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PROGRAMOK
MÁJUS 16. PÉNTEK

15.00 |Helytörténeti vetélkedő
18.00 |Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta előadása: Itthon 
Sajóvámoson: Miért lett és maradt nekem Sajóvámos a 
világ közepe?

MÁJUS 17. SZOMBAT

15.00 | Ügyességi vetélkedők
16.00 | Aszfaltrajzverseny
16.30 | Jelmezes görkoris felvonulás
17.00 | Családi napi kerékpártúra 
19.00 | Fussunk Vámoson futóverseny
20.00 | Asztalitenisz bajnokság

MÁJUS 18. VASÁRNAP

14.00-18.00-ig Népi játékpark, népi fakörhinta, népi kéz-
műves, lufi-hajtogató bohóc és Gólyalábas parasztkomé-
dia várja a kicsiket és nagyokat.
14.00-18.00-ig Újdonság a Ponizoo és Trambulin a kicsik 
számára 
14.00-18.00-ig Óriáscsúszda várja a kicsiket
16.00 Eredményhirdetés
16.15 Shotokan Karate bemutató
16.45 Óvodások tánca
17.00 VII. osztályos lányok tánca
17.15 Art Revolution Tánciskola
17.45 Feeling Dance Tánccsoport
18.15 Csemete Néptánccsoport
18.30 Kreatív Táncstúdió
18.45 Szőr István előadása
19.00 Köszöntőt mondanak:
          Komjáthy Lajosné polgármester asszony
         Molnárné Cseh Mária jegyző asszony, a Sajóvámosi 
Közösségi Házért  Közalapítvány elnöke
19.15 Díszpolgári cím átadása - Kovács János verse
19.30 Kívánságlufi eregetés, Szülinapi torta, Tombola
20.00 AZ EST SZTÁRVENDÉGE:
          PÉTER SZABÓ SZILVIA

Az idén május 16-18 között rendezi meg 
Sajóvámos Község Önkormányzata a 
Kossuth Közösségi Ház XII. születésnapját. 

Minden évben igyekszünk még változatosabbá, színesebbé 
tenni a kínálatot, újdonságokkal kedveskedni az idelátogatóknak. 
Az ingyenes gyermeknapi programok alkalmából izgalmas 
kikapcsolódásra invitáljuk a gyerekeket és szüleiket egyaránt. 
A programsorozat május 16-án pénteken helytörténeti 
vetélkedővel indul. A tanulókat az Arany János Általános Iskola 
pedagógusai készítik fel. Az eredményesen szereplő csapatok 
könyvjutalomban részesülnek.

Az első napot Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta 18 órakor 
kezdődő előadásával zárjuk. 
Május 17-én szombaton a sporté a főszerep. Ügyességi 
vetélkedők,  aszfaltrajzverseny várja a gyerekeket. Lesz 
jelmezes görkoris felvonulás a Közösségi Ház körül, majd 
17 órától kerékpártúrára indulunk.  A  kerékpáros túrázás 
élménydúsabb fajtája, ha csoportban bicajozunk. 
Az útvonal: Sajóvámos-Szirmabesenyő- Sajókeresztúr-
Sajóecseg- Boldva- Sajósenye-Sajóvámos. 
A túra hossza kb.17 km, melyre várjuk a kerékpározni szerető 
családokat, baráti társaságokat. A sportnap további részében 
futóverseny és asztalitenisz bajnokságot szervezünk. 

Május 18-án vasárnap tartalmas, izgalmas programokkal 
várjuk az idelátogatókat, lesz népi játszóház, fakörhinta, 
kézműves foglalkozás, lufi-hajtogató bohóc és gólyalábas 
parasztkomédia. 

A játék és pihenés mellett a gyerekeknek lehetőségük 
nyílik megismerkedni egy újdonsággal a Ponizooval, valamint 
trambulin és bohóccsúszda is várja a kicsiket. A programok 
ingyenesek mindenki számára. 
A kulturális műsorok 16 órától kezdődnek a Közösségi Ház 
szabadtéri színpadán. Lesz modern-tánc, néptánc karate 
bemutató és énekelőadás. Az ünnepi köszöntő után Díszpolgári 
cím átadására kerül sor. 
Nem maradhat el a szülinapi torta és a kívánság lufi eregetés 
sem.  20 órai kezdettel sztárvendégünk a 
népszerű énekesnő Péter Szabó Szilvia  
szórakoztatja a közönséget. 

A háromnapos programsorozatot 
Sajóvámos Község Önkormányzata 
és a Sajóvámosi Közösségi Házért 
Közalapítvány támogatja. 

Sok szeretettel várjuk a gyerekeket szülőket, nagyszülőket és 
mindenkit aki szeretne egy kellemes hétvégét eltölteni. 

Tötös Istvánné 
Kossuth Közösségi Ház  megbízott vezetője
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

* * *

Szemétszállítás
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

2014. január 1-től 
változás történt a települési 
h u l l a d é k s z á l l í t á s b a n , 
valamint a kéményseprési 
közszolgáltatásban. A 
szolgáltatás színvonala 
a  lakosság számára -  a 
már megszokott módon –  működik. (szemétszállítás, 
szelektív gyűjtőszigetek, lomtalanítás)
A  Sajó-Bódva Völgye és Környéke  Önkormányzati 
Társulás által szervezett közszolgáltatás alapján 
a BAZ. Megyei Katasztrófa védelmi Igazgatóság 
kijelölése alapján továbbra is a Cirkont Zrt  gyűjti be a 
közszolgáltatás keretében a települési szilárd hulladékot 
településünkről.
A közszolgáltató váltásával településünkön változás 
a gyűjtési napban nem következett be,  minden a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően történik.

2014. évi lakossági  szemétszállítási díj: 
120 literes kukaedény esetében: 336,-Ft/ ürítés  + 27% 
ÁFA= 426,72 Ft bruttó
60 literes kukaedény esetében: 178 Ft/ürítés +ÁFA = 
226,-Ft bruttó

A szemétszállítási díjat önkormányzatunk a szolgáltató 
felé megelőlegezi, ezért az utólagos díjbeszedés miatt 
kérjük a tisztelt lakosságot, hogy havonta, minden hónap 
tizedikéig szíveskedjenek rendezni a Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi csoportjánál.

Kéményseprés
A kéményseprési szolgáltatásban is változás történt.

A TERMOMENT KFT helyett az 
újonnan alakult gazdasági társaság, a 
Borsodi Kéményseprő KFT látja el a 
szolgáltatást.
Címe: 3525 Miskolc Tárkányi Béla u. 15. sz.
Elérhetősége megegyezik a 
Termoment KFT korábbi összes 
elérhetőségével, így a lakosság 
részére a kapcsolattartás változatlanul 
megmarad. A szolgáltatást végző 

személyek a jövőben nem változnak.

Ebtartás
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Sajóvámos 
Község  Önkormányzata ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Sajóvámos 

Támogatások

Sok önkormányzathoz hasonlóan Sajóvámos község 
is igyekszik az anyagi nehézségekkel küzdő lakosságát 
segíteni. Ennek egyik szép példája volt a január hónapban 
megvalósult Szociális Tűzifa kiosztása.   
Településünk 23 m3 tűzifát pályázati úton, valamint 15m3 
tűzifát saját anyagi forrásai terhére osztott ki az arra 
rászorulóknak.
Közel 70 család részesült a tél beköszöntével a 
természetbeni támogatásból.
A benyújtott kérelmeket teljes egészében támogatni 
tudtuk.

Az idei év kezdetén is Hivatalunk megkezdte karitatív 
tevékenységét a szociálisan rászorulók érdekében.  
500 személy részére sikerült EU élelmiszer segély 
csomagot osztanunk.

A csomag alapvető élelmiszereket  tartalmazott:   
kristály cukor, liszt, étolaj, száraztészta, melyet ezúton is 
köszönünk támogatóinknak.

* * *

község önkormányzat közigazgatási területén eb 
összeírást végez .

Tisztelt Ebtartó!
A települési önkormányzat 
az eb összeírás alapján 
az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi 
elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat 
tulajdonosa, tartója és 
más személyek jogainak, 
személyes biztonságának 
és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és 
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az eb összeíráskor 
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Önkormányzatunk az 
eb összeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az 
ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Az eb összeíró adatlap átvehető a Polgármesteri 
Hivatalban, továbbá letölthető a település honlapjáról 
(www.sajovamos.hu)

Az eb összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és 
eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:
- levélben postai úton,
- személyesen,
- megbízott útján.
Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje: 
2014. április 20. – 2014. május 20-ig. 

* * *

* * *
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Gazdálkodási, fejlesztési tervek
Önkormányzatunk a takarékos gazdálkodásának 
eredményeképpen nem volt érintett az 
adósságkonszolidációban, ezért a 10/2014. (II.19.) BM. 
Rendelet alapján 44 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesül. A támogatás kifizetésének 
időpontjáról még nincs konkrét információ, de a jelenlegi 
jogszabály alapján a kifizetés időpontja 2015.
A képviselő-testület döntése alapján ezt az összeget 
teljes egészségben az elhasználódott járdák  és utak  
felújítására kívánja fordítani, a költségvetési számlára 
történő átutalást követően.  

Szintén a pályázati lehetőség kihasználása 
eredményeként 2014-ben 20 millió Ft-os ráfordítással 
megújul az önkormányzati étterem tetőszerkezete. 

A 2013. évi felhőszakadás következtében 2 
önkormányzati híd is megrongálódott. Ezek helyreállítása 
2014-ben 23 millió Ft-os Vis major támogatással valósul 
meg. 
Jelenleg a közbeszerzési munkálatok folynak, valamint a 
kivitelező kiválasztása.

A 2014. április 6-i Országgyűlési
Képviselő Választás eredményei: 
04. számú országgyűlési egyéni választókerület, 
Kazincbarcika (feldolgozottság:99.25%)
Sz Név Jelölő párt(ok) Szavazat Százalék
1 Demeter Zoltán FIDESZ-

KDNP
16 152 37,38%

2 Miklós Árpád JOBBIK 12 033 27,85%
3 Klimon István MSZP-

EGYÜTT-DK-
PMMLP

12 004 27,78%

4 Gulyás Pál LMP 772 1,79%
5 Lakatos Krisztián MCP 534 1,24%
6 Kardos Mihály MUNKÁS-

PÁRT
353 0,82%

7 Zsiros László JESZ 230 0,53%
8 Kalanovicsné 

Fábus Éva
Zsuzsanna

SMS 213 0,49%

9 Frank Tibor A HAZA NEM 
ELADÓ

152 0,35%

10 Guba Csabáné KTI 120 0,28%
11 Kovács Imre 

József
SZOCIÁL-
DEMOK-
RATÁK

92 0,21%

12 Soltész Imre 
István 

KISGAZDA-
PÁRT-MIÉP

85 0,2%

13 Ormós László MDU 85 0,2%

14 Mata Szabolcs EGYÜTT 
2014

83 0,19%

15 Tiszaváry Fanni SEM 76 0,18%
16 Bezsilla Zoltán TBP 64 0,15%
17 Bódis Zsolt 

Ferenc
ÖP 58 0,13%

18 Orgona Ágnes SZEM-NŐ-
PÁRT

45 0,1%

19 Tóth Istvánné FKGP 43 0,1%
20 Balogh Izabella 

Margit
ÚDP 12 0,03%

21 Hafenscher 
Balázs

UMP 8 0,02%

Sajóvámos, 2014.04.09.  Helyi Választási Iroda

                                                             

* * *

Településünk bekamerázása
Településünk védelme érdekében képviselő-testületünk 

hat darab kamerát szereltetett fel a település frekventált 
helyeire. 

Bízunk benne, hogy kellő visszatartó hatást jelent a 
rongálók számára a térfigyelő kamera!

Állampolgársági eskü

Örömmel fogadtuk, hogy Körtvélyesi Istvánné 
Sajóvámos, Petőfi u. 26. szám alatti lakos ünnepélyes 
keretek között ez év február 25.-én a Kossuth Közösségi 
Házban polgármester asszony előtt állampolgársági 
esküt tett.

Szeretettel köszöntjük településünk „új” magyar 
állampolgárát.

* * *
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Választópolgár!
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. május 
25. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 
választását.

A magyarországi 
lakcímmel rendelkező 
magyar állampolgárok 
a u t o m a t i k u s a n 
felkerülnek a központi 
n é v j e g y z é k b e . 
A választáson 
Magyarország területe 
egy választókerületet alkot.

A választópolgár az Európai Uniónak csak egy 
tagországában gyakorolhatja választójogát. Az Európai 
Unió más tagállamának állampolgára akkor gyakorolhatja 
választójogát Magyarországon, ha magyarországi 
lakóhellyel rendelkezik, és legkésőbb 2014. május 9-én 
16.00 óráig kéri, hogy központi névjegyzékbe vétele az 
Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. 
Szavazni a pártok által állított pártlistára lehet, a pártlistán 
pártok közösen is állíthatnak jelöltet.
A választópolgár csak egy listára szavazhat.
 
Magyarországon, de a választás napján nem a 
lakcímén tartózkodó választópolgár szavazása

Fő szabályként mindenki a lakóhelye szerinti 
szavazókörben szavaz. Amennyiben a választópolgár a 
szavazás napján nem a lakóhelye szerinti településen 
tartózkodik, csak akkor élhet választójogával, ha az 
állandó lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzéken 
szerepel, és előzetesen kezdeményezte a lakóhelye 
szerinti helyi választási iroda vezetőjénél (jegyző) a 
lakóhelyétől eltérő település kijelölt szavazókörébe 
való átjelentkezését. 

Átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmet 2014. május 
23-án 16.00 óráig lehet benyújtani a választások hivatalos 
honlapján a www.valasztas.hu internetes oldalon, 
ügyfélkapun keresztül, levélben, vagy személyesen 
a lakóhely szerint illetékes választási irodánál. Ha az 
átjelentkezést követően a választópolgár meggondolta 
magát, 2014. május 23-án 16.00 óráig visszavonhatja, 
vagy módosíthatja átjelentkezési kérelmét.
 

A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás 
napján külföldön tartózkodó (pl. dolgozó, tanuló, 
turista) magyar választópolgárok szavazása:

 Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne 
élni a választójogával, annak legkésőbb 2014. május 
17-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti 
névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint illetékes 
jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, 
a választások hivatalos honlapján a www.valasztas.hu 
honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a 
www.magyarorszag.hu honlapon.

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország 
külképviseletein szavazhatnak, levélben nem!
Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, 
főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a 
Külügyminisztérium honlapján.
a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában 
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva 
tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be a 
mozgóurna iránti kérelemét legkésőbb 2014. május 
23-án, pénteken 16.00 óráig a helyi választási irodához, 
ezt követően a szavazás napján, a szavazatszámláló 
bizottsághoz - legkésőbb 15.00 óráig - meg kell 
érkeznie. 
 
 
Az átjelentkezéssel szavazók, valamint a település 
szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása:

Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, 
illetve település szintű lakóhellyel rendelkezik, akkor 
az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a 
szavazatát. 

Amennyiben a polgár település szintű lakcímmel sem 
rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától 
vagy a Nemzeti Választási Irodától –kérheti névjegyzékbe 
vételét.

Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, 
az alábbiak szerint:

 A fogyatékossággal élő választópolgár a következő 
segítséget igényelheti választójogának gyakorlása 
érdekében.
-   Braille – írással készült értesítő megküldése, 
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag 
megküldése, 
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. 
- mozgóurnát kérhet

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott 
segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a 
szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére 
lehet.
 

Molnárné Cseh Mária 
jegyző

HVI vezető
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ŐRIZZÜK ÉRTÉKEINKET !
Sajóvámos község életében 2014. január 18.- 19. 

virradóra olyan sajnálatos esemény történt. 
A település központjában lévő I.-II. Világháborús 

Hősi Emlékművet – akkor még ismeretlen tettesek- 
megrongálták, mely hírre velem együtt minden jóérzésű 
sajóvámosi lakos felháborodott, és megborzongott.

A rongálás tényéről polgármester asszony 2014. 
január 19-én 925 órakor értesítette Zentai György rendőr 
törzszászlóst, valamint a 112-es segélyhívón keresztül a 
Járási Rendőrkapitányságot.

Rendőreink gyorsaságának, pontosságának 
köszönhetően sikerült alig 10 órán belül a tettesek 
kilétét felderíteni, mely örvendetes eredmény, - amit 
szeretnék a település lakosságával megosztani.

Kiemelkedő munkát látott el a nyomozásban Zentai 
György és Ujj Csaba  rendőr törzszászlós, akik 
megvalósították a Rendőrség szlogenjét:

      
„Szolgálunk és Védünk!”

Tettükkel és cselekedetükkel  megvédték  Sajóvámos 
egyik kiemelkedő értékét, Hősi Emlékműjének 
megrongálóit felkutatva.

Szeretnénk az újság hasábjain ismét köszönetet 
mondani a Rendőrség Sajóvámoson kifejtett munkájáért. 
Rendőreinket a képviselő-testület nevében Polgármester 
asszony oklevéllel és szerény vásárlási utalvánnyal 
jutalmazta. 

Tűzgyújtás
Már elkezdődött az avar és a 
növényi hulladékok „szokásos” 
égetésének időszaka, melyeknél 
fontos a fokozott odafigyelés, 
hiszen a felügyelet nélkül hagyott 
tűz könnyen továbbterjedhet és 
életveszélyt, vagy súlyos anyagi, 
környezeti károkat okozhat. 

Kerti égetés tűzvédelmi anyagi szabályai:

kizárólag szélcsendes időben végezhető az égetés, • 
ha feltámad a szél, annak erősségétől függően a 
tűzet, azonnal el kell oltani,
a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen • 
szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása 
a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, 
vagyoni és környezeti kárt nem okoz,
a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a • 
tűz gyújtója köteles gondoskodni,
az öltözet a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjék • 
(kerülni kell a bő, lebegő ruházatot, a tűz közelségét),
a tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket • 
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg eloltható. (lapát, kerti 
csapra szerelt locsolótömlő),
az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a • 
parázslást meg kell szüntetni,
az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat • 
semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve 
veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

Kerti sütés szabályai:

kizárólag szélcsendes időben végezhető a sütés, ha • 
feltámad a szél, annak erősségétől függően a tüzet 
azonnal el kell oltani,
akkora tüzet szabad csak rakni, amit a rendelkezésre • 
álló eszközökkel, erőkkel el lehet oltani (legyen 
készenlétben víz, vödör, homok, lapát),
az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben, • 
vagy süllyesztett vashordóban, esetleg műszakilag 
megfelelően kialakított sütőhelyen kell elhelyezni, 
vagy körbe kell árkolni a tűzgyújtás előtt,
a sütőhely kialakításánál fogva a környezetére • 
tűzveszélyt ne jelentsen (szakszerűen kivitelezett 
égéstermék elvezetés, éghető anyagtól mentes 
környezet),
a sütési hely megválasztásnál számolni kell a • 
kedvezőtlenül változó széliránnyal, tovább tekintettel 
kell lenni arra, hogy a szél erősségének változása 
a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja, 
illetve a felröppenő nagy távolságra elszálló izzó 
zsarátnokokra,
TILOS a tüzet őrizetlenül hagyni,• 
a gyerekeket ki kell oktatni a tűz veszélyeire (a • 
parázzsal, tűzzel való pajkosság veszélyeire fel kell 
hívni a figyelmet és meg kell tiltani),
a szabadtéri főzéshez, sütéshez, grillezéshez • 
használt eszközök stabilan kerüljenek megtelepítésre 
(a felboruló sütőhely égési sérülést okozhat, illetve 
a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén szintén 
gyújtási veszélyt jelenthet),
az égetés, sütés befejeztével a tüzet el kell eloltani, • 
úgy hogy a tűz ne gyulladjon vissza, (a parázsló 
részeket vízzel le kell locsolni, vagy homokkal, földdel 
összefüggően le kell fedni és várni, amíg a teljes 
füstölgés, gőzölgés megszűnik.)
meg kell győződni arról, hogy nem maradt izzó, • 
parázsló anyag, mert az tűzveszélyt jelent.

* * *
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Önkormányzat költségvetése
Önkormányzatunk a februári ülésén elfogadta
a 2014. évi költségvetést.

Bevételi, kiadási főösszegét    
277.023 ezer Ft-ban

működési költségvetési bevételét 
175.118 ezer Ft-ban

felhalmozási bevételét 
0 ezer Ft-ban

működési költségvetési kiadását
217.023 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési kiadását
60.000 ezer Ft-ban

 
Költségvetési egyenlegét  (mely a tárgyévi költségvetési 
bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások 
különbözetéből adódó, az előző év költségvetési 
maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési 
hiány) 

101.905 ezer Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét
-41.905 ezer Ft-ban

felhalmozási költségvetési egyenlegét
-60.000 ezer Ft-ban

állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület  az önkormányzat irányítása alá 
tartozó  Polgármesteri Hivatal támogatását 51.235 e Ft 
ban, a Kincses Sziget Óvoda támogatását 34.637 e Ft-
ban állapítja meg, melyek működési támogatások. 

MÁRCIUS 15-e SAJÓVÁMOSON

A 4. osztályos tanulók izgatottan készültek a Nemzeti 
Ünnepre, hiszen Ők szerepeltek.

Már február eleje óta próbáltunk, volt is mit, mert a 
táncos betétek, a sok vers és a mozgás összehangolása 
kitartást és összpontosítást kívánt. Az ünnepség előtti 
hetekben a Kossuth Közösségi Házba is átmentünk és 

ott is délutánokat töltöttünk a próbákkal. Minden diák 
tudta jól, hogy a falu szeme rajtuk lesz és így kellő 
komolysággal álltak a feladathoz. 

A főpróbára lelkesen vártuk Ilonka nénit - iskolánk 
igazgatóhelyettesét - hogy nézze meg a produkciót és 
mondjon véleményt róla.

Elérkezett a nagy nap! Mindenkire átragadt a Márciusi 
ifjak bátorsága, megszólalt a zene és színpadra lépett az 
első szereplő. Zúgott a Nemzeti dal, jött a toborzó tánc, a 
csatajelenet. Minden diák hibátlanul, határozottan, szívet 
melengető beleéléssel alakította a ráosztott szerepet.
A műsor végén, a Szózat után felhangzott a taps. 
Mindenki megnyugodott, hogy tetszett a műsorunk. Iluska 
néni külön dicsérete nagyon jól esett a 4. osztályosoknak. 
Köszönjük!  

Bodnár Judit osztályfőnök

AZ 1848-49-ES FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARCRA 

EMLÉKEZTÜNK
Nemzeti ünnepünket idén szép tavaszi napként értük 

meg, igaz a hét végére viharos volt már az időjárás. 
Március 15-én, az 1848-49-es forradalmi hőstettek 166. 
évfordulójára emlékezett az ország. 
Mi itthon a Kossuth Közösségi Házban emlékeztünk meg 
legnagyobb nemzeti ünnepünkről, melyre Iskolánk tanulói 
és dolgozói hívták Községünk lakosságát. Ez alkalommal 
március 14-én, 15 órára szólt meghívásuk

E lélekben összefonódott órára teljesen megtelt 
a díszterem, hogy együtt ünnepeljünk velük, a 4. 
osztályosokkal, ami „márciusi ifjainkkal.”

A Himnusz eléneklése után Iskolánk Igazgatója, 
Póczos Barnabásné köszöntötte a jelenlévőket és 
méltatta az ünnep jelentőségét: „ A legdicsőbb forradalom 
tanít bennünket, hogy az értékek sorában mindig a haza 
szabadsága, szeretete álljon az élen. Majd így folytatta: 
-Ha igazán örökségünknek érezzük elődeink harcát 
a hazáért, akkor gondoljunk  hálás szívvel a neves 
és névtelen hősökre?” fejezte be szép gondolatait, 
Igazgatónő.

A Nemzeti színeket szimbolizáló színpadkép előtt a 
műsort szavalatok nyitották meg, majd megismerhettük 
az Európai-forradalmak előzményeit. Majd ismételten 
verseket hallhattunk ifjaink előadásában. 



7

KINCSES SZIGET ÓVODA HÍREI
„Kerekecske dombocska,

Kisütött a napocska,
Felhő mögül kandikál,

Itt a tavasz, ébredj már!”

Egy régi meséből szeretnék idézni: „… Kis Bence 
megtudta Marika nénitől, hogy az ember nagyon sokáig 
kiscsoportos. Közben jön a Télapó meg tavasszal a 
nyuszi. Aztán lesz Anyák napja, vagyis nagyon sok 
érdekes esemény lesz, s azt mind meg kell várni a 
kiscsoportban.”

Valóban így van ez a mi óvodánkban is. Három hete 
még a telet búcsúztattuk farsangi mulatságunkkal. 

Együtt énekeltük, hogy „Itt a farsang áll a bál”, néztük a 
gyermekek ötletes jelmezes felvonulását, láttuk mennyire 
izgulnak, hogy vajon nyernek e a tombolán.

Most örülünk a tavasz ébredésének a napsütésnek 
és annak, hogy egyre több időt tudunk eltölteni a 
szabadban.

Látjuk óvodás gyermekeinken, hogy hétről-hétre mennyit 
fejlődnek, önállósodnak, tudásukban gyarapodnak. A 
nagycsoportosok már az iskolai életre készülnek, melyben 
nagy szerepünk van nekünk, óvónőknek.

Óvodánkban a Tevékenységközpontú nevelési program 
szerint dolgozunk.

Olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtésén 
fáradozunk, ahol érvényesül az inklúzió: az elfogadás, 
a megbecsülés és a szeretet a gyermek felé. A nevelés 
folyamán arra törekszünk, hogy a gyermek tisztába 
legyen egyediségével, de elfogadja és tisztelje a 
különbözőséget.

Igyekszünk a pedagógiai intézkedéseket a 
gyermek személyiségéhez igazítani. Nagy hangsúlyt 
fordítunk a szabad játéktevékenység lehetőségének 
megteremtésére, mely fejleszti a gyermek kreativitását, 
megismerő tevékenységeit, ami áthatja az óvodai élet 
egészét. A gyermek egyéni képességfejlettségének 
megfelelően igyekszünk sikerélményhez juttatni minden 
gyermeket, kialakítani pozitív „Én”képüket.

Intézményünkben jelenleg mindhárom vallás szerinti 
hitoktatás logopédiai és angol oktatás folyik. Évente 
több alkalommal szervezzünk mese és zenés előadást 
a gyermekek részére. Gyermeknap alkalmával kirándulni 
visszük az óvodás gyermekeket, melyet nagy izgalommal 
várnak.
Arra törekszünk, hogy minél jobbá és élménydúsabbá 
tegyük gyermekeink óvodai életét.
A programok megszervezése során minden alkalmat 
megragadunk a hagyományok, ünnepek ápolására, ezzel 
is fokozva a közösséghez tartozás élményét.
Természetesen adottságainkat, lehetőségeinket 
figyelembe véve nem zárkózunk el a szülők

ötleteitől, kéréseitől sem.

„A gyermekek fejlődése szempontjából döntő 
fontosságú, hogy érezze, nem csak szeretik, hanem 
olyannak szeretik amilyen”
(Hermann Alice)

Baloghné Piszkor Erika óvodapedagógus

Egyik legismertebb versünk – a Nemzeti dal zenéjére a 
szereplőknél megjelent a kokárda, és feltűzték egymásnak 
a zenei aláfestés alatt. 

A szemet gyönyörködtető és lélekemelő kép után 
elhangzott Jókai Mór: 1848-iki kokárda című verse. 
Szavakkal alig kifejezhető eseményeknek lehettünk még 
tanúi a legdicsőbb forradalmunkról.
Felhangzott a Toborozó ének, láthattuk a lányok 
hibátlanul bemutatott táncjátékát, a kardot forgató fiúkat, 
akik csatajeleneteikkel emlékeztettek bennünket arra, 
hogy hős elődeink mindent elkövettek a forradalom 
kivívásáért. 

Szomorú, hogy a győztes csaták után az élet mégis 
úgy hozta, hogy a magyar seregeknek Világosnál le 
kellett tenniük a fegyvert. S Aradon 1849. Október 6-án 
tizenhárom honvéd tábornokot végeztek ki. Öröm volt 
látni, ahogyan a mi „ifjaink” felidézték azokat a napokat, 
amikor a forradalom még reményekkel és bizakodással 
töltötte el a magyar nemzetet.

 Arany János, az aradi nemzetőr mondta:
- Nem elég csak emlegetni, tudni is kell jól szeretni, tudni 
bölcsen a hazát! 
Diákjaink nem csak emlegették, de éreztették is velünk, 
hogy szeretik ezt a hazát.
Köszönjük negyedik osztályosainknak ezt a lélekemelő 
és felejthetetlen ünnepi műsort. Mindannyiunk nevében 
kijár a köszönet a felkészítő tanárnőnek; Bodnár Juditnak 
is, aki az előadott műsor összeállítója és vezetője volt. 
A Szózat hangjaival zárult az emlékeztető ünnepi műsor.

Csiszár József



8

LABDARÚGÁS
Az összefogás ereje

Idén nyáron lesz 20 éve, hogy az 1991-ben újra alakult 
sajóvámosi labdarúgócsapat első ízben benevezett a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei labdarúgó bajnokság 
Körzeti osztályába megkezdve ezzel, azóta is tartó 
folyamatos szereplését, biztosítva a labdarúgás iránt 
érdeklődő helyi fiatalok szervezett sportolási lehetőségét 
és a sportot kedvelő lakosok szórakozását. 20 év, az első 
bajnokság, ill. 23 év, a megalakulás óta, mely rengeteg 
örömmel, élménnyel, lemondással és munkával telt.
Munka, melynek eredménye a régi műtrágyatelep és 
nyakig érő gaz helyén álló focipálya. Lemondás, rengeteg 
szabadidőről az elvégzendő munka javára.
Öröm, az első vámosi pályán játszott mérkőzés, az első 
villanyfényes mérkőzés, vagy a győztesen megvívott 
találkozók miatt.
Élmény, a szomszéd települések felett aratott győzelmek, 
vagy a Körzeti osztályban szerzett bajnoki cím – mely 
feljutást ért – megünneplése kapcsán. 

Folyamatos szereplés, munka és élmények, melynek 
hátterében két dolog áll, a megalakulás óta: az 
Önkormányzat támogatása és a sportbarátok önzetlen 
munkája! Két fontos pillér, amelyből csak az egyik 
hiányával is, nem alakulhatott volna ki ilyen rendezett 
környezet napjainkra! Nehéz lenne összeszámolni, 
a ráfordított anyagi javakat és az eltöltött önzetlen 
munkaórákat, melyek egyre csak emelkednek.
Az első években a pálya kialakítása, rengeteg kocsi föld 
ideszállításával, a terepszint megemelésével. Az öltöző 
kialakítása, pálya elkerítése, füvesítése. Majd évekkel 
később a pálya feltúrása, a talaj alatt „lappangó” műtrágya 
réteg kiszedése miatt, mely gátolta a füvesedést. 
Később a világítás kiépítése és még sorolhatnám, hogy 
a folyamatos apróbb munkákat (pálya nyírása, vonalak 
felfestése stb.) ne is említsem. Mivel pedig azok az 
emberek, akiknek ez fontos mindig jobbat akarnak, így a 
munkáknak és az összefogásnak soha nincs vége. Mint 
ahogy nem volt vége 2013-ban sem.

SPORT HÍREK A 2013-as év két fő feladata volt, a pálya 
locsolhatóságának biztosítása, saját kútról történő 
víznyeréssel és a pályát övező korlátok festése, korrózió 
elleni védelme. Mindkét feladatot sikerült megoldani, 
köszönhetően az önzetlen emberi segítségeknek.

Mielőtt még nagyon gondolkodni kellett volna, hogy 
kivel fúrassunk kutat, Bertók Csaba tagtársunktól jött a 
felajánlás, hogy két szirmabesenyői barátjának megvan 
az ehhez szükséges házi készítésű felszerelése, és 
minden bizonnyal megcsinálják a sportkörnek ingyen, 
csak a szükséges anyagokat kell, hozzá megvásárolni. 
Csabának igaza lett, hiszen a barátai valóban ingyen, 
csak a barátság és a sport szeretete miatt, megfúrták a 
kutat. Cserébe a munkavégzés alatt, bográcsban készült 
gulyás és egy-két üveg sör jutott. A kút kész lett, de ahhoz, 
hogy használni tudjuk ki kellett tisztítani is, amihez nem 
volt meg a szükséges eszközünk. A megoldás ezúttal 
Sajósenyéről érkezett Nagy József személyében, aki első 
hívó szóra hozta a szivattyúját és kitisztította a kutat. A jó 
vizű kút immár megvolt, de kellett hozzá egy szivattyú 
és szerelvények is, amivel a vizet a felszínre hozzuk és 
bejuttatjuk a pályát övező locsoló hálózatba. Az eszközök 
beszerezését követően, ezek beépítése is megtörtént, 
immár saját erőből – hiszen ehhez már megvoltak 
nekünk is a szükséges eszközeink. A szivattyú védelmére 
szükség volt egy aknára is, melyet egy kútgyűrű képében 
találtunk meg, csak ide kellett szállítani Sajóivánkáról, 
ami már nem jelentett akadályt. Az akna lefedése és 
festése, pedig már csak gyerekjáték volt. Ahhoz, hogy a 
rendszer úgy épüljön ki, ahogy azt a sportkör vezetősége 
elgondolta, szükség volt még Csiszár István segítségére 
is, aki munkagépével – szintén ingyen, segítő szándékból 
– árkot ásott az elektromos vezeték lefektetéséhez 
azért, hogy ne kelljen állandóan és balesetveszélyesen 
hosszabbítóval megoldani az áramellátást. A rendszer 
egész nyáron üzemelt így kijelenthető, hogy ismét 
biztosított a pálya locsolhatósága, mindenki legnagyobb 
örömére.

Az összefogás erejével sikerült a másik fő feladatot 
is megoldani, hiszen egy előre egyeztetett szombati 
napon, mintegy 15 fő által sikerült lefesteni a pályát 
övező korlátokat is, köszönhetően a szorgos kezeknek, 
és a Demeter Péter sportbarátunk által felajánlott 20 liter 
festéknek. Ezzel egy időben 2-3 fő, a sövény nyírásán 
tüsténkedett, ami igazán szépre sikeredett, így sikerült 
az egyébként is tetszetős, iskolaudvari környezetet még 
szebbé alakítani.

A 2013-as év újból megmutatta, hogy mekkora értéke 
a sportkör a településnek és azt is, hogy mekkora a 
támogatottsága, a településen, és azon túl élők körében 
is. Bízva abban, hogy ez a támogatottság, az önzetlen 
segítség továbbra is megmarad, köszönöm ezúttal 
is mindenki segítségét és kívánok mindenkinek jó 
szórakozást a csapat mérkőzéseihez!

Tisztelettel:
Takács Gábor

elnök
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KARATE
Örömünkre szolgál, hogy Sajóvámos Község 

Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. évi 
költségvetésének terhére 60.000,-Ft támogatásban 
tudta részesíteni a Shotokan Karate Egyesületet, bízva 
abban, hogy ez a támogatás is hozzájárul az Egyesület 
által kitűzött jó eredményekhez. Balogh Krisztián szülő, 
az alábbi levelet juttatta el a képviselő-testülethez, 
melyben beszámol az évi eredményekről és megköszöni 
a testületnek az anyagi támogatást.  

Tisztelt Önkormányzat! 

Ezúton is szeretnénk megköszönni az elmúlt években 
nyújtott támogatást. Sajóvámos kis csapata 8 fővel 
képviseltette magát az idei SKDUN Európa Bajnokságon. 
A 8 fő összesen 4 aranyérmet, 1 ezüstérmet, 7 bronzérmet 
szerzett! Tudomásom szerint Magyarországon ez még 
egy csapatnak sem sikerült.
Legyünk büszkék gyermekeinkre. 
Résztvevők száma felnőtteknél 5-12 volt kategóriánként. 
Gyermekeknél 10-18 fő indult egy számban.

Eredmények: kata (formagyakorlat), kumite (küzdelem)
Kossuth Kornél: 1.hely, Európa-bajnoki cím - egyéni 
kumite 
Kovács Száva: 1.hely, Európa-bajnoki cím - csapat 
kata; 3. hely - egyéni kata; 3. hely - egyéni kumite
Bánrévi Zsófia: 1.hely, Európa-bajnoki cím - csapat 
kata; 3. hely - egyéni kumite; 4. hely - egyéni kata 
Bihari Lilla: 1.hely, Európa-bajnoki cím - csapat kata
Balogh Krisztián: 2.hely - egyéni kata; 3. hely - egyéni 
kumite
Bihari Vilmos: 3.hely - egyéni kata; 3. hely - egyéni 
kumite
Balogh Adrián: 3.Hely - egyéni kata

Tisztelettel: Balogh Krisztián szülő

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI 
BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS 

RENDSZER
LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

2014. ÁPRILIS

Drogozik a gyerek?!
Tapasztalataink szerint a legtöbb gyermek nem kerül 

kapcsolatba a drogokkal, de általában
elkerülhetetlen, hogy ez minden esetben így legyen.
A fiatalok ma sokkal korábbi életkorban találkoznak a 
tudatmódosító szerekkel, mint gondolnánk.
A médiák, a barátok, idősebb társaik sok információt 
közvetítenek ezekről az anyagokról.
Sajnos a tapasztalatok azt igazolják, hogy a kábítószerek 
szervezetre gyakorolt hatásáról, valamint a fogyasztásból 
adódó egyéb következményekről már keveset tudnak.

Miért fogyasztanak a fiatalok kábítószert?
A megkérdezettek, akik drogokat fogyasztanak, a „ 

Miért?”-re az alábbi okokat sorolják fel:
- lázadni, megbotránkoztatni akarják az embereket ;
- a drogfogyasztás a baráti csoporthoz tartozást jelent;
- kockázatot akarnak vállalni;
- szórakozásból, szórakozás közben;
- ezzel társaik előtt elismerést nyernek;
- ez a „kor divatja”;
- ez az éjszaki élet része, tombolás;
- ezzel felnőttnek akarnak látszani;
- menekülés a társadalmi valóság elől;
- unalomból;
- aránylag könnyű hozzájutni, s hamar hat.

A szülők a fenti okokat irreálisnak, vagy nevetségesnek 
tarthatják, a fiatalok részére azonban nagyon valósak, 
igazak. A fiatal nem a jövőnek, hanem a mának akar élni, 
annak megfelelni!

A szülőnek kell elsősorban segítséget nyújtani ahhoz, 
hogy gyermeke belássa, a drog mennyire veszélyezteti 
egészségét és egész jövőjét.

Hogyan segíthet a szülő a gyermekének?
A szülő igen sokat tehet azért, hogy gyermeke hogyan 
viselkedjen, mit tegyen és mit ne tegyen. Kár, hogy nem 
mindig hiszi el, hogy a legnagyobb hatást ő érheti el 
gyermekénél!
Ha először fordul elő drogfogyasztás, alapvető a szülő-
gyermek közötti nyílt, segítő szándékú beszélgetés. 
Fontos, hogy érezze a gyermek a határozottságot, 
következetességet, gondoskodást, s ne legyen a 
szülőelutasító. Mutasson rá a drogfogyasztás veszélyeinek 
néhány ok-okozati összefüggésére:

Hallgassa meg a szülő gyermekét!
A szülőnek oda kell figyelnie gyermeke  -
mondandójára.
Ne mindig az ő véleménye legyen az első, hagyjon  -
lehetőséget a gyermek problémájának kifejtésére.

ELBIR
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Helyes, ha érezteti, hogy segítő szándékkal kíván  -
beszélni gyermekével, s az nem felelősségre vonás, 
vagy elmarasztalás.
Helyes, ha kimutatja, hogy érzékeny problémáira, ha  -
átérzi azt, amibe a gyermeke belekerült!
Fontos szülői magatartás viszont, hogy a gyermek  -
tudja, „az ajtó mindig nyitva áll előtte”, meghallgatására, 
beszélgetésre készen állnak!
Rendszeresen időt kell fordítani egymásra, beszélgetni  -
kell a problémákról, gondokról!
Ha a szülő következetes tud maradni, elkerülheti, hogy  -
gyermeke azt mondja róla, igazságtalan, a gyermek 
tudja, hogy mit kaphat, mi várható.
Fontos, hogy olyan tevékenységet ajánljon  -
gyermekének, úgy működjön vele együtt, hogy ez a 
drogfogyasztást felülmúló kínálat legyen.
Fontos tudni azt, hogy gyermeke általában barátai  -
hatására, barátaival próbálja ki először a drogokat, 
ezért is fontos, hogy a szülő ismerje gyermeke barátait, 
és lehetőleg többször találkozzon velük!
Fontos, hogy a fiatal érezze a megbecsülést,  -
környezete kiegyensúlyozottságát!
Ismerje el gyermeke teljesítményét, ezzel erősítse  -
önbecsülését! Ez teszi őt kreatívvá, mely megvédheti 
a drogfogyasztástól.
Ne bántalmazza gyermekét sem szóval sem tettel! Ne  -
tartson „előadást” gyermekének – emlékezzen saját 
tapasztalataira: milyen érzés azt hallgatni? A „lelki 
prédikációk” nem segítenek azokon, akiknek igazi 
segítségre van szükségük.

_____________________________________________
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
Tel: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37

SMS VENDÉGE

A Sajóvámosi Művészeti Staféta keretein belül a 
rendezvény házigazdája, Szekrényes Miklós 2014. április 
17-én Kiss Judit Ágnest invitálta beszélgetésre. 
Az este egy különleges előadással indult: a közönség a 
József Attila-díjjal elismert költőnő hat versét hallgathatta 

KULTÚRA

– és nézhette – meg Szekrényes Miklós diákjainak 
előadásában. A rendhagyó stílusban bemutatott művek 
ugyanis felértek egy-egy önálló színpadi produkcióval. 
Látott már talpig rózsaszínben pompázó lánykát 
metalosan verset hörögni? Esetleg hallott már a vágtató 
vércsigákról? Aki nem, bánhatja, hogy lemaradt!

A szókimondó verseiről ismert, oboán játszó, 
drámapedagógusként is működő sokoldalú költőnőről 
a beszélgetés során számos érdekességet tudhattunk 
meg. Például azt, első verseskötete, az Irgalmasvérnő, 
viszonylag későn jelent meg, mivel attól tartott, kiderül: 
ezek a versek nem is olyan jók. Azt, hogy a „költők is 
emberek”, mi sem bizonyította jobban: annak ellenére, 
hogy a kötet megjelenése egy csapásra ismertté 
tette nevét az irodalmi berkekben, bevallása szerint 
folyamatosan szüksége van a pozitív visszajelzésekre. 
Szerencsére itt kapott belőle: a közönség soraiból 
többen dedikáltatták egy-egy kötetét. Azt hiszem, többen 
osztoznak véleményemben, miszerint egy szimpatikus, 
színes egyéniséget és alkotót ismerhettünk meg a 
személyében.

Az est végén a résztvevők kedvenc kortárs költőjük 
tollából származó vers felolvasásával kapcsolódtak be 
a programba, megemlékezve ezzel a magyar költészet 
napjáról. 

Igazán sokszínű irodalmi est volt, nagyon örülök, hogy ott 
lehettem! Szívből remélem, jöhetünk még „esemesezni”, 
és a jövőben egyre többen részesítenek majd előnyben 
ilyen programokat a tévénézés helyett.

Havril Tímea



KI NE SZERETNÉ A TAVASZT? 
Az újraébredésnek, a megújulásnak, a fák virágba 

borulásának az idejét. Mi halandók is szeretnénk 
megtisztulni, jobbá válni, szeretnénk feltámadni testi, 
lelki bajainkból. Mi segíthet a magújulásban? Az első 
fontos dolog, rádöbbenjek arra, hogy szükségem van a 
megújulásra. A hívő ember tudja kinek a segítségével, 
Ő küldött nekünk jeleket, mutatná a helyes utat, hogyan 
szabaduljunk meg szellemi tespedtségünk fogságából. 
Én az Úr törvényei mellett ilyen mankónak tekintem a 
kulturális összejöveteleket is.
Szívesen elmegyek a Kossuth Közösségi Házba szervezett 
rendezvényekre. Nemcsak azért, hogy kiszakadjak egy 
kicsit a mindennapok taposómalmából, hanem azért is, 
hogy megadjam a tiszteletet azoknak, akik nem sajnálják 
feláldozni idejüket a kultúra ápolására. 

Márc. 15-ei 
ünnepségen a 4. 
osztályos tanulók 
lelkes kis csapata, 
a mi gyermekeink 
sugározták felénk a 
hazaszeretet mély 
érzését, mely az ő 
tolmácsolásukban, a 
régi hősök szívéből 
áradt felénk. A szabadság elvesztésén érzett bánat, majd 
a „Költő visszatér c. dal” bizony kicsalták szememből a 
hála könnyeit.

Márc. 22-én az „Összefogás” 
című kiállítás ügyes kezű elismert 
felnőttek és még csak a szárnyaikat 
bontogató fiatal művészek 
rajzai, festményei, grafikái és 
kavicsképei nagyszerű munkák. 
Lelkük üzenetét felénk árasztó 
sugallatok. A szépség, a barátság, 
a szerelem, az összetartozás, az 
egymásba kapaszkodás, a népi 
motívumok, szebb jövő utáni 

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA…
Egy kiállítás margójára....Valahol azt írtam, hogy az 

ÉRTÉK, a SZÉPSÉG és a TEHETSÉG utat tör magának. 
MINDIG!! MINDIG?? Amikor nézzük és látjuk ezeket 
az alkotásokat több kérdés is felmerül....honnan-hová? 
Honnan indultak ezek az őstehetségek...?? Hová 
érkeznek-érkeznek majd....??? Vagy többé nem látjuk 
ezeket az időnként kezdő és/vagy már egészen művészi 
értékig kiteljesedett világukat. Nagy kár lenne értük és 
nekünk is, akiket látva nevelnek, éreztetnek a szépre és 
a jóra. Köszönet a szervezői lehetőségért és köszönet az 
alkotó, gondolkodó, álmodozó, érzékeny művészeknek....
az EMBERNEK!!!

Gável Ili
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vágyat árasztják felénk. Nagyszerű élmény volt, a szép 
megnyitóról még nem is beszéltem.
      

Egy kedves invitálás a Sajóvámosi Művészeti Staféta 
rendezvényére, amit az Önkormányzatunk, és a Szépírók 
Társasága, valamint a Magvető Kiadó támogat szintén jó 
alkalom volt egy kis feltöltődésre.

A vendég Krusovszky Dénes költő, író és műfordító 
volt.
A mai kor embere kevés verset olvas, ha igen, gyakran 
csak személyes élmény kapcsán. Egy írót megismerni, 
annak gondolatvilágával azonosulni, számomra a 
vele való személyes találkozás révén az igazi. Az 
irodalmat nagyon jól ismerő Szekrényes Miklós tanár úr 
kérdésein keresztül egy kicsit megismertük a költő életét, 
munkásságát és verseit.

Még fiatal, 1982-ben született Debrecenben. Az olvasási 
vágy már gyermekként hatalmába kerítette, az órákon, 
a pad alatt suttyomban Mikszáth könyveket olvasott. 
Radnóti Miklós versei álltak hozzá a legközelebb. Még 
csak általános iskolás volt, de már fabrikált verseket. 
Középiskolásként nyert a Sárváron rendezett irodalmai 
pályázaton és attól kezdve szerelmese lett az irodalomnak, 
az ELTE Bölcsészkarán végzett.
Megjelent kötetei: Az összes nevem (2006), Elromlani 
milyen (2009), egy német kiadvány
Stuttgartban (2011), A felesleges part (2011), A befelé 
nyíló ajtó (mesejáték 2012), és egy drámát is írt, Az 
Üveganya, amit a Zalaegerszegi Színház adott elő.

Most jelent meg „Mindenhol ott vagyok” gyermekversek 
kötete.
Általános iskolás gyerekek a kötet verseiből összeállított 
idézetekkel a gyermekvilág sokszínűségét varázsolták a 
terembe.
 E kötet főhőse egy nyolc éves forma kisfiú, aki kicsit 
érzékenyebb, mint az átlag.
 Nem én vagyok „lehet, hogy még nem vagyok semmi,
        pedig mindenhol ott vagyok.”

Rácsodálkozik az őt körülvevő világra, a pocsolyára, a 
padon galambot etető nénire, a tükörképre a kirakatban. 
Tükröződöm

„Sokkal jobban látszom,
mint tavaly és mi lesz még,

ha ez így megy tovább?”
Folytatás a következő oldalon



Miért van szegénység, mitől félünk a sötétben, mi az a 
növekedés, mi rosszat tett a bácsi, akinek a padon kell 
aludni?  
Olykor humorosan, Nevetnem kellett: „amikor a tanár 
néni tüsszentett” 
majd dacosan viselkedik. Csak

„Miért hisztizek már megint?
Csak.

Miért nem értik ezt a felnőttek?
Csak.

Miért nem vállaljuk a szívünk mélyén felébredő együtt 
érző szeretetet?
Zoli sír „és nem is azért sírt tornaóra után,
               mert ő dobta a legkisebbet,
               hanem mert emiatt mind kinevettük,
               én is, pedig sajnáltam közben,
               de mégsem mehettem oda hozzá
               mindenki előtt.”
A verseket olvasván visszaszálltam gyermekkorom szép 
és csúnya, a jó és rossz emlékeibe, gyermekként és 
felnőttként is foglalkoztató lét és elmúlás titkaiba.
Bátor

„aki az aluljáróba este egyedül is lemegy,
nagyon bátor,

aki akkor sem sír, ha többé nem láthatja a
nagymamát,

inkább mégsem
vagyok bátor.”

Nem ment sehová „Mióta a nagymama elment,
                                folyton azon gondolkozom, 
                                vajon mi történt,
                                mert szerintem nem ment sehová,
                                de az is biztos, hogy nincsen itt.”
Amit mesélni akartam

„és azt mondták, hogy biztos nagyon elfáradtam,
ha ennyit beszélek,

pedig még el sem kezdtem, amit mesélni akartam.”

A kötet nyomán újból átéltem a gyermeki szív 
nyitottságát, őszinteségét.
 Mi felnőttek hibásak vagyunk, ha féltésből, pátyolgatásból, 
vagy önmegvalósítási vágyunk kapcsán, túlhajszolt 
életmódunk miatt, nem fordítunk elég figyelmet, időt, 
szeretetet a gyermekeinkre, de egyben bennünket 
felnőtteket is foglalkoztató őszinte válaszokra.

A fiatal, de már elismert költőt Junior Príma díj, Solitude 
ösztöndíj, Artisjus Irodalmi díj és József Attila díjjal 
is kitüntették, gyermekverseivel belopta magát a 
szívembe.     

Márc. 29-én a Sajóvámosi római katolikus hívek 
vendégül látták több kis község és Sajóvámos leendő 
bérmálkozóit, majd a lelki nap keretében csodálatos 
előadásokat hallhattak az atyáktól, amit hangos 
ujjongással köszöntek meg a fiatalok. Ezután közös 

Keresztutat végeztünk a vámosi és senyei görög- és 
római katolikus testvérekkel, és a fiatalokkal a Rákóczi 
utcán végig, egészen a Görög katolikus templomig.

Felemelő érzés volt az erős szélben az Úr Jézus 
keresztjét valamint a zászlókat szorító kicsi gyermeki 
kezeket látni. Végig lelkesen énekelni, bátran és 
hangosan, volt ki megilletődve halkan, de igaz tiszta 
szívből, meghajtott térdekkel elmondott, stációkat és 
könyörgéseket hallani a gyermeki ajkakról.

Az idős, fájós lábú bottal és járókerettel bicegő hívek 
boldog részvételét látni ezen a szép imádságon. Bizony 
sokak szeméből kicsalták a hála könnyeit. Követni akarjuk 
mindannyian az Urat szenvedésének útján, vezekelni 
bűneinkért, vállalni önmagunk javítását az ő követésével 
és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával, hogy 
végül beteljesedjék ami írva van. 
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok 
el őket, mert ilyeneké az Isten országa.
Bizony mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten 
országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” Mk 
10,13-16.
Mindenkinek tiszta szívből köszönjük az önzetlen 
segítséget.

Véleményem szerint nem haszontalan időtöltés, még 
magvető időben sem, ha megtiszteljük embertársainkat, és 
elmegyünk akár kulturális, akár egyházi rendezvényeikre. 
Nagyon sok fáradozás, jó szándék van ezek hátterében, 
és mi is gazdagodunk lelkiekben általuk.

Mikita Andrásné
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TAVASZI KÖNYVAJÁNLÓ

Bálint György: Szívügyünk a kert
Bush, Nancy: Szeretlek holtodiglan
Coelho, Paulo: Szerelem: válogatott 
idézetek
Flynn, Gillian: Holtodiglan
Kiss Judit Ágnes: Koncentrikus korok, 
Nincs új üzenet: versek
Krusovszky Dénes: A felesleges part
McClure, Vimala Schneider: Babamasszázs
Mourad, Kénizé: Szultána
Shulman, Polly: Rajongás
Smith, Sally Bedell: Erzsébet a királynő: egy modern uralkodó 
élete
Vadadi Adrienn: Leszel a barátom?
Wass Albert: A láthatatlan lobogó
Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok
Wass Albert: Egyedül a világ ellen
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