldalakon	érhető	el.
A	 pályázati	 kiírással	 kapcsolatban	 további	 in-
formációt Pozbai Zoltán polgármester nyújt a 
46/593-220-as	telefonszámon.
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SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA

intézmények hírei, eseményei

„RENDKÍVÜLI” MÁRTON NAP
AZ ÓVODÁBAN
 
 Minden évben Márton-napi játszóházi tevé-
kenységet	szervezünk	óvodánkban.	Idén	a	„rendkí-
vüli”	 helyzetre	 való	 tekintettel	 más	 formában	 em-
lékeztünk	 Szent	Mártonra,	 aki	 híres	 volt	 jóságáról,	
szerénységéről,	 önzetlenségéről.	 Püspökké	 válasz-
tását	 el	 akarta	 utasítani	 és	 a	 ludak	 óljába	 bújt,	 ám	
azok gágogásukkal elárulták. A Szent Márton-napi 
libalakomáról	 szóló	 első	 írásos	 beszámoló	 1171-ből	
származik. Akkoriban ez nem annyira a püspököt 
eláruló szárnyasokkal függött össze, hanem azzal, 
hogy Márton napja jelentette a gazdaságban végzett 
munkák zárását és a téli pihenés kezdetét. A cselédek 
ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként 
egy	 libát,	mert	a	meghízott	szárnyasokat	szükséges	
volt	 „megritkítani”.	 Mivel	 ilyenkor	 már	 le	 lehetett	
vágni a tömött libát, Szent Márton napon ország-
szerte	lakomákat	rendeztek,	hogy	egész	esztendőben	
bőven	 ehessenek,	 ihassanak.	 A	 népi	 hagyományok	
szerint ez a nap volt az utolsó alkalom a karácsonyt 
megelőző	böjt	előtt,	amikor	még	utoljára	lehetett	egy	

nagy – leginkább libafogásokból álló – lakomát tarta-
ni.
 Pedagógiai Programunk kiemelt feladata a 
Hagyományok,- és Helyi szokások éltetése, ezért 
igyekszünk	 minden	 lehetőséget	 megragadni	 arra,	
hogy	a	gyermekkel	megismertessük	a	 régebbi	 idők	
szokásait, jeles napjait.
	 November	11-én	délelőtt	minden	csoport	éle-
tében a libához kapcsolódó tevékenységeké volt a 
főszerep.	Igyekeztünk	változatos	technikákat	tervez-
ni:	mécseseket,	síkbábokat,	liba-formákat	készítettek,	
festettek, nyomdáztak a gyerekek, a témához kap-
csolódó körjátékokat játszottak, dalokat énekeltek. 
 Évek óta hagyomány már, hogy a délutá-
ni	 órákban	 a	 szülőket	 játszóházi	 formában	 a	 gyer-
mekkel	közösen	végezhető	kreatív	tevékenykedésre	
hívjuk	 és	 várjuk.	Nagyon	 sajnáljuk,	 hogy	 ebben	 az	
évben	erre	nem	volt	lehetőségünk,	így	a	gyermekek	
önállóan	 készített	 munkáikkal	 örvendeztették	 meg	
szüleiket.

Bartók	Jánosné
Fotók	a	16.	oldalon	 óvodavezető

A SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODÁBAN IS 
JÁRT A MIKULÁS
 
	 December	 4-én	meglátogatta	 óvodánk	gyer-
mekeit a jóságos öreg Mikulás bácsi. Minden cso-
portban izgatottan várták már érkezését. Dalokkal 
fogadták, amikor belépett a csoportszobákba. Ver-
sekkel	 köszöntötték,	 amíg	 megpihent	 kicsit	 közöt-
tük. Elmondta, hogy küldött már egy kevés havat is 
és ha ügyes, jó gyerekek lesznek küld még a télen, 
hogy	tudjanak	szánkózni,	hóembert	építeni.	
	 Voltak	 gyermekek,	 akik	 rajzokat	 is	 készítet-
tek számára, annyira szeretik és várták már, hogy 
eljöjjön az oviba. Levelet is kapott, voltak olyan gye-
rekek,	akik	megígérték,	hogy	jó	gyerekek	lesznek.
 A Mikulás csomagot adott ajándékba minden 
gyermeknek és szólt is néhány szót mindenkihez, hi-
szen	a	„messzelátó	távcsövével”	mindent	lát	és	tud-
ta, hogy ki milyen ügyes és szófogadó. Sok gyerme-
ket megdicsért és többen is megfogadták neki, hogy 
ezentúl ügyesebbek lesznek. Minden csoportba ho-
zott	 fejlesztő	 játékokat,	 amelyekkel	 a	 csoportszobá-
ban tudnak játszani.
 A gyerekek izgatottan várták és nagyon örül-
tek	a	Mikulásnak,	aki	megígérte,	hogy	majd	otthon	
is	visz	mindenkinek	ajándékot	 és	 jövőre	 is	 eljön	az	

oviba.
	 Boldog,	derűs	délelőttbe	volt	 részük	a	gyer-
mekeknek, örömmel vették birtokba az új játékokat, 
amelyeket	 Fenntartónk	 a	 költségvetés	 által	 biztosí-
tott számukra.

Bartók	Jánosné
Fotók	a	16.	oldalon		 óvodavezető

FELAJÁNLÁS A SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM 
ÓVODA GYERMEKEI RÉSZÉRE

	 Karácsonyi	ajándékként	30.000.-	Ft	összegben	
intézményünk gyermekei számára Szabó-Keresztúri 
Ágnes felajánlása érkezett meg a napokban.
 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az 
óvoda alkalmazotti,- és gyermekközössége nevében 
ezért a kedves gesztusért. Minden csoport számára 
az	életkoruknak	megfelelő	szép,	színes	mesekönyve-
ket,	lapozgatókat,	színezőket	vásároltunk	az	összeg-
ből.	A	gyermekek	is	és	az	óvodapedagógusok	is	nagy	
örömmel fogadták a szép ajándékot.
 Köszönjük szépen az óvoda minden gyerme-
ke és alkalmazotta nevében!

Bartók	Jánosné
óvodavezető
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KÖZÖSSÉGI HÁZ

közösségi hírek, események

NYUGDÍJAS KLUB BESZÁMOLÓJA A 2020-AS ÉVRŐL

	 A	2020-as	évet	nagy	lelkesedéssel,	boldogan	kezdtük,	örülve	annak,	hogy	a	2019-es	évünk	csodálatos	
volt. Rengeteg szép élménnyel gazdagodtunk, jó programokon vettünk részt. Sokat kirándultunk, szebbnél 
szebb	tájakat	ismertünk	meg,	külföldre	is	eljutottunk,	Románia,	Lengyelország	szép	városaiba.	Színházban	
operett és zenés darabokat tapsoltunk végig.
	 Így	szerettük	volna	folytatni	ezt	az	évet	is.	A	hagyományoknak	megfelelően	a	februári	Jótékonysági	
bálra	tombolatárgyak	készítésével	készültünk.	Tárgyaink	voltak:	díszpárnák	csipkerátéttel,	csipketerítők	be-
keretezve,	levendulával	töltött	zsákocskák.	Elkészítésük	után	szépen,	ízlésesen	becsomagolva	átadtuk	a	bált	
szervezőknek.	Többen	részt	vettünk	a	klubból	a	jótékonysági	bálon,	nagyon	jól	éreztük	magunkat.
	 Farsang	idején	újra	Kocsonyafesztivál	volt	Miskolcon,	melyet	nem	lehetett	kihagyni.	Ráérősen	né-
zelődve,	jó	koncerteket	hallgatva,	finomságokat	kóstolgatva	töltöttük	együtt	a	délutánt,	emlékként	fotózkod-
va közben a jelmezes békával.
	 Március	8-án,	Nőnapon	St.Martin	köszöntött	többek	között	minket	is	Görömbölyön,	a	Grál	Pincében	
tartott koncertjén egy szál virággal. A pinceszobrász mesés földalatti birodalma és a remek koncert elvará-
zsolt mindenkit. 
	 Később	készültünk	Március	15-e	megünneplésére	községi	szinten.	Sajnos	erre	már	nem	került	sor,	
mert	a	Covid-19	világjárvány	megbénította	a	világ,	illetve	az	ország	népességét.	”Maradj otthon„ jelszóval 
minket,	idősebb	korosztályt	otthonmaradásra	kértek.	Így	ünnepségek,	rendezvények,	klubfoglalkozások	el-
maradtak, vigyáztunk magunk és mások egészségére. 

 Nyár elején oldották fel csak a járványhelyzetet, 
amit már nagyon vártunk. Nagyon hiányoztak a klub-
társak, a beszélgetések, a közös programok. Ennek be-
pótlására	gyorsan	szerveztünk	egy	1	napos	kirándulást	
Telkibánya-Kőkapura,	 június	1-re.	Mint	mindig,	most	
is	 nagyon	 szép	 időnk	 volt.	 A	 Polgármesteri	 Hivatal	
mikrobuszával	mentünk,	 2	 fő	 idegenvezetőnk	 is	 elkí-
sért minket Kunos Nóra és Mihályi Helga személyében. 
Köszönet Nekik érte. 
 Ezután gyorsan eljött a július, ami nekünk, nagy-
mamáknak édes feladatot hoz, hiszen vége az iskolá-
nak és jönnek nyaralni az unokák. Így szeptemberig 

csak 2 hetente találkoztunk azokkal, akiknek már nagy unokáik vannak és nem igénylik a nagyi felügyeletét. 
	 Szeptemberre	 vége	 lett	 a	 szabadságnak,	 így	 szeptember	 9-re	 szerveztünk	 egy	 közös	 kirándulást.		
Miskolcra	utaztunk,	villamossal	kimentünk	Diósgyőrbe,	ott	megnéztük	a	várat,	majd	lesétáltunk	a	Tündér-
kertbe.	/fagyi,	kávé,	séta	/.	Nagyon	szép	a	Tündérkert	és	egyre	több	mindennel	bővül,	már	van	szabadtéri	
mozija,	mesefigurás	szobrok	övezte	 sétány.	Ezután	még	kedvünk	volt	kimenni	Lillafüredre,	ahol	 szintén	
sétáltunk	egyet	a	gyönyörű	környezetben.	Tízen	voltunk,	újra	sikerült	egy	szép	napot	együtt	tölteni.	Szep-
tember	végére	terveztünk	még	egy	1	napos	kirándulást	Szilvásváradra	és	szervezés	alatt	volt	egy	színházlá-
togatás	is,	de	ezek	a	vírus	újbóli	terjedése	miatt	elmaradtak.	
	 Október	8-án	még	meghallgattunk	egy	előadást	a	TIT	szervezésében,	„Miskolci	polgári	élet,	lakás	és	
öltözködés	a	19.	században”	címmel.	Nagyon	érdekes	volt,	mert	Miskolc	főutcáján	még	ma	is	megtalálhatók	
azok az épületek, amiket akkor laktak a polgárok.
	 Ezután	már	sajnos	elbúcsúztunk	egymástól	és	a	klubélettől	tavaszig	vagy	nyár	elejéig.	Vigyázzuk	és	
óvjuk az egészségünket, csak telefonon tartjuk egymással a kapcsolatot és esténként a meleg szobában éne-
keljük, hogy „Csak a szépre emlékezem, az elmúlt boldog nyárra…„

	 Mindenkinek	egészségben	eltöltött	Boldog	Karácsonyi	Ünnepeket	kívánok!
Gyulainé Libárdi Ágnes 

klubvezető	
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BESZÁMOLÓ

 Tisztelettel köszöntöm Sajólád község vala-
mennyi lakosát és örömmel tölt el, hogy ismét szól-
hatok Önökhöz a Ládi Körkép ez évi utolsó kiadvá-
nyában.
 Az önkormányzat család-és gyermekjólé-
ti	 szolgálatának	 munkatársaként,	 családsegítőként	
szeretném megosztani Önökkel az év eredményeit, 
tapasztalatait. 
 Ez az év nem arról szólt, hogy megkapj min-
dent, amit szeretnél. Ez az év arról szól, hogy hálás 
légy mindenért, amid van és adni tudsz és azért, 
hogy túléld! 
 Azt gondolom a család-és gyermekjóléti szol-
gálat a település polgármesterével Pozbai Zoltán 
Úrral,	Veres	Mária	Jegyzőasszonnyal	az	önkormány-
zat valamennyi közfeladatot ellátó intézményével, a 
Roma Nemzetiségi önkormányzattal és munkatár-
saival sikeres és tartalmas évet tudhat maga mögött. 
Minden nap úgy indultam, indultunk el, hogy sike-
resek	leszünk	és	a	körülöttünk	élőket	is	erre	inspirál-
tuk. Próbáltuk érteni, értékelni, elfogadni az új hely-
zetet	 és	bíztunk,	hittünk	magunkban.	 	 Sikerült-	 azt	
gondolom,	kihasználtam	minden	lehetőséget,	adott-
ságaimat,	kapcsolati	tőkémet	és	szakmai	hátteremet.	
Csaknem minden pályázatom sikeres volt. Profesz-
szionális	 kapcsolataim	 a	 több	 évtizedes	 szakosított	
ellátó rendszerben végzett munkám, az alapszolgál-
tatásban is eredményesnek érzem. 
 Talán az év legnagyobb eredménye a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület által elnyert több támo-
gatásunk.	 Először	 az	 „Édes	 száj”	 pályázat,	mellyel	
a	gyermekek	4	turnus	táborozását	segítettük.	Aztán	
350	főre	kapunk	támogatást	napi	szinten,	élelmiszer	
adományt,	melyet	a	Miskolci	Pesti	úti	Aldi	biztosít	
számunkra	 folyamatosan.	Ezt	megelőzte	egy	moni-
toring rendszer, de sikeresen helyt álltunk és megte-
remtettük	 a	 feltételeket,	 nyertünk.	 Itt	 napi	 sorszám	
alapján részesülnek adományban a támogatásra 
megítéltek.	 Ezt	 nem	mi,	 hanem	 a	 szervezet	 szabta	
meg. Elmondható, hogy a megyében egy település 
sem kap ennyi rászorulóra támogatást, valamint a 
rendszert folyamatosan kontroll alatt tartják és az 
ellenőrzés	 sem	 talált	 hiányosságot	 a	 munkánkban,	
a	 folyamatban.	Hiszem,	 hogy	 ez	 a	 későbbiekben	 is	
fenn tudjuk tartani és itt is megköszönöm a munka-
társaim	munkáját	 (a	 szállítókét,	 a	 segítőmet),	 mert	
nélkülük ez nem valósulhatna meg. 
 Most ismét támogatást kapunk, pelenkát, 
nedves	 törlőkendőt	 (Pampers),	 valamint	 (Milumil)	
tejpépeket.	Melyet	még	az	ünnepek	előtt	kiosztunk	
az édesanyáknak és néhány várandós kismamának, 
pocaklakónak.
	 Igyekszem	 minden	 korosztályt	 támogatni,	

segíteni.	Volt	Béres	csepp,	Hipp	bébiételek,	Zsófi	Re-
mény- Vár egyesület folyamatosan támogatja a tartós 
beteg	gyermekeket,	ebben	az	évben	3-szor.	Ruhaosz-
tást szinte hetente tartottunk, nyertünk a Magyarok 
Kenyere pályázaton is. Tartós háztartási eszközök-
kel,	bútorokkal	is	segítettük	a	rászorulókat.	
 Történtek intézményi elhelyezések, egyéni 
esetkezelések	száma	elérte	a	300	főt,	valamint	büsz-
kén mondom nem került sor gyermek családból való 
kiemelésére, védelembe vett gyermekek száma csök-
kent. 
	 Mindig	elsődleges	számomra,	hogy	észreve-
gyem	a	segítséget	kérőt,	megoldást,	adekvát	segítsé-
get nyújtsak.  Természetesen mindenkinek nem lehet 
megfelelni és vannak, lesznek elégedetlenek is. De a 
szociális alapszolgáltatás ilyen hivatás. 
 A társadalom számára a Karácsony az a há-
rom nap az évben, amikor megpróbálnak úgy tenni, 
mintha szeretnék egymást.  Én viszont úgy gondo-
lom,	hogy	minden	nap,	ha	az	emberek	szívből,	szere-
tettel	 tudnak	egymáshoz	közelíteni,	akkor	kinyitják	
szemüket,	szívüket	és	ez	azt	jelenti,	Karácsony	van.	
Most nem lehet ölelni, sem kezet fogni…..
 De viszont szabad mosolyogni, jót tenni, sze-
retni, együtt érezni, más embert tisztelni, vidámnak, 
boldognak lenni. 
 És még mindig lehet ember lenni!
 Érett fejjel már másképpen gondolkodom és 
kérek.	De	 én	 csak	 azt	 kívánom,	 legyen	mindig	 bé-
kességem, maradjon meg emberségem. Szerethes-
sem hivatásom, a családom, haragból változtassak 
barátságot, senki szemében ne lássak bánatot, csak 
boldogságot.	 	 Kérni	 szeretnék	 még,	 őszinteséget,	
tisztaságot	a	hamis	szavaktól,	álságos	emberektől	kí-
méletet. 
	 Segítő	munkatársakat	jövőre	is	magam	mellé,	
minden	lépést	mely	előre	visz.	Hogy	használhassam	
a	karom,	hogy	mindig	segítő	szándékkal	öleljem	azo-
kat	és	segítsem,	akik	köré	fonom.	Segítsen	a	lábam	is,	
hogy jó úton járjon, ahol szükség van, rám- odatalál-
jon. 
 Gondolom ezek nem drága dolgok, úgyhogy 
bízom	abban,	hogy	közvetítve	általam	megkaphatom	
őket,	én	pedig	tovább	adom	a	segítséget	kérőknek.
	 Kívánok	 minden	 Sajóládi	 lakosnak	 Kará-
csonykor és minden nap, csodálatos, emberi pillana-
tokat, tetteket, melyek kedves emlékké válnak éle-
tünkben.
	 Áldott	Békés	Karácsonyi	Ünnepeket	kívánok	

Vitai Lászlóné 
családsegítő	munkatárs

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
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NYUGDÍJAS KÖSZÖNTŐ

emberek, Arcok, hivAtások sAjóládon

INTERJÚ DR. HORTAI RITÁVAL, KÖZSÉGÜNK 
NYUGDÍJBA VONULÓ GYERMEKORVOSÁVAL

 Gyermekorvos, három gyermek édesanyja, 
négy	unoka	szerető	nagymamája,	önkéntes	szolgála-
tot	teljesítő	orvos	csoport	tagja,	az	irodalom	és	a	ver-
sek	szerelmese,	különféle	sportok	kedvelője,	és	még	
megannyi	jelzővel	illethetném	Dr.	Hortai	Ritát,	gyer-
mekeink	„doktor	nénijét”,	aki	most	a	községünkben	
eltöltött harminckét évnyi áldozatos munka után bú-
csúzik	 tőlünk.	 Ezt	 a	 hosszú,	 történésekben	 gazdag	
időszakot	elevenítjük	fel	most	együtt.	

 Minden kezdet nehéz, - tartja a mondás. 
Vagy mégsem? Hogyan emlékszik vissza az első 

munkanapjára, mikor Sajóládon gyermekorvosként 
rendelni kezdett?
	 Egy	akkor	alakult	gyermekorvosi	körzet	első	
gyermekorvosakét	érthető,	hogy	feszült	izgalommal	
néztem	a	kihívások	elé.	Visszagondolva,	akkoriban	
inkább a betegségeket láttam és próbáltam megol-
dani,	 idővel	 egyre	 inkább	 a	 beteget	 néztem,	 és	 ha	
szükség volt rá, nem csak a testi bajokat próbáltam 
orvosolni, hanem a lelkieket is.
 Van–e mottója, ami szakmai és magánéleti 
útjain egyaránt vezérelte?
 Az általam nagyon tisztelt ferences rendi 
szerzetes, Böjte Csaba, - aki nehéz sorsú gyermekek 
gyámolítója	 -	 két	 bölcs	 és	 gyakorlatias	 gondolatát	
említeném:	

MESESZÉP LETT A GYERMEK ORVOSI RENDELŐ

	 Lassan	 véget	 ér	 az	 Egészségház	 felújítása,	 így	 nemsokára	
minden szolgálat és ellátás vissztérhet a megszokott helyére.
	 A	gyermek	orvosi	rendelő	és	a	védőnői	tanácsadó	váróterme	
az	Ecsetre	fel	a	Gyerekekért	civil	kezdeményezésnek	köszönhetően	
mesés falfestést kapott.
 A Dr. Mannheim Viktória vezette miskolcról indult kezdemé-
nyezés	önkéntesekből	álló	csapata	már	az	ország	egész	területén	al-
kot,	és	teszi	szebbé	gyermekintézmények,	gyermek	szakrendelők	és	
gyermekkórházak falait, kórtermeit dekorációs falfestéssel, jótékony-
ságból, ajándékképpen.
	 A	festeni,	rajzolni	szerető	önkéntesek	csapata	2020.	december	
5-én érkezett hozzánk a megújúlt Egészségházba és a nap folyamán
kedves	állatfigurákkal,	ismert	mesehősökkel,	barátságos	és	szemet	gyönyörködtető	illusztációkkal	szépült	
meg	a	váróterem	 fehér	 fala.	Öröm,	hogy	 ide	érkező	gyermekeink	barátságos,	kedves,	nyugalmat	árasztó	
környezetben várakozhatnak majd!
	 Köszönjük	az	Ecsetre	fel	a	Gyermekekért	alapítvány	munkáját,	az	önkéntesek	segítségét,	az	egyedi	és	
bájos falfestéseket.

VBÁ

POLGÁRŐRSÉG ÚJ AUTÓJA

	 A	Sajóládi	Polgárőr	Egyesület	sikeresen	pályá-
zott	és	nyert	5	millió	Ft-ot	a	Magyar	Falu	Program	ke-
retein	belül	új	jármű	beszerzésére.
	 A	korábbi	járművét	az	egyesület	haszonbérleti	
szerződéssel	kapta	az	 Jász-Nagykun-Szolnok	megyei	
rendőrkapitányságtól,	így	azt	tovább	adjuk	más	egye-
sület részére.
	 A	sikeresen	elnyert	pályázatnak	köszönhetően	
polgárőreink	2020.	december	11-én	egy	új,	saját	tulaj-
donú	Suzuki	SX4-gyel	gyarapodtak.

Varga Norbert
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 „Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni!”
 „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, 
az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan 
oda állnak mellé.”

 Mi inspirálta, vezérelte mindig is a pályája 
során? 
	 Talán	az,	hogy	az	orvosi	munka	 lehetőséget	
adhat	 segíteni	a	 rászorult,	 tanácstalan,	beteg	embe-
reken, talán az, hogy adhatok valamit magamból 
másoknak, talán az, hogy szerethetem azokat is, akik 
nem	kaptak	sokat	az	élettől.
 Sokoldalú személyiségként ismertük meg, 
akinek fő feladata mindig is az orvoslás volt. Ettől 
függetlenül érezte–e valaha azt, hogy más területen 
is szívesen kipróbálná önmagát?
	 Igen,	még	mielőtt	úgy	döntöttem,	hogy	meg-
próbálkozom az orvosi egyetemmel, több út is felme-
rült	előttem,	 főleg	a	művészeti	 területek	vonzottak,	
építészettől	kezdve	az	előadó	művészetig.
 Bízom benne, hogy sok, kedves, boldog pil-
lanat érte itt, miközben a kis betegeket gyógyítot-
ta. Melyek azok a momentumok, amelyekre szívese 
gondol vissza?
 A legnagyobb ajándék mindig az volt szá-
momra,	mikor	a	gyermek	elfogadott,	nem	félt	tőlem.	
	 A	 szeretetből	hozott	 három	 szál	útszéli	 ibo-
lya, egy kedves rajz, vagy egy nekem szánt, izgalmas 
kavics	mindig	széppé	tette	a	napomat.	Ezekből	ma	is	
őrzök	néhányat.
 Bizonyára a sok szép mellett akadtak nehéz-
ségei is. Ezeket hogyan élte meg? 
 Az az ember, aki úgy indul a pályáján, hogy 
majd hálát és elismerést kap, csalódik. Nekem nem 
voltak elvárásaim, nem törekedtem babérokra. Pró-
báltam tenni a dolgomat, elfogadni a körülményeket 
és megszeretni az embereket. Persze voltak problé-
mák	az	egészségügyön	belül	és	kívül	is.	Nem	mon-

dom,	 hogy	 nem	 éltem	 át	 válságos	 időszakokat,	 de	
„odafentről”	mindig	kaptam	erőt	a	továbblépéshez.	
A legkevesebb bánatot kis gondozottaim okozták, 
akik inkább feledtették a nehézségei-met.
 Szerénység, önzetlenség jellemzi. Mégis meg-
kérdezném; mit tart szakmai életútja legemlékezete-
sebb pontjának?
 Szakmai szempontból talán azt, amikor kb. 
kilenc éve - a kollegáim szavazata alapján- elnyertem 
az	 év	 legjobb	 előadásáért	 járó	 elismerést.	 	 Kaptam	
még	két	rangos	díjat,	de	ezek	nem	szigorúan	a	szak-
mai pályámhoz, hanem inkább közéleti tevékenysé-
gemhez kapcsolódnak.
 Nyugdíjas napjait hogyan, mivel fogja töl-
teni? Milyen megvalósításra váró tervei, céljai van-
nak?
	 A	legfőbb	célom,	hogy	minél	több	időt	tudjak	
tölteni családommal, tudjam pótolni az elmulasztot-
takat,	tudjak	nekik	segíteni.	Örülnék,	ha	az	unokáim	
neveléséhez minél több hasznosat és szépet hozzá 
tudnék	tenni,	hogy	becsületes,	egyenes	gerincű,	igaz	
magyar emberekké cseperedjenek.
	 Azonkívül	sokat	szeretnék	olvasni,	sportolni,	
főleg	kirándulni,	úszni,	-	már	amennyiben	ezt	a	Ko-
ronavírus	majd	megengedi-,	és	terveim	között	szere-
pel, hogy hobbimmal, az irodalommal, a versekkel 
minél	több	időt	töltsek.
 Milyen érzésekkel búcsúzik a Sajóládon el-
töltött több évtizedes gyermekorvosi szolgálattól?
	 Vegyes	érzésekkel.	Egyfelől	 féltem	a	 szépen	
felépített	gyermekkörzet	 jövőjét,	másfelől	a	hála	ér-
zéseivel,	 amelyet	 kiváló	 ápolónőmnek,	 Flaskóné	
Gáspár	Ilonának,	az	egészségügy	munkatársainak	és	
a gondozottaim, felém irányuló szeretetének köszön-
hetek.
 Mit üzenne búcsúzóul a sajóládi lakosok-
nak? 
 Az életemben megszerzett legnagyobb tanul-
ságot	szeretném	átadni	a	sajóládi	szülőknek:	A	szere-
tet, bár elcsépelt szónak hangzik, mégis mindenre or-
vosság! A gyermekek több nehéz életszakaszt élnek 
át,	amiből	testileg,	lelkileg	egészségesen	csak	a	támo-
gató	szeretettel,	a	bizalom	odaítélésével	kerülhetnek	
ki. Ezt könnyebb kimondani, mint alkalmazni, de 
állandóan	 tudatosítani	 kell	 magunkban!	 Kívánom,	
hogy	ezzel	a	szemlélettel	sok	nagyszerű	gyermek	ke-
rüljön	ki	Sajóládról	a	nagybetűs	Életbe!

	 Kedves	Doktornő!	Kedves	 Ilike!	Derűs	szív-
vel gondolunk odaadó, lelkiismeretesen végzett 
munkájukra. Hála, s köszönet érte!

Dudásné Bócsi Nikoletta
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A KARÁCSONYI MESÉK "VARÁZSA"

 Egy varázslatos mesés történet, egy bögre 
forró kakaó és egy meleg takaró...Kell ennél szebb, 
meghittebb időtöltés egy téli estén? Valamennyien 
ismerünk legalább egy karácsonyi történetet vagy 
mesét. Hólepte, zimankós  éjeken kicsik és nagyok 
lelkének egyaránt szüksége  van hitet, reményt és 
szeretetet adó  mesékre , történetekre. Különösen 
igaz ez karácsony szent ünnepére!
 Semmi sem szórakoztat jobban, mint a kép-
zelet, amelyet a leírt sorok formálnak, a leírt sorok 
keltenek életre. A papírokra vetett betűk csodálatos 
világot hozhatnak létre, amit a szenteste meghitt 
percei tehetnek teljessé. A  most következő, szívhez 
szóló történet  a hit , a remény, és szeretet fényében  
ragyogó ünnepről szól... Karácsony estéjén Mind-
annyiunk számára komoly , megfontolandó üzenetet 
közvetítve...

 Kedves, csendes este volt Hófalván. Az ezüst 
holdacska	kíváncsian	kukucskált	be	a	kicsiny	város-
ka	művelődési	házának	ablakán.	Vele	tartottak	a	ra-
gyogó csillagok is, akik örömükben táncot jártak az 
égbolton. Bent nagy volt a sürgés-forgás, a karácso-
nyi	ünnepekre	készülődtek.
	 Az	aulában	díszes	fenyő	üdvözölte	a	vendé-
geket.	Ágain	csilingelő	csengettyűk,	színes	gömbök,	
világító	 égők	 s	 ízletes	 szaloncukrok	 roskadoztak.	
Csúcsán	 pedig	 egy	 arany	 csillagocska	 díszelgett,	 s	
nyújtogatta karjait, hogy neki is kijusson a csodálko-
zó	tekintetekből.
	 A	 színházteremben	 pedig	 rengeteg	 gyertya	
gyűlt	 össze	 arra	 a	 konferenciára,	 amelyet	 Hit,	 Re-
mény	és	Szeretet	nevű	gyertyák	rendeztek.	Hármó-
juk	 fénye	 bevilágította	 az	 egész	 termet.	 Sokkal	 ra-
gyogóbb	és	vakítóbb	volt	a	lángjuk,	mint	bármelyik	
gyertyácskának a teremben.
	 A	 sok-sok	 gyertya	 csak	 ámult,	 s	 kíváncsian	
várta,	hogy	elkezdődjön	a	karácsonyi	konferencia.
	 Elsőként	 a	 Szeretet gyertyája kapott szót. 
Szeretettel üdvözölte társait, majd mesélni kezdett.
 - Tudjátok, rég történt, amit most elmesélek. 
Réges-régen,	több	mint	kétezer	éve	élt	valaki,	akiről	
ma	is	sokat	beszélnek,	s	beszélni	is	kell.	Őt	Jézusnak	
hívták.	 Jézus	 bemutatta	 életével,	 hogy	 hogyan	 kell	
élnie az embereknek a földön. Legfontosabbnak azt 
tartotta,	hogy	az	emberek	szeressék	egymást.	 Isten,	
az	ő	apukája	küldte	el	Őt	erre	a	bűnös	világra,	hogy	
meghaljon minden emberért. Annyira szerette az 
embereket,	hogy	Jézust,	a	fiát	feláldozta	értük,	hogy	

ők	megmenekülhessenek.	 Én	 pedig	 azt	 a	 feladatot	
kaptam, hogy égjek a szeretetért, s lángom soha se 
aludjon ki! Azt szeretném, hogy ti is égjetek velem 
együtt a szeretetért, s remélem minél több ember 
szívében	lángra	lobban	ennek	a	szeretetnek	lángocs-
kája. Ez az a szeretet, amire mindenkinek szüksége 
van.	Nem	számít	kicsoda	az	ember,	s	honnan	jött,	mit	
tett, mert szüksége van erre a lángra. Ez a szeretet az 
egyetlen eszköze annak, hogy a világban a jó kibon-
takoztathassa törékeny szárnyait.
 A kicsi gyertyácskák meghatottan hallgattak, 
majd azt vették észre, hogy lángjukat körbefonja a 
szeretet, s egyre jobban ragyognak, utat törvén a ma-
gasba.
 Majd a Hit gyertyája következett.
 - Tudjátok, nekem is az a feladatom, hogy a 
szeretettel	együtt	égjek.	Kell,	hogy	az	emberi	szívek-
ben ott legyen az a hit, amelyért égnem kell. Nem 
aludhat ki a hit lángja, mert ez az egyetlen, ami 
megmentheti az embereket, s örök életet, boldogsá-
got	 adhat	 nekik.	 De	 tudjátok,	 sokak	 szívében	még	
szunnyad ez a láng, alszik. Ám a legfontosabb do-
log, hogy feléledjen álmából bennük a hit. Ez az a hit, 
amelyet	Jézusba	kell	helyezni.	Aki	hisz	abban,	hogy	
Ő	meghalt	a	bűnökért,	de	fel	is	támadt	s	ma	is	él,	s	
elfogadja	Jézust	Úrnak,	Megváltónak,	az	örök	életet	
kap	ezért	a	hitért.	Ez	Isten	legtökéletesebb	ajándéka	
az embereknek. Annyira csodálatos, hogy nem kell 
érte	semmit	tenni,	csak	egyszerűen	el	kell	fogadni,	s	
lángra	kell	lobbantani	a	hitet	a	szívekben,	s	hagyni,	
hogy mindig égjen, tündököljön.
 A Remény gyertyája beszélt utoljára.
 - Nekem pedig az a feladatom, hogy a re-
ményért égjek, a hittel, szeretettel együtt. Mi együtt, 
így	hárman	nagyon	erősek	vagyunk,	s	ez	az	erő,	ami	
miatt mindennél fényesebb lánggal ragyoghatunk. 
Tehát	kell,	hogy	az	én	lángom	is	ott	ragyogjon	a	szí-
vekben, hogy soha senki se szégyenülhessen meg.
Hit	és	Szeretet	már	mesélt	nektek	Jézusról.	De	azért	
én	is	szólnék	róla	pár	szót.	Ő	adja	azt	a	reménységet,	
melyért érdemes égni. Azok, akik benne reményked-
nek, nem szégyenülnek meg. Mert akik hisznek és 
remélnek, és szeretettel vannak, minden szükségük 
betöltetik,	 s	egész	életüket	áldás	kíséri.	Azok,	akik-
nek	szívében	e	három	láng	ott	lobog,	Isten	gyermeke-
inek neveztetnek, s mint gyermekek, bátran kérhet-
nek,	mert	Szerető	Mennyei	Édesatyjuk	gondoskodik	
róluk.
 Kedves gyertyák! Gyertek és kövessetek 
minket! Égjetek velünk a hitért, a szeretetért és a re-
ményért! Mi nem akarunk többek lenni, mint Ti, nem 

ünnepekre hAngoló
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akarjuk, hogy a mi lángunk fényesebb legyen a Tié-
teknél, mert mi veletek együtt akarunk ragyogni!
 A gyertyák felálltak, s hangosan kiáltották: 
„égni fogunk, égni fogunk veletek!”
	 Az	aulában	lévő	fenyő	beszaladt	a	hangos	ki-
áltozásra, s olyan látvány tárult elé, amelynél szebbet 
sohasem látott. Elszégyellte magát, hogy mindig a 
középpontban akart lenni, s azt szerette volna, hogy 
minél többen megcsodálják, majd kiállt a gyertyák 
elé és szót kért.
	 Megköszönte	 a	 gyertyáknak,	 hogy	 rávilágí-
tottak,	mi	a	lényeg,	majd	így	szólt:	
 - Tudjátok, én már sok karácsonyt töltöttem 
el az emberekkel. Mindig tetszeni szerettem volna 
nekik,	s	szépségemmel	akartam	boldoggá	tenni	őket.	
Akkor voltam boldog, ha fényképeztek, s alattam 
minél több ajándék roskadozott. Amikor nem rak-
tak alám semmit, akkor szomorú voltam. De most 
értettem	meg,	miről	kell	szólnia	a	karácsonynak.	Az	
ünnepnek	valóban	a	szeretetről	kell	 szólnia,	 s	arról	

a	 Jézusról,	 aki	 meghalt	 az	 emberekért,	 szenvedett	
értük, hogy nekik ne keljen! Megmutattátok nekem, 
hogy a szeretetet nem ajándékokban mérik, s a kará-
csonynak nem az ajándékozásról kell szólnia, hanem 
egymásról,	 a	 szeretetről,	 s	 a	Megváltóról.	 Innentől	
kezdve azt szeretném, ha nem csak bennem gyö-
nyörködnének majd az emberek, hanem egymásban 
és	az	Úr	Jézusban,	aki	megmutatta,	mi	az	igazi,	tiszta	
szeretet!

 A gyertyák meghatódottan ennyit szóltak: 
Így	 legyen,	 így	 legyen,	 s	 hadd	vegyék	 észre	 ezt	 az	
emberek is, s jussanak hitre, szeretetre, reménységre 
egymásban,	de	legfőképpen	Benne!

 A történetnek vége... Kívánom, hogy kará-
csony szent ünnepén váljon áldássá mindannyiunk 
életében  ez a mese!

Szendrei Csilla

KÖLYÖK FEJTÖRŐ

Segíts	 a	Mikulásnal	 eljutni	 a	 gyerekekhez!	Melyik	 a	
legrövidebb út?

Színezd	ki	a	gyertyákat!
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ÉV VÉGI GONDOLATAIM

 Még soha nem kezdtem hozzá ilyen nehezen 
egy cikkhez, még soha nem tartott ilyen sokáig ösz-
szeállítanom	egy	írást,	mint	a	mostanit.	Többször	fel	
is	adtam,	hogy	ebből	már	nem	lesz	semmi,	de	végül	
mikor	 szabadjára	 engedtem	 a	 fantáziámat	 a	 cím	 ki-
találása után, úgy gondoltam, hogy ezt megosztom a 
kedves olvasóval.   
	 Az	 előre	 tervezett	 témaválasztásom	 az	 ad-
venti kalendárium beleszövése céllal történt, de nem 
igazán tudtam beleélni magam, hiszen emberpróbáló 
korunkban empatikus szemmel néztem a történteket. 
Azon törtem a fejem, hogy vajon mi lenne érdekes 
anyag, mi érdekli a lakosságot a karácsonyi témából. 
Advent	csodája	eljut–e	napjainkban	az	emberek	szívé-
be?
	 Az	 ünnepet	 megelőző	 4.	 vasárnap	 gyertyát	
gyújtunk, és együtt vagyunk, együtt a család, vagy 
még	sem?	Nem,	 sajnos	más	 témáról	 szóltak	a	hírek,	
háttérbe szorult az ünnep várás. Advent kezdetén, 
november	29-én	ugyan	a	legtöbb	család	asztalán	meg-
jelent	az	adventi	koszorú,	mely	segíti	a	lelki	elmélyü-
lést, az ünnepi hangulatkeltést. Azonban ebben az 
időszakban	Krisztus	Földre	szállásának	várásáról	kel-
lene	írnom;	a	bűnbánatról,	melyet	az	adventi	koszorú	
három	 lila	 színű	 gyertyája	 hirdet,	 vagy	 az	 örömről,	
melyet	 a	 harmadik	 gyertya	 rózsaszíne	 fest	 vidám-
má. Négy hét, melynek mindennapjai a hajnali rorá-
té	misék	 lélekemelő	meghittségével	 indultak.	Régen	
még	az	adventi	idő	kezdetét	is	éjféli	harangszó	jelezte,	
most miért nem? Az ajtóra kitett gyertya nélküli ko-
szorúk	mindig	a	ház	szíves	vendégvárását	reprezen-
tálták, sajnos erre mostanság nem is gondolhatunk. 
Távolságtartásra kérnek minket és szájat, orrot eltaka-
ró	maszk	viselésére.	Igen,	nagyon	fontos	vigyáznunk	
az egészségünkre, de nem lehet minden fórumon csak 
a	szörnyű	kórról	beszélnünk!	A	koronavírussal	sújtott	
világunk	rettegésben	tarja	a	Földön	élők	millióit.	Fé-
lünk. Nem akarunk félni, idegeskedni, mert akkor az 
immunrendszerünk látja kárát! Mi a megoldás? Mi-
kor lélegezhetünk fel végre?- kérdezzük egymástól 
úton-útfélen.	Mi	Krisztus	Jézus	kegyelemhozó	eljöve-
telére szeretnénk várni! Nagy szükségünk van arra a 
mélységes	türelemre,	mely	Pilinszky	J	soraiban	olvas-
ható:	”Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mély-
séges türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel 
sem kevesebb annál, amire vár!”
	 Érdekes	 érzések	 kerítenek	 hatalmukba.	 Ta-
lán	 erényes	dolgokra	 is	megtanít	minket	 ez	 a	nehéz	
időszak?	 Megtanulunk	 várni	 vagy	 éppen	 türelmes-
nek	lenni?	Az	ünnep	előtti	nagy	bevásárlások	leszű-
külnek? A bolti tolongások elmaradnak, a rohanó, 
kapkodó életmódunk átalakul? A Média online bevá-
sárlásokra biztat mindenkit, az üzletekben vásárlási 
idősávok	 vannak!	 A	 buszokon	 távolságtartás	 köte-
lező,	 a	 nevelési-	 oktatási	 intézményekben	 próbálko-
zunk a világnézet formálással, hiszen a kicsi gyermek 
nehezen válik befogadóvá erre a sok változásra. El-

maradnak a szabadtéri rendezvények, nem lesz közös 
gyertyagyújtás a település adventi koszorúján, elma-
radnak a hagyománnyá vált központi szereplések. 
Valahol mégis feladatunknak érezzük a karácsonyi 
ünnep varázsának átadását gyermekeink számára. 
	 Az	adventi	kalendárium	24	felfedezésre	váró-
meglepetés,	amely	végig	kísér	a	karácsony	ünnepéig	
vezető	meghitt	várakozáson.	Nem	maradnak	el	a	 je-
les napok, a disznótoros András nap, a gyümölcság 
virágoztató	 Borbála,	 a	 jóságos	Miklós	 püspökről	 el-
nevezett ajándékhozó Mikulás vagy a varázslásokról 
híres,	időjárásjósló	Luca	napja	is	említésre	kerül	a	ki-
csik életében. Háttérbe kerülnek azonban a Karácsony 
eseményeit	eljátszó	Betlehemes	játékok,	a	Jézus	életét	
bemutató Szent család járás vagy a bibliai történetek 
színpadi	 megjelenítése:	 a	 paradicsomjáték.	 Gerhard	
Lang, az adventi naptárak atyja gyermekkora emlé-
keiből	meríti	 az	 ötletet,	 ugyanis	 édesanyja	 24	 részre	
osztott egy papirost és minden ablakba kis cukorkát 
rögzített,	melyet	minden	este	megehetett,	ha	az	nap	
jó	kisfiú	volt.	Felnőttkorában	a	naptárak	piacra	dobá-
sával	jókora	profitra	tett	szert.	Jeles	napjaink	közül	ér-
dekességként	említem	meg	a	Luca	napi	időjárás	jóslá-
sát.	Ezen	a	napon	még	12	nap	van	hátra	karácsonyig.	
A régiek ilyenkor naponta feljegyezték, hogy milyen 
idő	volt	és	ezt	a	következő	év	hónapjaira	osztották	be.	
Eszerint minden hónap olyan lesz, mint a neki megfe-
lelő	nap	a	tizenkettőből.		
	 A	karácsonyfa	 történetéről	 egy	 legenda	 író	a	
következőket	jegyezte	fel:	Jézust	gonosz	emberek	ül-
dözőbe	vették	és	az	erdőbe	menekült.	Arra	kérte	az	
erdő	fáit,	hogy	rejtsék	el	Őt,	de	ezt	egyik	sem	akarta,	
mert azt hitték, hogy a rossz emberek majd akkor ki-
vágják	őket.	Csak	egyedül	a	fenyőfa	adott	neki	rejtek-
helyet,	 ezért	 Jézus	megáldotta	 jótevőjét	 a	 következő	
szavakkal: ”Légy délceg, élj meg mindenütt és az emberek 
emlékezetemre rajtad gyújtsanak  karácsonyi gyertyát!” 
	 Az	 adventi	 koszorúk	 készítői	 három	 szín-
ből	álló	együttest	használnak	szívesen.	A	zöld	szín	a	
termés	bőség	kérését,	a	piros	az	életet,	míg	az	arany	
szín	 a	 fényt	 szimbolizálja.	Több	 legendában	 is	 emlí-
tést	tesznek	a	gyertyák	jelentéséről,	mégpedig	az	első	
vasárnapon a hit gyertyáját, a másodikon a reményét, 
a	 harmadikon	 az	 örömét,	 míg	 karácsonyhoz	 közeli	
vasárnapon a szeretet gyertyáját meggyújtva vára-
kozunk éberen Krisztus eljövetelére. A négy gyertya 
együttes	fénye	a	Jézus	születésekor	szétáradó	világos-
ságot	testesíti	meg.	
	 A	2020-as	adventi	 időszak	lesújtó	híreit	szár-
nyalja	 felül	 a	 templomokban	 felcsendülő	 Gregorián	
himnusz: „Harmatozzatok, magasságos egek, s a felhők 
hozzák az Igazat!” 
	 Ha	csak	egy	kis	időre	is,	de	el	tudtam	terelni	fi-
gyelmüket	a	jelen	korunk	szomorú	eseményeiről,	már	
megérte	ezt	a	cikket	megírnom.		
	 Kegyelemteljes	karácsonyi	ünnepeket	 és	 erő-
ben,	egészségben	eltöltött	újévet	kívánok	jómagam	és	
a	Ládi	Körkép	szerkesztősége	nevében!

Ronyecz Ágnes





Márton nap az oviban

Mikulás az oviban


