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Hittan foglalkozás
az oviban

Az önkormányzat hírei, aktualitások
TESTÜLETI - POLGÁRMESTERI
DÖNTÉSEK
2021. FEBRUÁR-MÁRCIUS
Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet továbbra is fennáll,
az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét Sajólád község
polgármestere gyakorolja a vonatkozó jogszabály értelmében, mely
alapján a legfontosabb döntések
az elmúlt időszakból:
Újabb pályázatot írt ki a
házi gyermekorvosi praxis betöltésére az önkormányzat. A pályázati kiírás alapján a gyermekorvosi praxis mind alkalmazotti,
mind vállalkozási formában megpályázható. A házi gyermekorvosi
feladatokat jelenleg Dráviczkiné
dr. Naár Éva ónodi gyermekorvos
látja el helyettesítés keretében. Az
asszisztensi feladatokat immár állandó egészségügyi szakdolgozó,
Molnárné Nagy Tímea végzi.
***
Márciusban újra pályáza-

tot nyújtott be az önkormányzat
a Szabadság utca felújítására. Már
tavaly pályázott az önkormányzat
a belterületi utak felújítása keretében a Szabadság utca felújítására
518 m hosszban, de forráshiány
miatt az igény elutasításra került.
Most ugyancsak beadta a pályázatot a Szabadság utca 38. és 86.
szám közötti szakasz burkolatfelújítására, esetenkénti szélesítésére. A pályázat benyújtásához és
megvalósításához közel 4 millió
forint önerőt kell az önkormányzatnak vállalnia.
***
Befejezésre
került
az
óvodaudvar körbekerítése Magyar Falu Program támogatásból.
A TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00005
számú projekt keretében „Bölcsőde építése és óvoda felújítása Sajólád településen” kivitelezési munkái is hamarosan megkezdődnek,
a munkaterület átadására 2021.
március 08. napján került sor. A

tervek szerint ősszel nemcsak a 12
fős bölcsőde indulhat el, de megépülhet az óvoda új tornaszobája
és megújulhat az óvoda-, bölcsőde
játszóudvara.
***
A közbeszerzési törvény
előírásainak megfelelően elfogadásra került az önkormányzat
2021. évre vonatkozó közbeszerzési terve. A jogszabályi előírás
alapján az önkormányzat március
31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
***
A köznevelési közfeladat-ellátási kötelezettsége teljesítése körében határozatban állapította meg az önkormányzat által
fenntartott óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárait.
Veres Mária
jegyző

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNYEK
KORONAVÍRUS JÁRVÁNY
Tekintettel a koronavírus járvány harmadik tetőződő hullámára, 2021. március 08. napjától a központi
intézkedésekkel összhangban polgármesteri hatáskörben
került sor szigorító, korlátozó intézkedések bevezetésére
az önkormányzatnál és intézményeinél, melyek visszavonásig érvényesek. Az önkormányzati intézményekben az
ügyfélfogadás szünetel, az óvodában kizárólag ügyelet,
valamint a gyermekétkeztetés biztosítására került sor. A
szociális alapszolgáltatások továbbra is biztosítottak (étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás) a járványügyi
szabályok betartása mellett.
2020-ban két alkalommal került sor segélycsomag
kiosztására a sajóládi háztartások számára. 2021. március
30-31. napján ugyancsak Sajólád összes háztartása tartós
élelmiszercsomag juttatásban részesült 4.100-Ft értékben,
melyeket az önkormányzati intézmények dolgozói adtak
át a jogosultak részére.
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FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK
Komoly tervezési és mérnöki munka kezdődött el annak érdekében, hogy a Római Katolikus Egyházközség fenntartásában lévő temető mögötti területen kialakításra kerüljön egy önkormányzati temető,
megoldva így a meglévő temető kapacitásgondjait. Miután a településrendezési eszközök módosítása a
temetőbővítés érdekében megtörtént, jelenleg a Szent István tértől induló és az új temetőt megközelítő út
tervezése, szélesítése, burkolattal történő ellátása van folyamatban. A tervezési munkát követően Magyar
Falu program keretében kerülne megépítésre az út, valamint a burkolat kialakítására.
Az új temető körbekerítése és az új temető infrastruktúrájának a megtervezése a következő feladat,
melyen ugyancsak dolgozik az önkormányzat.
Veres Mária
jegyző
IDŐSEK TÁMOGATÁS 2021.
Módosításra került az idősek támogatására vonatkozó helyi szabályozás, melyet a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Osztályának szakmai segítségnyújtása indokolt. 2021. évtől kizárólag kérelem benyújtása és jövedelemigazolás alapján lehet az idősek támogatását kifizetni. Az összeg és a korhatár
változatlan, tehát évente 10.000-Ft összegű támogatást kaphat az az idős, aki tárgyév végéig betölti a 62.
életévét.
A támogatás további feltételei:
• akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 800%át. (ez 2021-ben 228.000-Ft/fő)
• a támogatás megállapítása iránti kérelem az adott év szeptember 01.- október 31. napja között
nyújtható be, a támogatás kifizetésére november 01- december 15. között kerül sor. A határidők elmulasztása
jogvesztő.
Veres Mária
jegyző
GÉPJÁRMŰADÓ 2021.
Fontos változás, hogy a 2021. január 1-től hatályos új szabályozás szerint szerint a NAV-nak kell
utalni gépjárműveinket terhelő közterhet. 2021-ben a korábbi március 15-ei határidő április 15-re kitolódik,
de szeptember 15-ei határidő megmaradt. 2022-től pedig a megszokott menetrendben – március 15. és szeptember 15. – kell majd a gépjárműadó fizetési kötelezettséget teljesíteni. A NAV már megkezdte a határozatok kézbesítését. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezetteknek (cégek, vállalkozók) ügyfélkapujukra
érkezik, míg a többi adózó (magánszemélyek) levélben postán kapják kézhez a kivetést tartalmazó levelet és
csekket.
A NAV honlapján megtalálható, hogy mely számlaszámra kell 2021. január 1-től utalni a központi
költségvetési bevételt, a gépjárműadót.
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla (Adónem kód: 410) 10032000-01079160
A gépjárműadó összege úgynevezett EFER rendszeren keresztül is fizethető bankkártyás fizetéssel
(ügyfélkapus regisztrációt igényel!)
Sajólád Község Önkormányzatának adóhatósága kizárólag a korábbi években keletkező túlfizetés
vagy tartozás kapcsán illetékes a jövőben és küld értesítést gépjárműadó kapcsán az érintetteknek. A korábbi
évek túlfizetésének összegét kizárólag kérelemre az önkormányzat adóhatósága átvezeti más adószámlára vagy visszautalja a megjelölt számlaszámra, címre. A korábbi években keletkező (2021. előtti) gépjárműadó-tartozás összegét az önkormányzat javára kell megfizetni.
Veres Mária
jegyző
1%-RA JOGOSULT HELYI CIVIL SZERVEZETEK
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Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület - 18449266-1-05
Sajóládi Sportegyesület - 18727542-1-05
Sajóládi Fráter György Általános Iskola Oktatási-Nevelési Alapítvány - 18422883-1-05
Sajóládi Óvodás Gyermekekért Alapítvány - 18436037-1-05

ANYAKÖNYVI HÍREK

JEGYZŐI HELYETTESÍTÉS
2021. május 01-től
Veres Mária jegyző tartós távolléte okán 2021. május
1. napjától a jegyző feladatokat tartós helyettesítés keretében dr. Marcinkó Eszter Nyékládháza Város Önkormányzatának jegyzője fogja ellátni.
A helyettesítésre részmunkaidőben kerül sor, a helyettesítő hivatalvezető elérhetősége a következő:
e-mail cím: jegyzo@sajolad.hu
telefon: 46/593-220.
A jegyzői fogadóóráról a későbbiekben, hirdetményben, a korlátozó intézkedések megszűnését követően,
az újbóli személyes ügyfélfogadáskor adunk tájékoztatást.
Veres Mária
jegyző
BMH KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodái 2021.04.19-től újra nyitva tartanak.
Ügyfélszolgálataink nyitvatartásáról a http://bmhnonprofit.hu/ugyfelszolgalat/ linkre kattintva tájékozódhatnak.
A járványügyi készültségi időszak alatt, ügyfeleink
és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében az ügyfélszolgálatokra való belépés során továbbra is kötelező a szájat
és az orrot eltakaró maszk viselése. Az ügyintézés során a 1,5
méteres védőtávolságot szükséges betartani.
Ügyfélszolgálati helyiségeinkben a járványügyi szabályok rendelkezéseit figyelembe véve, egyszerre csak meghatározott számú ügyfelé ügyintézését tudjuk biztosítani,
erről részletesebben honlapunkon tájékozódhat. Kérjük ügyintézéshez kísérő nélkül megjelenni szíveskedjenek, mivel
kollégáink fogyasztási helyhez kötötten 1 főt fogadnak ügyfélszolgálati helyiségeinkben.
Ugyanezen időponttól a lomtalanítás megrendelése
ismét elérhető lesz. Kérjük korábban megrendelt, de a járványügyi intézkedések miatt felfüggesztett lomtalanítások végrehajtásának pontos indőpontja miatt kollégáinkkal az új időpont egyeztetését kezdeményezni szíveskedjenek.
BMH Kft.
SZABADTÉRI ÉGETÉS
2021. január 01. napjától hatályos a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2)
bekezdése, mely megszünteti a helyi önkormányzatok
azon lehetőségét, hogy önkormányzati rendeletben lehetőséget biztosítsanak az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.
Sajóládon fenti szabályozások alapján 2020.
augusztus 07. napjától nincs lehetőség a kerti hulladék
égetésére (egyéb hulladék égetésére eddig sem volt lehetőség!).
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a jövőben a
szervezett zöldhulladék elszállítását vegyék igénybe, valamint komposztálással csökkentsék a zöldhulladékot.

Gólyahír
Február
Nagy Lilien Dorka (an: Ujvári Ágnes)
Március
Makrai Zsolt (an: Herschman Boglárka)
Köszöntjük településünk legifjabb polgárait!
Házasságkötések
2021.02.27 - Berki Gina és Varga Valter
2021.03.12 - Sebák Orsolya és Tóth Ádám
2021.04.17 - Bócsi Alexandra és Müller Attila
2021.04.20 - Fuchs Györgyi és Tóth Dániel
Elhalálozások
Február
Ládi Jánosné (élt 79 évet)
Farkas Ernő (élt 69 évet)
Szatmári János (élt 72 évet)
Március
Homonnai Istvánné (élt 61 évet)
Szakmári Lászlóné (élt 63 évet)
Kassai Miklós (élt 60 évet)
Filyó András (élt 76 évet)
Nyugodjanak békében!
Adatszolgáltatók:
Bócsi Alexandra
Bodnárné Gulyás Zsuzsanna
Varga Józsefné
anyakönyvvezetők

Az engedély nélküli égetésre vonatkozó, jogszabályban foglaltak alapján szankcionálálhatók.
Bármely anyag - a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül - a nyílt téren történő
égetése esetén a levegőtisztaság-védelmi bírság összege
100.000,-Ft.
A tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet
idézett elő 10.000,-Ft-tól 1.000.000,-Ft-ig, a tűzvédelmi
szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási
tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
20.000,-Ft-tól 3.000.000,-Ft-ig terjedő pénzbírságot von
maga után.
A szankcionálás az illetékes kormányhivatal
szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozik.
Részeltesen megjelent a Ládi Körkép XVII. évfolyam
4. számának (2020. augusztus) 5. oldalán.
Veres Mária
jegyző
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Intézmények hírei, eseményei
SAJÓLÁDI GYÖNGYSZEM ÓVODA
HITTAN OKTATÁS
a Sajóládi Gyöngyszem Óvodában Marika nénivel
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Hitoktatóként Miskolcon általános iskolában,
Sajóládon pedig a Gyöngyszem Óvodában tanítok
római katolikus hittant. Az óvodában heti két alkalommal, 4 csoportban.
Az óvodai hittan célja az, hogy már egészen
kicsi korban olyan alapra tegyen szert a gyermek,
amelyre később építve megtalálja a keresztény élet
értékeit, és tudjon mibe kapaszkodni akkor is, ha nehézség éri őt. Úgy gondolom, hogy óvodás gyermekeknek hittant oktatni felelősségteljes feladat, hiszen
sok gyermek az óvodában a hittan foglalkozáson
szerzi meg az első vallásos ismereteit, amely meghatározó a későbbiekben is.
A foglalkozások során igyekszem játékos
formában megalapozni a gyermekek hitéletét, közelebb vinni őket Jézushoz és a Mennyei Atyához.
Szeretném elérni, hogy ők is bátran fejezzék ki Jézus
iránti szeretetüket azzal, hogy törekszenek a jóra, kis
áldozatokat is vállalnak, és szívesen látogatnak el a
templomba, örömmel vesznek részt szentmisén. A
foglalkozások alkalmával sokszor feldolgozunk aktuális bibliai történeteket, amelyeket szerepjátékkal
is eljátszunk. A kicsik számára a történetek nagyon
fontosak, hiszen a történetekből (így a bibliai történetekből is) értik meg az értékeket, és tudják azokat
alkalmazni a saját életükben. Igyekszem a színjátszó-rendezői tanfolyamon elsajátított ismereteimet
is kamatoztatni, és egyszerű jelmezekkel (apróbb kiegészítők, játékok), valamint a berendezési tárgyak
képzelőerővel színesített díszletei között átadni nekik az adott történet mondanivalóját. Ezt a gyermekek nagyon élvezik, lelkesen, kreatívan és őszinte
örömmel vesznek részt ezekben. Tanítom őket imádkozni kötött imával, és saját szavaikkal is. Arra ösztönzöm és bíztatom őket, hogy bátran szólítsák meg
Jézust, a Szűzanyát és a Mennyei Atyát.
A koronavírus-járvány okozta rendkívüli
helyzetben sem maradt abba a hitoktatás, de most
online módon történik. A szülőkkel és a gyerekkel
digitális eszközök útján tartom a kapcsolatot. Létrehoztam a Facebookon a hittanos óvodásoknak egy
privát csoportot, ahová feladatokat, vallásos témájú
kis filmeket, bibliai történteket töltök fel. A mostani
helyzet ugyan eléggé leszűkíti a hitoktatáshoz nélkülözhetetlen személyes kapcsolattartás lehetőségeit,
de annak érdekében, hogy a gyerekek személyesen
is lássanak és halljanak, készítettem nekik kettő saját készítésű videofelvételt, amelyben én beszélek

a Virágvasárnapról és a húsvéti Szent Három Nap
eseményeiről. Rengetek pozitív visszajelzés érkezett
a szülőktől, elmondták, hogy mekkora örömet okoztam ezzel a kicsiknek. Az online oktatás során a szülői segítség is nélkülözhetetlen. Nagyon sok olyan
szülő van, aki fontosnak tartja, hogy a gyermeke a
jelenlegi helyzetben se maradjon távol a hittantól,
ezért segíti a feladatok elkészítésében, visszajelzést
küld, lefotózza az elkészült munkákat. A rajzokról és
a gyermekek munkáiról az Egri Kateketikai Irodát is
rendszeresen tájékoztatom, és sok pozitív visszajelzést kaptunk már onnan is.
A legnagyobb ajándék számomra azonban a
gyermekek mosolya és az, hogy eszköze lehetek az
Úrnak. Köszönöm plébánosunknak, Béla atyának,
hogy megbízott ezzel a felelősségteljes feladattal.
Köszönöm Mártika óvodavezetőnek és az összes
óvónőnek is, hogy helyet biztosítnak számunkra, és
ezzel is segítik a hitoktatást. Köszönöm a szülőknek
is a sok segítséget, a gyermekeknek pedig a lelkes
együttműködést.
Foktók a 2. oldalon
Szertettel,
Ördögné Bukta Mária hitoktató
ÉRTESÍTÉS
Tisztelettel Értesítem a Kedves Szülőket,
hogy a Sajóládi Gyöngyszem Óvodában a leendő
kiscsoportos gyermekek beiratkozásának időpontja:
2021. április 20 - május 14.
Munkanapokon 10:00 – 12:00 óráig.
Szükséges dokumentumok:
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek Születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek vagy a szülő Lakcímkártyája.
A 2017.09.01-2018.08.31-ig született gyermekeket szükséges beíratni.
A veszélyhelyzet miatt előírt védekezési szabályok betartása érdekében előzetesen a 46/900-052es telefonszámon lehet érdeklődni.
Tisztelettel:
Bartók Jánosné
óvodavezető

Közösségi hírek, események
VISSZATEKINTÉS
20 ÉVES A BOKRÉTA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Varga Lászlóné nyugalmazott
igazgató asszonyt,
művészeti vezetőnket, volt és jelenlegi táncosainkat kértünk meg,
hogy az évforduló
alkalmával idézzékvissza nekünk, velünk az elmúlt évtizedek népténcos emlékeit. Körkédésünkben kíváncsiak voltunk hogyan emlékeznek vissza a kezdetekre, a Bokrétában töltött időkre. Kíváncsaik voltunk kinek mit
jelent és jelentett Bokrétásnak lenni.
Az alábbiakban olvashatják gondolataikat,
üzeneteiket:
Varga Lászlóné
A rendszerváltás első évtizedének végén
csak néhány iskola kapott erre lehetőséget. Igazgató lettem 1996 augusztusában, és kezdetektől álmom
volt művészeti tagozatok létrehívása. A zeneiskolai
tagozat 1998 őszén indult el nagy nehézségek árán.
Roppant sikerként könyvelték el, az akkori kedves
szülők.
Majd kétéves fáradozás eredményeként, a
2000/2001. tanévben kezdhettük meg a néptánc és
grafika tanszak indítását.
Az alapfokú művészeti iskolákban 1-6. évfolyam létezik 8 éves kortól, és erre épülhet a 4 éves
továbbképző évfolyamai. A minősítések külön bizonyítványba rögzítettek. Egy jó belépőnek számítanak
többféle pályához.
Új nevet kapott az iskola: Fráter György Általános és Alapfokú Művészeti Iskola lettünk. A
néptánchoz alapot adott az előtte pár évet működő
fizetős szakkör. Az ekkorra már középiskolás egykori diákjaink különbözeti vizsgával magasabb évfolyamba juthattak a néptánc tanszakon. Ők végeztek
először a továbbképző évfolyamain is. Így ők lettek a
Bokréta Néptáncegyüttes alapító tagjai Farkas Attila tanár úr vezetésével. Őt nagy szakmai tapasztalat
birtokában hoztam iskolánkba. Alig volt még képesített néptánc oktató az országban!
A Bokréta egy olyan csodálatos csapat lett és
máig az, akikre végtelen büszke vagyok. A környékbeli falvakban még nem volt rajtuk kívül „saját” néptánc együttes! Nemzeti és egyéb ünnepeink állandó

szereplői voltak nemcsak itthon, de a közeli-távoli
településeken is. Az év végi iskolai néptánc gála záró
fellépői voltak - szünni nem akaró taps kíséretében.
Vitték az iskola és a község jó hírnevét mindenhová, ahol felléptek. Több országos néptánc gála résztvevői és minősítettjei lettek. Budapestet követően
többször meghívottak voltak Szlovákiába, és Litvánia fővárosában is ropták a magyar néptáncot egy
teljes héten át. Persze az együttes növekedett és fiatalodott, ahogyan a legelhivatottabbak kikerültek az
iskolai képzésből. Éveken át gyönyörű hagyományt
ápoltak: húsvéti locsolkodás népviseletben. Mi volt
a titkuk? Varázserő volt számukra az a tevékenység,
amit végeztek. Még budapesti egyetemekről is jártak
haza próbákra a közösségbe!
Emlékezni kell Varga István, Veres János és
Pozbai Zoltán jelenlegi polgármester úr, valamint
Képviselő-testületeik, jóakaratú támogatásaira.
Megható, hogy ma már a tagok jó része többgyermekes édesanyaként, édesapaként viszik tovább
az együttest. E közösségmegtartó erő legfőbb nyertesei a sajóládi emberek és nem kevésbé saját gyermekeik, akik a néptánc szeretetének bűvöletében nőnek
fel.
Isten éltessen benneteket Bokrétások! SZERETETTEL EMLÉKEZEM RÁTOK!
Farkas Attila
Az önálló művészeti iskola indulásától 2000.
szeptemberétől tanítok Sajóládon. A legjobb pillanatban talált meg Varga Lászlóné az intézmény akkori
igazgatója, hiszen több Budapesten töltött tanítási év
után tértem haza és még nem tudtam, hol folytatom
tovább a munkámat.
Nem bántam meg, hogy a sajóládi iskolát
választottam. Az első években az iskola tanulóinak
2/3-a táncolt. Újra indultak a szüreti felvonulások,
elindultak a ma már hagyományosnak mondható
néptánc gálák, megalakult a Bokréta Néptáncegyüttes. A környéken nem volt olyan település, ahová
műsoraikra ne hívták volna táncos gyerekeinket. Két
alkalommal sikerült Litvániába utaznunk a néptáncnak köszönhetően.
Pedagógusként igyekszem a tánc iránti szeretetet, tiszteletet és alázatot átadni, de ezek mellett
nagyon fontos a közösség építés is. Hiszen azok a
gyerekek, akik táncolnak egy közösség tagjai is, függetlenül attól, hogy melyik osztályba járnak, vagy
éppen milyen idősek. Ennek az összetartozásnak
napjainkban egyre nagyobb jelentősége van!

7

Bodnárné Gulyás Zsuzsa

A néptánccal
való közelebbi kapcsolatom általános iskola 2.
osztályában kezdődött.
Ugyanis ekkor indult el
a néptánc oktatás Csonka László vezetésével.
Mióta az eszemet tudom
mindig szerettem táncolni. Gyermekkoromban sok lagzi volt a családban. Édesanyámmal
és édesapámmal, akik
szintén szerettek táncolni, szünet nélkül a táncparketten voltunk, így
egyértelmű volt, hogy be kell íratniuk néptáncra.
Jó szívvel gondolok vissza a régi időkre. Akkoriban nagyon sokan táncoltak az iskolások közül.
A felkészülés és fellépések nem csak a gyerekeket
hozták össze, hanem szüleiket is. Egy nagy menetként vonultak velünk végig a szüreti felvonulások alkalmával. Büszkék voltak ránk a versenyeink során.
Mi táncosok örültünk a szebbnél szebb fellépő ruháknak, melyet kedves hajdani igazgatónőnk,
Vargáné Marianna néni nagy lelkesedéssel intézett
nekünk. Az eszközös és kalocsai táncok alkalmával
elkápráztattuk a közönséget egy-egy fellépésen. Később már Farkas Attila vezetésével több külföldi rendezvényen részt vettünk, mely mind, egytől egyig
egy életre szóló élmény.
A hosszú idő alatt komoly barátságok születtek
az egyesületben. A tánc mellett sok mindent megéltünk
együtt. Számomra az egyik legfontosabb, hogy egyként
örültünk gyermekeink születésének. A hagyomány őrzése a családunkban természetes dolog és továbbadjuk
gyermekeinknek. Ők már ebbe születtek bele. Mindenkit arra biztatok, hogy ha nem is a táncon keresztül, de magyar hagyományainkat őrizze tovább.
Vitéz Gábor Miklós

Általános iskola alsó
tagozatában kezdtem el a
néptáncot (2-3. osztály).
Az osztályból sokan
iratkoztunk be, kellemes
kikapcsolódás volt. A
kisgyermekkori délutáni
néptánc próbákat egyre
gyakrabban fellépések
is színesítették, tették
egyre komolyabbá. Az
idő múlásával, valamint
a színvonalasabb hely
színeken történt előadásaink következtében a néptánc szeretete egyre csak erősödött bennem.
A Bokréta Néptáncegyüttesben alapító tag-
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ként szerepeltem visszavonulásomig, viszont a közösség baráti kapcsolatai ma is élnek. A tanárképző
főiskolai éveim alatt még táncoltam, de a térd ízületem megromlott állapota miatt, valamint a későbbi
egyetemi évek mellett már nem vettem részt a próbákon és a fellépéseken.
Minden próbára és fellépésre szívesen emlékszem
vissza, hiszen minden alkalom adott valami újat, szépet,
emlékezeteset élményekben, barátságokban egyaránt.
Nagyon fontosnak tartom a művészetoktatást, hiszen a gyermekek megannyi kompetenciáját
fejleszti. Tanárként feladatomnak érzem a művészet
gyermekekkel történő megismertetését, megszerettetését. Én magam pedig ma is szívesen hallgatok népzenét, nézegetem a rengeteg régi fényképet. A természet tisztelete mellett a művészet szeretete is életem
részét képezi.
Alexa Ágnes

Az elsők között voltam, amikor alsó tagozatosként népi táncolni
kezdtem a sajóládi iskolában. 14 éven keresztül
táncoltam, azonban Budapestre költözésem miatt ez a kedves hobbim
abbamaradt.
Abban az időben a
néptánc új dolognak
számított és nagyon magas létszámmal indult,
sok barátommal együtt,
én is önszántamból iratkoztam be. Szeretettel gondolok vissza a régi, táncos időkre, megannyi emlékkel
és élménnyel lettem gazdagabb.
Mindig megmelengeti a lelkem egy különös érzés,
mikor visszagondolok erre az időszakra, a közös próbákra,
az izgalommal teli verse-nyekre, a színes fellépésekre.
Többször eszembe jutott már, hogy újra kezdem a táncot, de jelenleg három gyermekem nevelése minden időmet leköti. Bizonyára nehezen tudnék
részt venni a próbákon, fellépéseken. Addig is Fruzsi
lányom viszi tovább családunkban ezt a szép hagyományt. Már öt éve annak, hogy ő is táncol. Nagy lelkesedéssel teszi ezt és mi boldogan segítjük ebben.
Tóth Petra
2004-ben kezdtem el táncolni még az óvodában, Nagyné Üveges Judit tanárnőnél. Hogy „miért
kezdtem el a néptáncot?”, arra már nem emlékszem,
de azt hiszem a pörgős szoknya varázsa volt az, ami
akkor kislányként megfogott.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert általános iskolában a mi évfolyamunk volt az, ahol a
legtöbben táncoltuk és ebből a „kemény mag” 2014ig együtt is maradt, melyet követően sajnos szinte
mindenkinek lett fontosabb elfoglaltsága, pl.: új isko-

la, tanulás, stb. Az akkori csapatból 2-en maradtunk, akik még nem
szerették volna a táncot
abbahagyni, így kaptunk egy felkérést Farkas Attila tanár úrtól,
hogy csatlakozzunk a
Bokréta Néptáncegyütteshez. Erre egyértelműen igent mondtunk, így
2014-től vagyunk aktív
tagjai a csoportnak.
A beilleszkedés könnyen ment, hamar befogadtak
a többiek és ennek köszönhetően új barátokra tettünk szert,
így mi is a „Bokréta család” tagjai lettünk.
Azóta számos helyre és rendezvényre kaptunk és kapunk meghívást. Azonban a jelenlegi vírushelyzet miatt lassan 1 éve szünetelnek a rendezvények és a próbáink is, így kénytelenek lettünk a
táncos cipőinket szögre akasztani. Reméljük, hogy
mihamarabb véget ér ez a pandémiás állapot, ami
után újra indíthatjuk próbáinkat, s megkezdhetjük
felkészülésünket a 20 éves jubileumi gálánkra!
Koczka Tamás

A néptánc az életemben általános iskola 2.
osztályában kezdődött,
amikor Csonka Laci bácsi vezetésével beindult
a táncoktatás Sajóládon.
Elsőre inkább azt mondanám szüleim döntése volt, hogy beírassanak, de végül nem volt
ellenemre, hiszen sok
osztálytársam és utcabeli gyerek is táncolt.
A táncórák legjobb pillanatai gyerekként nekem még
a játékok voltak.
Alsó tagozat után volt egy kis időszak, amikor felakasztottam a csizmámat, aztán felső tagozatban, ahogy láttam a többieket rendezvényről rendezvényre járni, ismét kedvet kaptam. Mivel az akkori
osztálytársaim adták a tánccsoport gerincét, így nem
volt nehéz újra beilleszkedni. Szoros barátságok kötődtek a csoportban. Folyamatos fellépéseink voltak,
azonban az első nagyon pozitív élményem, amikor
Prügyön sikerült nyerni egy versenyt tánc kategóriában. Emlékszem, ha valamelyikünk középiskolájában rendezvény volt, és megkérdeztek minket, hogy
táncolnánk-e, rögtön igent mondtunk.
Időközben iskolarendszerűvé vált az oktatás,
de mi ebből nem sok mindent érzékeltünk, mert a
csapat ugyanaz maradt. Ez a rendszer tette lehetővé,
hogy megismerjük új tánctanárunkat, Farkas Attilát.
Távolabbról már ismertük őt és csoportját, mert több

rendezvényen is szerepeltünk egymást követően.
Szerintem a többiek is hasonló véleményen
lennének, ha azt mondom, hogy a Litvániában, illetve a szlovákiai Kassán töltött napok voltak a legemlékezetesebb pillanatok. Minden egyes nap külön
programmal szolgált, nagyon jól éreztük magunkat.
A tánc által eljutni egy idegen országba nem volt mindennapos dolog, sőt ma sem az.
Szűcs Zsófia

Egészen kiskoromban,
még óvodában kezdtem
a néptáncot. A szüleim
ötlete volt és az ő emlékeik szerint rögtön igent
mondtam, persze ebben
az is közrejátszhatott,
hogy a barátaim is csatlakoztak e tevékenységhez.
A tánccal kapcsolatban szinte minden em
lékre szívesen gondolok vissza, de van egy emlékezetes pillanat, ami mindig eszembe jut: Egy néptánc
gálán én még kisiskolásként táncoltam, a fellépők
között jelen volt a Bokréta is. Emlékszem, tátott szájjal néztem őket és közben arról álmodoztam, hogy egyszer
én is köztük táncolhatok. Örömmel tölt el, hogy ez a
vágyam teljesült, mikor iskolai tanulmányaim befejezése után én is beléphettem a sajóládi „Bokrétába”.
Mindig is szívesen vettem részt minden
egyes fellépésen, és ez a továbbiakban is így marad.
Ameddig csak lehet, folytatni is szeretném a táncolást! Számomra fontos a hagyományok megőrzése,
hiszen régi szép szokásaink azért vannak, hogy emlékeztessenek a múltra és őseink kultúrá-jára.
Kissné Varga Zsuzsanna

Általános iskola 2.
osztályában kezdtem el
táncolni. A családunk
alapvetően szeret táncolni, kiskoromtól ebben
nőttem fel. Az unokatestvéreim akkor már
jártak néptánc oktatásra,
ennek hatására kezdtem
el én is.
Középiskolás koromban, illetve az egyetemista éveim alatt még
táncoltam. Nagyon sok
időt töltöttünk együtt a többiekkel. Emlékszem volt
olyan nyár, amikor minden hétvégén közös programot szerveztünk. Később bejött az életembe egy új
hobbi, ami hétvégi elfoglaltságot jelentett, illetve a
családi élet és a két kis gyermekem mellett a tánc sajnos a háttérbe szorult.
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A mai napig nagyon jó emlékekkel gondolok
a délutáni próbákra és a fellépések hangulatára. Külön örömet jelentettek számomra, amikor a közönség
érezhetően élvezte a műsorunkat. A sajóládi szüreti
felvonulásokat kislányként és később felnőttként is
igazán szerettem. A lovas szekéren utazást, az ismerős
lakosok házai előtti táncokat és a nap lezárásaként a szüreti
bálokat nem feledem. Ezek maradandó élmények számomra.
Sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy újra
visszaállhatnék táncolni, és ha sikerült egy-egy fellépését megnéznem a jelenlegi csapatnak, akkor ez
az érzés egyre csak felerősödött bennem. Remélem,
hogy gyermekeink is továbbviszik családunkban a
táncolás hagyományát. Bízom benne, hogy ők is leg-

alább ilyen jó csapat tagjai lehetnek majd, mint amilyenbe én is tartoztam!
Fotók a 16. oldalon.

Dudásné Bócsi Nikoletta

2011-es fotó

HOGY LETT EGY BARACKBÓL HÁROM?
A történet a régmúltban, 1948-ban esett meg, de a jóindulatú emlékezet megőrizte s átadta nekem. Én
pedig úgy döntöttem, leírom kedves szülőfalum olvasgató lakóinak.
Engem meghatott az, hogy abban a nagyon nehéz időkben is volt emberség, szeretet és jóság a másik
ember iránt!
A háború még csak három éve múlt el. A szörnyű pusztítás az emberi lelkekben még nem gyógyult
be, de még a fizikai világban is látszottak a nyomai. Szegénység volt, nem volt még akkor elég élelmiszer /
azt, ami bőség most van, akkor álmodni sem mertük!/
Mi, akkori gyerekek mindig éhesek voltunk és így mindent megettünk, amit erdő-mező-kert adott.
A zöld szilva, barack, pirosodó meggy, cseresznye, büszke, a réti sóska, földieper, hagymaszár, tarlórépa
mind csemege volt. A kiásott krumpliföldeket átkutattuk, amit találtunk ott helyben megsütöttük és jóízűen
megettük. A kertünkben ötfajta szilvafa volt, sokszor adva ebédet egy karéj zsíros kenyérrel. Az éhség a legnagyobb Úr.
A barackos történet a kistokaji hegyen, a ládiak Lipáján történt. Egy nyári napon két lánytestvér, A.
és M. elment Ládról a Lipára gyalog, a szőlőjükbe. Hosszú út volt ez a nyári melegben Petrin, Kistokajon
keresztül. Az út menti eperfák alatt meg-megpihenve végül csak odaértek. A szekerek által mélyen bevágott
úton felgyalogolva észrevették, hogy a szomszéd szőlősgazda, a Gy. bácsi szőlőjében egy fiatal barackfán
koránérő barackok mosolyogtak rájuk. Jól megnézték az út közelében, a szépen elgereblyézett termőföldön
álló fiatal barackfát. Ha ez a barackfa fiatalember lett volna, bizonyára nagyon örült volna a simogató női
szemsugaraknak!
A kívánós csendet az idősebb lánytestvér törte meg:-„Testvérem, ha én ebből a barackból nem ehetek
meg egyet, akkor én tisztára rosszul leszek!”- Amit egy szerető jó testvér megtehet, azt M. megtette:belépett
a szépen gereblyézett szőlőbe és levett egy barackot, majd átadta a nővérének ezzel: -„Tessék, edd meg!”- Le
is ültek a saját szőlőjükben a nagy cseresznyefa alá és A. jóízűen megette a megkívánt barackot.
Ámde alig telt el néhány csendes perc, amikor megjelent Gy. bácsi a két lánytestvér előtt.
Így kezdte a mondókáját kicsit zordon hangon:-„Lányok, baj van! – A testvérek rákérdeztek:-„ Mi baj van
Gy. bácsi?” – Hát az a baj lányok, hogy én tegnap megszámoltam a barackfámon a barackot és 17 darab volt.
Most meg már csak 16 darab van.”- Itt megállt a beszéddel a szomszéd és csak nézett a két testvérre.
A testvérek érezték, hogy bizony ők elvettek és megettek egy tiltott gyümölcsöt.
M.ekkor felállt ültéből és azt mondta:-„Igen, Gy. bácsi, azt a barackot én vettem le és odaadtam a
testvéremnek, mert megkívánta!”Gy. bácsi állt szótlanul, mire A. is felállt és látszott rajta az áldott állapota.
Gy. bácsi szó nélkül sarkon fordult és elment. Kisvártatva visszatért és a kezében két barackot hozott. A két
testvér elé állva azt mondta:-„Semmi baj, egyétek meg még ezt a két barackot, nektek hoztam.”- Gy.bácsi
visszament a szőlőjébe s a testvérek még halkan utána szóltak:-„Köszönjük Gy. bácsi”M., a fiatalabb testvér odaadta mindkét barackot a fiatalasszony testvérének, mert akkor ott is és
egész életükben nagyon szerették egymást.
A.-nak, a fiatal anyának hamarosan megszületett az első gyermeke, egy egészséges, családi boldogságot hozó kisfiú.
Gál Mihály
Bogács. 2016.05.14.
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GONDOLATOK ANYÁK NAPJÁRA
Lehet-e boldog az anyák napja a veszélyhelyzetben?
Rajtunk múlik, a gyermekeken és a felelősségteljes szülőkön! Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg.
Nem feledkezhetünk el arról az emberről, aki életet
adott nekünk, lehetővé tette, hogy itt legyünk! Igen,
most minden másképp van: digitális tanrend, online kapcsolattartás, karantén és még sok más egyéb,
amiről nem mi tehetünk. Azonban itt van ez a kedves, szeretetteljes nap, ami egyszerre egyházi és világi, amiben mind a két nem korosztálya érintett,
hiszen minden embernek van édesanyja. Ilyenkor
az az idézet jut eszembe, hogy ”Isten nem lehet ott
mindenhol, ezért teremtette az anyát.” Tudom, ez kicsit
erős megfogalmazás egy hívő embertől, de az ünnep
nyomatékosságára figyelem felhívónak szántam. Jó
lenne megerősíteni magunkban azt a sok figyelmen
kívül hagyott intő szavakat, amelyekkel a jellemünket akarta formálni az édesanyánk. Addig jussanak
eszünkbe, amíg hasznát vehetjük azoknak! „Az édesanya szeretete az a megújuló energia, amely emberöltők
óta táplálja az élet lángját a Földön! Egy szeretet, ami kifogyhatatlan, feltétlen és örök!” - foglalja össze a költő
az anyai szeretet lényegét.
Az én jó anyám több mint húsz éve nincs köztünk, nem érhette meg unokái szárnybontogatásait,
a déd unokák születését, de ránk hagyta a testvéremmel együtt, hogy vigyük tovább az életet, hogy
legyünk olyan szülők, amilyenné formálni, nevelni
szeretett volna minket. Az anya jelentősége abban
a sokszor halott mondásban érezhető igazán, ami
így szól: ”Hogy az anya mekkor kincs, csak az érti meg
igazán, akinek már nincs!” Sokat eszembe jut, vajon
elégedett-e velem? Jó gyerekének tart-e engem! Egészen biztos! Nincs az az édesanya, aki rossznak tartja a gyermekét? Jó édesanya vált- e belőlem? Helyt
állok-e nagymama szerepben? Hála neki és adjunk
hálát mindannyian az édesanyákért! Az év legkedvesebb ünnepét nem csak nálunk, hanem a világ
minden pontján megtartják. A vészhelyzet, amiben
élünk, sok mindent átír, felülmúl, de a köszöntés
nem maradhat el!
A vírus előtti időszakban az óvodák és az iskolák kivették a részüket a felkészítésben, az ünnepre hangolódásban, de az igazi szívmelengető szavakat és a simogatást, az ölelést nem pótolták ők sem.
Kisgyermekes, fiatal anyukák köszöntésénél most az
apukákra hárul az a szerep, hogy kitalálják mivel is
lephetik meg a Kedvest, mit találjanak ki anyának,
ami ügyes, ötletes, szép és kreatív. Nagyobb gyerkőcök már olyan jól elboldogulnak az interneten, hogy
saját készítésű, egyedi ajándékok készítése önállóan
is sikerül. Kimondottan jól esik a várandós anyukáknak, ha apuka megemlékezik erről a szép napról és
virággal kedveskedik. A jelenlegi helyzetben óvodák

és iskolák online küldik a seregnyi köszöntő versikéket és énekeket, küldik az ötleteket az ajándékkészítéshez és törekszenek a segítségadásra.
Tudom, most nehéz nagyszülői szerepben
lenni, hiszen jó indulattal és féltő szándékkal igyekszik óvni minden fiatal az idősebb korosztályt, de
számtalan formája létezik az érzelmek kimutatásának. Megindító volt hallanom nagypénteken a tv-ben,
hogy a pápa a keresztúti ájtatosság imájába belefoglalta a gyermekek imáját a nagyszülőkért, akik még
elbúcsúzni sem tudtak senkitől, mert a betegségük
felülírt mindent. Addig legyünk a közelükben, amíg
csak lehet! A gyermekek tünetmentesen kihordják a
vírust, de a nagyszülőnek halálos is lehet- harsogta
a Média mindennap. Azonban kérdezem én, melyik
az a szülő, nagyszülő, aki gyermekét vagy unokáját
hibáztatná a betegségéért, ne add Istenem a haláláért? Legyünk, hát hálásak, ne szégyelljük kimondani,
hogy anya szeretlek, szükségem van rád! Ha közbeszólna a rettegett betegség és nem tudsz közelébe
lenni, akkor is megsimogathatod a szívét egy kedves
szóval az interneten vagy egy videó üzenettel, személyre szóló, egyedi szeretetcsomag küldésével, fotók eljuttatásával. A legtöbb futárszolgálat a napján
is kiszállítja a kedvenc virágjából összeállított csokrot. Levél, szeretetkártya, melyben pár mondattal leírod, hogy miért szereted őt és mit üzensz neki. Az
internet, a telefon, a csomagküldő szolgálat egyaránt
a segítségedre szolgál. Befejező soraim megírásához
igénybe veszem Szabó Pál verssorait:
„Az egész világ maga, a szüntelen változás. Az
anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen
önfeláldozás. Ő érzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel. Mindig megbocsájt, ha kell,
és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden, ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. Ahogy
tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik. Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása, majd társunk a
jóban és rosszban, életünk néma napszámosa, vetett ágy,
vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre,
az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. Mindez Ő
egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi
ő érte. Köszöntöm hát Őket, a nőket, kívánom nekik mindenütt a szépet, amit érettünk ma és mindennap önként
megtesznek!”
Ronyecz Ágnes
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AZ ÖLELŐ SZERETET HATALMA...
Rügyező fák, friss falevelek, illatmámoros színkavalkád, a szelíden simogató napsugarak melegsége…Mintha élettel telt volna meg minden! Igen, évszakaink közül talán a tavasz az, mely a megújulást, az
örökös körforgást hirdeti. Jó kinn ilyenkor hallgatózni, érezni és élvezni a nap energiát adó sugarait, látni a
gyerekzsivajjal megtelt utcák, terek zsúfoltságát.
Igaz, a mostani tavasz némiképp más. Csendesebb, halkabb, kevésbé nyüzsgő, kevésbé mosolygós,
talán kicsit csüggedőbb, szorongóbb, mégis csodálatos. Napfényes, madárcsicsergős tavaszi reggeleken talán
rajtam kívül sokak szívében születik meg a napi hála: „Hálát adok a mai napért. Hálás vagyok az életért, annak minden tanításáért. Mindig, minden nehéznek tűnő helyzet megoldódik. Mikor, hol és hogyan? Csak
Istent tudja, és az a tökéletes. Felülírja minden tervünket, mert egyetlen dolog vezérli: az ölelő Szeretet.”
Az előbbi igazság birtokában sokan hisszük azt, hogy ez alapján kell élni, megélni életünk sokszor
magaslatokba törő, boldog íveit és mélybe zuhanó, nehéz fejezeteit.
A csoda mindenképp az, hogy élünk és életünk egyetlen percében sem vagyunk egyedül…Az égi
Atya ölelő keze, szava, tekintete ad együttérzést lelki gyötrelemben, végzetesnek hitt történésekben, csüggedésben és persze nagy boldogságban is…
Mert igen, az ölelő szeretet hatalma nagy…
Jelenti az elfogadást, bizalmat, hitet, a megbocsátást, az érdek nélküli ragaszkodást, érzelmeink kifejezésének legmagasabb fokát. A fontos az, hogy a mi életünkben is mindig, minden helyzetben szerepet
kaphasson!
Soha ne feledtesse el életünk felfelé törekvő boldog időszaka a biztató, lelki támaszt adó szavak, önzetlen tettek ölelését. Öleljük meg mi is támaszunkat tettel, elfogadó gesztusokkal, életünk boldog pillanataival, éreztessük vele: ha ő akkor, ott a mélyben nem lett volna velünk, talán a felröpítő csodálatos ív nem is
lenne, nem is lehetne ennyire csodálatos.
„Jóban, rosszban! Most is, ma is, holnap is…”- ne feledjük, az ölelő szeretetnek mindig, minden esetben
és helyzetben ereje, varázslatos hatalma van!…Legyünk hálásak Istennek ölelő szeretetéért! Legyünk Neki
hálásak mindenkiért, aki megölel és mindenkiért, akit megölelhetünk!
Szendrei Csilla
NÉZZÜK MEG, MILYEN ÉRMÉVEL FIZETÜNK!
Forintérmék emlék változatai
Nemzeti fizetőeszközünk, a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) az 5 forintos forgalmi érme emlékváltozatának kibocsátását tervezi.
		
Összesen 12 millió darab (betűnként 2-2 millió darab) 5 forintos
emlékváltozatot bocsát ki úgy, hogy az 5 forintos forgalmi érme emlékváltozatok névértékes oldala megegyezik a normál forgalmi érmékével, azonban
a tematikai oldalon a nagy kócsag képe helyett a forint 75. évfordulójára
utaló érmekép, illetve a FORINT szó egy-egy betűje jelenik meg. Így tehát a
hat darab érmét egymás mellé helyezve olvasható majd össze a FORINT szó.
A hat darabos érmesorozat képi megjelenéséről a MNB honlapján meghirdetett szavazáson lehetett dönteni a
lakosságnak. A nyertes pályamunka mind a hat elemén a Magyar Nemzeti Bank épületének egy-egy részlete
lesz látható, melyek megfelelő sorrendbe helyezve, együttesen az épület perspektivikus képét jelenítik meg.
A kiválasztott terv alapján készülő érmék kibocsátására 2021. augusztus 1-jén kerül sor, ezután fokozatosan
kerülnek majd készpénzforgalomba, melyet a vásárlások során lehet összegyűjteni.
A forint érmék emlékváltozata a forgalomban már résztvevő forgalmi érmével azonos címletű, de
képileg valamely, nemzeti, történelmi eseményhez, évfordulóhoz kapcsolódik. A legutóbb kibocsátott emlékérmék mindannyiunk számára nehéz, embert próbáló időszakról tanúskodnak:
A „hagyományos” 10 forintos tematikus oldalán eredetileg országunk címere, a 20 forintosén pedig a Magyar nőszirom, mint védett
növényünk látható. Azonban a MNB 2020. július 14-én 2-2 millió példányban kibocsátotta 10 és 20 forintos emlék érméket a koronavírus
járvány elleni védekezésben résztvevő és kiemelkedő szerepet vállaló
honfitársaink áldozatos munkájának elismerése és az irántuk érzett
tisztelet kifejezéseként.
Dudásné Bócsi Nikoletta
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Környezetünk
A TERMÉSZET TAVASZI „AJÁNDÉKAI”
Bár az idei április igazán szeszélyes arcát mutatta, azért kijelenthetjük: beköszöntött a jó idő. Ha
kilépünk az ajtón, érezhetjük a friss tavaszi széllel
felénk áramló virágok illatát. Ilyenkor érezzük, érezhetjük, hogy eljött az ideje annak, hogy tettvágyunk
száguldjon,terveket
szövögessünk,álmodozzunk!
Kétségtelen, hogy lelki állapotunk szorosan összefügg a természetben zajló folyamatokkal. A tavasz
attól csodálatos, hogy rengeteg ígéretet, lehetőséget
tartogat számunkra.
A színpompás tavaszi virágok gyönyörűsége, a lágy tavaszi szellő is azt ígéri: most új veszi
kezdetét, ahol minden megtörténhet, ahol minden
lehetséges…
Olyan, mintha a tavaszi virágokkal együtt
egy kicsit mi is kinyílnánk. Olyan, mintha a tavasz
”hírnökei” illatukkal, színükkel, szépségükkel üzennének nekünk!
A továbbiakban néhány korán nyíló virág
üzenetével, jelentésével ismerkedhet meg a kedves
Olvasó….
Hóvirág: A remény és az elégtétel szimbóluma is, mert állítólag ez a növény vigasztalta látványával a Paradicsomból kiűzött első emberpárt.
Jelentése virágnyelven: „Örvendj a jelennek és a jövőnek, s a szomorú múlt emlékeinek ne engedj helyet a szívedben.” A tavasz legelső virága. Jelképezi
a reményt, és a tisztaságot. Az ifjú szerelmes tiszta
kedvesének választhatja ajándékba.
Ibolya: A szerénység, a hűség virága. A fehér
ibolya a boldogságot és a megújulást jelenti. A tavasz
egyik első kis növénye színében hordozza a boldog
és friss ártatlanságot is. Ibolya- csokrot gyakran kapunk nőnapra. A kék ibolya pedig a hála virága. Talán ezért szokás pedagógusainknak is ibolyát vinni.
Mindezek mellet még a kék ibolya jelentései között
szerepel az óvatosság és a hűség is. A szerénységet,
illetve Mária alázatosságát jelképezi, de bíborlila
(viola) színe miatt Krisztus szenvedéseire és mennyei
királyságára is utal. Napóleon esküvőjén Josephine
hercegnő hordta, s így a bonapartisták szimbóluma
lett. Jelentése virágnyelven: „Tiszta vonzalommal
becsüllek mindenekfölött.”
Nárcisz: Jelentése virágnyelven: „ Kacér, ábrándos lényed olyan, mint ez a szép virág: büszkén
kihúzza magát, hogy azután fájdalmasan hajtsa le fejecskéjét.” Maradj mindig ilyen édes… Kissé hajlott
nyakával olyan, mintha csak egy szolgát utánozna,
ahogyan ura előtt áll lehajtott fejjel. Ezért van, hogy

ezt a tavaszi növényt esetenként a virágok szolgájának is nevezik; ugyanakkor az önzést, a hiúságot és a
hidegséget is jelképezi. A neve egy görög mítoszból
ered, amelyben az ifjú Narküsszosz beleszeret saját tükörképébe, és egész idejét a vízben tükröződő
képmásának nézegetésével tölti. Büntetésképpen a
bosszú istene, Nemezisz, virággá változtatta. Sárga
színe miatt erősen kötődik húsvét ünnepéhez. Más
értelmezésben jelentése lehet üdvözlet; és színlelt
kedvesség is. Önszerelem, egoizmus, de a tisztelet virága is. Később a Biblia alapján a Paradicsom virágának tekintették, s Máriával, Krisztus feltámadásával
hozták összefüggésbe.
Orgona: Ez a virág az elsöprő erő és a szeretet jelképe. Ha valaki fehér orgonát ajándékoz, mintha csak azt mondaná: szeressük egymást! A lila változathoz pedig a következő üzenet köthető: a szívem
immár a tiéd. Emellett jelenthet még ártatlanságot,
első szerelemet is.
Ballagóknak azt mutatja, hogy megtalálják életútjukat, helyes életcéljuk felé haladnak tovább. Jelzi egyúttal az első igaz szerelem megtalálására való készségüket is. Anyák napján pedig azt a mágiát mutatja,
mely az anyaságot, az anya és a gyermek viszonyát
áthatja.
Pitypang - gyermekláncfű: Az itt és most létezését, az időtlenséget és a létezés elfogadását idézi.
A sárga virágból kialakuló pitypang szélfútta magvai
közel állnak a krisztusi tanításhoz. A szél szállította
apró magvak – akár a bibliai magvető példázatban –
bárhová is vetődnek, mindenhol meg tudnak élni.
Százszorszép: Egyszerű boldogság, tisztaság, ártatlanság; örök hűség, elragadtatás; tiszta mély szerelem virága. Természetessége miatt az ártatlanság, a
viszonzott szerelem növénye. Mária könnyeit jelképezi, melyeket az egyiptomi meneküléskor hullatott,
ugyanis a monda szerint minden könnycsepp nyomán egy százszorszép bújt elő a földből.
Tulipán: A tulipán eredetileg Törökországból származik; a történet szerint onnan hozta az első
hagymát a hollandiai Leiden botanikus kertjébe egy
Clusius nevű kutató, hogy aztán Hollandia jelképévé
váljon ez a virág. Egy csokor vörös tulipánnal bárki kifejezheti szerelmét. Ezenkívül a ragaszkodást,
az elmélkedést és az imát is szimbolizálja. A tulipán
számtalan színben és formában kapható, ezért is igen
népszerű. Egyértelmű jelentése: Te vagy a tökéletes
szerető, szerelem.
Szendrei Csilla
Felhasznált irodalom: Németi-Vas Katalin: Virágok
jelentése
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OLVASÓI LEVÉL
Olvasói levelet kapunk egy csöppet sem örömteli témában. Egy környezetünkért felelősséget
érző lakostól kaptunk levelet, amelyben egy illegális szemétlerakó telepről számolt be, megdöbbentő fotókkal ellátva.
A levélben olvasónk beszámol arról, hogy hatalmas mennyiségű szemét található a falu szélén, az Alkotmány utca és a Hunyadi utca végét összekötő gyalogút mentén és a mezőn. A szél mindenfelé széthordja a szemetet, és előfordult már többször is, hogy felgyújtották a szemétkupacokat,
így veszélyeztetve az ott lakó családok házait, értékeit, egészségét. Az eldobált szemétre, ételmaradékokra odagyűlnek a patkányok, a törtött üvegek és tárgyak balesetveszélyesek.
A szemétkupacot átvizsgálva találhatunk benne személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, így valószinűsíthető a szemét egy részének elhelyezésért ki vonható felelősségre.
Megkérdezésünkre az önkormányzat dolgozói elmondták, hogy folyamatos a harc az illegális szemétlerakók ellen. Minden évben a település érintett részeire konténert rendelnek és a közmunkások segítségével igyekeznek a területeket mentesíteni a szeméttől. Amint az időjárás lehetővé teszi, itt is újra megtörténik a szemét összeszedése.
De minden igyekezet hiába való, ha a szemetelők mindebből semmit nem éreznek, és továbbra is oda hordják a szemetet, ahelyett, hogy a szemetes kukákat rendeltetésüknek megfelelően
használnák, és igénybe vennék a hulladékelszállítási szolgáltatásokat.
Azt gondolom, egy dolog a szegénység, a nélkülözés, de nem szükségszerű, hogy ez igénytelen viselkedéssel, saját lakókörnyezetünk beszennyezésével járjon.
Arra sem találok logikus vagy ésszerű magyarázatot, hogy miHULLADÉKNAPTÁR
késztet valakit arra, hogy
szemetét autóba pakolva, elvigyen pár kilométerrel távolabbra és az út szélén, a mezőgazdasági
utakon szabaduljon meg tóle, amikor elég lenne csak kitenni szerdánként a kapu elé, ahonnan a
szemétszállítást végző cég munkatársai elviszik.
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
Az illegális hulladéklerakás szabálysértés, vagy pedig bűncselekmény.
A törvény
szerint
az
1. péntek
1. hétfő
1. hétfő
előbbi kategóriába tartozik a háztartási, a jogszabály megfogalmazása
szerint
a
települési
hulladék
2. szombat
2. kedd
2. kedd
vasárnap
3. szerda
3. szerda
kihelyezése a falu, város vagy éppen az erdő szélére. A kiszabható3. bírság
maximális
összege
150
hétfő
4. csütörtök
4. csütörtök
ezer forint. Minden más hulladék elhelyezése „a hatóság által nem5.4.engedélyezett
helyen”
bűncsekedd
5. péntek
5. péntek
lekmény, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, a hulladékgazdálkodás
rendjének
6. szerda
6. szombat
6. szombat
csütörtök
7. vasárnap
7. vasárnap
megsértése bűntett miatt. Súlyosabb eset, ha veszélyes hulladékról8.7. van
szó. Ilyen
lehet például
a
péntek
8. hétfő
8. hétfő
háztartási, elektronikai eszköz, festék, elem. Azt minden esetben szakértő
el,kedd
hogy az illegáli9. szombat dönti 9.
9. kedd
vasárnap
10. szerda
szerda
san elhelyezett anyagok veszélyesek-e a környezetre vagy az emberi10.egészségre.
A veszélyes10.hulla11. hétfő
11. csütörtök
11. csütörtök
dék illegális elhelyezésének büntetése már öt évig terjedő szabadságvesztés
lehet.
12. kedd
12. péntek
12. péntek
13.
szerda
13. szombat szemetet
13. szombat
Mindezek függvényében, ha bárki tanúja annak, hogy a falu bármely részén
he14. csütörtök
14. vasárnap
14. vasárnap
lyeznek el illegálisan, akár bizonyitó erejű felvétele van róla, jutassa
el az önkormányzathoz,
akár
15. péntek
15. hétfő
15. hétfő
16. szombat
16. kedd
16. kedd
név nélkül is. Az önkormányzat pedig meg fogja tenni a szükséges lépéseket
az elhelyező
személye
17. vasárnap
17. szerda
17. szerda
ellen.
18. hétfő
18. csütörtök
18. csütörtök
Mi pedig azt tehetjük, hogy környezetünk szebb, kultúráltabb19.és
keddhigiénikusabb
19. péntek legyen,
19.hogy
péntek
20. szerda
20. szombat
20. szombat
igyekszünk a saját közvetlen környezetünket rendben tartani és ha21.sétálni,
vagy21. kirándulni
indulcsütörtök
vasárnap
21. vasárnap
nak, ne legyenek rest, egy szemeteszsákot a zsebükbe, táskájukba22.tenni,
és ha22.eldobott
szemetet
péntek
hétfő
22. hétfő
szombat
23. kedd
23. kedd
találnak gyűjtsék bele. Hiszen sok kicsi sokra megy, és ha falu széli23. sétánk
alkalmával
felveszünk
24. vasárnap
24. szerda
24. szerda
pár műanyag flakont, eldobott csomagolást, már tettünk valamit azért,
hogy környezetünk
szebb
és
25. hétfő
25. csütörtök
25. csütörtök
26. kedd
26. péntek
26. péntek
tisztább legyen.
27. szerda
27. szombat
27. szombat
Végezetül sajnálom, hogy községünk környezeti szépségei 28.
helyett,
az illegális
szemétleracsütörtök
28. vasárnap
28. vasárnap
29. péntek
29. hétfő
kókról kell fotókat közölnünk, de álljanak itt elrettentésül a 15. oldalon.
30. szombat
30. kedd
Levélírónknak pedig köszönjük a jelzést, és a szemléletes képeket.
Bízun benne, hogy31. aszerda
jel31. vasárnap
zett probléma, még ha időszakosan is, de hamarosan megoldódik.
Kommunális
Szelektív
Zöld VBÁ

14

13. hét

2. p

3. s

4. v

5. h

6. k
14. hét

9. hét

1. c

7. s

8. c

9. p

10. hét

10. s

11. v

12. h

15. hét

13. k

14. s

15. c

16. p

11. hét

17. s

18. v

19. h

16. hét

20. k

21. s

22. c

23. p

12. hét

24. s

25. v

17. hét

26. h

13. hét

4. hét

8. hét

3. hét

7. hét

2. hét

6. hét

1. hét

5. hét

53. hét

2021

27. k

28. s

29. c

30. p

Üveg

SZEPTEMBER
1. szerda

2. péntek

2. hétfő

2. csütörtök

3. szombat

3. kedd

4. péntek

4. vasárnap

4. szerda

3. szombat

3. hétfő

3. csütörtök

4. vasárnap

4. kedd

5. hétfő

5. szerda

5. szombat

5. hétfő

6. csütörtök

6. vasárnap

6. kedd

7. péntek

7. hétfő

8. csütörtök

8. szombat

8. kedd

9. péntek

9. vasárnap

9. szerda

10. szombat

10. hétfő

11. vasárnap

11. kedd

12. hétfő

3. péntek

OKTÓBER

DECEMBER

1. hétfő

1. szerda

2. szombat

2. kedd

2. csütörtök

3. vasárnap

3. szerda

4. szombat

4. hétfő

5. csütörtök

5. vasárnap

5. kedd

6. péntek

6. hétfő

7. szerda

7. szombat

7. kedd

8. csütörtök

8. vasárnap

8. szerda

9. péntek

9. hétfő

10. csütörtök

10. szombat

10. kedd

11. péntek

11. vasárnap

12. szerda

12. szombat

12. hétfő

13. csütörtök

13. vasárnap

13. kedd

14. péntek

14. hétfő

15. csütörtök

15. szombat

15. kedd

16. péntek

16. vasárnap

16. szerda

17. szombat

17. hétfő

18. vasárnap

18. kedd

19. hétfő

31. hét

NOVEMBER

1. péntek

4. csütörtök

48. hét

2. szerda

AUGUSZTUS
1. vasárnap
35. hét

2. vasárnap

JÚLIUS
1. csütörtök
26. hét

1. kedd

44. hét

JÚNIUS

1. szombat
22. hét

2. péntek

MÁJUS
17. hét

ÁPRILIS
1. csütörtök

39. héz

SAJÓLÁD

3. péntek
4. szombat

8. szerda

9. csütörtök

9. szombat

9. kedd

10. péntek

10. vasárnap

10. szerda

11. szerda

11. szombat

11. hétfő

12. csütörtök

12. vasárnap

12. kedd

13. péntek

13. hétfő

14. szerda

14. szombat

14. kedd

15. csütörtök

15. vasárnap

15. szerda

16. péntek

16. hétfő

17. csütörtök

17. szombat

17. kedd

18. péntek

18. vasárnap

19. szerda

19. szombat

19. hétfő

20. csütörtök

20. vasárnap

20. kedd

21. péntek

21. hétfő

22. csütörtök

22. szombat

22. kedd

23. péntek

23. vasárnap

23. szerda

24. szombat

24. hétfő

25. vasárnap

25. kedd

26. hétfő

16. szombat

16. kedd

17. péntek

17. vasárnap

17. szerda

18. szerda

18. szombat

18. hétfő

19. csütörtök

19. vasárnap

19. kedd

20. péntek

20. hétfő

21. szerda

21. szombat

21. kedd

22. csütörtök

22. vasárnap

22. szerda

23. péntek

23. hétfő

24. csütörtök

24. szombat

24. kedd

25. péntek

25. vasárnap

26. szerda

26. szombat

26. hétfő

27. csütörtök

27. vasárnap

27. kedd

28. péntek

28. hétfő

31. hétfő

30. szerda

21. kedd

22. péntek

22. hétfő

22. szerda

23. csütörtök

23. szombat

23. kedd

24. péntek

24. vasárnap

24. szerda

25. szerda

25. szombat

25. hétfő

26. csütörtök

26. vasárnap

26. kedd

27. péntek

27. hétfő

28. szerda

28. szombat

29. csütörtök

29. vasárnap

30. péntek
31. szombat

30. hétfő

28. kedd
29. szerda
30. csütörtök

31. kedd

A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Mi helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: műanyag flakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv;
újság, folyóirat; kiöblített tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva
(csokoládés, tojástartó); kiöblített italos kartondoboz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag szatyor.

Mi nem helyezhető a szelektív edénybe és zsákba: zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak
ítélt hulladék; CD-lemez, magnó és videókazetta; semmiféle üveg; zsírral szennyezett műanyag flakon; élelmiszer maradványt tartalmazó
papír.

51. hét

21. vasárnap

47. hét

20. hétfő

21. csütörtök

42. hét

20. szombat

38. hét

33. hét
34. hét

29. hét

19. vasárnap

20. szerda

23. csütörtök
24. péntek

25. csütörtök

25. szombat

26. péntek

26. vasárnap

27. szerda

27. szombat

27. hétfő

28. csütörtök

28. vasárnap

28. kedd

29. péntek
30. szombat
31. vasárnap

29. hétfő
30. kedd

52. hét

30. vasárnap

18. szombat

48. hét

30. péntek

29. kedd

17. péntek

19. péntek

43. hét

29. szombat

16. csütörtök

18. csütörtök

39. hét

29. csütörtök

50. hét

15. szerda

16. csütörtök

46. hét

15. hétfő

41. hét

14. kedd

15. péntek

37. hét

14. vasárnap

32. hét

13. hétfő

14. csütörtök

28. hét

13. szombat

24. hét

19. hét

12. vasárnap

13. szerda

35. hét

28. szerda

11. szombat

30. hét

27. kedd

10. péntek

12. péntek

25. hét

21. szerda

9. csütörtök

11. csütörtök

26. hét

20. kedd

20. hét

14. szerda

21. hét

13. kedd

49. hét

8. hétfő

45. hét

7. kedd

8. péntek

40. hét

7. vasárnap

36. hét

6. hétfő

7. csütörtök

7. szerda

27. hét

6. szombat

23. hét

5. vasárnap

6. szerda

6. kedd

18. hét

5. péntek

Hulladéknaptár 2021 - Sajólád

13. hét

14. hét

15. hét

16. hét

17. hét

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

29. szerda
30. csütörtök

31. péntek
A változtatás jogát fenntartjuk!

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig
és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék
kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve edényekben
háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Fotók a Bokrétáról
régen és most

