Kéthavonta megjelenő helyi információs és kulturális lap

Ládi
XVII. évfolyam 4. szám
2019. augusztus

Körkép
Önkormányzati hírek
3-4. oldal

Beszámoló a bükkszéki
táborról
6. oldal

Pálos Települések
VIII. Találkozója
8. oldal

Interjú Ördögné Bukta Mária
nyugalmazott tanítóval
11. oldal

Impesszum - Ládi Körkép
Kiadja: Sajólád Község Önkormányzata Főszerkesztő: Varga-Bócsi Ágnes
Szerkesztőségi tagok: Bugyinkóné Ronyecz Ágnes, Czaga László, Szendrei Csilla,
Takácsné Gah Erzsébet, Veres Mária Fotó: Keresztúri Ágnes
Elérhetőség: ladi.korkep.szerk@gmail.com
Címlapfotó: Internet - kepguru.hu

www.sajolad.hu

Augusztus 20-ai ünnepség

Az önkormányzat hírei, aktualitások
TESTÜLETI HÍREK
JÚNIUS
2019. június 18. napján ülésezett Sajólád község
önkormányzat
képviselő-testülete, valamint ekkor tartotta az éves közmeghallgatást is.
Elsőként a Miskolci rendőrkapitányság képviselői tartották meg éves beszámolójukat
Sajólád község közrendjének,
közbiztonságának helyzetéről. A
rendőrséget Miskolczi István alezredes képviselte, aki elmondta, hogy a beszámolót statisztikai
szemmel nézve büszkék lehetünk,
hiszen a 2017-es 88 regisztrált
bűncselekménnyel szemben 2018ban 32 történt. Közterületen ebből
2017-ben 22, 2018-ban pedig 6. A
részletes tájékoztató anyag elérhető a Polgármesteri Hivatalban.
***
Jóváhagyta
a
testület
a 2019. évi igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendeletét. A szabályozás alapján
2019-ben két alkalommal kerül
elrendelésre igazgatási szünet a
Sajóládi Polgármesteri Hivatalban:
nyári időszakban: 2019. augusztus 12-től 2019. augusztus 20-ig,
téli időszakban: 2019. december 23-tól 2019. december 31-ig.
Az igazgatási szünet ideje alatt
a hivatalban az ügyfélfogadás
szünetel, de anyakönyvi ügyekben folyamatos ügyelet biztosítására kerül sor a korábbi
évek gyakorlatához hasonlóan.
***
A testület elé terjesztette a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda vezetője az intézmény és a
2018/2019-es óvodai nevelési év
helyzetéről szóló beszámolóját.
A részletes és színvonalas beszá-

moló az alábbiakban foglalta ös�sze az intézmény eredményeit:
Az
érvényesen
beírt gyermeklétszám 106 fő.
A teljes nevelési évben - az
SZMSZ-nek megfelelően - nyitástól zárásig óvodapedagógus
foglalkozott a gyermekekkel, a
reggeli gyülekezési és délutáni
távozási időszakban részben ös�szevont csoportok keretében.
A
tanköteles
korú
gyermekek
száma:
18
fő.
A vezető hangsúlyozta,
hogy mozgalmas, tevékenységekkel, programokkal bővelkedő év áll mögöttük. Igyekeztek
tartalmas nevelési időszakot biztosítani a gyermekek számára,
valamint sor került több közösségi program megszervezésére is.
***
Döntött a testület a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
vonatkozó pályázat benyújtásáról, mely az önkormányzat forráshiányának pótlását szolgálja.
***
Határozatot hozott a képviselő-testület pályázat benyújtására a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás
támogatására.
***
Döntött a testület a 2019.
évi Díszpolgári cím és Sajólád
községért
jelvények
adományozásáról. Az elismerések átadására az augusztus 20-án tartandó ünnepségen kerül sor.
JÚLUS
Rendkívüli
testületi ülésre került sor 2019. július 30. napján, mivel több, halaszthatatlan kérdésben kellett

döntést

hoznia

a

testületnek.

Döntött a testület pályázat benyújtásáról a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás tárgyában. Nyertes pályázat esetén az
önkormányzat újra támogatásban
tudja részesíteni a település lakosságát. A tervek szerint idén szélesebb körben tervezi a támogatottak körét meghatározni a testület.
***
A
képviselő-testület
100.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesítette a Sajóládi Sportegyesületet, ezzel a
működési költségeihez kíván hozzájárulni a kizárólag sajóládi játékosokból álló sportszervezetnek.
***
Jóváhagyta a testület a
Felsőzsolca ügyelet támogatásának emelését, így 40-Ft/fő/hó
lakos helyett 2019. július 01-től
60-Ft/hó/lakos összeggel járul
hozzá Sajólád község önkormányzata az ügyelet működtetéséhez.
***
Hozzájárult a testület a
tartós helyettesítéshez a zavartalan és folyamatos betegellátás
érdekében a fogorvosi körzetben
2019. szeptember 01. napjától,
mivel dr. Molnár Hajnalka tartós
távollétét jelentette be. A helyettesítést dr. Basista Titusz és dr.
Székely Balázs tartós helyettesek
fogják ellátni a doktornő rendelési idejében és rendelési helyén.
Veres Mária
jegyző
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KÖZÉRDEKŰ
HIRDETMÉNYEK
VÁLASZTÁSI INFORMCIÓK
A vonatkozó jogszabályok alapján 2019. augusztus 08-án közzétette a Helyi Választási Iroda a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát:
•
A polgármester-jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 70 db.
•
Egyéni listás jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 24 db.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az
igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni
A választások kapcsán az induló jelöltekről és a választási információkról a Ládi Körkép különszámában adunk majd tájékoztatást.
Veres Mária
jegyző
FELHÍVÁS - Választási különszám anyagának bekérése
A korábbi évekhez hasonlóan szeptember
végén szeretnénk megjelentetni a Ládi Körkép választási különszámát, melyben bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az önkormányzati választásokon
induló jelöltek számára.
Ennek érdekében szeretnénk kérni az indulnó
jelölteket, hogy bemutatkozó anyagukat, programjukat legkésőbb 2019. szeptember 16-áig küldjék el a
ladi.korkep.szerk@gmail.com e-mail címre. Kérjük,
hogy a bemutatkozó mellé csatoljanak magas felbontású, világos hátterű portréfotót is.
Kérdéseikkel szintén a fenti e-mail címen állok rendelkezésükre!
Varga-Bócsi Ágnes
„FÉL KUKA” LEHETŐSÉG
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Sajólád Község Önkormányzat Képviselő testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról
15/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés c) pontja alapján a lakóingatlant (családi ház,
sorház) egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetén a közszolgáltató által jogszabályi feltételek fennállása esetén biztosított a mérték: 60 liter/ingatlan/hét.
Ezen edényzet használatára való jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti
igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató
részére bizonyítja.
Az igazolást a polgármesteri hivatalban lehet
igényelni, a kisebb edényzet beszerzése iránt a szolgáltatónál lehet intézkedni. Igény szerint, előzetes
egyeztetés alapján az edényzet cseréjében az önkormányzat közreműködik.
Veres Mária
jegyző

ORVOSI ESZKÖZ PÁLYÁZAT
Sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Magyar Falu program keretében orvosi eszközök beszerzésére, s közel hárommillió forint értékben nyert el támogatást eszközök beszerzésére.
A támogatásból minden szolgáltató részesül:
háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői
szolgálat egyaránt. A beszerzésre az ősz folyamán
kerül sor, így újabb modern eszközökkel bővülnek
a helyi szolgáltatók, többek között egy modern EKG
készülékkel a felnőtt háziorvosi szolgálat.
Veres Mária
jegyző
JÁRDAÉPÍTÉS, TÉRKÖVEZÉS
Saját forrásból szépítette az önkormányzat a
település egyes részeit: megvalósult az iskola előtti
járdaszakasz teljes térkövezése, valamint a Dózsa
Gy. út szökőkút melletti szakaszának térkövezése.
A jövőben gyalogos átkelőhelyek kivitelezési valósítja meg az önkormányzat 3 helyen. az engedélyezési eljárás már lezárult, jelenleg a tervezett
átkelőhelyek megfelelő közvilágításának kiépítése
zajlik.
Veres Mária
jegyző
ÚTPÁLYÁZAT
A korábbi évekhez hasonlóan újabb belterületi önkormányzati út felújítására pályázott a testület. A teljes Móra Ferenc utca felújítását tervezi az
önkormányzat 655 m hosszúságban.
A tervezett beruházás összköltsége 17,7 millió forint, melyhez 2,7 millió forint önerőt szükséges
biztosítani.
Veres Mária
jegyző

TÁJEKOZTATÁS MATRICÁS HULLADLÉKGYŰJTŐ EDÉNYZET AZONOSÍTÁS BEVEZETÉSÉRŐL SAJÓLÁDON

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések
2019. június-július

A BMH Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősé- Hankó Bájron - Miskolc, 2019. 06. 07. (an: Hankó Bianka)
Lakatos Zselyke - Miskolc, 2019. 06. 10. (an: Lakatos
gének, valamint ellenőrzési rendszerének hatéAlexandra)
konyabbá tétele érdekeben a teljes szolgáltatási
Baráth
Csenge
Miskolc,
2019. 06. 11. (an: Fekete Anita)
területén matricás hulladékgyűjtő edényzet
Bazsa Laura - Miskolc, 2019. 06. 11. (an: Kéki Éva)
azonosítást vezetett be.
Pocsai
Fruzsina - Miskolc, 2019. 06. 13. (an: Orosz Ivett)
A kozeljövőben az ingatlanhasználókSzijártó
Mátyás - Nyíregyháza, 2019. 06. 13. (an: Fülöp
nak levélben, nyilvántartási adatainknak megfeAlexandra)
lelő, sorszámozott matricát/matricákat kuldünk
Dávid
Romina
Letícia
- Miskolc, 2019. 06. 13. (an: Dávid
ki, melyet a vegyes (kommunális) hulladékgyűjt
Anita)
edényzetre/edényzetekre kell felragasztaniuk.
Budai
Dzsenet
Miskolc,
2019. 06. 17. (an: Zemlényi
A matrica igazolja, hogy az adott ingatKatalin)
lanhasználó jogosult a hulladékszállítás igényStefán
Denisz
Miskolc,
2019. 06. 21. (an: Stefán Korbevétélere. Az azonosíto matricát az edényzeten
nélia)
jól látható helyen kell elhelyezni.
A matricán szereplő edény méretnek (li- Bódi Richárd Marcell - Miskolc, 2019. 06. 30. (an: Szabó
Alexandra)
ter) meg kell egyeznie az edény tényleges méBárdos
Ádin
Miskolc,
2019. 07. 02. (an: Varga Adrienn)
retével (liter), illetve azzal az űrmértékkel, ami
Szabó Izabella Lilien - Miskolc, 2019. 07. 05. (an: Bódi
alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltási
Cintia)
díj megfizetésre kerül.
Rontó
Amira
Sztella
Miskolc,
2019. 07. 15. (an: Rontó
Az időszakosan, illetve az allandóan
Edit)
használt ingatlanok esetén a megkülönböztetFarkas Emir Renátó - Miskolc, 2019. 07. 24. (an: Farkas
hetőség miatt különböző szinű matrica került
Krisztina Eszmeralda)
bevezetesre. Az állandó jelleggel használt inNagy
Réka
Miskolc,
2019. 07. 24. (an: Pócsi Barbara)
gatlanok esetén fehér alapon zöld színnel, míg
Horváth Gábor - Miskolc, 2019. 07. 26. (an: Pachman
az időszakosan használt ingatlanok esetén fehér
Alexandra)
alapon fekete színnel nyomott matricák kerülIcsó
Benett
Zsolt
Miskolc,
2019. 08. 02. (an: Árvai Katanek kiküldésre.
lin)
(A MiReHu Nonprofit Kft. -, mint a BMH
Szálkai
Bálint
Miskolc,
2019.08.02. (an: Lénártfalvi
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei HulladékgazGréta)
dálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásaba bevont alvállalkozója - által ellátott
területén első sorban azokra a településekre
Házasságkötések
kerül kiküldésre az azonosító matrica, amelyek
2019. 06. 22. Brózsely Gábor és Galló Andrea
a Miskolci Regionalis Hulladekgazdálkodási
2019. 07. 20. Marczi Zoltán és Gábor Viktória
Önkormányzati Társulás illetékességi területén
2019. 08. 01. Müller Csaba és Demeter Erika Tünde
helyezkednek el. A matricaosztás egyelőre nem
terjed ki az edénybeszerzéssel érintett települéElhalálozások
sekre.)
2019.
június -július
BMH Nonprofit Kft.
ÚJ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNOS SAJÓLÁDON
2019. augusztus 1-jétől új római katolikus plébános érkezett Sajóládra Varga Béla atya
személyében.
A Ládi Körkép szerkesztőssége nevében
itt az újság hasábjain kersztül is szeretnénk Béla
atyát üdvözölni Sajóládon, Isten hozta nálunk!
Kívánunk a Sajóládon eltöltendő idejéhez sok erőt, jó egészséget, tartalmas hit- és közösségi életet.
Szerk.

2019. 06. 09. Nagy István
2019. 06. 16. - Uher Bertalanné (szül. név: Kui Veronika)
2019. 06. 18. - Domján Imréné (szül. név: Mitró Piroska)
2019. 07. 06. - Szerencsés Ferenc Mihályné (Mitik
Mária)
2019. 07. 16. - Juhász Ferenc
2019. 07. 27. - Furcsa Istvánné (szül. név: Szabó Mária)
Adatszolgáltatók: Bócsi Alexandra anyakönyvvezető
Kis-Kovácsné Baranyi Mónika védőnő
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c) Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató
hallgató részére egyszeri 9.000.- Ft.

HIRDETMÉNY
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL
Sajólád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 11/2017.
(X.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.
Az önkormányzat szociális kiadásai terhére
az elmúlt évekhez hasonlóan iskolakezdési támogatást biztosít települési támogatásként a településen
állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolás, középiskolás és felsőfokú képzésben résztvevő gyermek és fiatal felnőtt részére.
A támogatás annak állapítható meg, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
ötszörösét. (2019. évben 142.500-Ft)
Az iskolakezdéshez biztosított támogatás
mértéke:
a) Általános iskolai tanulók részére, tanulónként
egyszeri: 5.000.- Ft.
b) Középiskolai tanulók részére, és felnőttképzésben résztvevők részére
egyszeri 7.000.- Ft.

A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, a támogatás kifizetésére szeptember
hónapban kerül
A jövedelem számítására, az eljárásra a szociális igazgatásról és szociális eljárásokról szóló 1993.
évi III. törvény szabályozását kell alkalmazni.
Az iskolalátogatási igazolásnak a 2019/2020.
tanévre kell szólnia.
A támogatásról az Egészségügyi és Szociális
Bizottság dönt.
A támogatás természetbeni támogatásként is
megállapítható.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. SZEPTEMBER 30.
NAPJA,
A KIFIZETÉS HATÁRIDEJE 2019. OKTÓBER 15.
NAPJA.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
Sajólád, 2019. augusztus 21.

Veres Mária
jegyző

Közösségi hírek, események
KÖZÖSSÉGI HÁZ
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FALUNAP

BÜKKSZÉKI TÁBOROZÁS

2019. július 6-án Sajóládon ismét megrendezésre került a már hagyományos Falunap a Piactéren.
A rendezvényen felléptek: a Megyaszói Fúvószenekar, Marót Viki és a Nova Kultur Zenekar, és DJ
BOLDI. A Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport kutyás bemutatót tartott, az Ökológiai Intézet
Alapítvány pedig a zöld életmód praktikáival és játékaival szórakoztatta a gyerekeket. Volt óriáscsúszda
és trambulin, különféle játékok. A résztvevőket főtt
kolbásszal és szörppel, borral láttuk vendégül.
A rendezvény utolsó fél órájában sajnos be
kellett fejeznünk a programot, mert pár embernek
nem sikerült kulturált módon viselkednie. Bízunk
benne, hogy máskor nem fordul elő ilyen.
Köszönöm minden kollégámnak a rendezvény előkészítésében és megvalósításában nyújtott
segítséget, a fellépőknek, hogy elfogadták meghívásunkat, a helyi polgárőröknek és a rendőröknek pedig a rendezvény biztosítását.
Takácsné Gah Erzsébet

Iskolás korú sajóládi gyerekek vettek részt
Sajólád Község Önkormányzata által szervezett táborozáson, Bükkszéken, július 14-20 között.
A tábor során a gyerekekkel ellátogattunk
Szilvásváradra, megnéztük a Szalajka-vízesést, az
Ősember-barlangot, és kisvonatoztunk. Az Archeoparkban interaktív kiállítás keretében tanultunk a
történelem előtti korokról.
Parádon meglátogattuk a Tájházat, Palóc
házat, Asztalos Johák népi fafaragó hagyatéki kiállítását, valamint a Kocsimúzeumot. Ellátogattunk a
siroki várba is.
A tábor zárásaként a Mátraháza és Mátrafüred között található Oxygén kalandparkban
tölthettek egy napot a gyerekek, különféle játékok
kipróbálásával: boboztak, libegőztek, quadoztak,
trambulinoztak, kötélpályán csúsztak... és nagyon
élvezték!
Felmentünk Magyarország legmagasabb
pontjára, Kékestetőre is.
A Bükkszéki Strandfürdőben több alkalom-

mal is pihenhettek, kikapcsolódhattak, pancsoltak a
gyerekek, valamint sportversenyeken és ügyességi
játékokon is részt vehettek.
A telefonok használatát korlátoztuk, és örömmel látjuk, hogy anélkül is el tudták magukat foglalni a gyerekek.
Tartalmas, élményekkel teli héten vagyunk
túl. A vidék gyönyörű, mindenkinek javasoljuk,
hogy egyszer látogassanak el erre a környékre.
Olvassák szeretettel a gyerekek gondolatait,
véleményét arról, hogy milyen volt a tábor, mi tetszett nekik a legjobban:
Dorina - Nekem nagyon tetszett minden. Élmények: voltunk strandon, múzeumban, kalandparkban és
sok más. Nekem legjobban a kalandpark és a strand tetszett. Pontozás: 5/5.
Petra - Nagyon tetszettek a kirándulások, jó volt
Györkékkel játszani. Jó a társaság.
Vivien - Személy szerint nekem minden tetszett,
de a legjobb az volt, amikor Györkékkel játszottunk, mert
akkor mindenki együtt volt és még közelebbről megismerhettük egymást. Az utolsó nap is jó volt, a kaladpark, a
túrál és minden más.
András - Az amikor elmentünk a kaladparkba és quadoztunk és lecsúsztunk a függőhídon. De az se
volt rossz, amikor elmentünk a strandra és megtanultunk
nagyjából fejet ugrani.
Bálint - A bükkszéki táborban én a legjobban azt
élveztem, amikor a strandon ugráltunk a vízbe, amikor as
kalandparkban boboztam és a Kékestető is nagyon gyönyörű volt. A kaják is nagyon finomak voltak. Nekem ez tetszett a táborban.
Levente - Minden tetszett: a kalandparkban a
bobpálya, Györkékkel a játékok, a strandon a csúzdázás és
a mély víz, az ősember barlangaj, a siroki vár, a parsztház
és a Kékes.
Krisztián - Nekem ebben a táborban a siroki vár
és a kalandpark tetszett a legjobban. De összegségében
minden tetszett ebben a táborban.
Tamás - Nekem minden tetszett a táborban, amit
csináltunk. Györkékkel is a játék nagyon jó volt, és ez volt
életem legjobb tábora :).
Valentin - Ami a legjobb volt a táborban, az a
strand és amikor a kalandparkban a két hegy között kötélen
átcsúsztunk oda és vissza. Nagyon szép volt a táj fentről.
Zalán - A pénteki nap tetszett a legjobban, mert
életemben először boboztam és quadoztam. Aznap délután
elmantünk a Kékestetőre is.
Zoltán - Nagyon jó volt a quad és a kötélcsúszás,
meg a siroki vár, Silvásváradon az ősember barlang és a
kisvonat. A strand is nagyon jó volt.
Zsombor - A bükkszéki táborban a legjobb a kalandpark volt. Az egész héten sportos programok voltak.
Fotók a 15. oldalon

Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető

AUGUSZTUS 20-AI ÜNNEPSÉG
Az államalapításra emlékeztünk, és az új kenyeret ünnepeltük a sajóládi Szent István téren augusztus 20-án 19.30-tól.
A rendezvényen Pozbai Zoltán polgármester
úr mondott ünnepi köszöntőt, majd Sajólád Község
Önkormányzatának 2/2019-es rendelete alapján kitüntetések átadására került sor:
Farkas Józsefné, sz. Baranyai Éva nyugalmazott védőnő „Sajólád Község Díszpolgára” kitüntető címet kapott, a folyamatosan kiváló színvonalon
végzett védőnői munkájáért.
Varga Lászlóné, sz. Kondráth Marianna
nyugalmazott iskolaigazgató, pedagógus „Sajólád
községért” kitüntetést kapott a folymatosan kiváló
színvonalon végzett oktatói munkájáért.
Farkas Attila néptánc pedagógus, a Sajóládi
Közművelődési és Népművészeti Egyesület művészeti vezetője „Sajólád községért” kitüntetést kapott
a folyamatosan kiváló színvonalon végzett oktatói és
művészeti munkájáért.
Szívből gratulálunk a díjazottaknak az elismerésekhez!
A kitüntetetteket Dudás Anna, Varga Zsombor, Bodnárné Gulyás Zsuzsa, Vitéz Gábor, Laskai
Ferencné és Varga-Bócsi Ágnes köszöntötte.
A rendezvényen ünnepi műsorral fellépett
Jenei Gábor színművész, énekes, aki versekkel, prózai gondolatokkal és hazafias dalokkal emelte az ünnep fényét.
A „Sajólád süteménye” verseny eredményhirdetésére és az ehhez kapcsolódó nyeremének átadására is sor került:
A szoros versenyben első helyezett lett Bócsi Istvánné, Sajóládi feketeerdő elnevezésű süteményével, második helyezett Gyulainé Libárdi Ágnes
Csíkos süteményével. A sütemények megkóstolására
szeptember 28-án, a Szüreti mulatságon lesz lehetősége a résztvevőknek.
Az új kenyeret Victor Anna lelkésznő, dr.
Thodory Ferenc parókus úr és Varga Béla plébános
úr áldotta és szentelte meg, majd kóstolót osztottunk
belőle.
Minden részt vevő családot megajándékoztunk egy-egy fél kilós cipóval.
A programot animációs lézershow zárta,
amely új és látványos színfoltja volt az műsornak.
Örülünk, hogy ilyen sokan részt vettek az
ünnepségen.
Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki
a rendezvény szervezésében és megvalósításában
részt vett.
Takácsné Gah Erzsébet
Fotók a 2. oldalon
Közösségi Ház vezető

7

PÁLOS TELEPÜLÉSEK VIII. TALÁLKOZÓJA
Az idén, 2019. június 22-én Iharoson tatották
a pálos települések találkozóját.
Iharos Somogy megyében, a Kelet-Zalai-dombság és a Belső-Somogy homokvidéke határán terül el, Nagykanizsától nagyjából 20 km-re.
Iharos jelentős és gazdag múlttal rendelkezik, első okleveles említése egy 1268-ban kelt IV. Béla
kori oklevélben található. A falu régi temploma az
1200-as évek végén épülhetett, amit valószínűleg a
johannita rend építetett, de a helyi hagyomány úgy
tartja, hogy későbbiekben a török világ előtti évtizedekben a pálos szerzetesrend tulajdona lett, valamint
kolostora is lehetett itt a pálosoknak.
Napjainkban a község a lakónépessége 512
fő. A települést szép természeti környezet, jelentős
erdőállomány veszi körül, tiszta, friss levegőjű kellemes kis község.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a találkozó
megszervezésében erőn felül teljestett az iharosi önkormányzat, Horváth Győző polgármester és csapata nagy szeretettel készült a rendezvényre és ezt
a nap folyamán végig érezni lehetett. Élménnyekben
dús, tartalmas találkozót szerveztek.

A szentmise után a telpülések megkoszorúzták a templom kertjében álló Szent László szobrot.
Ezután a Gyöngyösi Gergely pálos szerzetest formáló szoborot Csóka János atya szentelte meg.
Kulturális műsorokkal folytatódott a rendezvény, helyi fellépőkkel a Művelődési Ház udvarán.
A helyi hagyományőrző nyugdíjas csoport sokunkat
ámulatba ejtő, igazán szívet dobogtató műsorrát, a
helyi Szent László hagyományőrző egyesület középkori harcászati bemutatója követte. A műsort a helyi
ovisok, bájos néptáncbemutatója zárta.

Ebéd után a delegációk településen tett
körsétájával folytatódott a nap. A programban
szerepelt látogatás az Ágneslaki Arborétumba,
a helyi vadrezervátumba és a Pogányszentpéteri
Pálos emlékhelyre, de ezt az aznapi felhőszakadás sokaknak elmosta. Jó hangulatú vacsorával
végződött a nap.
Köszönjük Iharos!

A rendezvény ünnepi szentmisével kezdődött, amit Varga László kaposvári megyéspüspök
mutatott be, Csóka János pálos tartományfőnök és
Laczkó-Angi Gyula helyettes-esperes koncelebrálásával.
Ünnepi prédikációjában a püspök atya kiemelte a szeretetteli összefogás szükségességét, legyen szó akár a családról, kisebb vagy akár tágabb
környezetünkről. Emlékeztetett arra, hogy csak az
együtt cselekvésből születhetnek szép és igaz dolgok.

8

		
		

A vándorzászlót most Füzér kapta, így a
jövő évi találkozó helyszíne - az elmúlt három
év dunántúli helyszínei után - ismét Észak-Magyarországon, megyénkben lesz.
Még alig múlt el, de már izgalommal várjuk a füzéri találkozót, hogy újabb pálos múlttal
rendelkező települést ismerjünk meg, fedezhessünk fel.
Varga-Bócsi Ágnes

IDÉN NYÁRON IS „DÜBÖRGÖTT” A REFORMÁTUS TÁBOR...
Változatos programok, finom palacsinta, lángos és pizza, barangolás Boldogkőváralján, habparti,
kézműveskedés , elhúzódó focimeccsek ... Kulcsszavak, melyek az augusztusi tábor vidám napjainak
történéseit visszaidézik. A résztvevő gyerekek lelkesedéssel és örömmel emlékeznek az elmúlt tábor
színes napjaira. A közösen eltöltött napok során valamennyien , megtapasztalhatták és átérezhették a szeretet és a hit összetartó, ösztönző erejét. A szülők a
lelkes beszámolókat hallgatva hálával és elismeréssel
gondolnak a szervezőkre, akik nélkül ez a csodálatos
hat nap nem valósulhatott volna meg!
Szülő és gyermek közös álláspontja egy: Jövőre , újra, együtt!!!
Az elmúlt napok eseményeit átlapozva Victor
Anna lelkésznő, a tábor megálmodója írt „leltárt”…
„Napközis táborunkban ebben az évben ónodi, sajóládi, felsőzsolcai, nyékládházi, hejőkeresztúri és budapesti gyerekek is részt vettek.

A helyszín Ónod volt. A hét témája pedig: a honfoglalás, népünk hazára találása.
„Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad
nyert, szép hazát Bendegúznak vére.”
Istentől kaptunk és kapunk otthont. Ezzel párhuzamosan tanulmányoztuk, Isten népének otthonra találását, a honfoglalását. Nem felejtkezhettünk el arról sem,
hogy az embernek is haza kell találnia az Istennel való kapcsolatban. Ennél az üzenetnél foglalkoztunk a tékozló fiú
történetével, aki bűneit bánva tért haza, s az Atya ölelő
karokkal, szeretettel fogadta vissza gyermekeként.
Idejüket közösségépítő játékokkal, kézműves foglalkozásokkal is kitöltöttük. Megkereshették Lehel kürtjét,
készíthettek honfoglalósapkát és tarsolylemezt, volt harangfestés és levendulatündér készítés is.
A szerdai napon bejártuk a bibliafordítok földjét.
Vizsolyba néhány gyerek beállhatott nyomdásznak is.
Meglátogattuk Boldogkő várát, majd az abaújvári gyülekezet egy bábelőadással kedveskedett a gyerekeknek. Volt
íjászbemutató, pónivágta, kocsikázás és lovaglás.

A gyerekek ellátásáról egy nagyon összeszokott
csapat gondoskodott: a kedves fiatal presbiternőnk, közmunkásunk, 5 diákmunkás, 4 asszisztens és több anyuka
is.
Volt itt minden: pizza, bolognai spagetti, hot dog
és 10 kg lisztből készült a lángos .
Tízóraira felvágott, májkrém, nutella, lekvár és tejes csoki golyó is került az asztalra.
Jól sikerült a hétzáró meglepetésparti is. Vendégünk volt egy keresztény bohóc, akinek Isten megérintette
a szívét és megváltoztatta életét.

Hétvégére megérkezett a kánikula, ekkor, mindenkinek jó volt megfürödni a tűzoltók által gerjesztett habokban.
Befejezésül leírom, egy nehezen beilleszkedő, ötödikes kisfiú gondolatait: „ én is megtanultam egy aranymondást a Bibliából, az 5 Mózes 5; 34.
„ Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsol nektek, hogy éljetek és jól legyen dolgotok.”
Hacsak ezt az igét viszi haza a szívében….minden
fáradságot megért.
A magyar népnek is talán csak ezt az egyet kellene
megjegyeznie és akkor magyar honban, magyar emberként
boldogan élhetne.”
Victor Anna
Szendrei Csilla

9

BEHARANGOZÓ
LENGYELORSZÁGI
DULÁS

KIRÁN-

2019. őszén 4 napos lengyelországi kirándulást tervezünk
megvalósítani az önkormányzat
anyagi támogatásával.
A részvételi költség a
résztvevők számától függ, ezért
előre nem tudjuk meghatározni.
A kirándulást minimum 30
fő jelentkezése esetén tudjuk megvalósítani.

A költségek nagy részét az
önkormányzat vállalja, de önrész
vállalása is szükséges a résztvevőktől.
A tervezett program:
1. nap: Krakkó
- Irgalmasság bazilikája
- Jagelló Egyetem
2. nap:
- Auscwitz
- Wieliczkai sóbánya
3. nap:
- Częstochowa - pálos monostor

- Kassa- Safárik Egyetem kertje
4. nap: Kassa
- a Szent Erzsébet-főszékesegyház (Kassai dóm)
- piac
Jelentkezni és a részletekről érdeklődni a Sajóládi Közösségi Házban, nyitvatartási időben lehet.
Takácsné Gah Erzsébet
Közösségi Ház vezető

Emberek, arcok, hivatások Sajóládról
ÜDVÖZÖLJÜK SAJÓLÁDON!
BEMUTATKOZIK BODNÁRNÉ GULYÁS ZSUZSA, ÖNKORMÁNYZATUNK ÚJ DOLGOZÓJA
Új szerepkör, új munkahely, új kihívás, új
kollégák...Mostani cikkünk főszereplőjének munkás
mindennapjait az előbb felsoroltak határozzák meg.
A szülőfalu adta lehetőség, az otthon közelsége, az
elfogadás,a befogadás, a segítő támogatás azonban
minden nehézségre gyógyír.
Kedvesség, alázat, tenniakarás, lelkesedés...
Csak pár jelző, melyekkel az új munkatárs személyiségét kollégái jellemzik.
Az elkövetkezőkben Bodnárné Gulyás Zsuzsa bemutatkozó sorait olvashatják!
„Bodnárné Gulyás
Zsuzsa vagyok. Legtöbben a Sajóládi
Bokréta
néptáncegyüttesből ismerhetnek. Születésem
óta Sajóládon lakom.
Általános iskolai tanulmányaimat a helyi Fráter György
Általános Iskolában
végeztem. Majd a 8.
osztály befejezte után
2000-ben Miskolcon a Gábor Áron Szakközépiskola közgazdasági szakirányú osztályába jártam. Az érettségi
megszerzését követően az egri Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaságtudományi Karán és azon belül vállalkozási
szakirányon tanultam tovább.
Miután lediplomáztam, egy pár hónapig a sajóládi
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posta alkalmazottja voltam. Aztán 2008. január elsejével
elhelyezkedtem az akkor még APEH Illeték Főosztályán,
ahol főiskolai éveim során szakmai gyakorlatomat töltöttem, és ahol megírtam a szakdolgozatomat.
2010-ben házasságot kötöttem Bodnár Zsolttal.
2012 májusában megszületett első gyermekünk, Zsombor.
2018 novemberében pedig gyarapodott a családunk kislányunkkal, Zsannával.
A két kis gyermek mellett a család terve az volt,
hogy közelebbi munkahelyet keresek, hogy a későbbiek során minél több minőségi időt tölthessünk együtt. Hiszen a
kisfiam szeptemberben kezdi az iskolát, a kislányom pedig
egyre nyitottabb a világra, így amellett, hogy nagymamájával és apukájával sok időt töltenek együtt minden pillanatát meg szeretném élni az anyaságnak, attól függetlenül, hogy dolgozom mellette.
Az önkormányzat részéről az előbbiek miatt,
ahogy említettem, a felkérés épp jó időben érkezett.
A vezetőimet és kollégáimat ismerem és úgy gondolom, egy jó kis csapatban dolgozhatok. Ami pedig a legfontosabb, hogy ilyen családcentrikus munkahelyet manapság ritkán talál az ember.
Most a közigazgatás egy új területét ismerhetem
meg, melyet mihamarabb lelkiismeretesen igyekszem elsajátítani. Ennek érdekében lehetőséget kaptam, hogy elvégezhessem az anyakönyvi szakvizsgát, melyből múlt hónapban sikeres vizsgát tettem.
Mindehhez és a további új feladataimhoz a kollégáimtól teljes mértékben megkapom a szakmai és úgy
gondolom baráti segítséget is. A jövőben én pedig megpróbálok mind a munkahelyi közösség, mind pedig a lakosság
segítő tagja lenni.”
Szendrei Csilla

NYUGDÍJAS KÖSZÖNTŐ
Interjú Ördögné Bukta Mária tanítónővel nyugdíjba vonulása alkalmából
Amikor valaki nyugdíjas
lesz, főleg ha egy pedagógus az,
olyan érzésünk lehet, hogy végre
ő is elballag az iskola falai közül.

Az alábbiakban olvassák
szeretettel Marika nénivel készült
interjúnak!
Mikor és miért választotta ezt a pályát? Mindig tanítónak
készült?
Általános iskolás koromban merült fel bennem előszőr,
hogy milyen szép lehet a pedagógus pálya. Sok kedves tanárom
volt, akik pozitív hatást gyakoroltak rám. A rokonságban és a
családunk barátai között is voltak
pedagógusok, akik szintén meghatározó személyiségek voltak.
Szeretettel és tisztelettel gondolok
rájuk azóta is.
Későbbi tanulmányaim során a pálya iránti érdeklődésem
egyre jobban erősödött. Vonzott a
tanítás, a gyermekkel való foglalkozás öröme. Úgy éreztem, hogy
az én utam is ez. A gimnáziumi
tanulmányaim befejezését követően felvételt nyertem a Sárospataki
Comenius Tanítóképző Főiskolára. A főiskolai évek alatt már teljesen biztos voltam abban, hogy
tanítónő szeretnék lenni. Ez valóra
is vált 41 évvel ezelőtt.
Hogyan emlékszik vissza
az első tanítói munkanapjára, és
a kezdeti időszakra?

Először Sajópetriben kezdtem tanítani. Már az első munkanapomon nagy szeretettel fogadtak az iskolában. Úgy terveztem,
hogy csak 1 évet maradok vidéki
iskolában, utána Miskolcon helyezkedek el, hiszen oda kötött
minden.
Az igazgatónő akkor Homolya Lászlóné, Piroska néni volt,
aki kezdetektől fogva szerető gondoskodással vett körül és támogatott engem. Az első tanítványaim
és a szülők végtelen ragaszkodása,
határtalan szeretete Sajópetriben
tartott. Piroska néni is mindent
megtett annak érdekében, hogy
maradjak. Már a 2. évben pedagógus lakást is kaptunk a férjemmel,
aki Sajóládon az önkormányzatnál
helyezkedett el, és azóta is ott dolgozik.
Sajópetriben igaz barátokra találtunk, beilleszkedtünk az
ottani hitéletbe, amit Dr. Nagymihályi Géza görög katolikus parókus úrnak köszönhettünk. Elmondhatom, hogy ez volt életem
egyik legszebb időszaka. Hálával,
tisztelettel köszönöm meg mindazt, amit ott kaptunk.
Néhány évvel később Sajóládra költöztünk férjemmel és két
lányunkkal. Itt építkeztünk, így a
tanítást a Sajóládi Általános Iskolában folytattam tovább.
Volt-e olyan élménye pedagógusként, amit úgy gondol,
hogy soha nem fog elfelejteni?
Megosztaná az olvasókkal?
Sok ilyen élenyem volt, nehéz válogatni közülük.
Az egyik legnagyobb élményem az volt, amikor Zsolnai-módszerrel tanítottam. Izgalmas és szakmai kihívásokkal
teli volt ez az időszak. Nagyon
élveztem, hogy jó képességű, érdeklődő, és rendkívül fogékony
gyerekekkel dolgozhattam együtt.
Ezzel a módszerrel tanultak a saját
gyermekeim is. Az iskola akkori
vezetője Farkas Ferenc igazgató
úr, majd Varga Lászlóné igazgató
asszony volt. Nemcsak szakmai
tudásukkal, hanem emberségük-

kel is maximálisan támogattak
minket. Vezetésük alatt kollégáimmal együtt kiemelkedő eredményeket értünk el. Úgy érzem,
hogy ebben az időszakban voltam
a pályám csúcsán. Ekkor miniszteri dicséretet is kaptam, és ez a sikerélmény nagy lendületet adott a
további munkámhoz is.
Hitoktatóként az volt számomra a legnagyobb élmény,
amikor ez egyik osztályom teljes
létszámban elsőáldozáshoz és bérmálkozáshoz járult. Ebben nagy
szerepe volt a szülőknek és Dr.
Balpataki Béla atyának is, aki hos�szú időn át volt településünk plébánosa. Vele együttműködve sok
gyermeket vezettünk a szentségek
felvételéhez. Szép emlék még az
is, hogy tanítványaimmal évtizedeken át betlehemeztünk a templomban és a faluban egyaránt.
Iskolánk időközben katolikus iskolává vált. Ekkor Árvai István
atya volt településünk plébánosa.
A tanítványaimmal ebben az időszakban is sok egyházi ünnepre,
és különféle alkalomra számos
műsort készítettünk.
Örömmel tölt el az is, hogy
a tanítványaim közül sokan mára
több diplomás, vezető beosztásban dolgozó, példamutató családi
életet élő felnőttekké váltak.
A szakmai sikerek mögött azonban sok küzdelem és
nehézség is volt az elmúlt 41 év
alatt, amikor lelki támogatásra is
szükségem volt. Ezt a segítséget
leginkább lelkivezetőmtől Pehm
Gilbert Antal testvértől kaptam
meg. Az egyházmegyénkben szolgálatot teljesítő több más atyának
is hálás vagyok minden lelki támogatásért. Imáikat ezúton is köszönöm.
Ön szerint is másabbak a
mai gyerekek, mint mondjuk a pályája elején? Miben látja másnak?
A digitális világ a mai gyerekekre komoly hatást gyakorol.
Sokkal tájékozottabbak, magabiztosabbak, mint az előző generációk voltak. Mindenről van véleményük, komoly öntudattal és
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kritikai érzékkel rendelkeznek.
Ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy lelkileg sokkal érzékenyebbek és sérülékenyebbek. A
szeretetet és a törődést intenzívebben igénylik. Fontos számukra,
hogy sokat beszélgessünk velük
és meghallgassuk a problémáikat.
Ha azt érzik, hogy szeretjük őket,
akkor a bizalmukba fogadnak
minket.
Valakinek, aki épp azon
gondolkodik, hogy ezt a hivatást
választja, mit tanácsolna? Mire
készüljön?
Úgy gondolom, nagyon
fontos az, hogy a pedagógus ne
csak a tananyagot tanítsa meg, hanem más értéket is tudjon közvetíteni a tanítványai számára. Annak,
aki példaként tud elől járni, nem
szakmája, hanem hivatása van. Ez
pedig egy olyan hivatás, amit csak
szívvel, lélekkel, és hittel érdemes
csinálni.
Milyen volt a nyugdíj előtti utolsó napja?
A nyugdíjba vonulásom
napja nagyon emlékezetes marad
számomra. Az utolsó tanítási nap-

ra, majd a tanévzáró ünnepségre
az osztályom és a szülők különleges meglepetéssel készültek.
A gyerekek az elmúlt 4 év
emlékeiről, legszebb pillanatairól
egy kedves kis filmet készítettek,
a szülők közreműködésével pedig
egy meglepetés műsorral is kedveskedtek nekem.
Szabó Zsófia igazgató as�szony; a volt igazgatóim Farkas
Ferenc és Varga Lászlóné; valamint a kollégáim búcsúzó szavai nagyon szívmelengető volt
számomra. Hálásan köszönöm
minden megjelent atyának, településünk vezetőinek, a régi barátoknak, a kollégáknak, és az ös�szes vendégemnek, hogy együtt
ünnepelhettünk és emlékezetessé
tették ezt a napot. Isten áldása kísérje mindnyájuk életét.
Tanítóként és hitoktatóként hálás vagyok azért is, hogy
egyházi iskolában fejezhettem be
pedagógusi pályafutásomat.
Mik a tervei a nyugdíjas
évekre?
A családom és szeretteim
körében szeretném tölteni a nyug-

díjas éveket. Úgy gondolom, hogy
most több időm lesz a hitélet mélyebb megélésére, az olvasásra és
a testi-lelki feltöltődésre egyaránt.
Mivel a gyerekekkel való foglalkozás az életem legfontosabb része
volt mindig is, ezért bízok abban,
hogy valamilyen formában nyugdíjasként is lesz lehetőségem tevékenykedni.
Szeretne üzenni valamit
az újság sorain keresztül a volt
tanítványainak?
Boldogsággal tölt el, hogy
az elmúlt 41 évben sok gyermek
került ki a kezeim közül. Nem tudok mást üzenni nekik, mint amit
Jézus hagyott mindnyájunkra:
„Arról tudják majd meg rólatok, hogy
a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn
13,35)
Köszönjük az interjút és
élményekben gazdag, tartalmas,
de egyben pihentető, nem utolsó
sorban pedig hosszú nyugdíjas
éveket kívánunk Marika néninek!
Varga-Bócsi Ágnes

Gyerekkuckó

REJTVÉNY FELHÍVÁS
Kedves Gyerekek!
A Pálos Települések Találkozóján alkalmunk volt a pogányszentpéteri tájházban is körülnézni.
Ott láttuk az alábbi képen szereplő furcsa
szerkezetet. A tájház vezetője megkérdezte tőlünk,
hogy szerintünk mi lehet ez? Nagy sokára sikerült
kitalálnunk, hogy micsoda, de most ezt nem árulom el! Sőt arra szeretnélek kérni benneteket, hogy
próbáljátok Ti is kitalálni!
Az ötleteket a nevetekkel és lakcímetekkel együtt küldjétek el az e-mail címünkre, a ladi.
(Polgármester Úr szerint biztosan van olyan, aki
korkep.szerk@gmail.com-ra. A helyes megfejtők ki tudja találni. Én is nagyon bízom benne! Felnőtt segítközött ajándékot sorsolunk ki! :)
sége nyugodtan igénybe vehető!) ;)
Szerk.
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Környezetünk
levő kosárba, ami felemeli őket a fészekhez, ahol
megtörténik a fiókák jelölése.
Minden év júniusának közepén, az MME
Annak érdekében, hogy az érdeklődők
munkatársai felkeresik a fehér gólyák fészkeit, hogy is személyes kontaktusba kerülhessenek a gómeggyűrűzzék a fiókákat. Ezeknek a jelöléseknek
lyákkal, néhány fészkeknél egy-egy fiókát le is
köszönhetően tudjuk ma már, hogy népünk kedves
hoznak, ahol mindenki megcsodálhatja, megsimadarai Afrika déli területeire vonulnak.
Néhány évvel ezelőtt a tápió-vidéki madará- mogathatja a fehér tollas madarakat.
GÓLYA ROAD SHOW SAJÓLÁDON

szoknak az a nagyszerű ötlete támadt, hogy a gólyagyűrűzésekre hívjuk meg az érdeklődőket, akik így
testközelből találkozhatnak egy gólyafiókával - így
született meg a gólya road show.
Az egyes helyszínek részletes programjának
összeállításakor arra törekednek a szervezők, hogy
lehetőleg negyedórás pontossággal megadják azt
az időpontot, amikor megjelennek egy-egy adott fészeknél. Ez a megoldás megkönnyíti a helyi lakosok
és a távolabbról érkezők számára, hogy a lehető legkevesebb üresjárattal kapcsolódhassanak be az eseményekbe. A gyűrűzés ütemezésről az MME honlapján előre lehet tájékozódni.
A fészkeket csak darus emelőkocsival lehet
gyorsan és biztonságosan megközelíteni, ezért a fészeknél várakozók könnyen felismerhetik az MME
stábot, melynek tagjai általában láthatósági mellényt
is viselnek.

Községünkben 2019. június 21-én 18 őra
megasságában került sor a fiatal gólyák gyűrűzésére a Soprt u. 43. szám előtt található egyetlen gólyafészünknél.
A közeli lakók és érdeklődők megfigyelhették az idén kikelt két fióka megjelölését.

A fészekhez megérkezve a darus kocsi
Varga-Bócsi Ágnes
felveszi a megfelelő pozíciót, majd a gyűrűző és forrás: http://newmme.mme.hu/golya_road_show
egy-két segítője beszáll a daru gémjének végén
A GÖRÖGDINNYÉRŐL
A görögdinnye az egyik legkedveltebb táplálékunk a nyár folyamán. Amilyen jó a dinnye, olyan
jót tesz a testünkkel.
A görögdinnye hungarikuma a csányi dinnye. Vékony héjú,
mézédes, esetenként óriási, és behűtve isteni.
A görögdinnye élettani előnyei
Vizelethajtó hatású, így a
vese alapos tisztításához segít.
Különösen sok benne a
C-vitamin, ami az immunrendszert
erősíti, és növeli a koncentrálóképességet.
Van benne B6-vitamin,
amely segíti a szervezetbe került fehérjék feldolgozását és újrahasznosítását.
Magas a folsavtartalma,

amely fontos a keringés zavartalan
működéséhez, a növekedéshez és a
haj szépségéhez.
A színes dinnyehúsban sok
a karotin, amely a szervezetbe jutva A-vitaminná alakul át, így serkenti az agyműködést, és fokozza
az idegsejtek tápanyagellátását. Likopin- és karotintartalma rákmegelőző hatású.
A görögdinnye fogyasztása huzamosabb időn át, alaposan elősegíti, hogy a vér sav-lúg
egyensúlya visszatérjen. Ha ezzel
egy időben vigyázunk az egyéb
táplálék felvételre, észrevehető haladást érhetünk el az érrendszeri
betegségből való gyógyulásban.
A görögdinnyelé szinte kimossa a
csuklónkat a húgysavkőtől, enyhíti
az izületi gyulladást és a köszvényt.
A dinnyemag jótékony hatásai

Érdemes alaposan ös�szerágnod. A dinnyemag ugyanis csaknem az összes esszenciális
aminosavat tartalmazza, bővelkedik vasban, cinkben, kalciumban és
B-vitaminokban. A benne lévő telítetlen zsírsavak védik az érrendszert, megelőzve ezáltal a keringési
rendellenességek kialakulását.
A görögdinnye magja felhasználható gyógyítási célokra is,
vesebsjra és cukorbajra is.
Bármelyik dinnyét választjuk, a gyümölcsöt – a szokással ellentétben – étkezés előtt együk. A
még üres gyomorba kerülő fontos
anyagok így könnyebben felszívódnak, s a benne lévő savak és rostok
élénkítik a bélmozgást, elősegítve
az emésztést.
Varga-Bócsi Ágnes

forrás: http://www.melodin.hu
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Viharos történelmünk
NÉPBIZTOSPEREK
(A 2019. 2. lapszámban megjelent A Magyar Tanácsköztársaság című cikk folytatása.)
A 45 népbiztosból 10 ellen lefolytatták a tárgyalást, amely 1920. 7. 5-től 11.22-ig tartott a Simonyi-Semadam Sándor és Teleki Pál első kormánya
alatt, a közvélemény teljes támogatása mellett.
A többi 35 népbiztos megszökött az országból, jellemzően Ausztria, Olaszország, Románia,
Csehország, Franciaország és Németország volt az
úti cél, később többen a Szovjetunióban kötöttek ki.
A per ítélethirdetésére 1920. 12. 28-án került
sor. 4 népbiztost (Bokányi Dezső, Ágoston Péter,
Haubrich József, Vántus Károly) kötél általi halálra,
a többi 6-ot (Bajáki Ferenc, Dovcsák Antal, Nyisztor
György, Kalmár Henrik, Kelen József, Szabados Sándor) életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.
Az ítélet után a szovjet kormány javaslatot,
ajánlatot tett az elítélt 10 fő kicserélésére. Ekkor még
3 468 tiszt és 77 439 Magyarországról bevonult katona élt hadifogoly táborokban.
Először a 10 fő elítélt kicserélése történt meg
10 főtisztre, a későbbiekben 415 név szerint megnevezett kommunista, aztán 93 fő és utoljára 1924. 11.
17-én 49 kommunista távozhatott a Szovjetunióba.
Így az elvtársak hamarosan találkozhattak a
bukott diktatúra főembereivel, magával Kun Bélával
is. Megmenekülésük azonban csak arra volt jó, hogy
némi haladékot kapjanak, és életüknek – épp a csodált szovjet kommunizmus – a sztálini terror vessen
véget az 1938-as nagy párton belüli tisztogatással.
A 45 népbiztos további sorsa:
14 főt a sztálini diktatúra kivégeztetett (ebből zsidó
8 fő)
3 fő a Szovjetunióban hunyt el (mind három zsidó)
17 fő külföldön hunyt el, (A 17 fő külföldön elhunyt
népbiztos fele a Szovjetunióból menekült el szintén
a sztálini terror elől.) (ebből zsidó 11 fő)
9 fő Magyarországon hunyt el (1945. után hazajöttek, ebből zsidó 7 fő)
2 fő lett öngyilkos
Dr. Landler Jenőt és dr. Hamburger Jenőt érte
az a megtiszteltetés, hogy a Kreml falába temettél el.
Rákosi Mátyás 1940-ben, az 1848-as honvédzászlókért cserébe került a Szovjetunióba, ahonnan
1945. elején hazajött, de 1956. 07. 18-tól 1971-ben bekövetkezett haláláig élt a Szovjetunióban.
A népbiztosok közül a legtovább élt Lukács
György, aki 1971-ben 86 éves korában Budapesten
hunyt el, előtte Nagy Imre kormányának minisztere
is volt.
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A tisztogatásokat túlélők közül említésre méltó Varga Jenő közgazdász, aki az 1964-ben bekövetkezett haláláig a Szovjetunióban élt, s munkásságáért
háromszor (!!) kapott Lenin Rendet és egy alkalommal Lenin-díjat. Ő volt az, aki kiötlötte a „málenkij
robot” intézményét, amely Magyarországon 131 ezer
ember rabszolgamunkára kényszerítését jelentette
1945 után.
A fogolycserével Szovjetunióba távozottaknak – a népbiztosokon kívül – egy része is a sztálini
terror áldozata lett.
A Tanácsköztársaság bukása után a bíróságok a tömegbűncselekményekre tekintettel, gyorsított eljárásban, de 5 tagból álló tanácsban a büntetőtörvénykönyv alapján ítélkeztek. 70ezer ember ellen
indult bűnvádi eljárás, 15 ezer fő került előzetes letartóztatásba, 2 500 főt felmentettek és további 2 500
fő esetén részben kegyelmi eljárás után a bűnvádi eljárást megszüntették. 600 fő távozhatott fogolycsere
folytán külföldre, 54 főn hajtották végre a halálos ítéletet. 1922 év végéig még kb. 400 fő gyilkos-terrorista
ült börtönben.
A Tanácsköztársaság 133 napja alatt rendjelek-kitüntetések alapítására nem került sor. Csak vörös csillagos jelvények készültek propaganda célokra.
A Tanácsköztársaság kikiáltásának 40. és 50.
évfordulójára készítettek emlékérmet, ezekből 28
001, illetve 6868 darab került adományozásra.
A népbiztosok közül egyedül Rákosi Mátyás
jelent meg az 1952-ben alapított „Rákosi Mátyás Tanulmányi Éremérem” elnevezésű kitüntetésen, melyet mindössze egy alkalommal – 1953. 11. 7-én adományoztak 32 egyetemi-főiskolai tanulónak.
Az 1968-as alapítású Stromfeld Aurél-Díjat 50
embernek adományozták – 1990-ben már vörös csillag nélkül, 1991-ben a kitüntetést megszüntették.
***
A József Főherceg elnöksége alatt álló Fehér
Ház Bajtársi Egyesület 1929. 1. 2-ai ülésén létrehozta
a Nemzet Vértanúinak 1918-1919 Emlék Bizottságot.
A vörösterror áldozatainak emlékműve a
Vértanúk terén 1934. 3. 18-án került felavatásra. A
pillér előtt a Hungáriát ábrázoló nőalak, hátoldalán a
bolsevizmust megtestesítő kígyóval viaskodó izmos
férfi állt, a kőből készült kőpillér tetejére kőkoporsót
helyeztek. Az emlékművet 1945-ben ledöntötték, helyén állt 1916-tól 1918. 12. 28-ig Nagy Imre szobra.
2020-ra ugyanerre a helyre kerül majd a Nemzeti
Összetartozás Trianon-szobra.
Varga László

Bükkszéki tábor

December

30. szombat

1. vasárnap
Április
Május
2. hétfő
1. hétfő
1. szerda
3. kedd
2. kedd
2. csütörtök
4. szerda
3. szerda
3. péntek
5. csütörtök
4. csütörtök
4. szombat
6. péntek
5. péntek
5. vasárnap
7. szombat
6. szombat
6. hétfő
8. vasárnap
7. vasárnap
7. kedd
9. hétfő
8. hétfő
8. szerda
10. kedd
9. kedd
9. csütörtök
11. szerda
10. szerda
10. péntek
12. csütörtök
11. csütörtök
11. szombat
13. péntek
12. péntek
12. vasárnap
14. szombat
13. szombat
13. hétfő
15. vasárnap
14. vasárnap
14. kedd
16. hétfő
15. hétfő
15. szerda
17. kedd
16. kedd
16. csütörtök
18. szerda
17. szerda
17. péntek
19. csütörtök
18. csütörtök
18. szombat
20. péntek
19. péntek
19. vasárnap
21. szombat
20. szombat
20. hétfő
22. vasárnap
21. vasárnap
21. kedd
23. hétfő
22. hétfő
22. szerda
24. kedd
23. kedd
23. csütörtök
25. szerda
24. szerda
24. péntek
26. csütörtök
25. csütörtök
25. szombat
27. péntek
26. péntek
26. vasárnap
28. szombat
27. szombat
27. hétfő
29. vasárnap
28. vasárnap
28. kedd
30. hétfő
29. hétfő
29. szerda
31. kedd
30.A kedd
30. csütörtök
változtatás jogát fenntartjuk!
31. péntek
Június

30. vasárnap

29. szombat

28. péntek

27. csütörtök

26. szerda

25. kedd

24. hétfő

23. vasárnap

22. szombat

21. péntek

20. csütörtök

19. szerda

18. kedd

17. hétfő

16. vasárnap

15. szombat

14. péntek

13. csütörtök

12. szerda

11. kedd

10. hétfő

9. vasárnap

8. szombat

7. péntek

6. csütörtök

5. szerda

4. kedd

3. hétfő

2. vasárnap

1. szombat

Július

30. kedd

29. hétfő

28. vasárnap

27. szombat

26. péntek

25. csütörtök

24. szerda

23. kedd

22. hétfő

21. vasárnap

20. szombat

19. péntek

18. csütörtök

17. szerda

16. kedd

15. hétfő

14. vasárnap

13. szombat

12. péntek

11. csütörtök

10. szerda

9. kedd

8. hétfő

7. vasárnap

6. szombat

5. péntek

4. csütörtök

3. szerda

2. kedd

1. hétfő

Augusztus

9. hétfő

9. péntek

30. péntek

29. csütörtök

28. szerda

27. kedd

26. hétfő

25. vasárnap

24. szombat

23. péntek

22. csütörtök

21. szerda

20. kedd

19. hétfő

18. vasárnap

17. szombat

16. péntek

15. csütörtök

14. szerda

13. kedd

12. hétfő

11. vasárnap

30. hétfő

29. vasárnap

28. szombat

27. péntek

26. csütörtök

25. szerda

24. kedd

23. hétfő

22. vasárnap

21. szombat

20. péntek

19. csütörtök

18. szerda

17. kedd

16. hétfő

15. vasárnap

14. szombat

13. péntek

12. csütörtök

11. szerda

10. kedd

8. vasárnap

8. csütörtök
10. szombat

7. szombat

6. péntek

5. csütörtök

4. szerda

3. kedd

2. hétfő

O

31. csü

30. szer

29. ked

28. hétf

27. vas

26. szo

25. pén

24. csü

23. szer

22. ked

21. hétf

20. vas

19. szo

18. pén

17. csü

16. szer

15. ked

14. hétf

13. vas

12. szo

11. pén

10. csü

9. szer

8. ked

7. hétf

6. vas

5. szo

4. pén

3. csü

2. szer

1. ked

Mi nem helyezhető a
Kérjük, ügyeljenek arr
Amennyiben munkat
egyéb nem odavaló a

Mi helyezhető a zöld
falevél, ágnyesedék, v
A közterületet nem sz
méter hosszúságúra

Szeptember
1. vasárnap

7. szerda

6. kedd

5. hétfő

4. vasárnap

3. szombat

2. péntek

1. csütörtök

Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!
Mi nem helyezhető
a szelektív edénybe és zsákba: zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak ítélt
Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve edényekben háztartási
vagy
hulladék; CD-lemez, magnó és videókazetta; semmiféle üveg; zsírral szennyezett műanyag flakon; élelmiszer maradványt tartalmazó papír.
egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

31. csütörtök

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

November

1. péntek
Március
2. szombat
péntek
3. vasárnap
szombat
4. hétfő
vasárnap
5. kedd
hétfő
6. szerda
kedd
7. csütörtök
szerda
8. péntek
csütörtök
9. szombat
péntek
10. vasárnap
szombat
11. hétfő
vasárnap
12. kedd
hétfő
13. szerda
kedd
14. csütörtök
szerda
15. péntek
csütörtök
16. szombat
péntek
17. vasárnap
szombat
18. hétfő
vasárnap
19. kedd
hétfő
20. szerda
kedd
21. csütörtök
szerda
22. péntek
csütörtök
23. szombat
péntek
24. vasárnap
szombat
25. hétfő
vasárnap
26. kedd
hétfő
27. szerda
kedd
28. csütörtök
szerda
29. péntek
csütörtök
30. szombat
péntek

radványos doboz; egyéb, műanyagnak ítélt
; élelmiszer maradványt tartalmazó papír.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Október

1. kedd
Február
2. szerda
péntek
3. csütörtök
szombat
4. péntek
vasárnap
5. szombat
hétfő
6. vasárnap
kedd
7. hétfő
szerda
8. kedd
csütörtök
9. szerda
péntek
10. csütörtök
szombat
11. péntek
vasárnap
12. szombat
hétfő
13. vasárnap
kedd
14. hétfő
szerda
15. kedd
csütörtök
16. szerda
péntek
17. csütörtök
szombat
18. péntek
vasárnap
19. szombat
hétfő
20. vasárnap
kedd
21. hétfő
szerda
22. kedd
csütörtök
23. szerda
péntek
24. csütörtök
szombat
25. péntek
vasárnap
26. szombat
hétfő
27. vasárnap
kedd
28. hétfő
szerda
29. kedd
csütörtök
30. szerda

31. vasárnap
31. szerda
31. szombat
Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.
Miátmérőig
helyezhető
A közterületet
módon a nagyobb méretű
és 1a szelektív edénybe és zsákba: műanyag flakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv; újság,
Szelektív nem szennyezőZöld
Üvegfaágak legfeljebb 2 cm
folyóirat; kiöblített tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva (csokoládés,
méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
tojástartó); kiöblített italos kartondoboz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag szatyor.

30. szerda

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Szeptember

1. vasárnap
Január
2. hétfő
kedd
3. kedd
szerda
4. szerda
csütörtök
5. csütörtök
péntek
6. péntek
szombat
7. szombat
vasárnap
8. vasárnap
hétfő
9. hétfő
kedd
10. kedd
szerda
11. szerda
csütörtök
12. csütörtök
péntek
13. péntek
szombat
14. szombat
vasárnap
15. vasárnap
hétfő
16. hétfő
kedd
17. kedd
szerda
18. szerda
csütörtök
19. csütörtök
péntek
20. péntek
szombat
21. szombat
vasárnap
22. vasárnap
hétfő
23. hétfő
kedd
24. kedd
szerda
25. szerda
csütörtök
26. csütörtök
péntek
27. péntek
szombat
28. szombat
vasárnap
29. vasárnap
hétfő
30. hétfő
kedd

BMH BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLK
Székhely: 3527 Miskolc, Besesnyő i út 26.
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Web: www.bmhnonprofit.hu

eskedjenek kihelyezni. 31. csütörtök
m: italos és konzervdoboz; füzet, könyv; újság,
ítva; kisebb kartondobozok lapítva (csokoládés,
or.
Kommunális

31. szombat

30. péntek

29. csütörtök

28. szerda

27. kedd

26. hétfő

25. vasárnap

24. szombat

23. péntek

22. csütörtök

21. szerda

20. kedd

19. hétfő

18. vasárnap

17. szombat

16. péntek

15. csütörtök

14. szerda

13. kedd

12. hétfő

11. vasárnap

10. szombat

9. péntek

8. csütörtök

7. szerda

6. kedd

5. hétfő

4. vasárnap

3. szombat

2. péntek

1. csütörtök

Augusztus
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31. hét

32. hét

33. hét

34. hét

35. hét

1. hét

2. hét

3. hét

4. hét

5. hét

36. hét

37. hét

38. hét

39. hét

40. hét

5. hét

6. hét

7. hét

8. hét

9. hét

40. hét

41. hét

42. hét

43. hét

44. hét

9. hét

10. hét

11. hét

12. hét

13. hét

44. hét

45. hét

46. hét

47. hét

48. hét

14. hét
15. hét
16. hét
17. hét
18. hét

49. hét

50. hét

51. hét

52. hét

1. hét

18. hét

19. hét

20. hét

21. hét

22. hét

22. hét
23. hét
24. hét
25. hét
26. hét

27. hét
28. hét
29. hét
30. hét
31. hét

31. hét
32. hét
33. hét
34. hét
35. hét

36. hét
37. hét
38. hét
39. hét
40. hét

40. hét
41. hét
42. hét
43. hét
44. hét

Falunap

