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Az önkormányzAt hírei, AktuAlitások

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BELTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁSOK

 Az önkormányzat sikeresen pályázott a Szabadság 
utca burkolatának felújítására a Belügyminisztérium által 
kiírt pályázati támogatásra. Az elnyert 20 millió forint tá-
mogatás mellé az önkormányzat 3,5 millió forint önerőt 
biztosít, tekintve, hogy a pályázat 85% támogatottságú. Az 
összegből a Szabadság utca mintegy 518 m hosszban kerül 
felújításra, helyenkénti szélesítésre, szükség szerint meg-
valósul a szikkasztóárkok tisztítása, profilozása, valamint 
a padkarendezés.
 Jelenleg a munkálatokat végző kivitelező kiválasz-
tása folyamatban van, a munkálatok elvégzésére 2021. ok-
tóber 31. napjáig kerül sor. A munkakezdésről az érintett 
lakosok értesítést kapnak.

 Másik belterületi útszakasz, az Egészségház és 
temető közötti Szent István út burkolatának javítására is 
nyert el támogatást az önkormányzat a Magyar Falu prog-
ram keretében. A felújítás a meglévő teljes 116.25 méteres 
szakaszát érinti. Az elkészült tervek alapján, ahol a bur-
kolat szélessége a jellemző 4.00 métert nem éri el, ezeken 
a helyeken teljes pályaszerkezet építése valósul meg, va-
lamint egyéb beavatkozások: átereszek, árkok tisztítása is 
megvalósul. A kivitelezésre még 2021. őszén sor kerül, a 
munkálatok megkezdéséről a lakosság értesítésre kerül.

ANYAKÖNYVI HÍREK

GólyAhír

Július
Hornyák Zsófia (an: Szőnyi Szabina)
Tóth Szabolcs (an: Macsinga Vivien)

Simsir Ömer Attila (an: Szabó NIkolett)

Augusztus
Popovics Adél (an: Czaga Krisztina)

Köszöntjük településünk legifjabb polgárait!

házAssáGkötések

2021.06.28. Gulyás Olivér és Bencze Dorottya
2021.07.09. Rózsavölgyi József és Dolányi Mária
2021.07.10. Kusper Dávid és Kasaróczki Beatrix

2021.07.10. Purger Zoltán és Párkányi Tünde An-
namária

2021.07.24. Becző Dávid Péter és Csáki Alexandra
2021.07.31. Kovács Milán Zoltán és Pál Cintia

2021.08.14. Popovics Krisztián és Lőrinczi Klaudia

Sok boldogságok kívánunk számukra!

elhAlálozások

Június
Bencsik Zoltán (élt 42 évet)

Vig Lajos (élt 78 évet)
Varga Bertalan (élt 79 évet)
Durbák István (élt 77 évet)
Poczók Zoltán (élt 62 évet)

Dobai Miklósné (élt 70 évet)

Július
Bodnár Árpádné (élt 87 évet)

Lipták István (élt 63 évet)

Augusztus
Zombori Józsefné (élt 89 évet)
Csordás László (élt 56 évet)

Nyugodjanak békében!

Adatszolgáltatók:
Müller-Bócsi Alexandra

Bodnárné Gulyás Zsuzsanna
Varga Józsefné

anyakönyvvezetők

SAJÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

 2021. július 26.-tól az alábbi ügyfélfogadási időben az 
Egészségházban a régi helyén fogadja ügyfeleit.
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Kedd: -
Szerda: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Csütörtök: -
Péntek: 8:00-12:00

Az Élelmiszerbank adományban részesülők sorszáma az Egész-
ségház előtti hirdetőn található meg hétfőtől péntekig. Minden 
héten csütörtökön a piactéren 14:30-tól ruha osztást tartunk.

DIGI MOBIL

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DIGI hálózat fejlesztésé-
nek köszönhetően Sajóládon mostantól elérhető a DIGI Kft. leg-
újabb szolgáltatása, a DIGIMobil! 
 A település lakosai a DIGI mobilszolgáltatását kedvező 
havi- és percdíjakkal, illetve magas adatkeretet biztosító mobi-
linternet csomagokkal vehetik igénybe.
 További részletek a honlapon: https://digi.hu/mobil?fbclid=IwAR3rMBvkw1yOuutD0aorcfknDdBesnCPESgQwEZCC-
NzykldpxMXNCPBkeUk
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A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZA-
BÁLYAIRÓL ÉS EZEK MEGSZEGÉSÉNEK KÖ-
VETKEZMÉNYEIRŐL

 2020. szeptember 18-án hatályba lépett Sajó-
lád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok 
megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2020.
(IX.17.) önkormányzati rendelete. A rendelet az aláb-
bi magatartásokat, cselekményeket rendeli szankcio-
nálni:

• Közterületek rendjét sértő vagy veszélyeztető 
magatartások

 Sajólád közterületeinek használata során a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást valósít meg az, aki:
 a) a közterületet hatósági engedély nélkül, 
vagy nem az engedélyezett időtartamra, vagy a 
rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe, vagy a 
közterület-használati engedélytől eltérően hasz-
nál,
 b) közterület-használat megszűnésekor a 
közterület eredeti állapotát nem állítja helyre, 
 c) közterület használati engedélyhez vagy 
területbérleti szerződéshez kötött, de engedély 
nélküli közterület használat esetén a használatot 
az engedélyező hatóság felhívása ellenére nem 
szünteti meg és az eredeti állapotot saját költsé-
gén nem állítja helyre.
 A közösségi együttélés alapvető szabályát 
sértő magatartást valósít meg, aki közterületen
 a) 3,5 tonna össztömeget meghaladó súlyú 
tehergépjárművet, mezőgazdasági vontatót, lassú 
járművet, pótkocsit, mezőgazdasági eszközt tárol, 
és engedéllyel nem rendelkezik.
 A közösségi élet alapvető szabályait sértő ma-
gatartást tanúsít az, aki közterületet közterület-
használati engedély vagy területbérleti szerződés 
nélkül, vagy azoktól eltérően szervez kiállítást, 
vásárt, sport- és kulturális rendezvényt, továbbá 
folytat mutatványos tevékenységet.

• Közterületek tisztaságát sértő magatartások
 Sajólád község közigazgatási területén az in-
gatlantulajdonos, ingatlankezelő, vagy használó 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást valósít meg, amennyiben:
 a) az ingatlan előtti járdaszakasz, saroktelek 
esetén az ingatlan körüli közterülettel érintkező 
valamennyi járdaszakasz, járda hiányában 1 m 
széles területsávot, valamint az úttestig terjedő 
közterület tisztántartásáról, a nyílt árok folyama-
tos rendben tartásáról, továbbá a műtárgyak tisz-
tításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását aka-
dályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról,
 b) lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek, udvarainak, a kertjeinek tisztántartásáról, 

gaztalanításáról, takarításáról nem gondoskodik,
 c) a csapadékvíz – elvezető szikkasztó árkot 
betemeti.
 A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást tanúsít az ingatlan tulajdonosa, 
ingatlan kezelője, vagy használója (a továbbiak-
ban: használója), aki:
 a) téli időszakban havazást követően az in-
gatlan közvetlenül határoló közterületen lévő jár-
dáról, járdákról a jeget, havat nem távolítja, el a 
síkosság mentesítést nem végzi el, vagy
 b) az összegyűjtött havat gyalogos közleke-
dési útvonalon, kereszteződésben, útburkolat-
ban kapubejáró elé annak teljes szélességében, a 
tömegközlekedést szolgáló járművek megállóhe-
lyén, közüzemi, - szolgáltatási, - felszerelési tár-
gyakon helyezi el.

• A közkifolyók használatára vonatkozó szabályok 
megsértése

 A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás, ha az ingatlanhasználó, fogyasz-
tó a közkifolyók vizét nem háztartási szükséglet 
kielégítése céljára veszi rendszeresen igénybe, a 
közkifolyók vizét saját célú öntözésre, mezőgaz-
dasági célokra vagy építkezés céljára használ. 

• Zajvédelem
 A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást valósít meg, aki: 
 a) este 21.00 óra és másnap reggel 7.00 óra 
között zajt keltő munkát végez kivéve, ha a te-
vékenység elemi kár elhárításával vagy műszaki 
meghibásodásból eredő javítással függ össze; 
 b) a közterülettel érintkező felületre, épít-
mény udvarába, ablakba zajhatással járó hango-
sító berendezést helyez el és üzemeltet és ezzel 
indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.

 A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként

 a) természetes személy esetében százötvene-
zer forintig, 
 b) jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetében egymillió forintig 
terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A köz-
igazgatási bírság legkisebb összege esetenként öt-
ezer forint. 

 Az önkormányzati rendelet teljes szövege 
megtalálható a Polgármesteri Hivatalban, valamint a 
www.njt.hu oldalon.

Veres Mária
jegyző
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PÁLYÁZATI HÍREK

 A Sajóládi Polgármesteri Hivatal a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műsza-
ki ügyintéző munkakör betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közszolgálati jogviszony
 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye, 3572 Sajólád, Ady E. u 2.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök:
 Az Önkormányzat beruházási és települé-
süzemeltetési feladatainak tervezése, szervezése, 
koordinálása. Közreműködés a pályázatok elkészí-
tésében, a pályázatok megvalósításához kapcsolódó 
közbeszerzések előkészítésében. A beruházások ter-
veztetésének, műszaki ütemezésének, kivitelezésé-
nek, ellenőrzésének megszervezése, lebonyolítása. A 
közlekedésszervezés, út és közműépítések, a közte-
rületek karbantartási, felújítási, fejlesztési tevékeny-
ségének koordinálása. Közreműködés az ingatlan-
hasznosítási döntések előkészítésében. Helyi építési 
szabályzat felülvizsgálatában közreműködés. Szak-
hatósági vélemények, közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulások döntésre előkészítése, környezetvé-
delmi, vízügyi hatósági ügyek intézése. Statisztikák 
elkészítése. Rendeltetési mód változással kapcsola-
tos hatósági bizonyítványok ügyintézése.

 Jogállás, illetmény és juttatások:
 A jogállásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a 
Sajóládi Polgármesteri Hivatal szabályzatai, a fenn-
tartó képviselő-testület rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, technikum, szakirá-
nyú műszaki végzettség,
• B kategóriás jogosítvány
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, építész-, építőmérnök szakmacsopor-
tokba tartozó szakképzettség, vagy település-fej-
lesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés,
• Közigazgatási szervnél műszaki területen szer-
zett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) 
Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattar-
talommal

• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okira-
tok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
vagy igazolás annak megkéréséről
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, azt a 
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn 
vele szemben a Kttv. 84-86. §-ában foglalt össze-
férhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését 
követő 30 napon belül megszünteti
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja az elő-
írt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesíté-
sét

 A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
 A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 
október 15.
 A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt: Pozbai Zoltán polgármester nyújt, a 
46/593-220-as telefonszámon.
 A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Sajóládi Polgármes-
teri Hivatal címére történő megküldésével (3572 
Sajólád, Ady E. u. 2.) Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1903/2021., valamint a munkakör megne-
vezését: műszaki ügyintéző.
• Elektronikus úton a ph@sajolad.hu e-mail címen 
keresztül
• Személyesen a Sajóládi Polgármesteri Hivatal ré-
szére ügyfélfogadási időben

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
 A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő 
pályázatot benyújtók közül a kiválasztott pályázók 
személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasz-
tásról és a kinevezésről a jegyző dönt a polgármester 
véleményének a figyelembevételével. A kinevezés 
hat hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat 
kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánítására.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 
október 31.
 A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:

• www.sajolad.hu 
• települési hirdetőtáblák

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.sajolad.hu honlapon szerezhet.

dr. Marcinkó Eszter
jegyző
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HIRDETMÉNY
 ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

 Sajólád Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a települési támogatásról és a szoci-
ális gondoskodás helyi szabályairól szóló 11/2017.
(X.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiak-
ról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
 Az önkormányzat szociális kiadásai terhére 
az elmúlt évekhez hasonlóan iskolakezdési támoga-
tást biztosít települési támogatásként a településen 
állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolás, kö-
zépiskolás és felsőfokú képzésben résztvevő gyer-
mek és fiatal felnőtt részére.
 A támogatás annak állapítható meg, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszö-
rösét. (2021. évben 142.500-Ft)

Az iskolakezdéshez biztosított támogatás mértéke:
a) Általános iskolai tanulók részére, tanulónként 
egyszeri: 10.000.- Ft.
b) Középiskolai tanulók részére, és felnőttképzésben 
résztvevők részére egyszeri 15.000.- Ft.
c) Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató hallgató részére egyszeri 
17.000.- Ft.

A kérelemhez mellékelni kell a 2021/2022. tanévre 
szóló iskolalátogatási igazolást és a család jövedel-
mére vonatkozó igazolásokat.
A jövedelem számítására, az eljárásra a szociális 
igazgatásról és szociális eljárásokról szóló 1993. évi 
III. törvény szabályozását kell alkalmazni. 
A támogatásról az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság dönt. 
A támogatás természetbeni támogatásként is megál-
lapítható.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021. SZEPTEMBER 30. 
NAPJA (CSÜTÖRTÖK)
A KIFIZETÉS HATÁRIDEJE 2021. OKTÓBER 15. 
NAPJA.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Sajólád, 2021. augusztus 11.
 dr. Marcinkó Eszter

jegyző

BÚCSÚZÁS

 Fájó szívvel búcsúzunk Gál Mihálytól, újsá-
gunk Sajóládról elszármazott, egykori szerkesztőségi 
tagjától, aki 2021. augusztus 9-én örök nyugalomra 
tért. Mihály bácsi pár éve még novellákat, verseket 
küldött, hogy azokkal színesítsük lapunk tartalmát. 
Fáradhatatlan lelkesedést és hűségét, amit a Ládi 
Körképnek nyújtott sosem feledjük, emlékét szere-
tettel őrizzük.
 Saját versével búcsúzunk Tőle.

Az utolsó napon

Szülőfalumban szeretnék meghalni.
Anyám sírja előtt megállni,
Ráborulni nagy sóhajjal, szótlan.
Ott maradni mindörökre holtan.

Az utolsó napon még jót kóborolni,
Gyerekkorom kedves helyeit bejárni.
Elbúcsúzni régiektől erős kézfogással,
Kibékülni minden régi haragossal.

Leülni a régi templomkerti padra.
Gondolni csak múltra, nem holnapra.
Letérdelni egy végső templomi imáért,
Elrebegni sokat szenvedett Anyámért.

Egy sörre még a kocsmába bemenni,
Oda, hol már nem ismerne senki.
Ha mégis felismernének:"te vagy az, Gál Miska"
Nem derülne ki az utolsó nap titka.

Megnézni még egyszer a Füzest, a Sajót,
Elmorzsolni a Törésben a fekete porhanyót.
Kimenni utolszor Gyömrő-pusztára,
Hazafelé bemenni az erdő templomába.

Bebarangolni még Felvéget, Alvéget,
Kendersort, Kikindát, Hatrongyost, Bükkszöget.
Kurtasor, Gyepsor, Templomalja után,
Megállni a Szug sarkán emlékezve sután.

Kitörölni szememből a könnyet,
Megsimogatni kertünkben a földet.
Nem szólni senkinek sem, hogy voltam,
S maradni a szülőföldben mindörökre, holtan.

Bogács, 2001.nov.5.

A fotó 2020. nyarán készült Gál Mihály kérésére a 
Sajó partján - a Füzesben - szeretett szülőfaluja ked-
ves gyermekkori fája előtt elmenőben.
Fotós:Dudás Gáspár
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KÖZÖSSÉGI HÁZ

közösséGi hírek, események

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT

 „Magyarnak születni kell-e honban. Lehetsz itt-
hon vagy távolban. Isten, áldd meg népünk! Áldd meg 
szép hazánk! Bölcsességed emelje égig a szabadság szent 
zászlaját! 
 Füleki Bíró Mária 

 Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ün-
nepnap. Szent István király napja, a keresztény ma-
gyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folyto-
nosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István 
még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját 
avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a 
királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén 
a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot 
Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is azon a napon 
halt meg. Az ünnep dátumát Szent László király tette 
át augusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa 
hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra I. 
István relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a 
szentté avatásával volt egyenértékű. 
 A legenda szerint István ereklyéjét 1083-as 
szentté emelésekor találták meg épen a koporsójá-
ban, és már az 1222-es Aranybulla is törvénybe iktat-
ta a tiszteletét. Valószínűleg a tatárjárás vagy a török 
idők alatt veszett el, később (1590 körül) a raguzai 
(dubrovniki) dominikánus kolostorban találtak rá, 
ahová talán még IV. Béla vitette a tatárok előli mene-
külése során. A Szent Jobbot - amelynek ezüst erek-
lyetartóját 1862-ben készítették - ma Budapesten, a 
Szent István Bazilikában őrzik. Az 1848-as szabad-

ságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták 
meg az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet, hiszen 
Szent István a független magyar állam szimbóluma 
volt. 
Sajólád Község Önkormányzata méltóan, tisztelve 
őseinket, történelmünket és hagyományainkat, 2021. 
augusztus 20-án este 19:30-tól tartja meg ünnepi 
megemlékezését, erősítve hitünket és összetartozá-
sunkat magyarságunkban.
A rendezvény helyszíne: Szent István tér
Emlékezzünk együtt!
 

Györkei Pálma
Sajóládi Közösségi Ház

A KENYÉR, AZ ÉLET

 A kenyér csaknem egyidős az emberiséggel. 
Jól tudjuk, hogy már az előember is evett gabona-
magvakat. A tűz megismerésével aztán új világ nyílt 
meg az emberek előtt. A magvakat eleinte pörkölték, 
majd a könnyebb fogyaszthatóság érdekében meg is 
őrölték, vízzel elegyítették. Az összeállt kezdetleges, 
már tésztának nevezhető elegyet egy alkalommal az-
tán a forró kövön felejthették őseink. Így sült ki az 
első kenyér, mely hamar az emberiség erőt adó, fő 
táplálékává vált.
 A helyet, ahol a csoda, az első kenyér meg-
született vallásos érzület övezte. Ez napjainkban is 
fennmaradt. Köztudott, az első keresztény évszáza-
dokból, hogy az Egyház kezdettől fogva meggyőző-

déssel hitte, hogy valóban Krisztus teste az eucha-
risztikus kenyér, és valóban az ő vére a kehelyben 
lévő bor. Ez a hívek életének középpontjává,valóság-
gá vált.
 Az idők folyamán a kenyér  készítésekor  
más-más összetevőket használtak, eltérő technikákat 
alkalmaztak, attól függően, hogy melyik földrajzi te-
rületen, milyen éghajlaton éltek. Valószínű, hogy az 
első erjesztett tésztából sült kenyerek Egyiptomból 
és Mezopotámiából származtak.
 A magyar kenyér történetét kutatva ki kell 
emelnünk, hogy maga a szó nyelvünk egy rendkívül 
szűk jövevényrétegébe tartozik, a permi jövevény-
szavak közé. A szó a 17. századtól jelölt erjesztett ke-
nyeret. A 18. századtól búzakenyerünk a világhírnév 
felé tört, sok helyen ismerték, ódákat zengtek róla. 
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Népünk számára -főként a történelem ínséges idejé-
ben- az élet fokmérőjévé, létszükségletté vált .Nem 
véletlen, hogy több magyar tájegységen is a búzát 
vagy tönkölybúzát "életnek" nevezik. Élet tehát ott 
van, ahol búza van. Ahol pedig búza van, ott kenye-
ret is sütnek belőle. Hazánk éghajlata és termékeny 
földje kiváló minőségű, kimagasló tápértékű gabonát 
képes termelni. Ebből pedig nagyszerű minőségben 
készülhet legfontosabb táplálékunk, a kenyér. 
 Fontosságát számos szóösszetétel is jelzi a 
magyar nyelvben: pl. kenyérkereset, kenyerespajtás, 
kenyéradó (gazda), kenyértörés, kenyérpusztító, ke-
nyérgond, kenyérleső...  Életünkben betöltött 
központi szerepét az is jelzi, hogy népi hiedelmek,  
ünnepek, ünnepi alkalmak szerveződnek köré. Ilyen 
ünnep augusztus 20. , az új kenyér ünnepe. "Az „Új 
vagy Magyar kenyérről” szóló nemzeti megemléke-
zés ugyancsak vallási gyökerekre vezethető vissza. 
Kiindulópontja a Krisztus halála után térítő útjukra 
induló apostolok felidézése, ami hozzátársul a még 
korábbi aratóünnepségek bibliai-népi hagyományá-
hoz. E két feledésbe merülni látszó tradíciót 1899-ben 
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter elevenítet-
te fel Magyarországon, és foglalta újra rendeletbe, 
nemzetpolitikai színezettel. Az ünnep dátuma ekkor 
augusztus 15-éről 20-ára került át, így az év első bú-
zaterméséből származó egész kenyér elkészítése az 
államalapítás és Szent István király szentté avatása 
ünnepének részévé vált."(Forrás: https://mnm.hu/

hu/cikk/kenyer-elete-az-elet-kenyere)
 Fontos lenne, hogy a kenyér jelentőségére, 
tiszteletére és megbecsülésére ne csak ünnepi alkal-
makkor gondoljunk, hanem a hétköznapokban is. 
Tudjuk, hogy a kenyér fáradságos munka gyümöl-
cse. Az, aki azt nem becsüli, nem tiszteli az éltető  
kenyeret, nem tiszteli az emberi munkát, az embert  
sem.  Mindannyian tanultuk, olvastuk, nagyszü-
leinktől hallhattuk,láthattuk, hogy a friss kenyeret 
egykor csakis a kereszttel való megjelölés után, az 
Istennek hálát adva szegték meg. A véletlenül föld-
re esett  kenyérdarabot felvették onnan, leporolták, 
megcsókolták, majd megették. A maradékot soha 
nem a szemetesbe dobták, hanem mindig felhasznál-
ták: ledarálták morzsának vagy megetették az álla-
tokkal. Ők jól tudták: a kenyér, az élet. Jó lenne, ha 
elődeink szemlélete a 21. század emberei számára 
példaként szolgálna! Jó volna, ha a hétköznapokban 
is áldásként tekintenénk mindennapi kenyerünkre!

"Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán."

Szendrei Csilla

LÁTOGATÁS PÁLOSSZENTKÚTON

 2021. június 26-án került sor testvértelepülésünk, Petőfiszállás kegyhelyén a „Pálosszentkúti beruhá-
zás” átadási ünnepségére.
 A beruházás részeként átadásra került a felújított kolostorépület és kegyhely, a kibővített zarándok-
ház és a hozzá tartozó gazdasági épületek, valamint a petőfiszállási felújított kápolna. A kegyhely mellett 
került megépítésre állami támogatásból az ásványvíz-palackozó üzem. 
Az átadó ünnepségen magas rangú állami vezetők is tiszteletüket tették: Kövér László az Országgyűlés Elnö-
ke, Lezsák Sándor az Országgyűlés Alelnöke, Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális 
ügyekért felelős államtitkára. A Magyar Pálos Rend képviseletében jelen volt Puskás Antal tartományfőnök 
is, aki elmondta: a Boldog Özséb-emlékév keretében a magyar kormány a rend törekvéseit segítve 477 millió 
forinttal támogatta a szentkúti kegyhely és a petőfiszállási kápolna felújítását, míg az ásványvíz-palackozó 
üzem megépítésére 448 millió forintot biztosított.
 Szász János Petőfiszállás polgármestere elmondta, hogy egy-egy átadó ünnepség mindig nagy öröm 
egy polgármester életében, hiszen bárhogy is történjen egy településen, az község fejlődését, szépülését fejezi 
ki. A Petőfiszálláson élők számára nagyon fontos a kegyhely, mert büszkeséggel tölt el az ott élőket, hogy az 
egyetlen magyar alapítású szerzetes rend tagjai teljesítenek náluk szolgálatot.
 A környékbeli települések hivatalainak vezetőin túl, Sajólád delegációja is részt vett a testvértelepü-
lés életének ezen fontos eseményén.
 Az állami és egyházi vezetők ünnepi köszöntőjükben kitértek a katolikus értékrend fontosságára, a 
kölcsönös támogatás hangsúlyozására. Méltatták az egyetlen magyar alapítású rend, a Pálos Rend szerepét a 
magyar történelemben és a jelenben vállalt feladatvégzéseikről is elismeréssel szóltak. A szónokok hangsú-
lyozták az állam és az egyház jó és kölcsönös együttműködésének fontosságát, hasznosságát.
A hálaadó szentmise és a köszöntők elhangzása után került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, az épületek 
megáldására.
 Az ünnepélyes átadó zárásaként Petőfiszállás Község Önkormányzata ebédre invitálta a vendégeket.
forrás: www.petofiszallas.hu VBÁ
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ORSZÁGOS POLGÁRŐR NAP

 2021. augusztus 14-én Mórahalmon rendez-
ték az Országos Polgárőr Napot. A rendezvényre 
az ország minden pontjáról, Sajóládról is érkeztek a 
polgárőrök és a meghívott vendégek. A jelenleg ér-
vényben lévő szabályok figyelembevételével össze-
sen 2500 vendég lehetett részese ennek a különleges 
eseménynek a Futó-Dobó Lovasközpontban.
 A rendezvény különlegességét az is emelte, 
hogy a Polgárőrség idén ünnepli fennállásának 30. 
évfordulóját, tehát születésnapi esemény is volt. Az 
ünnepségen megjelenteket Nógrádi Zoltán, a Mór-
halom polgármestere, Papp Károly, a Belügyminisz-
térium belbiztonsági államtitkára, dr. Túrós András, 
az OPSZ elnöke, Sándor Zsolt honvéd vezérőrnagy, 
a Magyar Honvédség parancsnokának a helyettese, 
valamint levélben Orbán Viktor, Magyarország mi-
niszterelnöke is köszöntötte.
 „Tisztelt Polgárőrök! Alig van a haza szolgálatá-
nak önzetlenebb módja, mint amikor valaki saját döntése 
szerint, saját idejéből, mindenféle anyagi ellentételezés 
nélkül védi honfitársai biztonságát. Harminc éve még 
alacsony volt a bizalom az emberekben a rendvédelmi 
szervezetek iránt. Az apró helyi egyesületekből országos 
mozgalommá növekedő Polgárőrségnek azonban sikerült 
bizonyítania, hogy önök nem csak a saját településükön 
élők biztonságára tudnak vigyázni, de ha a szükség úgy 
hozza, megállják a helyüket az országos szintű védekezés-
ben és a kárelhárításban is.” -  írta levelében Orbán Vik-
tor, Magyarország miniszterelnöke. Ezentúl megha-
tó volt az is, ahogy dr. Túró András fogalmazott: „A 
Polgárőrség egy új arcát mutatta meg a pandémia alatt, 
polgárőr szociális hálózatok alakultak ki, segítve a lakossá-
got a vírushelyzet idején. Egy szóval büszkén ünnepelhet 

a Polgárőrség! Ez a szerevezt a haza védelmének és bizton-
ságának legfontosabb civil záloga.”
 A szövetség elnöke a megjelent négy alapító 
tagnak egy-egy 30 éves emlékéremmel köszönte meg 
áldozatos munkáját. A lovasszínház csarnokában fi-
atal polgárőrök is jelen voltak, hiszen a rendezvény 
során ünnepélyes keretek között polgárőr esküt tet-
tek.
 Az Országos Polgárőr Nap lehetőséget biz-
tosított arra, hogy a kiemelkedő munkát végző 

polgárőröket, valamint 
az OPSZ együttműkö-
dőinek munkáját elis-
merjék. Többek között 
kitüntetésben részesült 
községünkből Kanyog 
Bertalan, akinek a bel-
ügyminiszter a Polgár-
őrség érdekében végzett 
kimagasló munkája el-
ismeréséül, az Országos 
Polgárőrnap alkalmá-
ból, Köz Szolgálatáért 
Érdemjel Bronz Foko-
zata kitüntetést adomá

nyozott. Ezúton is szívből gratulálunk neki!
 A megnyitót követően színes programok 
várták a vendégeket, többek között kutyás és lovas 
bemutatók, koncertek, kiállítások. Az érdeklődők 
így megismerkedhettek a legújabb technikai eszkö-
zökkel, a polgárőrök szolgálati járműveivel. Számos 
egyesület főzéssel is kedveskedett a polgárőrtársak-
nak.

VBÁ

SAJÓLÁDI POLGÁRŐR EGYESÜLET

KIRÁNDULÁS LAKITELEKRE

 2021. július 13-án a Közösségi Ház buszos kirándulás szervezett Lakitelekre, a „Közösségépítő kul-
túránk” elnevezésű közművelődési és előadó-művészeti programsorozat keretében a Nemzeti Művelődési 
Intézet jóvoltából. 
 Lakitelek nagyközség Bács-Kiskun megyében, Kecskeméttől 30 km-re keletre fekszik. A település 
üdülőöveztete a Tőserdő, ami a Lakitelekhez közeli Holt-Tisza egyik legszebb részén található és a Kiskunsé-
gi Nemzeti Park része. Az üdülőövezet vízellátását szrették volna biztosítani egy fúrt kút révén, így találtak 
– tulajdonképpen véletlenül -  termálvízre. A mélyből 42°C-osan feltörő víznek köszönhetően 1970-ben meg-
nyitották Tősfördőt. A kirándulás részvevői a tősfürdői kemping területén a  Gózon Gyula Kamaraszínház 
Szerelem, óh! című előadását tekinthették meg. A cirkuszisátor hőmérséklete sem szegte kedvét a látogatók-
nak, az előadás igazán érdekes volt.
 A program részeként körséta keretében lehetőség volt a Lakitelken található a Népfőiskola Alapít-
vány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézet Székházának és a Hungarikum Liget megtekintésére. 
 Ebéd után filmnézéssel, igedenvezetéses sétával, fagylaltozással, kávézással, szuvenír vásárlással telt 
a kora délután, majd kirándulás részvevői hazaindultak.

VBÁ
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BÜSZKESÉGEK

emberek, Arcok, hivAtások sAjóládon

JUBILEUMI SZENTMISE

 Szabó József c. apát, érd. esperes, nyugalma-
zott lelkipásztor pappá szentelésének 50. év-fordu-
lója alkalmából vehettünk részt ünnepi szentmisén 
június 20-án, a templomkertben. 
 Emlékszem, ragyogó napsütés szűrődött át a 
hatalmas fák levelei között, szorgos madárcsicsergés 
kísérte végig az ünnepet. Igazán örömteli esemény 
volt, hiszen nem mindennapi, hogy szülőfalunk szü-
lötte, aki ötven kerek esztendeje Istennek adta életét 
és papként szolgál, most azon a helyen tartja arany-
miséjét, ahol annak idején újmiséjét is bemutatta. 
 A szentmisén az ünnepi szentbeszédet Dr. 
Novák István jászberényi plébános mondta. Az ő 
személyes visszaemlékezései segítettek közelebbről 
megismerni József atya személyiségét, papi hitval-
lását. A szentmise keretében köszöntötték még az 
aranymisés atyát többek között ft. Varga Béla atya, 
római katolikus plébános, Varsányi Jenő, a sajóládi 
római katolikus egyház világi elnöke, Pozbai Zoltán 
polgármester, Nemcsik Márton diakónus, valamint 
egykori osztálytársai nevében Durbák Éva. 
 A sajóládi születésű plébánost 1971-ben szen-
telték pappá Egerben. Ezután káplánként teljesített 
szolgálatot Karcagon, Törökszentmiklóson, Mezőkö-
vesden, Nyírbátorban és Gyöngyös - Felsővárosban. 
1977 és 1985 között Tiszasülyön, 1985-től 2017-ig, 
nyugdíjba vonulásáig Bélapátfalván plébánosként 
végezte papi feladatait. József atya nyugdíjas éveit 
Mezőkövesden tölti, így a mezőkövesdi Szent László 
templomban is mutatott be aranymisét.

A képen láthatóak balról jobbra: Nagymihályi Géza dr. 
sajópetri parókus, Dr. Papp Géza szónok, Szabó Józsefné 
(édesanya), Szabó József első misés plébános, id. Szabó 
József (édesapa), Kovács János plébános, Szász Károly 

káplán.

 „Hálát adok Uram, hogy szolgálatodba meghív-
tál, és abban megtartottál.” – olvasható az írás azon a 
szentképen, melyet József atya jubileuma alkalmából 
ajándékozott a híveknek. Köszönő beszédében külön 
kihangsúlyozta a család, az iskolatársak illetve vala-
mikori pedagógusai önzetlen támogatását. Felidézve 
gyermekkorát elmesélte, hogy családja, szülei, nagy-
szülője, mély katolikus hittel rendelkeztek, így öröm-
mel fogadva, készségesen buzdították őt Isten hívá-
sára, őszinte elfogadással támogatták a lelkipásztori 
hivatás megválasztásában. 
 Akik a szertartáson jelen voltak, nem „csak” 
egy vasárnapi szentmisére látogattak el. Bepillantást 
nyerhettek Szabó József atya múltjába és jelenébe. 
Átérezhették azt az erős hittel körbefont szeretetet, 
mely őt és családját átölelte. 
 Mi falubeliek sokan ismertük József atya bá-
tyját, Szabó Ferencet, aki szintén mély hitvallást gya-
korolt, s haláláig aktívan részt vett a község egyházi 
életében. A családi illetve az első misés képeket Sza-
bó Ferenc özvegyétől Uher Magdolna nénitől kap-
tam, melyet ezúton is hálásan köszönök. 
 Aranymisés Atyának Istentől megáldott hosz-
szú, boldog életet, jó egészséget kívánunk!

 
Szabó József atya újmiséje Sajóládon, 1971-ben. 

 

Szabó József atya aranymiséje Sajóládon, 2021-ben.
Dudásné Bócsi Nikoletta



11

közélet

2021-ES VISSZAPILLANTÓ

 A 2021-es év augusztus hónapjában vagyunk. Nem akarom még lezárni az évet, csak szeretném kiemel-
ni azokat a jeles eseményeket, melyek elnyerték a tetszésemet és remélem a kedves olvasókét is elfogják. Az 
esztendő kiemelt témájáról, a Covidról nem akarok írni. Próbálom keresni azokat a jó dolgokat, emlékezetes 
eseményeket, melyekre szívesen emlékszünk vissza a 2021-es évből. A 21-es szám szerencsét hozott számos 
híres emberünknek. Neves művészeink születésének 100. évfordulójára emlékezhetünk az idén 2021-ben. Jászai 
Mari díjas színészeink: Suka Sándor, Csákányi László, Bárdy György, Molnár Tibor, Bánki Zsuzsa. Harmónika 
művészünk - Tabányi Mihály; Karinthy Ferenc - Kossuth díjas írónk; Pilinszky János - Kossuth díjas költőnk; 
Jancsó Miklós filmrendezőnk, Cziffra György zongoraművészünk és Mészöly Miklós írónk, a digitális irodalmi 
Akadémia alapító tagja is az 1921-es év szülöttei voltak. Többségük európai, sőt világhírnevet is kiérdemelt. 
Szomorú hír azonban, hogy idén január hónapban elveszítettük érdemes és kiváló művészünket Sas József ne-
ves humoristánkat, áprilisban pedig Törőcsik Mari háromszoros Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas mű-
vészünket, aki a nemzet színésze rangot méltán kapta meg, áprilisban halt meg Monspart Sarolta világbajnok 
távfutó, aki szintén a nemzet sportolója kitüntetéssel marad meg a magyar emberek szívében.
 Május 18-22: A 65. Eurovíziós Dalfesztivál időpontja. Helyszíne a hollandiai Rotterdam. Az elődön-
tőkkel és a döntővel együtt 183 millió ember nézhette meg e rangos eseményt a filmvásznon. A fesztiválon 39 
ország képviseltette magát. Magyarország 2010 óta először nem vett részt rajta. Hivatalos mottója az OPEN UP 
lett, mely magyarul azt jelenti: nyílj meg! Szándékosan bízták mindenki fantáziájára a mondat befejezését: pl. 
nyílj meg a zenének, nyílj meg a világra, ezáltal is közelebb hozva egymáshoz az embereket. A jeles nap győz-
tese az olasz Máneskin együttes lett. 
 A XXXII. nyári Olimpiai Játékok időpontja is át lett szervezve a világjárvány miatt az idei nyárra. Hely-
szín: Tokió. A mieink szépen szerepeltek, hiszen 6 arany, 7 ezüst és 7 bronzéremmel térhettek haza, mellyel 
15. helyen állunk az éremtáblán. Az Olimpia I. helyezettje: Egyesült Államok 113 érem, míg Kína 88 érem-
mel II. helyen áll és a dobogó III. helyét Japán birtokolja 58 éremmel. Aranyérmeseink: Milák Kristóf 200m-es 
pillangóúszásban, Szilágyi Áron kardvívásban, Lőrincz Tamás kötöttfogású bírkózásban, Kopasz Bálint kajak 
1000m-esben, míg Tótka Sándor kajak 200m-es versenyszámban vitte el a pálmát és nem utolsósorban az 500m-
es kajak négyesünket is büszkén tartjuk számon: Kozák Danuta, Kárász Anna, Csipes Tamara és Bodonyi Dóra 
versenyzőinknek is szívből gratulálunk! 
 A mi csodás tengerünkön tartották meg július 22-23.-ai időpontban a Kékszalag Balatoni Vitorlás Ver-
senyt, augusztus elején a Balaton átúszó versenyt, mely örömére szolgált versenyzőnek és szurkolóknak egya-
ránt.
 Az UEFA bajnokok ligájának, a legrangosabb európai nemzetközi labdarúgókupa döntőjének idén 
Szentpétervár ad helyet.
 Az év tortája címet idén a Napraforgó névre keresztelt finomság kapta, készítője: Fodor Sándor-Habcsók 
Cukrászda, Budapest. Idén 15. alkalommal került sor a cukrászok közötti nagy megmérettetésre. Augusztus 
20.-ától lehet majd kóstolni belőle kis hazánk számos cukrászdájában. Az augusztus 20-ai Duna parti tűzijá-
tékoknak és az ország különböző pontjain számos, színes program kínálatból válogathatunk mindannyiunk 
örömére.
 Előre tekintve buzgón készülünk a szeptember 5-12-ig megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra. Helyszínéül Budapestet jelölték ki és a járvány miatt el lett tolva az időpont tavalyról. 
Ferenc pápa a Szépművészeti Múzeumban találkozik Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor minisz-
terelnökkel és a püspöki kar tagjaival, majd misét celebrál a Hősök terén és utána szlovákiai látogatáson vesz 
részt.
 Szeptember25-október 14-ig Magyarország rendezi a Vadászati Világkiállítást.     
 Előzetes tervek szerint népszámlálás is várható az év vége felé közeledve.
 Szerettem volna egy olyan emlékeztetőt írni, mely mentes a Covid 19-től és előre mutatni olyan esemé-
nyekre, melyek segítenek egy kicsit kizökkenteni magunkat az elkeseredésből és örülni mindannak, ami kö-
rülvesz minket és pozitív életszemléletre sarkall. A negyedik hullám fenyegetően a közelben van, de a félelem 
miatt nem fog elkerülni minket. Továbbra is vigyázzunk egészségünkre és élvezzük az életünket! Legyünk fi-
gyelmesek egymással, értékeljük a szépet, a jót, vigyázzunk értékeinkre! Legyünk büszkék arra, hogy magyarok 
vagyunk!

Ronyecz Ágnes
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ŐRIZZÜK GYÖKEREINKET!
A nagyszülők és idősek 1. világnapja

 A családnak szentelt esztendőben a katolikus egyház bevezette a „gyökereket őrző” nagyszülők és 
idősek ünnepnapját. Mindezt Ferenc pápa jelentette be egyik vasárnapi beszédében 2021 januárjában. A jeles 
napot minden év júliusának negyedik vasárnapján ünneplik majd. A kijelölt nap Szent Joachim és Anna ün-
nepnapja, akik a bibliai hagyomány szerint Jézus nagyszülei voltak. 
 Közismert, hogy Ferenc pápa megválasztásától kezdve szorgalmazza "az időseket övező hálátlanság 
légüres terének betöltését."
 A katolikus egyházfő azt mondta, hogy a nagyszülők sokszor feledésbe merülnek. Őt idézve: "El-
felejtjük, hogy mekkora gazdagságot jelent a gyökerek őrzése és az, hogy e gyökerek tovább éljenek a további nemzedé-
kekben... Mi idősek emlékeztethetjük az ambiciózus fiatalokat arra, hogy a szeretet nélküli élet kietlen. Mi mondhatjuk 
el a félelmet érző fiataloknak, hogy a jövőtől való szorongás legyőzhető. Mi taníthatjuk meg a saját magukba szerelmes 
fiataloknak, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni..."
 A nagyszülők és idősek 1. ünnepnapja előtt, július 23-án a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma 
tette közzé a nagyszülők és idősek első világnapjának hivatalos imáját...

„Köszönöm, Uram, jelenléted vigasztaló erejét:
a magányban is te vagy reménységem és bizodalmam;
ifjúságomtól fogva te vagy kősziklám és erősségem!

Köszönöm, hogy családot adtál nekem,
és hosszú élettel áldottál meg!

Köszönöm az örömteli és a nehéz pillanatokat,
a beteljesült és a még megvalósítandó álmokat!
Köszönöm a megújult termékenységnek ezt az időszakát,
amelyre hívsz engem!

Növeld, Uram, hitemet,
tégy békéd eszközévé,
taníts meg befogadni azokat, akik nálam többet szenvednek,
segíts, hogy ne hagyjam abba az álmodozást,
és elmeséljem csodás tetteidet az új nemzedékeknek!

Védelmezd és vezesd Ferenc pápát és az Egyházat,
hogy az evangélium világossága eljusson a föld határáig!

Küldd el Lelkedet, Uram, hogy megújítsa a világot,
hogy lecsendesítse a világjárvány viharát,
hogy a szegények vigaszra találjanak,
és minden háború véget érjen!

Támogass gyengeségemben,
és add, hogy teljesen megélhessek minden pillanatot, amit adsz nekem,
abban a bizonyosságban,
hogy mindennap velem vagy a világ végezetéig!
Ámen."

Szendrei Csilla
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Gyerekkuckó

GÁRDONYI GÉZA: GYEREKEK

 Az iskolám olyan már, mint a zengő méhkas. A 
pap kihirdette, a kisbíró meg kidobolta, hogy krump-
liszedés után senki ne tartsa otthon a gyerekét, hanem 
küldje az iskolába.
 Hát már hétfőn reggel megkezdődött a bevonu-
lás. A kis fitos orrú, tüskés hajú Tabi Jóska jött elsőnek. 
Futva jött, mert ez a gyerek mindig fut. A vászontarisz-
nya ide-oda lődörgött az oldalán, úgy meg volt tömve. 
No, egy nagy birsalma ki is lódult belőle, mikor az árkot 
átugrotta az iskola előtt.
 A többi is csakhamar előtűnt. A falu minden 
részéből szállingóztak a nagytarisznyás fiúk meg a pi-
roskendős kisleányok. A fakilincs meg-megkattant az 
utcaajtón, s a Jézus Krisztust a sokféle gyerekhang egy-
másután dicsérte már a pitarban. Egyiket-másikat már a 
lépéseiről megismertem. Egy lépés, egy koppanás, egy 
lépés, egy koppanás; ez a sánta Gál gyerek. De íme, meg-
áll.
– Te – hallom a hangját -, nem téntás a képem?
– De bizony téntás – feleli két gyermekhang is.
– Hol?
– Az orrod tövin.
– Hol?
– Itt la.
 Bizonyára a kalamárissal vesződött otthon a jó 
fiú, s a kalamáris olyan gonosz portéka, hogy vagy fecs-
csen, vagy loccsan, de akármit cselekszenek vele, vala-
mit befeketít.
 A többi gyerek pogányul megmosakodottan ül a 
padokban. A tarisznyák is fehérek. Az iskolában almail-
lat lengedez.
 Az ajtó előtt egy anyának küzdelme hallatszik. 
Vasné hozza a Rozikáját. A pöttön teremtés most jön elő-
ször az iskolába. Jaj, micsoda félelmes hely az iskola! Én 
vagyok félelmes? Nem, hiszen engem ismer: a nyáron 
a füzek alatt akárhányszor danolt nekem. Maga a hely 
félelmes, ahonnan gyerektörvények meg csudálatos tu-
dások származnak szét a faluba. Maga a hely félelmes. 
Az öreg gyerekek különös jelentőséggel emlegetik. S a 
kicsinyek hallják a beszédet. Isten tudja mit képzelnek el 
a maguk kis eszével. Az ábécé, az irka, a tábla, a kateki-
zmus, a feladat – mindez rejtelmes értelmű szó és mind 
innenvaló. A nyáron talán fel is kapaszkodott egyszer a 
Rozi és bekandikált az ablakon! Huh! Micsoda rettenetes 
hely! Csupa széles pad! A sarokban fekete kétlábú ször-
nyeteg! A falakon meg mindenféle fekete jegyes papiros! 
No, meg is ragaszkodik Rozika az ajtófélfában. A kicsike 
kezek hihetetlen erővel tudnak ragaszkodni.
– Nem, nem! – kiáltozza sírva -, nem megyek!
 Ölben hozza be az anyja. Leállítja előttem a föld-
re. A gyerekcsoport a nyakát nyújtogatva neveti. A kis 
Rozi meg könnyes szemmel, remegve áll az asztal előtt.
– Nem akart bejönni – mondja pihegve az anyja -, sohase 
láttam ilyet!

– Miért félsz, te Rozika? – mondom az ölembe vonva a 
szöszke, fehérképű lányt -, látod a többi pajtásod milyen 
vidám. Itt van ám Tabi Jóska is. Gyere ide Jóska!
 Intek az anyjának, hogy illanjon el. Hát, el is sur-
ran.A Jóska gyerek megpirosodik a szólításomra, és Rozi 
mellett terem.
– Mondd meg Rozinak, hogy kell-e itt félni, vagy nem 
kell?
– Nem kell félni – feleli a gyerek katonásan a szemem 
közé nézve.
– Ne nekem mondd, fiam, én úgyse félek, hanem ide 
nézz Rozikára, és úgy beszélj vele, mintha én itt se vol-
nék.
 A gyerek erre megfogja Rozinak a baboskék kis-
réklijét és azt mondja neki:
– Hát mit félsz? Ne félj hát, te tyamár!
S gyöngéden megemeli a leánynak az állacskáját! S eb-
ben a biztatásban van valami a libalegelő zöldjéből. A kis 
Rozi rámosolyog a könnyein át a fiúra.
 A vak koldusunk is megjön, az agg Váróci Pál. 
Mintha magát a tél szellemét látnám az ablakon át kö-
zeledni. De ő nem jön be. Az Ábris gyerek leülteti a kút 
mellé, a fatönkre. Az öreg megül ott szinte mozdulatla-
nul; csak a szellő ha simogatja, lengeti olykor a haját meg 
a mellére omló fehér szakálát. Az arca mindig az ablak 
felé van fordulva. Hallgatja, ami kihallatszik. Az Ábris 
gyerek azért is szokott olyan kiáltozó hangon felelni, 
mert nemcsak nekem felel.
 Olyankor az öreg a fejét még föllebb emeli. Ösz-
szevont szemöldökkel hallgat. Végül pedig nagyot bó-
lint a fejével, s elmosolyodik.
 Harminc-negyven tanítványom szokott lenni, de 
még most ritkásan ülnek. Egynéhányan a nagyobbak kö-
zül csak akkor jönnek be, mikor már az idő megrokkan, s 
otthon az ő dolgos kezük nélkül is meglehetnek.
 De a legjobb tanulóm, a fekete szemű, fekete hajú 
Istenes fiú, itt van már. Méltóságos komolysággal ül az 
első pad első helyén. Ez az ő helye már három év óta. Ha 
ő hiányzik, akkor se merné elfoglalni senki. Innen őrzi, 
mint valami káplár, az egész iskolát. Ő az én bejövete-
lemig a rend meg a csend ura; ő a krétának, meg az isko-
lai szappannak a felelős őre, a fűtés intézője, templomi 
miniszterelnök, főfő spongyanedvesítő, padlótisztasági 
biztos és aprópör-intéző. Télen ő van itt legelsőnek és 
ő megy el legutolsónak. Míg én bent nem vagyok, csak 
susogva szabad beszélni. A padokon mászkálni, birkóz-
ni vagy verekedni az ő jelenlétében lehetetlen. Úgy ol-
vasni meg számolni, mint ő, nem tud senki. Büszke is rá 
az apja. Nyáron a déli pihenőkön, télen a búbos mellett 
előre kieszelt számokkal horgolja a fiát. Azok a számok 
persze leginkább a gabonapiac meg a marhavásárok 
furfangos számai, és többnyire azon keletkeznek, hogy 
megcsalhatná-e a zsidó az Imrét, vagy nem csalhatná 
meg? Az egész családnak ragyog a szeme, mikor az Imre 
némi gerendanézések után kisüti a kívánt számot. Az 
apja, meg a sógor sokszor félnapig számították azt ba-
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AZ INGATLANT ÉRINTŐ CSALÁSOK IS MEGELŐZHETŐK

 A járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt napjainkban ismét felélénkült az ingatlanpiac. Ingat-
lan vásárlása, értékesítése vagy felújítása esetén figyeljünk, hogy ne váljunk csalók áldozatává!
Ennek érdekében fogadja meg tíz tanácsunkat:

 - Ne dőljön be olyan kínálatnak, amelyben pénzügyi helyzetük megoldására például lakáscserét kínálnak!
 - Fenntartással fogadja azt az előnyösnek tűnő ajánlatot is, amelyben önzetlenül ígérik, hogy kifestik, átalakítják 
a lakást, a munka idejére pedig ingyen vagy nagyon előnyös feltételekkel egy szükséglakást ajánlanak fel!
 - Saját megnyugtatására kérjen a felújítási munkát elvállalótól több referenciát, amelyet érdemes leellenőriztetni!
 - Nézzen, vagy nézessen utána a megvásárlandó ingatlannak az illetékes hatóságnál (pl. önkormányzat, végre-
hajtó, stb.) illetve évente két alkalommal a Földhivatal nyilvántartásából ingyen is lekérheti a tulajdoni lap másolatot, 
valamint érdeklődjön a „leendő” szomszédoknál!
 - Minden esetben beszélje meg családtagjaival az ingatlanát érintő jogügyleteket, a szerződéseket aláírás előtt 
mutassa meg nekik!
 - Lakásvásárláshoz, cseréhez szükséges szerződések aláírása előtt az abban foglaltakat figyelmesen olvassa el, 
nézesse meg hozzáértő személlyel (pl.: ügyvéd)!
 - Szerződéskötésre, pénz átadás-átvételre lehetőleg saját ügyvéddel, de legalább két tanúval érkezzen, akik aláírá-
sukkal is hitelesítsék az iratokat!
 - Amennyiben megoldható, ajánlott a pénzforgalmat átutalással bonyolítani.
 - Jól gondolja meg, hogy milyen jogügyletben vállal kezességet! Döntése előtt tájékozódjon, kérje ki hozzáértő 
személyek véleményét is! Biztosítékként ajánlott az ügyletbe szakértőt (pl.: saját ügyvéd) bevonni!
 - A „kecsegtető” ajánlatokat fogadja fenntartással! Tájékozódjon, informálódjon, hogy megelőzhesse a bajt!

ORFK

bon. Imrének nem kell se bab, se kukorica: kivágja fejből 
egy perc alatt.

Nem sokkal kevesebb tekintély a Gál gyerek se. Ez sánta 
szegény, szőke, színtelen arcú, de élénk tekintetű gye-
rek. Az ő szirmos kisködmöne elmaradhatatlan az isko-
lából. Ő a középtájon ül, hogy mindenki közel érhesse. 
Mert ő a fő ceruzafaragó, táblaigazító, lúdtollmetsző, s 
azonkívül a bodzafapuskának, búgónak, fakalamárisnak 
a mestere. Ő tud legjobban kukorikolni. A kutyaugatást 
meg olyan híven utánozza, hogy a falunak valamennyi 
kutyája felel reá. Az írása is az övé legszebb. A könyvek-
re meg az irkákra nem is írja más a neveket, csak ő.
 Van egy kis cigánygyerekem is: a Sárköziék Laci-
ja. Villogó fekete szemű kis rajkó, az egyetlen cigánycsa-
ládunk fia. Már második éve tanul ez is. Tud is szépen. 
Apja persze nincs szegénynek, de az öregapja épp úgy 
szereti, mintha volna. Valahányszor ír otthon a gyerek, 
a Sárközi cigány mindig ott ül mellette és bámulja nagy 
fekete szemeivel a neki merőben értelmetlen jegyeket.
– No mi ezs? – kérdi, a pipát szájából kiemelve, mikor a 
gyerek a sor végére ért. A gyerek olvassa:
– A kutya ugat. A macska nyávog.
– Melyik a kutya? - A gyerek mutatja.
– Melyik a macska? - A gyerek megmutatja.
 Az öreg cigány csak nézi, nézi, hogyan lehet 
azokból a girbegurba húzásokból a kutyát meg a macs-
kát kilátni, de hát persze nem olyan könnyű az, mint a 
vályogvetés. Mégis, hogy a Lackó kiszalad játszani, oda-
hívja a feleségét, aztán azt mondja az irkára mutatva:
– No nézd, mit tud a Laci: ezs a kutya itt, ezs meg a macs-
ka.
 A cigány Lacit különben szeretik az iskolában. 
Valahányszor az udvarra szabadulnak, Lacit mingyárt 
szólítják, hogy hegedüljön. Az aztán két kis darab fács-

kával hegedül és a szájával cincog hozzá. Így néha lako-
dalmat játszanak a rövid szünetek alatt.
 Az uraság szöszke Dezső fia is itt van. Szelíd kis 
kövér gyerek. Az elméje kissé lassú járatú, de amúgy 
kedves, ártatlan teremtés. Nagy bámulója Istenes Imré-
nek, akit a világ legnagyobb zsenijének tart. A zsebében 
mindig hoz egy darabka fehér kenyeret. Barnát cserél 
azon. Milyen jó parasztfiúnak lenni! A parasztfiú mindig 
barna kenyeret kap otthon, hosszú hajat viselhet, nyáron 
meg járhat mezítláb.
 Dezső mellé a csintalan Tót Bandit ültettem. Ök-
lömnyi kis, gömbölyű képű gyerek ez. Mindig zsinegek, 
gombok, gubacsok meg kavicsok vannak a zsebében. 
Szilaj, mint a csikó, de persze a körülötte ülő bárányvérű 
gyerekek között maga is kénytelen csöndesedni.
 Valami tíz leánykám is van. Valamennyi jámbor 
és szorgalmas. Szeretik magukat piperézni, felvirágozni. 
Az én asztalomra is hoz hol az egyik, hol a másik egy-
egy virágot. Különös, hogy a nőben mindenütt és min-
den korban megnyilatkozik a virágok szeretete, a maga 
iránt való gondosság és a mások iránt való figyelem.
 Több új tanulóm nem jön. Becsukom a nagy 
könyvet és végignézek az iskolán. Erre mind megcsen-
desülnek. Minden gyerek szeme rajtam függ. Mennyi 
kék szem! Milyen tiszta, igaz, becsületes szemek! Mától 
kezdve mind az én gyermekem. A lelkük az én fehér 
papirosom, amit teleírok a tisztességtudásnak és az egy-
más iránt való testvéri érzésnek jeleivel.
 Intek nekik, hogy álljanak fel. Egyszerre fölemel-
kednek mindnyájan.
– Imádkozzunk.

Forrás: Gárdonyi Géza: Az én falum – Magyar Elektro-
nikus Könyvtár
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