
2013. december
XIX. évfolyam 2. szám

Karácsony
ünnepére

„Megszólal sok apró csengő,
érces hangjuk lágyan zengő.
Azt zenélik minden ágon:
Karácsony van a világon.

Szent karácsony éjjelén,
táncot jár a gyertyafény.
Meghittség és szeretet
melengeti szívedet.”

Kedves Sajóvámosi Lakos!

Közeledik Karácsony Szent Ünnepe,  melynek 
meghittsége semmihez sem hasonlítható.
Minden ember - a maga módján - készül ennek
megünneplésére, és szeretteinek, barátainak
ajándékkal kedveskedik.

Önkormányzatunk is szeretné átadni „ajándékát” 
Sajóvámos lakosságának 2013. december 21-én, a 17 órakor 

kezdődő „Mindenki Karácsonya” ünnepségen, mely a 
Kossuth Közösségi Házban lesz megtartva.

Az ajándék pedig nem más, mint gyermekeink, unokáink szívből jövő 
műsora, melyre nagy igalommal és szeretettel készülnek. A Népdalkör
tagjai pedig szép énekeikkel fogják elénk varázsolni a Karácsony hangulatát.

Kérem Önt, és kedves családját, legyen részese ennek a közös
ünneplésnek, és tiszteljen meg jelenlétével minket.

Ígérjük, kellemes élményben lesz része.

Komjáthy Lajosné
polgármester

Boldog Karácsonyi Ünnepeket 
és Sikeres Új évet kívánok

településünk minden lakójának.
Komjáthy Lajosné

polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasóink!

Finom fahéj és szegfűszeg illat lengi be az adventi 
gyertyák meggyújtását.
Hamarosan beköszönt a Karácsony.

Az év végéhez közeledve szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket, 
és egy-egy érdekes, olvasmányos és mindenki számá-
ra tanúságos cikkel hozzájárultak a Kisbíró újság szer-
kesztéséhez. Köszönjük az olvasóinknak az egész éves 
érdeklődést, és reméljük, hogy közérdekű cikkeinkkel si-
került rávilágítani egy-egy jogi problémára, megismertet-
ni Önöket a képviselő-testület döntéseivel, és bemutatni 
intézményeink életéből egy parányi szeletet.

Az ünnephez közeledve nézzük mi is maradt a 
tarsolyunkban?

Ebben az évben a meglévő önkormányzati rendeletein-
ket felül kellett vizsgálni. Az első negyedév rendeleteiről 
már szóltunk a korábbi számban, ezért engedjék meg, 
hogy a felsorolást attól folytassuk:

6/2013.•	  (III.14.) A tiltott közösségellenes magatar-
tásról szóló önkormányzati rendeletünket törvényi 
változás miatt kellett hatályon kívül helyezni.     
A • 7/2013.(IV.18.) önkormányzati rendelettel elfogad-
tuk a 2012. évi Zárszámadást.
A • 8/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet az önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módo-
sította.
A • 9/2013. (VI.27.) rendeletünkkel a 70 éven felüliek 
50 %- os szemétszállítási díj kedvezményét szüntet-
tük meg. Az önkormányzat nem állapíthat meg helyi 
rendeletével díjkedvezményt.
A • 10/2013. (V.15) önkormányzati rendelet a szennyvíz 
rácsatlakozási díj mértékét 120 ezer forintban hatá-
rozta meg.
11/2013.•	  (VIII:29.) Az SZMSZ módosítása és kiegé-
szítése vált szükségessé a Módosított Önkormányzati 
törvény egyes rendelkezéseinek életbe lépésével.
12/2013. •	 (VIII.29.) Filmforgatási célú önkormányzati 
közterületek használatáról szóló önkormányzati ren-
delet megalkotását törvény tette kötelezővé.
13/2013.•	 (VIII.29.) önkormányzati rendelet a kémény-
seprő ipari közszolgáltatás elfogadásáról.
14/2013.•	  (VIII.29) önkormányzati rendelettel elfogad-
tuk a 2013. évi I. félévi gazdálkodásról a beszámolót.
15/2013.•	  (XI.28.) a települési szilárd hulladék elszállí-
tásáról, valamint a települési folyékony hulladék gyűj-
tésének részletes szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről döntött a testü-
let.
16/2013.•	  (XI.28.) önkormányzati rendelet a Szociális 
tűzifa juttatásról szól.

A rendeleteket megtalálják a kedves olvasóink a
Polgármesteri Hivatal Hirdető tábláin, továbbá a
www.sajovamos.hu honlapon.

Talán a legnagyobb érdeklődést a Szociális Tűzifa jutta-
tásról szóló rendelet kapott, ezért ezt részletesen közre-
adjuk:

Sajóvámos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

16/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
A	szociális	célú	tűzifa	juttatásról	

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2011. évi CLXXXIX. 13. §. 8. bekezdésében biztosított 
jogkörében a helyi önkormányzatok szociális célú tűzi 
favásárlásához kapcsolódó 57/2013. (X.4.)  BM rendele-
tében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya Sajóvámos község közigazgatási 
területén lakcímmel rendelkező,  az Sztv. 3.§- ban meg-
határozott személyekre terjed ki. 

2.§  Sajóvámos Önkormányzata a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.)  BM rendelet alapján 
23 m3 tűzifát vásárolt kedvezményesen.

2.	Szociális	célú	tűzifa	juttatás	részletes	szabályai	

3.§ (1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az 
arra rászoruló személyek részére tűzifát biztosít. A jutta-
tást a képviselő-testület a támogatás és az önkormányzat 
által kiegészített tűzifa mennyiség erejéig nyújtja.   

(2) Juttatásban részesülhet az a személy, akinek a ház-
tartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
a 50.000, -Ft-ot, és lakásában fatüzelésre alkalmas 
fűtőberendezése van. 

(3) A kérelmező a kérelemben írásbeli hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a helyi adóhatóság és a NAV BAZ. Me-
gyei Igazgatósága a Polgármesteri Hivatalt a család jöve-
delmi viszonyairól informálhatja. A Polgármesteri Hivatal 
az adatokat köteles bizalmasan kezelni és azokat kizáró-
lag a felhatalmazásnak megfelelő célra felhasználni. 

(4) A szociális ellátásra való jogosultat érintő jog, és 
kötelezettség megállapítására továbbá hatósági el-
lenőrzésre (továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (a továbbiakban: 
Ket.) rendelkezéseit, illetve a szociális igazgatásról 
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* * *

TÁJÉKOZTATÁS A
KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL

Év vége közeledtével Sajóvámos Község Önkormány-
zata szeretne egy kis tájékoztatást adni lakosainak az 
éven megvalósult közfoglalkoztatási programokkal kap-
csolatosan:

A 2012 évben megvalósult sikeres közfoglalkoztatásra 
tekintettel Önkormányzatunk a 2013-as évben ismét részt 
vesz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistérségi start-
munka mintaprogramjának a „Belvízelvezetés, árkok, 
patakmedrek rendbetétele” alprojektjében. Az éven 35 
fő közfoglalkoztatott személy 2013.04.01.-2013.12.31. 
időszakban történő foglalkoztatását vállaltuk.

2013. évtől településünk közreműködik továbbá a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei kistérségi startmunka min-
taprogram „Mezőgazdasági”	 alprojektjében. Az Ön-
kormányzat a hivatkozott alprojekt keretében közel fél 
hektárnyi mezőgazdasági terület konyhakerti növények-
kel való beültetését hajtotta végre. (burgonya, sárgarépa, 
fehér répa, cékla, zöldbab, borsó, karalábé, zeller, sütő-
tök, csemege kukorica) A mintaprogram során megter-
melt konyhakerti növények - az óvodások, az iskolások 
illetve Sajóvámos Község meleg étkeztetésének ellátá-
sa céljából – a Községi Önkormányzat Napközi Ottho-
nos konyháján kerülnek/kerültek alapanyagként történő 
felhasználásra. Ebben a projektben Önkormányzatunk 
ismét vállalta 4 fő 2013.03.01.-2013.12.31. időszakban 
történő foglalkoztatásában való közreműködését.

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továb-
biakban: Szt) és a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. (a továbbiakban: 
Gyvt.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni.

(5)  A szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri 
Hivatalban az e célra rendszeresített igénylőlapon lehet 
benyújtani. A kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett 
igazolásokat mellékleteket a kérelméhez csatolni. 

4.§ (1) A juttatás igénylése kérelem alapján történik.
A kérelem mintát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

(2) A	kérelmeket	legkésőbb	2014.	január	13-ig	lehet	
benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyinté-
zőjéhez. Az időpontot követően kérelem nem nyújtható be.

(3) A döntést követően a tűzifát legkésőbb 2014. január 
31-ig lehet átvenni a határozatban foglaltak szerint.

(4) Egy lakásból csak egy személy részesülhet tűzifa 
támogatásban. 

(5) A jogos kérelmeket a beérkezés sorrendjében elé-
gítjük ki a készlet erejéig.    

5.§ Az önkormányzat a támogatást 2014. január 31-ig 
használja fel, és a felhasználásról 2014. március 31-ig a 
Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni.

 
3. Záró rendelkezések      

  
 6.§ (1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép 
hatályba. 
(2) A rendelet 2014. március 31-én hatályát veszti. 

Molnárné Cseh Mária sk.
jegyző

Komjáthy Lajosné sk.
polgármester

Hulladékgazdálkodás

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységről 
szóló 438/2012. Kormány rendelet alapján át kell szer-
vezni a szemétszállítási közszolgáltatást.
2014.	január	1-től a települési hulladékgyűjtést csak egy 
nonprofit szolgáltató végezheti, szigorúan törvényi sza-
bályozási keretek között.
138 önkormányzat által megalakult a Sajó-Bódva	Völgye	
és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
Postai cím: Eszperantó út 2 
Város/Község: Kazincbarcika 
Postai irányítószám: 3700 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Szitka Péter 
Telefon: +36 48312797 
E-mail: sajobodva@parisat.hu 
Fax: +36 48312797 

A szolgáltatás részletes feltételeiről a közszolgáltatási 
szerződés megkötését követően tudunk tájékoztatást 
adni. Folytatás a következő oldalon
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A közfoglalkoztatottak szakképzettséget igénylő és 
nem igénylő feladatokat láttak el. Az alprojektek eseté-
ben a munkavégzések brigádokra történő bontásokban 
történtek. A munkacsoportok és ezen belül a munkát vég-
ző személyek is váltották egymást a munkahelyeken, az 
erőforrások és igények valamint egyéb körülményekhez 
(pl: időjárás) igazodva.

A két projekt esetében Önkormányzatunk összesen
37 683 000 Ft összegű támogatást kapott, mely összeg-
ből a bérek és járulékaik-, a munkaruhák, a kisértékű- 
illetve a nagyértékű tárgyi eszközök, a beruházás (dologi) 
kiadások, egyéb költségek kerültek finanszírozásra, a 
program megvalósításához pedig 453 503 Ft önerőt kel-
lett befizetnie. 

2013 évben Önkormányzatunk a - fentiek alapján - 
bemutatott mintaprogramokon kívül a Munkaügyi 
központnál	is	élt	pályázati	lehetőségével.

Első pályázati kérelmét 2013.	február	25-én nyújtotta 
be, melyben 2 fő irodai adminisztrátorra, 8 fő segédmun-
kásra és 1 fő brigádvezető segédmunkásra vonatkozó igé-
nyét jelölte meg. Önkormányzatunk részére a - benyújtott 
pályázat alkalmával - megigényelt létszám rendelkezésre 
bocsátásra került, melynek köszönhetően a kiírt program 
községünkben 2013.02.27. napjától 2013.06.27. napjáig 
80 %-os támogatottság  és 20 %-os önkormányzati önerő 
mellett megvalósult. 

A hivatkozott programban Önkormányzatunk önereje 
651.714,- Ft, míg a kapott támogatás összege
2.606 856,- Ft volt. 
Önkormányzatunk	2013.06.24-én	 ismételten	pályá-

zati	 kérelemmel	 élt	 a	Munkaügyi	 központ	 felé, mely 
programon belül 2 fő irodai adminisztrátort, 2 fő segéd-
munkást és plusz még 1 fő segédmunkást igényelt. A kért 
létszámot Hivatalunk ismételten megkapta, így a program 
4 fővel 2013.07.01. napjától 2014.01.31. napjáig fog tar-
tani, míg a pluszban kért 1 fő segédmunkás foglalkozta-
tására 2013.08.01. - 2013.11.30. időszakban került sor. 
Önkormányzatunknak a második programban fizetendő 
önereje 539.247,- Ft, míg a kapott támogatás összege 
2.155 986,- Ft volt.

A Sajóvámos Községi Önkormányzat által benyújtott 
pályázati kérelmek útján biztosított közmunka - programok 
közvetlen haszonélvezői az abban résztvevő - hosszú idő 
után újra munkalehetőséghez jutó – személyek, közve-
tett haszonélvezői pedig – tekintettel az elvégzett mun-
ka közösségi jellegére - a település lakossága. A fentiek 
alapján bemutatott programok segítségével Sajóvámos 
község elhanyagolt településrészei rendezetté váltak, va-
lamint - a lakókörnyezet megszépítésén túl – községünk 
csapadékvíz elvezetési problémái is elhárításra/megol-
dásra kerültek. A nagy mennyiségben lehulló esőzések 
okozta árvíz, belvíz elkerülése érdekében a külterületi 
árkok gaztalanítása, fák kivágása, a Forrás-patak és a 
Diós árok, patak medrének és partélének tisztítása, rend-
be rakása illetve a belterületi vízelvezető árkok tisztítása, 
karbantartása megtörtént. 
Összesítve	 a	 2013-as	 évben	 57	 fő	 foglalkoztatása	

történt	 különböző	 pályázatokon	 keresztül.	 Anyagi	
forrás	összesen	44 090 306 Ft,	melyből	42 445 842 Ft 
pályázati támogatás, míg 1 644 464 Ft önkormányzati 
önerő.	

Körtvélyesi Julianna ügyintéző

NÉPDALKÖR: ARANY FOKOZAT 
ÉS KÜLÖNDÍJ

A Sajóvámosi Népdalkör 13 év alatt már sokfelé bizo-
nyította, hogy a fenn maradt népdalokat, énekeket - a 
maga módján- igyekszik fenntartani és tovább adni. Mint 
eddig minden évben-, úgy 2013-ban is-, több meghívás-
nak tett eleget népdalkörünk. A már eddig megismert te-
lepüléseken túl Felvidéken is vendégszerepeltünk, immár 
második alkalommal.

Az Őszi időszak most is több lehetőséget nyújt nép-
dalkörünknek újabb fellépésekre. Ezek közül kiemelke-
dett az október 5-ei Vámosgyörki	Énekkari	Találkozó, 
amely szereplés a népdalkörök, kórusok számára minő-
sítésként is szolgált. A találkozónak a helyi Katolikus Ál-
talános Iskola tornaterme adott otthont.

A vendéglátók 9 órától várták az érkező együtteseket 
és vendégeket, akik egész nap érezhettük a hazaiak 
szíves látását és vendégszeretetét. Örömünkre szolgát, 
hogy Felvidékről és Erdélyből is érkeztek műsort adó 
együttesek. A Himnuszok eléneklése után rövid üdvözlő 
beszédeket hallgattunk meg, majd az 5 fős zsűri tagjait 
ismerhettük meg. Mindezek után a kellemes hangú és 
csinos műsorvezető -a fellépések sorrendjében - szólítot-
ta színpadra a népdalköröket, kórusokat. 

A 11. minősítésre jelentkező Kórus közül népdalkörünk 
nyolcadikként lépett színpadra.  Az ilyenkor „kötelező” 
izgalmon túl, úgy éreztük jól sikerölt a két dalcsokor, és 
a szólóének bemutatása. A nézőtéri tapsok olykor azért 
erre engednek következtetni…

A közbenső rövid szünet és ebéd elfogyasztása után, 
az eredményhirdetés és a díjazottak bemutatása kö-
vetkezett. A már említett műsorvezető sorra szólított az 
együttesek vezetőit, a zsűri által megítélt kitüntető foko-
zat átvételére. Mindannyiunk nagy örömére -népdalkö-
rünknek vezetőjét-  Orosz Zsoltnét,  az Arany-fokozat 
elismerő oklevél átvételére szólították színpadra! Az 
eredményhirdetés ezzel még nem ért véget, mert három 
különdíj még „gazdára” várt! - melyből egyet, népdalkö-
rünk érdemelt ki.

A díj gyönyörű  - Hollóházi-  váza volt s talán ezek vol-
tak azok a percek, mikor rádöbbenünk arra, hogy a he-
tenkénti próbáknak, együtt énekléseknek olykor vannak 
nagyon szép és emlékezetes pillanatai.

A nap zárásaként a 70. éves Pénzügyőr zenekar gála 
hangversenyén vettünk részt a helyi, mindenszentek Ka-
tolikus templomban. A megtelt templom azt sugallta, hogy 
számunkra ritkán hallott zenei élményben lesz részünk.



Rece•	  hagyományőrző egyesület Szomolya
Napfelkelte•	  népdalkör Homrogd
Kisgyőri•	  népdalkör Kisgyőr
Délibáb•	  Nyugdíjas klub Ároktő
Széprózsák•	  népdalkör Szirma

A népdalkörösök színvonalas, vidám hangulatú be-
mutatóját a közönség sok-sok tapssal és nemegyszer 
együtténekléssel jutalmazta. A vendég dalostársak közre-
működését Kánya	Dezsőné a dalostalálkozóra készített 
emlék kerámiacsuporral köszönte meg. A tombolasorso-
lást követően a házigazdák a vendégeket házi sütemé-
nyekkel kínálták, majd baráti vacsorával és közös beszél-
getéssel, tánccal, nótázással fejeződött be a jó hangulatú 
dalostalálkozó.

A Kisbíró Újság hasábjain keresztül mondunk köszöne-
tet Orosz Zsoltnénak, a Sajóvámosi Népdalkör vezető-
jének, aki egészségi állapota miatt sajnos már nem tudja 
a népdalkör vezetését a továbbiakban vállalni.

Kedves Magdika!
A Sajóvámosi Népdalkör ezúton mond köszönetet 

Neked, mert irányításod alatt elsajátíthatta a népdalok 
előadásmódjának szakmai alapjait olyannyira, hogy a 
kezdeti fellépésektől eljuthatott a többszörös arany és 
ezüst minősítéséig.
Segítségeddel számtalan versenyen, megmérettetésen 
vettünk részt, melyeken szép sikereket értünk el.
Sajóvámos Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki 
azért az áldozatos munkáért, melyet kifejtettél az elmúlt 
évek alatt településünk kulturális életében a népi hagyo-
mányok megőrzéséért, a helyi közösségi szellem meg-
tartásáért.

2013. november 20-tól Dojcsákné Bodnár Tünde látja 
el a Népdalkör vezetését.
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Miskolc-Szirmai	dalostalálkozón	vett	
részt a sajóvámosi népdalkör  

2013. november 09.

Meghívást kapott a SAJÓVÁMOSI	 NÉPDALKÖR az 
immár 8 alkalommal megrendezésre kerülő SZIRMAI 
DALOSTALÁLKOZÓRA. A Szirmai Széprózsák Nép-
dalkör által rendezett találkozón a zsúfolásig megtelt 
Miskolc-Szirmai	Református	Általános	Iskola tornater-
mében a vendégkórusokat népdalkörösöket és az érdek-
lődő közönséget Kánya	Dezsőné a Szirmai Széprózsák 
Népdalkör vezetője köszöntötte, majd Hegyesi Károly az 
iskola igazgatója, házigazdaként mondott ünnepi köszön-
tőt. Rontó Regina kedves verse után Juhász Gabriella 
műsorvezető közreműködésével a Szirmai Általános 
Iskolai tanulói kórusának bemutatójával elkezdődött a 
Dalostalálkozó, melyen a vámosi népdalkör mellett 
további 6 népdalkör mutatkozott be.

* * *

S valóban:  a komolyzene nagyjaitól - Handel, Haydn, 
Verdi, Wagner: -  előadott zeneművek a mintegy 35 fős 
zenekar játéka során - felejthetetlen élménnyel gazdagí-
tották valamennyiünket. Meg kell említenem feltétlenül, 
hogy a zenekart Kapi-Horváth	Ferenc	-, aki a zsűri elnö-
ke is volt - és Nyers Alex vezényelte.

Az őszben tavaszias idő még csak fokozta jó hangula-
tunkat, amikor 7-óra tájban haza indultunk. Öröm volt a 
szívünkben, hogy ezt a kellemes napot Vámosgyörkön 
tölthettük, és lélekben meggazdagodva térhettünk ottho-
nainkba.

Csiszár József
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A történelmi egyházak képviseletében Szabó Zoltán 
református lelkész osztotta meg gondolatait az egybe-
gyűltekkel, aki az együtt ünneplő közösségek fontos-
ságát hirdette, majd Tóthszegi István görög katolikus 
parochus az egyházaknak a forradalomban betöltött sze-
repét magasztalta.

Ezután a Sajóvámosi Népdalkör szívhez szóló dalait 
hallgathattuk meg. Kovács Sándorné szavalatát az álta-
lános iskola 7. osztályos tanulóinak ünnepi összeállítása 
követte. A műsorban szereplő diákok megmutatták, hogy 
1956 szellemisége nemcsak az utcán, az utcai harcok-
ban volt jelen.

A forradalom eszméje megjelent a költészetben és a 
közélet minden területét áthatotta egy nemzet öntudatra 
ébredése, a zsarnokság és megszállás elleni harca.

Az iskolások fellépését az énekkar zárta egy alkalom-
hoz illő dallal.

1956-ra	Emlékeztünk!
„Most eljött számunkra
Az emlékezés napja,
Mikor szárba szökkent
Hősök áldozatja.” 

Azért gyűltünk össze Sajóvámoson a Hősök Emlék-
művénél 2013. október 22-én délután, hogy felidézzük 
az 1956-os forradalmat. Azt a történelmi tettet, amely 
népünknek a szovjet megszállás ellen folytatott szabad-
ságharcaként a 20. századi magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb eseménye volt. A megmozdulások 
a budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés 
tüntetésével kezdődtek 1956. október 23-án, és a fegy-
veres felkelők ellenállásának leverésével fejeződtek be 
Csepelen november 11-én. Ezt a forradalmat sokan és 
sokféleképpen értékelték, melyek közül Mindszenty Jó-
zsef bíboros méltatása fejezi ki legjobban annak jelentő-
ségét. „A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fia-
tal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért 
folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy 
miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, államá-
nak igazgatása, munkájának értékesítése felől.” 

A megemlékezés a hagyományoknak megfelelően a 
Sajóvámosi Arany János Általános Iskola felső tagozatos 
tanulóinak fáklyás bevonulásával kezdődött. 

Komjáthy Lajosné polgármester asszony ünnepi be-
szédében az emlékezés mellett arról is szólt, hogy a jö-
vőnket kitartó munkával és igyekezettel kell megterem-
tenünk.
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SAJÓVÁMOSI	MŰVÉSZETI	STAFÉTA

Az ünnepség befejezéseként a helyi intézmények kép-
viselői koszorúkat, a hősök hozzátartozói virágokat he-
lyeztek el az emlékmű köré. A mécsesek fényében a 
szabadságért szenvedő, az életüket is feláldozó hő-
sök dicsősége világít.

„És hála a kegyelem 
 Örök Istenének,
 Hogy e fénylő gyertyák
 Már szabadon égnek.” (P. Kovács Irén)
                                                                                          

Szekeres Erika

Ezen az őszön is gazdag volt a Sajóvámosi Művészeti 
Staféta (SMS) kínálata. Októberben Szekrényes Miklós 
beszélgetésein keresztül megismerhettük Keresztesi 
József	 költő, dráma- és dalszövegíró, kritikus és 
esszéistát, 

Kabai Lórántot, aki költő, író és a Műút folyóirat szer-
kesztője, novemberben pedig egy zenés, verses, táncos 
előadást láthattunk a Viharlámpa	Project nevű formáció 
keretében.

Én a magam részéről mindig alig várom, hogy ki lesz 
a következő vendég. Nagyon izgalmas látni, megismerni 
olyan művészeket, embereket, akik híresek, vagy akikről 
esetleg addig még nem hallottam.

Ezek az események kiszakítanak a hétköznapokból, 
egy másik világot tárnak elém. Nagyon érdekes és fontos 
látni, hogy nemcsak úgy lehet élni és gondolkodni, ahogy 
azt én teszem, vagy a szűk környezetemben látom. Ezért 
jó olvasni könyveket, nézni filmeket, színházi és más mű-
vészeti előadásokat látogatni. Mindezek segítenek élni 
- mint a gyerekeknek a mese – mintát mutatnak, megerő-
sítenek, helyre tesznek, megmutatják az élet szépségét, 
segítenek feldolgozni a nehéz helyzeteket, kikapcsoló-
dást nyújtanak és hosszan sorolhatnám. 

Az író-olvasó találkozókon sokszor kapok inspirációt 
arra, hogy a hatalmas kínálatból milyen könyvet érdemes 
olvasni, milyen honlapot célszerű böngészni. És ami a 
legjobb az SMS-ben? Hogy szinte házhoz jön. Nem kell 
mást tennem, csak figyelni, hogy mikor jön a következő 
vendég és elsétálni a Közösségi Házba. Mindenkinek 
szívből ajánlom.   

Gazda Katalin

A képen: Keresztesi József és Szekrényes Miklós

A képen: Szekrényes Miklós és Kabai Lóránt

A képen: Viharlámpa Project
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Kedves Testvérem!
Nagyon sok 

szeretettel köszön-
töm a sajóvámosi 
római katolikus 
egyházközség 
nevében! Engedje 
meg, hogy e pár 
sorban a közelgő 
szép ünnepre sok 
boldogságot és békét kívánjak Önnek és Családjának!

Advent az év kiemelkedő ideje, amikor az elcsende-
sülésben, az egymásra való odafigyeléssel telik a kará-
csonyra való készületünk közel négy hetes időszaka. Ha 
jól készülünk föl megértjük, hogy Isten legnagyobb aján-
déka számunkra Jézus Krisztus, az Ő Fia, aki a keresz-
ten engesztelő áldozatul adta önmagát mindenkiért, hogy 
nekünk életünk legyen. Emberként jött az Isten Fia a 
világba, hozzánk hasonló formában, hogy részt vállaljon 
az emberi létből. Egy lett közülünk, hogy mindannyiunké 
lehessen; testvérünk, barátunk, társunk, megváltónk, 
szabadítónk.

Születésnapját minden évben nagy készülettel, felké-
szülve igyekszünk megünnepelni. Erre készülünk ezek-
ben a napokban is!
Augusztus	 1-ével	 érsek	 úr	 engem	 nevezett	 ki	 az	

egyházközség új plébánosának. Nagyon sok gonddal 
és problémával kell megküzdenünk ezekben a hónapok-
ban, években és ehhez az Ön segítségét is szeretnénk 
kérni, hiszen annak idején római katolikus vallásúnak 
keresztelték meg Szülei. Mindannyiunk közös felelősség-
vállalásán nyugszik egyházközségünk jövője.

A hitoktatás munkáját  ebben az évben is folytatjuk. 
Karitatív segítséget igyekszünk nyújtani a rászorulóknak, 
lelki támaszt, vigaszt és fellendülést minden jószándékú 
embernek. A templomot elődeink azért építették, hogy az 
utódok igénybe vegyék majd, nemcsak magukra gondol-
tak… Önre is gondoltak!

Ezért hívom most meg Önt is, Kedves Családját is 
szentmiséinkre, közös összejöveteleinkre, ünnepsé-
geinkre! Tudom, sok az előítélet az Egyházzal szem-
ben, mely sokszor nem alaptalan, de közösségünk 
olyan, amilyenné mi is tesszük! Bízom Önben, hogy 
jelenlétével, ötleteivel, munkájával, adományával jobbá, 
szebbé, hitelesebbé teszi a helyi egyházat az új évben! 

Szeretném, ha a munkatársunk lenne. Mondja el, hogy 
tudnánk hatékonyabbak lenni, miben kéne megújulni? 
Mondja el véleményét! Rajtunk is múlik, hogy pár év múl-
va igénybe veszik-e templomainkat: élő egyház leszünk-e 
vagy csak bezárásra szánt múzeumok. Hazánknak szel-
lemi és lelki megújulásra van szüksége.

Kérem, tegyen meg Ön is- saját maga erejétől mérten 
mindent - ennek sikerességéért! Isten bőséges áldását 
kérem Önre, Családjára, munkájára!

Kívánom szívből, hogy karácsony ünnepe úgy tel-
jen, ahogy mindig is szerette volna, békében, áldás-
sal! Az új esztendőre pedig sok sikert, erőt és hitet!

Üdvözlettel:
Kecskés László plébános

EGYHÁZI	HÍREK
Téli varázs

Megérkezett a tél 
és a zúzmarás ágak 
között már ott bujkál-
nak az ünnepek. A 
hagyományok szerint 
december	5-én	éjjel	
érkezik a Mikulás. A 
gyerekek már hetek-
kel megelőzően, vá-
rakozással teli han-
gulatban emlegetik 
a Nagyszakállút, és 
várják, vajon mit hoz 
nekik ajándékba. A 

nagyobbak levelet írnak, a kisebbek szüleikkel üzenve 
szeretnék megkapni titkon vágyott ajándékukat. Jó do-
log hinni valamiben, azt remélni, hogy vágyaink, álmaink 
beteljesednek. 

A gyerekek óvodánkban is nagyon készülődtek - rajzol-
tak, színeztek, barkácsoltak, sok télapós verset és éneket 
tanultak. Számlálgatták a napokat, vajon mikor ér ide.

December	 6-án	 este	 óvodánkba	 is	 megérkezett	 a	
Mikulás. A csillogó szemű gyerekek lelkes énekléssel 
várták a jószívű vándort, aki a messzi hegyek közül rén-
szarvas szánjával érkezett. Kicsit megnyugodva figyelték 
a hátán lévő nagy zsákot - vajon mi van benne? Mert a 
Nagyszakállú ajándékát „annak viszi, ki még hiszi, ha hull 
a hó, jön Télapó”. Közösen és egyénenként is köszön-
tötték a jóságos öreget, aki kedvesen szólt hozzájuk és 
megajándékozta őket.

ÓVODAI	HÍREK



Idén is fantasztikus műsort láthattunk, hiszen a Csiribi-
ri	Együttes Hol van már a Télapó? című előadása mo-
solyt csalt mindenki arcára.

Mozgalmas és örömteli szórakoztatást nyújtottak sok 
zenével, énekkel és humorral. A kezdeti kis ijedtség, 
meglepődés után, hamar feloldódtak a kis meghívottak 
és egy emberként ropták a táncot Bettivel és társával, 
majd pedig a Télapóval  a színpadon, sőt még a szék-
sorok között is. Örömmel láthattuk, hogy idén a Télapó 
is – bár saját szavaival élve Schobert Norbi segítségével 
ugyan – táncra perdült és talán éppen ennek volt köszön-
hető, hogy a sajóvámosi apróságok nem sírtak a Mikulás-
tól, sőt bátran közeledtek felé. Az est természetesen nem 
érhetett véget mikulás-csomag nélkül, melyet mindenki 
lelkesen vitt haza, hiszen ezt a Mikulás adta, így duplán 
becses. 

Köszönjük neked ezt a hatalmas örömet Télapó és 
köszönjük szépen Sajóvámos Önkormányzatának is!

És drágaTélapó, ne felejtsd el, amit este sok-sok 
gyerek énekelt neked: jövőre is „Jöjj el hozzánk, 

várunk Rád, kedves, öreg Télapó”!

Mindig is szerettem a mikulás-ünnepet. Talán csak a 
karácsony áll a szívemhez egy kicsit közelebb.

Kislányként azért vártam a Mikulást, mert mindig sok 
–sok finomságot hozott az előre kitisztított cipőcskénk-
be. Felnőttként azért, mert mindig csodálattal néztem a 
kicsinyek örömét december 6-án. És most, hogy gyer-
mekeim vannak, még inkább úgy gondolom, ez az egyik 
legszebb ünnep. És miért? Mert most már még inkább át-
élhetem, átérzem azt az örömet, izgalmat, boldogságot, 
melyet a kicsik élnek át minden egyes mikulás- ünnepen 
itt Sajóvámoson, a Kossuth Közösségi Házban.

Minden kicsi óvodás boldogan tért haza otthonába a 
szép ünnepség után.

Decemberben nemcsak a Mikulást ünnepeljük, hanem 
a Karácsonyt, a szeretet és az összetartozás ünnepét is. 
Így van ez a közösségekben és a családokban egyaránt. 
Ilyenkor kicsit lenyugszunk, felkészítjük szívünket a jó-
ság, a szeretet, a varázslat befogadására. Óvodánkban 
is nagy várakozással és készülődéssel telnek a napok. A 
közös karácsonyi ünnephez feldíszítjük a csoport fáját, és 
az Önkormányzat „Angyalkái” a gyerekek nagy ámulatára 
és örömére ajándékokat varázsolnak a fa alá. Boldogan 
veszik birtokukba a játékokat, és egész nap az önfeledt 
játék, a meghitt ünneplés és az összetartozás öröme tölti 
el kicsi szívüket. Kívánom, hogy a családok mindegyike 
ilyen örömmel, boldogan és békében készülődjön az év 
legszebb, legmeghittebb ünnepére. 

Végezetül az alábbi idézettel kívánok az óvodás gyere-
kek és munkatársaim nevében is

Boldog, Békés Karácsonyt és Szerencsés 
Új Esztendőt.

„Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz, 
 Egy új világ, hol teljesül mit vársz,
 Egy éjjel, tele fénnyel, mikor szikrázik a hó,
 Egy új nap, melyre bármi írható.”

Juhász Zoltánné
óvodapedagógus

Ezúton szeretnénk megköszönni  Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselő Úrnak, hogy Mikulás napi meg-
lepetésével örömet szerzett óvodánk gyermekeinek és 
dolgozóinak.

A Kincses Sziget Óvoda gyermekei és dolgozói
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MIKULÁS	ÜNNEPSÉG

Vassné Szokircsák Diána



Karácsonyi visszaemlékezés
Hogy milyen 

volt,- milyenek 
voltak a kará-
csonyi esték 
gyermekkorom-
ban-, máig em-
lékszem rájuk.
Már legalább 
két héttel előtte 
délutánonként 
összejöttünk 
valakinél lehe-
tőleg többen, és 
gyakoroltuk azo-
kat az éneke-
ket, amelyeket 
szenteste énekelni fogjuk az ablakok alatt. A gyakorlá-
sok olykor estékbe nyúltak, de mi ezt nem vettük észre. 
A szülők dolguk végeztével hallgattak bennünket, ha 
kellett segítettek bennünket.

Aztán elérkezett Karácsony délutánja, amikor az esti 
harangszó előtt már elkezdtük a kántálást, de az isten-
tiszteleten mi is részt vettünk.

A Megváltó születéséről hallott prédikáció, a felhangzó 
karácsonyi énekek és a megtelt templom,- mind arra ösz-
tönzött bennünket, hogy kántálásunkat minél hamarább 
folytathassuk.

De nem csak mi jártuk tovább az utcákat, hanem most 
már a felnőttek is. Hamarjában összeálltak az éneklő 
csoportok és mindenki a „saját” utcáját kezdte járni-, ház-
ról-házra. Az éneklők természetesen vegyes kórusként 
indultak útjukra. A „kicsik”, ahogy bennünket hívtak-, a 
„nagyok” előtt jártak 2-3 házzal mintegy előhírnökként.
Nyitott kapuk vártak szinte mindenütt bennünket, és a 
„szabad az Istent dicsérni” - kérdés után teljes szívből 

énekeltük a már jól is-
mert, kedves énekeket. A 
házak jutalma sehol sem 
maradt el. A néhány apró 
forintnak persze meg-
örültünk. A süteményt 
pedig sietve ettük meg 
és igyekeztünk tovább.

Mindeközben a felnőttek is zengték énekeiket szor-
galmasan. Ide kívánkozik feltétlenül, hogy a mi kis falunk-
ban a római-, és görög katolikusok is dicsőítették a világ 
Megváltójának születését: azóta ismerem szép énekeik 
nagy részét.

Azon az éjszakán még a téli időjárás viszontagságait 
sem vettük észre. A szeretet köteléke együvé tartozást 
jelentett gyermek és felnőtt, katolikus és református szá-
mára egyaránt.

Az az este ajándék volt mindannyiunk számára: a fel-
hangzó énekek még ma is ugyanolyan lélekemelőek és 
szépek mindenden keresztény ember számára.

Csiszár József
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KARÁCSONYI	KÖNYVAJÁNLÓ
Ahern,	Cecelia	(1981-):		Utóirat: Szeretlek
Bálint Ágnes: A szitakötők szigetén
Bartos	Erika:	Százlábú: versek óvodásoknak
Berg Judit: Meseleves, Mesék a Tejúton 
túlról
Carr, Allen: Leszokni a dohányzásról?
Dan, Brown: Inferno
Európai	gyermekdalok
Fejős	Éva:	Most kezdődik
Ferrero, Bruno:  25+1 karácsonyi történet
Fésűs	Éva:	Mesebeszéd
Gier, Kerstin: Zafirkék, Smaragdzöld 
Kabai Lóránt: Klór: versek
Kane, Ben: Spartacus a gladiátor
Keresztesi	József:	Rubin Szilárd: pályarajz
Kiss	Judit	Ágnes	(1973-):		Nincs új üzenet : versek
Knight,	Erika:	A horgolás iskolája
Kocsis	Eszter:	Kesztyűsbábok : (Színes ötletek 37.)
Kreatív karácsony : a legjobb dekorációk, menük és ajándék-
ötletek
Lackfi	János:	Százérintő: ölbeli játékok és mondókák
Marék	Veronika:	Öcsi és bátyó, Boribon cicája
Nyáry Krisztián:  Így szerettek ők 2 : újabb irodalmi
Rados	Virág:	In flagranti
Roberts, Nora: A múlt titkai, Örök kötelék
Russell, Rachel Renée:  Egy zizi naplója 1-2
Smith, Wilbur: Afrika mélye
Wass Albert: Az erdélyi magyar népművészet eredete
Weöres Sándor: Egybegyűjtött prózai írások
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helyezünk. Középmeleg sütőben (legjobb a levegőforga-
tásos) 10 percig alufóliával lefedve sütjük, majd az alufó-
liát eltávolítva 10 percig enyhén pirítjuk vigyázva, nehogy 
kiszáradjon.
Varázslatosan finom!

Karácsonyi beigli
Hozzávalók: 50 dkg simaliszt, 
1 ráma margarin, 2 egész
tojás, 5 dkg porcukor (ha 
nincs, lehet kristálycukor is), 
2dkg élesztő, 2 dl tej, pici só.
Készítés: Az élesztőt langyos tejjel, cukorral felfuttatjuk, 
a lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a tojást, 
az élesztőt, a cukrot, a sót és tejet. Gyorsan összedol-
gozzuk és két órán át deszkán pihentetjük.
Utána 4 cipót formálunk belőle, kinyújtjuk és rákenjük 
a tölteléket, felcsavarjuk, és sütőlemezre tesszük, majd 
tetejét megkenjük egy egész tojással. Egy órát langyos 
helyen kelesztjük, és utána átkenjük tojás fehérjével. Fél 
órán át hideg helyre tesszük. A sütőbe helyezés előtt az 
oldalait gyengén megszurkáljuk, nehogy felrepedjen, és 
20-30 percig sütjük. A sütő ajtaját ne nyitogassuk.
Töltelék: lehet mák és dió
30 dkg darált mák, vagy dió, 20 dkg cukor, 3 dl tej, 1 cs.
vaníliáscukor, citrom héj, 3 evőkanál búzadara.
A tejet felforraljuk, hozzáadjuk a darával elkevert mákot, 
vagy diót, végül a cukrot.
A kész beiglit hidegen éles késsel szeleteljük.

Jó étvágyat kívánunk!
Sajóvámosi Kisbíró Információs lap. Megjelenik: negyedévente. Terjeszti: Sajóvámos Polgármesteri Hivatal Kiadó: Sajóvámos Község Önkormányzata. 
Felelős	kiadó: Komjáthy Lajosné polgármester.	Felelős	szerkesztő: Komjáthy Lajosné. Szerkesztő: Molnárné Cseh Mária, Tördelés: Me-NET Kft. 
Miskolc Tel: (46)555-344, E-mail: menet@menet.hu, web: www.menet.hu. Nyomda: Budai Nyomda, Miskolc Meggyesalja u. 38. Szerkesztőség:	3712 
Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon/fax: (46)597-221 E-mail: sajovam@t-online.hu web: www.sajovamos.hu; ISSN	2063-496X	(Nyomtatott)/(Print)
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  Ünnepi asztalra
Az ünnepek közeledtével kez-
detét veszi a Karácsonyi előké-
szület. Az ünnepi asztalról nem 
hiányozhat a beigli. A Sajóvámosi 
Kisbíró kedvelt pisztráng és 
hagyományos sütemény receptjével kedveskedik az 
olvasóknak.

Karácsonyi Pisztráng

Hozzávalók:
fejenként 1-2 db pisztráng, 20 dkg vaj, só, halanként 1-1 
ágacska (kb 4-5 cm) fenyőgally
Elkészítése:	A halakat alaposan kívül-belül megtisztítjuk, 
besózzuk és 2 óráig pihentetjük. Egy lapos teflonserpe-
nyőt kivajazunk, majd a halakat belefektetjük úgy, hogy a 
hasukba egy-egy kiskanál vajat és egy-egy fenyőgallyat 


