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Hagyománnyá vált községünk kulturális életében a csalá-
di nap, ami természetesen gyermeknap és a Közösségi Ház 
születésnapja is egyben. 
2015. május 29-30-31. között megtartott három napos 
rendezvénysorozat pénteken a helytörténeti vetélkedővel 
vette kezdetét. 

Öt csapattal neveztek az Arany János Általános Iskola ta-
nulói. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogtak neki a külön-
böző feladatoknak, így adtak számot felkészültségükről. A 
zsűri elnöke Váradi Lajos polgármester úr volt, a zsűri to-
vábbi tagjai Dr. Pappné Nemes Katalin iskolánk igazgató 
asszonya és Tótszegi István görög katolikus paróchus.  
A felkészítésben és a feladatsorok összeállításában Dr. 
Pappné Nemes Katalin, Ancsin Anita, Takács Mária mű-
ködött közre, a vetélkedőt Lukács Ágnes bonyolította le.
Az „Arany négyes” csapat nyerte az I. helyezést. Tagjai: Éli-
ás Orsolya, Hevér Laura, Pintér Dominik, Várady Bálint. 

Rajzversenyt is hirdettünk „Rajzold meg a saját segítődet” 
témában, amit kiállítottunk és megtekinthető volt egy hó-
napig. Igazán remek rajzok készültek, így nagyon nehéz 
volt a bírák dolga akik: Gombkötőné Séllei Tünde és Lévai 
Tamás volt. 
A nyertesek: 
• I. helyezés: Skarbik Vanda 
• II. helyezés: Smit Emma 
• III. helyezés: Sidlovics Lili 
• Különdíjas Sidlovics Vivien  

Szombaton 10 órától a Miskolci Terepasztalos Hadijátékos 
Klub várta a gyerekeket, melyet nagy érdeklődéssel fogad-
tak. Sportot kedvelők apraja-nagyja nevezett be a 18 km-
es kerékpártúrára.  65-en indultak útnak a remek időben 
és mindenkinek sikerült teljesíteni a távot. 19 órától vette 
kezdetét a futóverseny, melyre 49-en neveztek be. Sokan a 
kerékpártúra után is lefutották a távot. 
A futóverseny nyertesei: 
Női kategóriában:  
• I. helyezés:  Éliás Orsolya
• II. helyezés:  Kis Adrienn  
• III. helyezés:  Tótszegi Rebeka  

Férfi kategóriában: 
• I. helyezés: Farkas Dávid
• II. helyezés: Kubik Levente
• III. helyezés: Marada Gábor
Legfiatalabb futó: Körtvélyesi Viktória
Legidősebb futó:  Éliás József

Május 31-én vasárnap kezdődtek a kulturális programok, 
ami idén is a gyerekeknek kedvezett, hiszen ez az ő napjuk 
volt. 
14 órától már kicsik és nagyok egyaránt igénybe vehették a 
Közösségi Ház terét. Újdonság volt és nagy sikere az elekt-
romos kisvonatnak, ami falunézésre vitte az idelátogatókat 
és a helyieket.

Népi játékpark, arcfestés, csillámfestés, lufihajtogató bohóc 
is várta a gyerekeket, valamit óriáscsúszda és ugrálóvár 
melyek a nap folyamán szinte telt létszámmal üzemeltek. 
A versenyek eredményhirdetése után kulturális műsorok 
következtek a szabadtéri színpadon.  
A Kincses Sziget Óvodásainak nyuszis táncát láthattuk, 
amivel remek hangulatot varázsoltak a színpadra. Miskolci 
Elvis - Bohócparádé interaktív gyerekműsora következett, 
amin nagyon sok gyerek vett részt. Shotokan Karate bemu-
tatón tehetséges gyermeket láthattunk, akikre igazán büsz-
kék lehetünk, mert számos érmet nyertek ebben a sport-
ágban.
A Sajósenyei Kicsi Madár tánccsoportot köszönthettük a 
színpadon, akik örömmel fogadták el a maghívásunkat, 
majd a Csemete Néptáncosainkat csodálhattuk meg ezu-
tán, akik mindig lelkesen szeretettel lépnek fel.  
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A Sajóvámosi felnőtt Néptánccsoport is bemutatkozott, 
szintén tovább fokozták a hangulatot. A népi hagyományt 
megszakítva modern tánc, majd a Feeling Dance tánccso-
port szórakoztatta a közönséget.

 Sok-sok gyermek kapott egy-egy színes lufit, melyek a jó-
kívánságok után egyszerre repültek a magasba. 

  

Gyönyörű hangú sajóvámosi gyerekek előadása követke-
zett, akik a „Legyetek jók, ha tudtok” című dallal megha-
tó pillanatokat szereztek és nagy tapssal jutalmazta őket a 
közönség. Szóló énekeseink voltak: Váradi Orsolya, Budai 
Emese, Juhász Tamara.
Ünnepi köszöntőtőt mondott Váradi Lajos polgármester 
úr és Molnárné Cseh Mária jegyző asszony, majd az elma-
radhatatlan szülinapi torta várta a gyerekeket. A torta után 
tombolasorsolás következett melyben ki jobban, ki kevésbé 
találta meg a szerencséjét.    

A Sajóvámosi Fiatalok Hotel Menthol meglepetés műsorá-
val elénk varázsolták a 60-as évek világát, divatját, zenéjét.  
Nagyszerű hangulatot teremtettek a színpadra óriási sikert 
arattak műsorukkal, akiket Szólya Zsuzsanna készített fel.  

A Sajóvámosi Családi Napok rendezvénysorozatának záró 
programjaként az est sztárvendége Wolf Kati adott nagy-
sikerű koncertet. 

Sokan látogattak ki rendezvényünkre, jó volt hallani a taps-
viharokat, látni gyermekeinket, akikről szólt ez a nap. 
A háromnapos rendezvénysorozatért köszönet az Önkor-
mányzatnak, a szervezőknek, a fellépőknek és a felkészí-
tőknek, a versenyeken, sportokban résztvevőknek, vala-
mint támogatóinknak. 
Reméljük jövőre ugyan itt, ugyan ilyen remek hétvégében 
lesz részünk!   
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Néhány gondolat a fogápolásról

 

 Sajnos mi is nagyon gyakran találkozunk  az általános is-
kolában és óvodában végzett iskolaorvosi vizsgálatok során  
olyan gyerekekkel, akiknek egy vagy több foguk lyukas 
vagy már kezelt
 Az ép és szép fogak részben öröklődnek, de a gondos és 
rendszeres szájápolás rengeteget javíthat a kevésbé kedvező 
genetikai adottságokon is. 
Ennek ellenére egy pár évvel ezelőtti felmérés szerint a 
magyar lakosság 15 %-a nem tisztítja naponta a fogait, és 
több mint fele egyáltalán nem használja a fogkeféjét. .

 Sokan hivatkoznak arra, hogy nincs elég idejük a 
körültekintő fogápolásra. Reggel munkába sietnek, este 
fáradtak. Gondoljuk azonban át, hogy mennyi időt 
töltünk bőrünk, hajunk ápolásával, jó megjelenésünk és 
közérzetünk érdekében. Fogaink ápolása nem lehet kev-
ésbé fontos területe életünknek. Vigyáznunk kell rájuk, 
hiszen ha elveszítjük őket, nem ad helyettük a természet 
mási-kat!  Márpedig a jó emésztés, és ebből adódóan az 
egészségmegőrzés fontos eszközei az egészséges fogak.
Fogmosás hiányában lepedék (plakk) rakódik a fogakra, 
és az íny felületére. Ez a  megtapadó fehér színű ragadós 

Hazánkban népbetegségnek 
számít a fogszuvasodás.Az is-
kolások több mint kétharma-
dának van lyukas foga, de a 
betegség már két-három éves 
korban megkezdődik

A közfoglalkoztatási rendszer átalakulásával lehetőség volt 
idén a településeknek önállóan pályázatot benyújtani a tar-
tós munkanélküliek foglalkoztatása céljából.
  
Első pályázati kérelmét 2015. február 27-én nyújtotta be 
az önkormányzat  35 fő igénylésére, mely létszámból 20 
fő segédmunkás, 11 fő szakmunkás és 4 fő brigádvezető 
került foglalkoztatásra..  A benyújtott pályázat alkalmá-
val  megigényelt létszám rendelkezésre bocsátásra került, 
melynek köszönhetően a kiírt program községünkben 100 
%-os bértámogatás és 10 %-os dologi költség támogatott-
sága  mellett valósul meg 2015.03.02. napjától 2015.08.31. 
napjáig. A bértámogatás összege: 21 424 426 Ft, a közvetlen 
költség támogatásának összege: 2 142 441 Ft.  

2015.08.31. napjáig, 100 %-os bértámogatottság és 20% -os 
dologi költségtámogatás mellett, 7 fő segédmunkással va-
lósult meg. A kapott bértámogatás összege: 2 731 566 Ft, a 
közvetlen költség támogatásának összege: 546 313 Ft.

Jelenleg településünkön 62 fő dolgozik lakókörnyezetünk 
megszépítésén közfoglalkoztatás keretein belül. Egy részük 
intézményeinkben, másik részük Sajóvámos kül- és belte-
rületén látja el a teendőket.
A fent említett programok során településünk szebbé tétele 
(virágosítás, parkgondozás) mellett 
- a Szőke kastély akadálymentesítésének kialakítását 
végezték el ,
 az eperfasort megtisztították az illegálisan lerakott 
szeméttől; illetve a Zúgó patak medre és közvetlen környe-
zete is megtisztításra került. 
 az óvodánál a balesetmentes megközelítés érdeké-
ben 120 m járdát készítettek korláttal; 

2015. március 26-án egy 
újabb kérelmet nyújtottunk 
be, ezúttal 20 fő igényeltünk,  
15 fő segédmunkást és 5 fő 
brigádvezetőt. Hivatalunk 
a kért létszámot megkap-
ta, így 2015.04.01. napjától 
2015.08.31. napjáig 100%-os 
bértámogatás, azaz 9 906 425 
Ft és 20 %-os közvetlen költ-
ség támogatása, azaz 1 981 
285 Ft mellett valósulhatott 
meg. 2015. április 20-án is-
mételten  jeleztük igényünket 
a Munkaügyi Központ felé, 
mely igény pozitív elbírálás-
ban részesült, így a közfoglal-
koztatás 2015.05.04. napjától

 A mezőgazdasági munkálatok területe kibővült, az 
eddigi konyha kert mellett a kastély parton kb. 2 ha bur-
gonyát ültettünk, mely remélhetőleg bőven fedezni fogja a 
szociális konyhánk éves szükségletét. 
 a  temetőkön  koszorú tárolót, illetve lépcsőt épí-
tettek,  mely megkönnyíti a közlekedést .  
 továbbá a belső pincesoron önkormányzati pince 
helyet alakítottak ki,melyen kb. 100 m2 alapterületű fából 
készült filagóriát építettek fel, mely így  alkalmassá válik 
különböző  rendezvények megtartásra időjárástól függetle-
nül.
Július 1-jétől lehetőségünk nyílt diákmunkásokat is bevon-
ni a munka világába három hetes turnusokban, összesen 
20 fővel, 100 %-os bértámogatás mellett valósult meg. A 
támogatás összege: 1 285 880 Ft.

Bízunk benne, hogy a későbbiekben is nyílik pályázati le-
hetőség a közfoglalkoztatás támogatására, és tovább tudjuk 
folytatni a megkezdett projekteket.
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anyag, a nyál, baktériumok, ételmaradékok, és más nyálban 
oldott anyagok 
keveréke. Amennyiben a fogfelszínen tartósan jelen van ez 
a lepedék, felszaporodnak benne a savképző baktériumok, 
amik fogszuvasodást eredményeznek!
A hatékony fogmosást megfelelő ideig tartó, rendszeresen 
végzett és jó technikával párosuló tisztítással tudjuk elérni. 
A legideálisabb természetesen az lenne, ha minden étkezés 
után tudnánk fogat mosni. Ha nincs erre lehetőség, reg-
gel  és este mindenképpen tegyük meg. A lefekvés előtti 
fogmosást soha ne hagyjuk ki, mert éjszaka a nyáltermelés 
csökkenése miatt kevésbé érvényesül a szájüregben a nyál 
védő, tisztító hatása, ezért nő a lepedékképződés. Lefekvés 
után pedig már ne együnk!
 A szájápolás legalább három percig tartson, általában 
azonban azt mondják, hogy az alapos fogmosás legalább 
5 percig tart!

Legyen szó felnőttekről, vagy gyermekekről, az egyik leg-
fontosabb kérdés a fogkefeválasztás.  Felnőttek számára is 
hasznosabb a kisebb fejű fogkefe választása, így könnyebb a 
hátsó fogak tisztítása. Érzékeny ínyűek számára elenged-
hetetlen a sörte puhaságára való odafigyelés. 
A fogkefeváltás ideje általában 2-3 hónap, ez azonban függ 
a használattól is. A szétálló sörtéjű fogkefék már nem képe-
sek hatékonyan tisztítani a fogazatot, így cserére szorulnak 

Fogápolás gyermekkorban

 

állapotát, valamint a rágás és a beszéd fejlődését is károsan 
befolyásolhatja.
Fontos tudni, hogy a kisgyermekek foga általában a cukros 
teák, gyümölcslevek miatt is romlik. Éppen ezért, ha le-
hetséges, soha ne használjunk cumisüveget nyugtatónak. 
Ha mégis ragaszkodik gyermeke a cumisüveghez, figyeljen 
arra, hogy elalvás előtt és főétkezés után az üveg csak tiszta 
vizet tartalmazzon!
Amint megjelennek az első tejfogak, ideje elkezdeni a fog-
mosást megfelelő bébifogkefe és fogkrém 
segítségével. A gyerekeknek speciális gyermekfogkefére 
van szükségük, melynek különlegesen kicsi fején puha, 
lekerekített végű sörték találhatók.

A fogkefét 2-3 havonként mindenképpen, fertőző betegség 
után pedig azonnal ajánlatos kicserélni. 
A fogkrém íze és kinézete mellett azonban a fluoridtarta-
lom is fontos. 

Amint megjelennek az első 
fogak, meg kell kezdeni azok 
rendszeres tisztítását. A fog-
mosás célja a fogszuvasodás és 
az ínygyulladás megelőzése. A 
tejfogak szuvasodása ronthatja 
a kisgyermek általános egészségi 

  A gyermek fogainak tisztítása a szülő feladata  az óvodáskor 
végéig, de később is szükség 
van szülői felügyeletre, biztatásra. Az alapos szájápolás 
nem egyszerű dolog, elsajátítása hosszú időt igényel. Le-
gyünk gyermekünkkel nagyon türelmesek! Kezdetben ha-
gyjuk, hogy 
játékosan ismerkedjen meg a fogkefével. Fogkrémet még 
ne adjunk neki, 
csak akkor, ha már tud öblíteni.

A szülői példamutatás mindennél hatásosabb! Az ét-
kezések után együtt végzett fogmosás segít megalapozni a 
később magától értetődő fogmosás szokásait.

Fogápolás várandósság alatt

A terhesség alatti fogápolás nagyobb odafigyelést igényel, 
hiszen a szervezetben bekövetkező változások az egész 
testet érintik, beleértve a fogakat és a szájat is. Megfelelő 
fogápolással és rendszeres fogászati ellenőrzésekkel a prob-
lémák azonban megelőzhetőek.

Terhességük alatt a nők nem kevesebb, mint 70%-ának van 
valamilyen ínybetegsége, nem árt tehát figyelni a jelekre: 
            1. Az íny érzékeny, megduzzadt, vagy vörös.
2. Fogmosás, vagy fogselyem-használat után vérzik az íny.
3.  Nem tudunk szabadulni a rossz lehelettől, vagy 
rossz szájíztől.
A fogszuvasodás elkerülésének érdekében érdemes elk-
erülni a cukros ételeket, italokat. Főként a süteményeket, 
csokoládékat mellőzzük, helyette fogyasszunk gyümölcsöt. 
Ezzel nem csak a fogakat óvhatjuk meg, de több vitamint is 
biztosíthatunk a fejlődő magzatnak.

 Látogassa meg fogorvosát félévente egyszer!Az ellenőrzést 
már az első tejfogak megjelenésekor el kellene kezdeni, 
így nemcsak a kezdeti kóros elváltozások fedezhetők fel és 
gyógyíthatók, hanem a gyermekek fogorvostól való szo-
rongása is elkerülhető.
Ha a fogorvos rutin fogászati ellenőrzés során rendszere-
sen megvizsgálja, ezzel sok későbbi szenvedéstől kímélheti 
meg saját magát!

 Ha ezekre az „apróságokra” odafigyelünk azáltal, hogy 
egészségesek lesznek a fogaink, jobban is fogjuk érezni ma-
gunkat. 
Ne sajnáljuk hát azt a napi 10 percet, végülis az nem is oly-
an sok idő!
Nem igaz?

                Gombkötőné Séllei Tünde
                                                                          Területi védőnő
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Sajóvámos Község Önkormányzata 2015. április 28-i ülésén az 
alábbi rendeleteket alkotta meg:

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISE-
LŐ-TESTÜLETÉNEK

3 /2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26.§.-ában, 32. § 
(3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 92.§ (1), (2) bekezdé-
sében,132. § (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. 
§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki, 
amennyiben Sajóvámos közigazgatási területén lakóhellyel vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek.

2. Eljárási rendelkezések

2. § A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatáskö-
röket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgár-
mester gyakorolja 

3. § (1) A települési támogatás iránti kérelem a rendelet 1. mel-
lékletében meghatározott formanyomtatványon az Sajóvámosi 
Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) ter-
jeszthető elő.

(2) A települési támogatás iránti kérelemhez az Szt. 10. § (2)-(4) 
bekezdése alapján számított jövedelem alátámasztására jövede-
lemigazolást kell mellékelni, amely fénymásolatban is becsatol-
ható. 

(3) Nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból 
származó jövedelem esetén adóbevallással már lezárt időszakra 
vonatkozóan az adóhatóság által kiállított jövedelemigazolást, 
egyéb esetben könyvelő által aláírt jövedelemigazolást, ennek hi-
ányában a kiállító által aláírt jövedelemigazolást kell csatolni. 
 
(4)  A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell
a) az 5.§(1) bekezdés esetében a háziorvos által a gyógyszerszük-
ségletről kiállított igazolás alapján kiadott gyógyszertári igazo-
lást,
b) az 5. § (2) bekezdése esetében a háziorvos vagy kezelőorvos 
igazolását a hozzátartozók ápolási, gondozási szükségletéről,
c) az 5. §.(3) bekezdése esetében a temetési számlát
d) az 5.§ (4) bekezdése esetében a többletkiadásokra vonatkozó 
igazolást

4. § (1)  A megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítá-

sa a Hivatal pénzügyi csoportja által történik az alábbiak szerint:
a)  a havi rendszerességgel folyósított támogatásokat utólag, min-
den hónap 5. napjáig,
b) az esetenként megállapított ellátásokat a döntést követő 8 na-
pon belül.
 
(2) A támogatások kifizetése – az ügyfél kérése szerint- történhet 
házipénztárból, vagy lakossági folyószámlára való átutalással.

(3)A települési támogatás kifizetésére legkésőbb a megállapítást 
követő 15 napon belül kerül sor.  

3.Települési támogatás

 5.§ (1) A polgármester   
Települési Lakhatási támogatást állapíthat meg:

(a.)A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások 
részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez, elsősorban a villanyáram-, a víz- szennyvíz, talajter-
helési díj,  és a gázfogyasztás,  költségeihez nyújtható.
(b.) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az 
a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jöve-
delem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 250 %-át (71.250,-Ft-ot) , egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,-Ft-
ot)
A települési támogatás havi összege:  5.000,- Ft/hó összeg, mely 
elsősorban természetben (szolgáltatónak történő átutalással) 
nyjtható. 
(c.)Lakhatással kapcsolatos települési támogatás ugyanazon la-
kásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakás-
ban élő személyek és háztartások számától.
(d.) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mel-
lékelni kell a jövedelemigazoláson túl a lakhatással kapcsolatos 
kiadásokat igazoló havi közüzemi számlákat.

e./ A települési lakhatási támogatás 2015. december 31-ig kerül 
megállapításra. 
 
(2) Gyógyszertámogatást, illetve gyógyászati segédeszközre tör-
ténő támogatást állapíthat meg:

a./ Gyógyszertámogatás, illetve gyógyászati segédeszközre törté-
nő támogatás  állapítható meg, annak a krónikus beteg kérelme-
zőnek, aki 
aa./ közgyógyellátásra nem jogosult,
ab./ akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,-Ft- ot), 
egyedülálló esetén 300 %-át (85.500,-Ft-ot)  
ac./  a háziorvos által igazolt  havi rendszeres gyógyító ellátás 
költsége eléri, vagy meghaladja a család egy főre eső jövedelmé-
nek a 20 %-át.

b./ A támogatás egy év időtartamra állapítható meg, hat hónap 
után felülvizsgálandó, melynek összege 5.000,-Ft/hó a gyógy-
szertámogatás esetében.
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c./ gyógyászati segéd eszköz esetében egyösszegű támogatás ítél-
hető meg, ha az a./ pontban feltételeknek megfelel.

( 3) Temetési támogatás:  
a./ Temetési támogatásban részesíthető – a temetést követő egy 
hónapon belül – az a meghalt személy eltemettetéséről gondos-
kodó – sajóvámosi lakóhellyel rendelkező – személy, akinek az 
egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át 
(114.000,-Ft-ot), egyedül élő esetén 450 %-át. ( 128.250,-Ft-ot)
b./ A temetési segély összege 25.000,-Ft.

(4)Rendkívüli települési támogatás: 
A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vala-
mint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyt - elsősorban a Sztv.45.§ (4) bekezdésében meghatáro-
zott esetekben - akinek az egy főre számított havi családi jövedel-
me nem haladja meg
a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 
%-át (42.750,-Ft-ot)
b) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át (57.000,-Ft - ot).
c./ A polgármester egyedi ügyekben méltányosságot gyakorol-
hat.
 
(d) Amennyiben a kérelmező elemi kár, természeti katasztrófá-
ra hivatkozással igényli a rendkívüli települési támogatást, úgy a 
havi családi jövedelmet nem kell vizsgálni.

(e) A rendkívüli települési támogatáshoz az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság környezettanulmány készítését követően javasla-
tot tesz a segély megállapítására vonatkozóan. 

(f) A megállapított rendkívüli települési támogatás alkalmanként 
nem lehet kevesebb, mint 5.000,-Ft.

(g) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai szá-
mára ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy okra való hivatko-
zással 6 hónapon belül ismételten benyújtott kérelemre kivéve a 
(3) bekezdésben rögzített temetési támogatás esetében – telepü-
lési támogatás nem állapítható meg.  

(5) Minden újszülött sajóvámosi lakos számára 20.000,-Ft-ot biz-
tosít.

(6) a./ A képviselő-testület beiskolázási támogatást nyújt a  helyi 
általános iskolába járó, -valamint az egészségügyi ok miatt más 
település általános iskolájában tanuló-, a közép és felsőfokú okta-
tási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók 
részére.   
b./ A kérelem benyújtása formanyomtatványon történik, (a 
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető) melyet 
2015. szeptember 20-ig lehet leadni.
A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást, (a he-
lyi általános iskolába járó gyermekek tanulói jogviszonyát az is-
kola igazolja) valamint a család jövedelemi helyzetére vonatkozó 
igazolásokat.
 c./ A támogatásra az jogosult, akinek a  családjában az egy főre 
jutó jövedelem  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének 150 %-át (42.750,-Ft-ot),  a gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 200 %-át (57.000,-Ft - ot).
d./ Az óvodások, általános-közép- valamint felső oktatási 
iskolába járó tanulók részére nyújtott  támogatás mértékéről a 
képviselő-testület külön határozattal dönt.

4.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

7.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiak-
ban: ellátások) formái:
 1.Szociális alapszolgáltatások:
a) szociális étkeztetés

2.Gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás

(2) Sajóvámos Község Önkormányzata az (1) bekezdésben 
meghatározott ellátásokról Sajóvámos Község Önkormányzatát 
képező Önkormányzati Étterem  által közös fenntartásra  a (to-
vábbiakban: Intézmény) útján gondoskodik.
8.§ (1)Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak 
a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, 
akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
e) szenvedélybetegségük, vagy
f) hajléktalanságuk 
miatt.

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosí-
tásra alkalmas okmányával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a sze-
mélyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga el-
látásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a sze-
mélyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül és fogyatékos-
ságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rá-
szorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, ön-
maga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenve-
délybetegséget a pszichiáter vagy neurológus szakvéleménnyel 
kell igazolni.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a sze-
mélyt, aki - nyilatkozata szerint
– bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek be-
jelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

5.Az ellátás igénybevételének módja:

9.§. (1) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, 
aki dönt az ellátás megállapításáról, megszüntetéséről és személyi 
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térítési díj összegéről.

(2) A kérelemhez mellékelni kell –az igényelt ellátási formának 
megfelelő- az intézmény házirendjében meghatározott mellékle-
teket és e rendelet 8.§(2)-(6) bekezdéseiben meghatározott do-
kumentumokat.

(3)Az intézményvezető egyszerűsített előgondozás, gondozási 
szükséglet vizsgálat alapján dönt a kérelemről

(4) Rendkívüli élethelyzetben, ha a gondoskodás hiánya a rászo-
ruló életét, testi épségét veszélyezteti, az intézményvezető hala-
déktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról külön eljárás 
nélkül.

6.Az ellátás megszűnésének esetei, módjai

10.§ (1) Az intézményi jogviszony megszűnik 
a)az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b)a jogosult halálával,
c)határozott idő lejártával,
d)közös megegyezéssel,
e)gyermekjóléti szolgáltatás esetén kérelemre, illetve határozott 
idő lejártával, továbbá a jogosultsági feltételek megszűnésével.

(2)Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve 
törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvé-
nyes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az 
intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a 
felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a meg-
állapodásban foglaltak szerint szűnik meg.

(3)Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, 
ha a jogosult:
 - másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
 - a házirendet súlyosan megsérti,
 - intézményi ellátása nem indokolt.

(4)Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény 
vezetője értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét –
amennyiben fennáll- a személyes használati tárgyak és a meg-
őrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, 
rendjéről és feltételeiről, az esedékes, illetve hátralékos térítési díj 
befizetési kötelezettségéről.

7.A fizetendő térítési díj mértéke, csökkentésének és 
elengedésének esetei, módjai

11.§ (1) Az ellátások közül az étkeztetés díjköteles, az in-
tézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület a rendelet 2. 
mellékletében állapítja meg.
(2) Az intézményi térítési díj nem csökkenthető, nem engedhető 
el.
(3) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a 
rendelet 2. melléklete alapján.

8.Záró rendelkezések

12.§.(1) Ez a rendelet 2015.május 1. napján lép hatályba.
                   

(2) Hatályát veszti Sajóvámos Község Önkormányzatának a szo-
ciális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
az 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
( 3 ) A rendelet  2015. december 31-ig hatályos.

                     Váradi Lajos polgármester 
                          Molnárné Cseh Mária jegyző

Ezen az ülésen került elfogadásra Sajóvámos Község Önkor-
mányzatának  2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zár-
számadási rendelet. 
A zárszámadást  

a) 396.855 ezer Ft bevétellel
b) 342.503 ezer Ft kiadással hagyta jóvá a testület.

Az önkormányzat kiemelt célként tűzte ki a kintlévőségek, a he-
lyi adóelmaradások beszedését. Egyéni megállapodásokat kötöt-
tünk az adótartozókkal, akiknek részletfizetést biztosítottunk.    

Pályázatainkról:
29.999.999,-Ft - ot  nyert az önkormányzat a Szőke kastély  kony-
hai energetikai fejlesztésére  és eszközbeszerzésre.
A munkálatok megkezdődtek. A nyári étkeztetés zavartalan biz-
tosítása érdekében a Boldvai Önkormányzattól igényeltük meg 
az ételt, melyet  Önkormányzatunk naponta leszállít Sajóvámos-
ra.
A korszerűsítéssel reméljük sikerül majd minden igényt kielégí-
teni.     

Pályázott önkormányzatunk falubusz beszerzésére 11.000.000,-
Ft összegben, melyet sajnos elutasítottak.

Május hónapban újabb konyhai pályázatot nyújtottunk be a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 
Korszerű, energia takarékos és élelmiszer-biztonsági előírá-
soknak megfelelő konyha és étkező kialakítása a cél a helyben 
előállított alapanyagok felhasználását biztosítva. ( Hűtő-fűtő hő 
visszanyerős, mennyezeti és lokális elszívás/befúvás szellőztetés 
kialakítása, konyha üzemmel érintett nyílászárók cseréje, kony-
hai gázvezetékek átépítése, fa födémszerkezet elbontása, teljes 
körű akadálymentesítés befejezése, étterem
falburkolat, TGK mennyezet festése, talajnedvesség elleni, hom-
lokzati és födém szigetelés.) 
A konyhai meglévő eszközök bővítése, korszerűsítése is megva-
lósul ebből a pályázatból, amennyiben sikeres lesz. 
      
 A tömegsport, a versenysport feltételeit javító Sportpályázatot 
16.464.794,-Ft-tal nyújtottuk be, a sportöltöző korszerüsítésére.
- A művelődési ház támogatására érdekeltség növelő támogatási 
igényt adtunk be 4.500.000,Ft összegben. – hangtechnika fejesz-
tésére.
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R E N D E Z V É N Y E K 

A magyar költészet napjáról 1964 óta emlékezünk meg, az 
egyik legkiemelkedőbb magyar költőnk, József Attila szü-
letésnapján: április 11-én.

Szekrényes Miklós tanár úr kiváló szervezésének köszön-
hetően Sajóvámoson ebben az évben két rendezvénnyel 
ünnepelhettünk a Kossuth Közösségi Házban.
Április 10-én 17 órától Gerő Marcell: Káin gyermekei 
című, több nemzetközi díjat nyert filmjének vetítésén vet-
tünk részt, másnap 11-én 14 órától Vass Tibor költő-kép-
zőművész volt vendégünk.
Gerő Marcell fiatal szerző-rendező és László Sára társz-
szerző-producer tovább gondolta Monory Mész András 
1985-ben készült „Bebukottak” című dokumentumfilmjét. 
Több hónapi kutatás után arra keresték a választ, hogy mi 
lesz a megbélyegzettekkel? (Pásztor Pál az apját, Nagy Jó-
zsef Gábor a nevelő-tanárát, Barcsai Zsolt pedig a barátját 
ölte meg.)
Az alkotók nem könnyű feladatra vállalkoztak: a történtek 
idején minden információ papír-alapú volt, a Miskolci Bí-
róság neveket pedig nem szolgáltatott ki. Korabeli újság-
hírek alapján indultak el, megkeresték és megszólaltatták 
a már jó negyvenes, megöregedett, de felnőtté nem vált 
embereket.
Egész fiatalságukat a társadalomtól elzárva töltötték, ez 
meghatározta, hogy szabadulva milyen életet fognak foly-
tatni. Megdöbbentett, hogy sok mindenben milyen tájéko-
zatlanok, bizonyos dolgokban pedig mindnyájunknál na-
gyobb élettapasztalattal bírnak.
A börtönéletről az érintettek nem szívesen beszéltek, ha-
ragszanak magukra, de 30 év múlva sok minden tisztább 
lett. Ezért a film nem tűnt a „Bebukottak” folytatásának, 

inkább az előzményekre adott válaszokat.
A vetítés utáni első ajándék Jenei László Szabó Lőrinc-dí-
jas írónak, a „Műút” című folyóirat szerkesztőjének tartal-
mas beszélgetése volt Gerő Marcellel.

Második ajándékként a nézők is készséges válaszokat kap-
tak még a kényes kérdésekre is.
Megtudhattuk, hogy a rendezőnek nincs kötődése Bor-
sod megyéhez, a téma váltotta ki őszinte érdeklődését. 
Elmondta, hogy nem kaptak honoráriumot a „szereplők”, 
még is szívesen beszélgettek olyan dolgokról is, amit soha 
senkinek nem tudtak, vagy nem akartak elmondani.
Bár elképzelni sem tudjuk, milyen érzés egy gyilkosság ár-
nyékában élni, ezután az este után biztosan máshogy fo-
gunk hozzáállni a témához.

A különös film utáni napon egy különös emberrel ismer-
kedhettünk meg: Vass Tibor József Attila-, Kassák Lajos-és 
Szabó Lőrinc-díjas költő-képzőművésszel. Az extravagáns 
megjelenésű, ám végtelenül szimpatikus, miskolci szüle-
tésű tanító-népművelő 10 éve alapította a „Spanyolnátha” 
című folyóiratot, melynek ma is főszerkesztője.

vasásában is hallhattuk egy költeményét. Versei színességé-
hez hasonlóak képzőművészeti alkotásai, pl. elektro-grafi-
kái is: nem lehet véletlen, hogy köteteit saját „festményei” 
díszítik.
Mint hajdani diáktárs, Szekrényes Miklós tanár úr kér-
dezgette vendégünket. A jó hangulatban lezajlott beszél-
getés során megtudtuk, hogy ez a termékeny, dinamikus 
alkotó Hernádkakon művészeti műhelyt is hozott létre te-
hetséges fiataloknak.

A művész kedves meglepetést szerzett mindnyájuknak: 
ajándékba kaptuk egy-egy dedikált művét, „ART A SZÉP-
SÉGEDNEK Vass Tibor” mélynyomatú bélyegzőjével ellát-
va.
Mindkét rendezvényről tudásban gyarapodva, lélekben 

SMS: Magyar Költészet Napja
Vass Tiborral és Gerő Marcelell  

1992-től jelennek meg mű-
vei, 15 kötet szerzője. Több 
művészeti-társadalmi folyó-
irat szerkesztésében is részt 
vett.
Verseit modern, kötetlen 
„szabadvers” formában írja. 
Nekem szokatlan ugyan a 
forma, de a tartalom sok-
színű: néha játszi köny-
nyedséggel, néha mélyre 
hatóan ismerteti az olvasó-
val meglátásait. Saját felol-
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Jubileumi Dalostalálkozó 
Népdalkörünk fennállásának 15. évébe ért.
A 2000 nyarán alakult vegyeskórus első alkalommal au-
gusztus 20-án mutatkozott be közönség előtt.
  
  A 13 asszony és 11 férfi vállalta a próbákon való össze-
jöveteleket és a várható fellépéseket, szerepléseket. Igaz, a 
kezdeti 24 tag mára 15 főre csökkent, de a másfél évtized 
bizonyítja, hogy együtt lehet maradni hosszú éveken át is.
  Köszönhetjük ezt a népdalokat, énekeket szerető tagjaink-
nak, szakmai vezetőinknek: Dojcsákné Bodnár Tündének 
és Orosz Zsoltné Magdikának – és nem utolsó sorban a 
Sajóvámosi Önkormányzat Képviselő-testületeinek – 
akik a kezdetektől fogva támogattak bennünket.
   Így értünk el a 2015. május 9-hez, amikor a 15 éves jubi-
leumi dalostalálkozónkra hívtunk neves népdalköröket és 
kórusokat.
  Meghívásunkat a következő együttesek fogadták el: BO-
ROSTYÁN ASSZONYKÓRUS NAGYBARCA, NAP-
FELKELTE NÉPDALKÖR HOMROGD, REZEDA 
NÉPDALKÖR SAJÓBÁBONY, SZIRMABESENYŐI 
NÉPDALKÖR, SZIRMAI SZÉPRÓZSÁK NÉPDALKÖR, 
SZÖGLIGETI NÉPDALKÖR, FELSŐZSOLCAI FÉRFI-
KÓRUS.
   Vendégeink gyönyörű iskolánkba érkeztek 9 órára, majd 
átöltözés és beéneklés után egy kedves vendéglátáson vet-
tek részt Önkormányzatunk Éttermében.
   Az addig szemerkélő eső (sajnos) alábbhagyott, amikor a 
csoportok összeálltak és énekelve indultunk Közösségi Há-
zunk dísztermébe.
  Már szép és kedves hagyomány, hogy a népdalkörök fel-
lépése előtt, ünnepi műsornak lehettünk szem- és fültanúi.
     
   Óvodásaink köszöntő verse után a csemete néptánccso-
portot láthattuk.
A megnyitó szavakat Komjáthy Lajosné, alapító tagunk 
mondta el, aki visszaemlékezett a kezdetekre is. Majd pro-
jektoros kivetítéssel visszatekintettünk a 15 év történéseire, 
eseményeire és sikereire – melyhez ismertető szöveget nép-
dalkörünk vezetője, Dojcsákné Bodnár Tünde mondott.
  Tovább folytatva a műsort, már az éneké volt a főszerep: 
szólóénekesünk, Demeter Józsefné előadásában egy szí-
nes dalcsokrot hallgattunk meg. Majd e-sorok írója, Juhász 
Gyula egyik versével köszöntötte a jelenlévő vendégeket.
   Az ünnepi műsor zárásaképpen a Tavaszi szélről énekel-
tek iskolás lányaink: gyönyörű előadásban.
  Népdalkörvezetőnk és egyben műsorvezető is -, máris 
színpadra kérte együttesünket az első csokor előadására – 
ezzel köszöntve a népdalkörök tagjait és vendégeinket.
     S ezek után valójában kezdetét vette a csoportok fellépé-
se és szereplése.

A jól felkészült együttesek változatos énekcsokrokkal mu-
tatták be a tudásukat, amit a „lányok” fellépő ruhája még 
inkább szebbé, változatosabbá tett.
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   Befejezésül ismét népdalkörünk adta elő második ének-
csokrát: majd ünnepi percek következtek a színpadon.
 Településünk polgármestere, Váradi Lajos kedves szavak-
kal köszöntötte a vendégeket: Demeter Zoltán országgyű-
lési képviselő urat, Dr. Szilva István Sajóbábony polgár-
mesterét és a helyi Képviselő-testület tagjait.
  De kijárt az üdvözlet a népdalkörök vezetőinek, tagjainak 
– és nem utolsó sorban az ünnepelt-, Sajóvámosi Népdal-
kör tagjainak is!
  Örömteli pillanat volt, amikor községünk első embere 
együttesünk nő tagjait virággal, a férfiakat egy üveg borral 
ajándékozta meg.
   Népdalkörünk két vezetőjének egy-egy virágcsokrot nyúj-
tottunk át, ezzel is megköszönve munkájukat, akik igyekez-
tek felkutatni és általunk is tovább éltetni népdalainkat.
  Az ünneplés további részében a népdalkörök vezetői vet-
ték át ajándékainkat és a vele járó okleveleket.
  Az elismerő és méltató szavakat Komjáthy Lajosnétól 
hallottuk, aki megköszönte polgármester úrnak és a Kép-
viselő-testületnek, hogy felvállalták a vendéglátás jelentős 
részét. Amelyhez természetesen tagjaink a süteményekkel 
és az ilyenkor elengedhetetlen italokkal hozzájárultak.
     Feltétlenül meg kell említeni a szponzorok nevesítését is, 
akik a következők voltak:
  Berek-Rolád Kft., Tóth Bálint és a Boldvai Vadász Társa-
ság elnöke és a Jobb mint Otthon Söröző.
   Mindannyiunk nevében köszönjük adományaikat!
A mai nap szervezéséért és lebonyolításáért nagyban hoz-
zájárult Komjáthy Lajosné Iluska, akinek köszönetünket 
fejezzük ki.
    
   Mintegy, a köszöntések záróakkordjaként, Demeter Zol-
tán országgyűlési képviselő úr lépett a színpadra: örömét 
fejezte ki, hogy meghívást kapott erre a szép napra és hall-
gatója lehetett ennek a színvonalas kórustalálkozónak!
  A finom ebédet – amely konyhásaink kezemunkáját di-
cséri ezúttal is, - a négy formaruhás csinos lány, gyorsan 
felszolgált. Segítőik most is a Hivatal dolgozói voltak.
   Váratlan meglepetésként születésnapi torta tette teljessé 
az ebéd befejezését.

  Örömünket kifejezve köszönjük a Kossuth Közösségi Ház 
megbízott vezetőjének, Tötös Istvánnénak és kolléganőjé-
nek, Szólya Zsuzsának munkáját, akik ízléses színpadké-
pet készítettek dísztermünkben.
    Az ebéd utáni kellemes beszélgetéseket – a miskolci Var-
ga Lajos zenélése szakította félbe, amikor is a nótáké volt 
már a „főszerep”.
    Köszönjük, hogy szeretettel látott vendégeink jelenlétük-
kel megtisztelték településünket és a népdalkörünket – re-
mélhetőleg, jól is érezték magukat.

           Csiszár József
                   képviselő

   Az Idősek Napja minden évben kiemelt ünnep közsé-
günk életében. Május táján már beszédtéma, hogy mikor 
találkozhatnak újra mindazok, akik elérték a 70. évüket, 
vagy azon már túl vannak.
Erre a várt eseményre 2015. június 12-én került sor a Kos-
suth Közösségi Ház dísztermébe, délután 2órára.
Egy óra tájban már megélénkül a falu: vannak akik gyalo-
gosan, vagy autóval, de legtöbben mégis önkormányzatunk 
kisbuszával érkeznek a közös találkozóra.
     

   Beérkezéskor, régi szokás szerint, sorszámot kapnak, hi-
szen ez a tombola húzás fontos kelléke. Az ünnephez mél-
tó terített asztalok körül a székek majdnem ugyanabban a 
sorrendben elfoglaltatnak, mint az előző évben voltak.
   Vagyis mégsem… Sajnos, vannak akik már elköltöztek 
e-földi világból, vagy mások éppen betegek.
   Két óra felé közeledve, a díszterem teljesen megtelik. A 
csendes, meghitt beszélgetéseket a műsorvezető, Szólya 
Zsuzsanna kellemes hangja szakítja félbe, aki felkérte a 
polgármesterünket - Váradi Lajost, ünnepi beszédének 
megtartására.
A köszöntő mondatok után kiemelte:
-  Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a 
higgadt bölcsességre, amivel csakis az idősek rendelkeznek 
és a türelemre, elfogadásra, - ahogy tanítanak, nevelnek 
bennünket. – 

A folytatásban megtudhattuk, hogy a mai napra 222 fő ke-
rült meghívásra: 160 nő és 62 férfi. Településünk legidő-
sebb lakója: Horkai Andrásné, Veronka néni – aki már 
betöltötte a 103 évet!  A férfiak közül: Orosz Péter bácsi a 
legidősebb, 95 éves.

Idősek napja 
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Két szépkorú asszonyt is köszönthettünk: Berényi Antalné 
90 éves, Varga Imréné pedig 95 évesen ünnepelhette szü-
letésnapját.
Lipták János és felesége az 50. házassági évfordulójukhoz 
érkeztek ebben az évben.
Az ünnepeltek egy-egy kedves ajándékban részesültek.
Az ünnepi beszéd további részében megismerhettünk egy 
kedves történetet – Móra Ferenc: - Öreg ember, öreg fa – 
novellája alapján.

Mottója a következő:
   „Az öreg diófát nem szabad kivágni, ugyanis az öregségé-
ért kell megbecsülni!”
A szépen fogalmazott záró gondolatok után, egyházaink 
vezetői mondták el ünnepi, köszöntő soraikat.
  Először Tóthszegi István görög katolikus paróchus úr, 
majd Szabó Zoltán református lelkészt hallgattuk meg – 
megszívlelendő, kedves szavak kíséretében.
   A folytatásban az óvodás gyermekek műsora ragadtatta 
tapsra az ünnepelteket. Öröm volt ezúttal is hallani a nép-
dalokat éneklő lányokat.
   Iskolánk tanulói pedig versekkel köszöntötték a kedves 
jelenlévőket.
A Csemete Néptánccsoport látványos előadása már nem a 
„csemetékre” utal, hanem sokkal többre. Az ünnepi műsor 
befejezéseképpen a Sajóvámosi Népdalkör színes dalcsok-
rokkal, szólóénekekkel tette emlékezetessé műsorát.
   A tombolasorsolás és annak eredménye csak a szerencsé-
re volt bízva.
A finom ebéd felszolgálása nem sokáig váratott magára: 
természetesen előtte étvágygerjesztő segített elfogyasztá-
sára.
   Mindeközben a már ismert – miskolci Varga Lajos -  meg-
adta a jó alaphangot a harmonika játékával és az ének, a dal 
egyre-másra felhangzott.
A kellemesen eltöltött délután zárásaképpen -  önkormány-
zatunk minden 70.évet betöltő vagy idén elérő vendéget 
5000.- forintos  COOP vásárlási utalvánnyal ajándékozott 
és egy csomag mogyorós rolettit, egy doboz sört, melyet 
Váradi Lajos polgármester adományozott.
  Végezetül engedtessék meg egy személyes megjegyzés: 
öröm volt a szívemben – és bizonyosan a többi 45’-ösök 

szívében is, hogy már mi is a szépkorúak családjához tar-
tozunk!
   Adja a Gondviselő Isten, hogy jövőre ismét találkozhas-
sunk!

             Csiszár József 
                   képviselő

A bor lényege az ember, aki termeszti a szőlőt, 
félti, gondozza, mint gyermekét,

majd elérkezvén a várva-várt pillanathoz,
kellő tisztelettel kóstolja az új termést. „  (Havas Béla)

Ezzel a mottóval került megszervezésre Sajóvámos Község 
Önkormányzata által a XXII. Sajóvámosi Pincebál. 
A hagyomány jellegű rendezvény helyszíne a Sajóvámosi 
Belső Pincesor volt. 
A pincetulajdonosok már a kora reggeli órákban elkezdték 
a készülődést a pincéknél. Így van ez minden évben, ami-
kor a település lakói, a meghívott vendégek és a környező 
településekről ide látogatók felkeresik a pincehelyeket, ahol 
egy kellemes szabadtéri programot tölthetnek el.

Az idei pince bál számunka azért is kedves, mert ez volt az 
első alkalom amikor is az önkormányzatunknak egy meg-
lévő üres telkén új pincehelyet alakítottak ki.

Váradi Lajos polgármester úr a közfoglalkoztatottak segít-
ségével egy olyan fedett pincehelyet valósított meg mind-
össze két hét alatt, ami alkalmassá vált ahhoz, hogy a Sajó-
vámosra látogató meghívott vendégek, az önkormányzati 
dolgozók és családtagjaik eltölthettek egy remek progra-
mokban gazdag szabadtéri napot. 

A Kossuth Közösségi Ház dolgozói idejében kiküldték a 
színes meghívókat, és adták közre a Borverseny, a Pörkölt 
főző verseny, valamint a  süteménysütő verseny   nevezési 

XXII: Sajóvámosi Pincebál 



  13

lehetőségét.
Miközben a zsűri végig kóstolgatta a tájjellegű borokat – 
elsősorban a vörös bor a jellemző – már valamennyi pin-
cetulajdonos odakészítette a bográcsokban a finom gaszt-
ronómiai élményt nyújtó ételeket. Volt aki sertéspörköltet 
rotyogtatott, volt aki körömpörköltet főzött és akadt, aki 
sült szalonnával, sült krumplival és kolbásszal fogadta ven-
dégeit.

A borverseny első helyezettje Lipták Imre lett, a pörköltfő-
ző verseny első helyezettje Rőczei Béla lett, a sütemény sütő 
versenyben a felnőtt kategóriában Gazsik Ferencné Bakos 
Eszter szirmabesenyői lakos, a gyermeksütő versenyben 
Gazsik Marcell lett az első helyezett. 

Az önkormányzati bográcsokban délre már rotyogott 180 
töltött káposzta, messziről lehetett érezni a finom pörkölt 
illatokat. 

Külön öröm volt számunkra, hogy megtisztelt minket Tö-
rök Dezső a BAZ. Megyei Közgyűlés elnöke és felesége to-
vábbá Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr is tiszte-
letét tette. 
A rendezvény sátorban fellépett a Sajóvámosi Népdalkör, 
a Sajóvámosi Néptánccsoport,  a Kicsi Madár Néptáncs-
csoport Sajósenyéről.  Hallhattuk az idei év felfedezettjeit, 
három sajóvámosi kislányt:  Váradi Orsolyát, Budai Eme-
sét és Juhász Tamarát, akik nem csak népdalaikkal, hanem 
népi ruháikkal, megjelenésükkel a közönség szívébe zárták 
magukat és elvarázsolták őket. 
Nem maradhatott el a tombolasorsolás sem, ahol Fortuna 
kegyeltjei értékes ajándékokkal távozhattak.    
Az est sztárvendége a Sógorok énekpáros volt, akik dalaik-
kal hamar táncra perdítették a bálozni vágyókat. Hajnalig 
tartott a felhőtlen utcabál élő zenével. 

EGYHÁZI HÍREK 

HÁROMSZOROS ÜNNEP A GÖRÖG 
TEMPLOMBAN

Az egyház pap és hívek közössége. Így írja az ötven évvel 
ezelőtt befejeződött II. Vatikáni zsinat tanítása. Az egyház 
teljessége pedig megjelenik azokon a helyeken ahol Püspök, 
pap, diakókus, szubdiakónus, papnövendékek, ministrán-
sok és hívek gyülekeznek össze. Ilyen alakalom helyszínéül 
szolgált 2015. június 28-án vasárnap a Sajóvámosi Görög 
Katolikus Templom. A Templomunk hagyományosan jú-
nius utolsó vasárnapján ünnepli a búcsú ünnepét. A Temp-
lom a 12 apostol napjának tiszteletére lett szentelve. 
Ebben az esztendőnkben elsők között Köszönthettük 
a Miskolci Egyházmegye első püspökét: Főtisztelendő 
Orosz Atanáz megyéspüspök atyát. 
Az ünnepi alkalom háromszoros ünnep. A templom bú-
csúünnepe, az Egyházközség képviselő testületének meg-
újítása és fogadalom tétele, valamit. A megyésfőpásztor 5 
évenkénti hivatali látogatása. 

A előszületek és a várakozás után mindig szívet melengető, 
megható élmény egyházunk vezetőjét, ami püspökünket 
várni., vele találkozni, vele együtt imádkozni. Az ünnepi 
utrenyei szertartás után Szinte folyamatában imádkoztuk 
az ünnepi Szent Liturgiát. Melyek homiliájában Püspök 
atya tanított minket a Gyógyító Jézus példájával. Megható 
élmény, amikor valóban félre tettünk minden földi gondot 
és lelki szemünket a mennyeikre helyeztünk. Nagy élmény 
részesedni a Titkos Vacsorából a Püspök keze által. 
Az ünnepi köszöntő a Szent Liturgia végén hangzott el, 
majd gyerekek ajándékozták Püspök atyánkat szép csokor 
virággal. 
Örömteli és megható pillanat volt, amikor 14 egyházta-
nácstag paróchussal együtt, Isten színe és a közösség tagjai 
előtt hűséget és felelősséget vállaltak egyházi közösségün-
kért. Az ünnepi körmenetben megvallottuk hitünket, éne-
keltük a szép Márai énekeinket és 
hallgattuk az Evangélium szavait.
Az Úr Áldása után kedves 
beszélgetésre volt lehetőség a 
Főpásztorunkkal. 
Majd a hivatali megbeszélés 
után a Kosssuth Közösségi 
Házban fogyasztottuk el az 
ünnepi ebédet fehér asztal 
mellett. 
A közös 
imádság, a 
püspök jelenléte,
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a hívek bőkezű támogatása megerősítette közösségünket. 
Továbbra is Istent és embertársainkat szolgálva, szeretettel 
visszük tovább közösségünk életének minden napjait. S így 
bízunk benne, hogy Isten Áldása rajtunk maradhat.
        
                       Tótszegi István 

Görög Katolikus paróchus

PÜNKÖSDI VIGADALOM RECEPTJE 

Hozzávalók: 1   db Közösségi ház
  1   db Zenész
  1   db Főszervező
  4   db Nyitó Táncos
  2   db Énekes
  25 db asztal 
  150 db szék
  150 db teríték
  5 tömb tombola
  2 db asztalnyi tombola felajánlás
  150 db jókedvű vidám barátunk

Elkészítési idő: 2-3 hónap általános készület, 2-3 hét aktív 
aktív készület és maga a vigadalom ideje: 19.00 órától haj-
nalig tart időszak.

Elkészítési javaslat: A Vigadalom bevált ősi módszer sze-
rint készült. Végy egy naptárat, ami a következő év napjait 
tartalmazza. Keresed meg a pünkösd Vasárnapot. S jelöld 
be, hogy szabad vagy ezen az estén, mert ez mindennek 
az alapja. Vedd elő a bátorságod és szervező készséged és 
foglald le az 1 db Közösségi házat erre az estére.  Vedd fel a 
kapcsolatot az 1 db zenésszel, hogy ne neked kelljen kara-
okézni egész éjszaka. Miután elkészültél vele, hogy az alap 
teljesen kész legyen, keresd fel a táncoslábúak legtánco-
sabbikát és kérd, meg hogy a 4 db nyitó táncossal kavarják 
fel elsőként aznap este a hangulatot egy magasabb fordu-
latszámra. Miután kész lesz a hangulat, fokozd még azzal, 
hogy hozzáadod a 2 db énekest hozzávaló hangtudásukkal 
együtt.
Ha az alap kész. Akkor jöhet a következő réteg. Készíts 
papírból, nyomtatófestékből és jó szándékú kétkezű segí-
tővel meghívókat. Majd jön a legnehezebb fogás. Ide már 

sok idő, energia kell, hogy valóban fogyasztható legyen a 
receptmegvalósítás. Csak bátrak vágjanak bele! Picit félre 
kell tenni minden földi gondot, kb 2- 3 hétre esténként. 
S elindulni, egy kicsit gyalog, egy kicsit biciglivel, esetleg 
autóval és hívd meg azokat, akik mulatni szeretnének a Vi-
gadalomban. Ez nagyon érdekes, tartalmas és nélkülözhe-
tetlen része a Vigadalom elkészítésének. Amikor már úgy 
érzed kész vagy… akkor még rá kell döbbenned, hogy még 
mindig kell menni és újra menni. Amíg a Vigadalom háza 
meg nem telik vigadozókkal. 
S ha már megvan a sok-sok jó lelkű, vigadozó kedvű em-
ber, akkor már csak a díszítés maradt a tetejéről. 

Ehhez vedd a 25 db fa asztalt, rakd körbe 150 db székkel. 
Díszítsd fehér terítőkkel. Rakd rá a 150 terítéket. A teríték-
hez használj piros szalvétát. És egy pünkösdi ikon képet, 
hiszem mégis csak Pünkösdi bál ez a rendezvény.
Ha elkészültél a műveletek sorával, Fel kell öletni legszebb 
báli ruháitokat, teletölteni kosaraitokat minden földi jóval, 
elővenni legvidámabb jó kedvűnket és elindulni az 1 db 
Közösségi házba, ahol kakasszó után is lehet még mulatni, 
ha bírja az ember lába.

Természetesen a készétel így fogyasztva sok –sok szép pil-
lanatot, érdekes íz- és egyéb élményeket fog nyújtani. S lát-
ható lesz az elkészült mű elfogyasztása után, sokak arcán az 
elégedettség mosolya. S ha ez így megvalósult, akkor nem 
marad más, mint a megérdemelt pihenő. Ám mielőtt a ka-
kas újra aludni menne, már csak egy jó kis mosogatással 
fűszerezett rendrakás marad. S megérdemelten emlékezni 
az idei Pünkösdi vigadalom minden egyes ízére, zamatára, 
élményére.  
Ha valakiben felébredt a sütési vágy, akkor hajrá! A recept 
megvalósítható! Ám aki csak élvezni szeretné a készétel 
minden jóságát, szépségét annak üzenem: Már van 2016-
os naptáram és benne van a következő Pünkösdi Vigada-
lom! Szeretettel várunk akkor is mindenkit.

         Tótszegi István 
                Görög katolikus paróchus
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ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

AZ 1848-AS FORRADALOM ÜNNEPE 
SAJÓVÁMOSON

  Szépszámú érdeklődő gyűlt össze a Kossuth Közösségi 
Ház dísztermében március 13-án délután, hogy együtt ün-
nepelhessük meg az 1848-as forradalom 
167. évfordulóját.
  A Himnusz közös eléneklése után a Sajóvámosi Arany 
János Általános Iskola újdonsült igazgatónője, dr. Pappné 
Nemes Katalin mondott ünnepi beszédet.

Beszédében nem a forradalom jól ismert hőseinek, Petőfi-
nek, Vasvárinak vagy Jókainak a példáját idézte fel, hanem 
iskolánk névadóját, Arany Jánost, a hétköznapi embert ál-
lította mondandója fókuszába. Azt az embert, aki, bár nem 
vett rész közvetlenül a márciusi eseményekben, de „aki a 
látszólag békés hétköznapokban áll emelt fővel szemben a 
hatalom arroganciájával, és nem adja fel a tisztesség és a 
becsület mércéjét a sikerért és a vagyonért cserébe”. 
Azt a költőóriást, aki A walesi bárdok című versével üzen-
te a szabadságharcot vérbe fojtó, könyörtelen régi-új hata-
lomnak:
„Neved ki diccsel ejtené,Nem él oly velszi bárd.”
Az 1848-as forradalmat a Rákóczi-szabadságharchoz és az 
1956-os forradalomhoz hasonlítva kiemelte: „S bár a ha-
talmas túlerő vagy az ármány midig leverte, soha nem volt 
hiábavaló, hiszen jó példát és erős hitet ad nekünk, ma élő 
magyaroknak megtartani méltóságunkat és szabadságun-
kat, nemcsak a nemzetünkben, hanem a saját személyes 
életünkben is.”

  Beszéde zárásaként felolvasta Arany János Él-e még az 
Isten című versét.Ezután az általános iskola 4. osztályosa-
inak ünnepi műsorában gyönyörködhettünk. A gyerekek 
felelevenítették a nap történéseit, láthattuk, ahogy a forra-
dalmárok lefoglalják a Landerer és Heckenast nyomdát, ki-
nyomtatják és terjesztik a 12 pontba foglalt követeléseiket. 

Hallhattuk Petőfi gyújtó hangú szavait. Olyan lelkesedéssel 
és határozottsággal idézték meg a forradalom szellemét, 
hogy szinte a nézőközönségre is átragadt az a forradalmi 
hevület, amit műsorukkal közvetítettek nekünk. A végén 
még egy jól megkoreografált, hatásos táncot is láthattunk, 
amelyben piros, fehér és zöld szalagok pörögtek, forogtak, 
mintha valamiféle vihar forgatná őket, s aztán rendeződtek 
nemzeti trikolorrá. 
Az ünnephez méltó műsort Garaminé Bodnár Zsuzsanna 
tanító néni állította össze és rendezte. 
  Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget. És mikor 
kiléptünk a közösségi ház ajtaján, azt érezhettük, talán a 
tavasz is megérkezett végre….

                Szekrényes Miklós 
                               képviselő

ARANY NAPOK 
 
   „ A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng to-
vább adása.”
Morus Tamás gondolata tökéletesen illik az iskolánkban 
áprilisban már sokadszorra megrendezett Arany-napok 
szellemiségéhez, programjaihoz, melyek között vannak jól 
bejáratott, hagyományos és élménydús, új események is.

  A két nap egyik legizgalmasabb, ötletgazdag kampányso-
rozattal induló történése volt a diákigazgató választás, mely 
mandátum tiszavirág életű, elnyeréséért mégis nagy lelke-
sedéssel és nemes küzdelemben vetélkedtek jelöltjeink. A 
csütörtöki napot ünnepélyes kulcsátadás keretében az új-
donsült diákigazgató nyitotta meg.

  

Az első program az Arany János életéről és munkásságáról 
megemlékező vetélkedő volt, melyben iskolánk minden ta-
nulója ügyesen, aktívan vett részt. Ezt követően diákjaink 
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a szintén hagyományos fa- és virágültetéssel szépítették az 
udvart, majd egy új eseményen szórakozhattak a tornate-
remben, ahol a Herman – Labor három tanára érdekes, 
látványos és interaktív fizikai- kémiai kísérleteket mutatott 
be. Ezen a napon iskolánk apraja-nagyja vendég volt egy fi-
nom ebédre, majd jóllakottan merülhettünk bele sokszínű 
kultúránk világába, melyet diákjaink színvonalas fellépései 
nyújtottak a Kossuth Közösségi Ház színpadán a Ki- mit 
tud? keretén belül.
  

 Az Arany –napok második napján, pénteken délelőtt 
több program közül választhattak a 
gyerekek. A fürgelábúak futással kezdhették a napot, a 
rendkívül közkedvelt Bolha- piacon pedig számtalan fi-
nomság és csecse-becse cserélt tulajdonost. De volt teto-
válás, aszfaltrajzolás, foci és fáradhatatlanul ropta a táncot 
néptáncházban kicsi és nagy. Ebéd után a Kossuth Kö-
zösségi Házban gyűltünk össze, ahol a III. Gergely Éva 
Rajzpályázat díjnyertes munkáinak eredmény hirdeté-
sére és kiállítás-megnyitójára került sor. A 3. osztályosok 
színvonalas műsora után szívhez szóló visszaemlékezéssel 
idéztük meg Gergely Éva tanár nénit, majd a gyönyörű, 
sokszínű és ötletes műalkotások jutalmazásával zártuk ezt 
a mozgalmas, sokoldalúan szórakoztató két napot.

              Papp Tünde 
                 Pedagósus

IN MEMORIAM GERGELY ÉVA

  Idén harmadik alkalommal rendezte meg iskolánk a né-
hai kolléganőnk emlékére meghirdetett rajzpályázatot. Így 
őrizzük emlékét a mosolygós, kedves Gergely Éva tanító-
nak, a művészet szépségéről, befogadásáról oly lelkesen 
magyarázó rajztanárnak. Örömmel, értő szemekkel gyö-
nyörködne atöbb településről érkező pályamunkákban, 
melyek ügyes, a művészetre fogékony diákok keze munká-
ját dicsérték. 
A különféle technikákkal készült alkotásokból Papp Tünde 
rajztanárnő rendezett kiállítást a Kossuth Közösségi Ház-

ban, ahogyan ő jelölte meg idén is a pályázat témáját: a fát.
Nekem erről a magyar népművészetben gyakorta megje-
lenő életfa vagy világfa jutott eszembe. Minden növényi 
ábrázolás közül az életfa a legösszetettebb és legegyeteme-
sebb jelentésű. Utal életre és halálra, az örök fejlődésre és 
növekedésre, a folytonos megújulásra. 

„Az ősi kultúrákban a magasra növő fa jelképezte a föld 
és ég felé törő erőit, a földi élet Isten közelségébe törekvő 
vágyait és hajtásait.” (Cey Bert Róbert) 

A világfa a magyar népmesék világképében az ÚT, amelyen 
a mesehős az égbe vagy az alvilágba jut. Így kapcsolódik 
össze bennem a névadó Gergely Éva, a rajzpályázat témá-
jával. Mi, akik ismertük és szerettük őt, kollégák, tanítvá-
nyok és szülők, még az Úton járunk, míg Éva útja elfogyott. 
Férje, Gergely Zoltán indította a hagyományt, s ez alka-
lommal is ő ajánlotta fel és adta át a helybeli és a közeli 
községekből érkező színvonalas pályaművekért a nyertes 
tanulóknak a díjakat. Könnyes szemekkel, megilletődve 
idéztük fel Gergely Éva emlékét, bár ő ezt üzente minda-
zoknak, akik szerették:

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
Így emlékem áldás lesz rajtatok.” 

           Lukács Ágnes 
                 Pedagógus

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

  „Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg 
előbb a gyógynövényt, amely elmulasztja a betegséget, 
meg nem teremtette a Földön.”
(Paracelsus, svájci orvos és tudós)

A Hagyományok Háza 2003 óta minden évben meghirdeti 
egész éves országos hon- és népismereti levelezős verse-
nyét. Az idei döntőre május 28-án került sor, Budapesten. 
A népművészeti-néprajzi vetélkedőn két korosztályi cso-
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portban vesznek részt a gyerekek. A Forgószelesek, azaz az 
5-6. osztályosok, játékos, tevékenykedtető feladatok megol-
dásán keresztül ismerkednek általános néprajzi témákkal, a 
Garabonciások, a 7-12. osztályosok már önálló kutató- és 
gyűjtőmunka során mélyednek el a kiemelt éves tematiká-
ban, ami a 2014-2015-ös tanévben a népi gyógyászat volt. 

Iskolánk 3 éve kapcsolódott be a versenybe, s minden év-
ben sikerült helyezést elérnünk a döntőn. Idén a népi gyó-
gyászat, a hagyományos gyógymódok, a gyógynövények 
ismerete mellett, a pünkösdi népszokások ismeretéről 
adtak számot diákjaink. A többfordulós verseny végén, a 
több, mint 200 tanuló közül a budapesti döntőben a For-
gószelesek között Éliás Orsolya (6. o.) harmadik, Tamás 
Virág (5. o.) második helyezést ért el. A Garabonciások ve-
télkedésében Horkai Lili (7. o.) és Kendrovszki Márk (7. 
o.) első helyezéssel büszkélkedhet. Így ők az értékes díjak 
mellett fődíjként egy ingyenes jutalomtáborozáson vehet-
nek részt Szajolon, a Hagyományok Háza kézműves tábo-
rában. Diákjainknak szívből gratulálunk!

           Lukács Ágnes
                Pedagógus

KINCSES SZIGET ÓVODA 
HÍREI

OVIS BÁLBAN VOLTAM

 Igen és tényleg. A Kincses Sziget Óvoda javára 2015. 
március 28-án szülői munkaközösségi kezdeményezésre 
óvodás bált szerveztünk. Valóban óvodás bál volt, hiszen 
kicsik és nagyok együtt mulattak hajnalig. A talpalávalót 
Takács Attila húzta, a frissítőkről, harapnivalókról pedig 
mindenki maga gondoskodott, batyus bál lévén. A jelen-
lévőket Lipéczné Iván Katalin óvodavezető köszöntötte, 
majd a gyermekek műsora következett. Elsőként a Sajóse-
nyei Kicsi Madár Néptánc Csoport előadását láthattuk, az-
tán a sajóvámosi iskolások dance tánca mulattatta a 

közönséget, végül a Sajóvámosi Csemete Néptánc Csoport 
műsorszáma aratott sikert. Az est meglepetésműsora az 
„ovis anyukák” előadása volt, mely kezdődött egy apáca-
jelmezes tánccal, majd folytatódott egy sokkal vidámabb, 
pörgős előadással. Nyolc lelkes anyuka időt és energiát 
nem kímélve hozta létre ezt a produkciót, melyet nagy ová-
ció követett. 

A nyitás után azonnal táncra perdült a nagyérdemű is, fo-
gyott a tombola és fokozódott a hangulat. A tombolasor-
soláson mindenki reménykedett, hogy ő lesz Fortuna ke-
gyeltje, hiszen számos értékes nyereményt sorsoltunk ki, 
melyet szülők, vállalkozók, sajóvámosi lakosok ajánlottak 
fel, amiért nagyon hálásak vagyunk. 

Köszönet illeti Kissné Rékát és Virág Brigittát, valamint 
a szülői munkaközösség tagjait, akik nélkül nem jöhetett 
volna létre ez a rendezvény. Külön köszönet jár azoknak az 
anyukáknak, akik táncukkal szórakoztatták a közönséget, 
továbbá azoknak az édesanyáknak, akik csemetéjüket pró-
bákra, illetve a fellépésre elkísérték. Hála azoknak a nagy-
szülőknek, apukáknak, akik a próbák ideje alatt vigyáztak a 
lurkókra, és természetesen mindenkinek, akik valamilyen 
formában – tombola-felajánlás, részvétel, pártolójegy, szer-
vezési teendők - támogatták a bált és ezzel hozzásegítették, 
azt, hogy

280.000 forinttal gazdagodhatott az óvodánk. Reméljük, 
jövőre újra találkozhatunk mindenkivel, és még több em-
ber kap kedvet egy jó kis mulatozásra ezért a nemes célért.

    Vassné Szokircsák Diána
               szülői munkaközösségi tag
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SPORT HÍREK
Felnőtt csapat:

A 2013/2014. évi bajnokságban a felnőtt csapat, a Megyei 
II. osztály Közép csoportjában 37 pontot szerzett. Ez a 
megszerzett 37 pont, 17 ponttal kevesebb, mint az előző 
bajnokságban szerzett pontjaink száma, amivel 5 helyet 
rontva az előző évhez képest, csak a 10. helyet szereztük 
meg. Az elért eredmény, mindenképpen csalódás, még ab-
ban a megvilágításban is, hogy tudtuk: a csapat lényegesen 
meggyengült a korábbi évekhez képest. Ennek ellenére so-
káig úgy tűnt, hogy gyengülés ide vagy oda, a csapat helye-
zésén ez nem fog lényegesen megmutatkozni, hiszen 2014. 
év márciusában, 26 szerzett ponttal a 7. helyről folytathat-
tuk a bajnokságot, ami egy közepes tavaszi szerepléssel is a 
középmezőny első felében tarthatta volna a csapatot, ami 
azonban elmaradt. Elmaradt, mert a várt közepes szerep-
lés helyett, az egyik leggyengébb fél szezonját teljesítette 
a csapat úgy, hogy a lejátszott 15 mérkőzésből csak kettőt 
sikerült megnyerni, ami az elért 5 döntetlennel kiegészülve 
is csak 11 pont megszerzésére volt elég.   
Ifjúsági csapat:

 Az ifjúsági csapat 2014-es tavaszi szereplésével kapcsolat-
ban elmondható, hogy szereplésük – sajnos – semmivel 
sem sikerült jobban a felnőtt csapat szerepléséhez képest. 
Ez a csapat már eleve rossz pozícióból vágott neki az ak-
tuális esztendőnek, hiszen jelentősen meggyengült csapat-
tal, csak a 14. helyet sikerült megszerezni 2013 őszén, így 
innen kellett volna előre lendülni 2014-ben, ami tavasszal 
egyáltalán nem sikerült.  
Az őszi felálláson mindenképpen változtatni szerettünk 
volna, mert látható volt, hogy hiába hozzáértő emberre van 
bízva a csapat, ha ez az ember nem helybéli, akkor szin-
te lehetetlen feladat számára a csapatot összetartani, mint 
ahogyan azt az elmúlt őszi szezon is bizonyította. Ennek 
fényében mindenképpen helyi embert kerestünk a csapat 
mellé. Így az ifi csapat – az őszi szezonhoz hasonlóan – ta-
vasszal is csak 10 pontot szerzett, (csakúgy, mint ősszel) 
ami az egész évben kapott 127 góllal együtt csak, a nem túl 
fényes 14. helyre volt elég.

Az előző szezon tükrében, nyáron ennél a csapatnál is válto-
zásokra volt szükség, így az egyébként is Szirmabesenyőbe 
költöző és igazolt Lukács Máté helyett, Husonyica Péter lett 
a csapat edzője, aki kellő elszántsággal kezdett foglakozni 
a csapattal. Szerencsénkre idegen játékosok is bejelentkez-
tek, hogy szívesen sportolnának a vámosi csapatban, azzal 
egy időben, hogy több helyi fiatal is csatlakozott (volt, aki 
először, mások újra), így megfelelő létszámú és minőségű 
fiatalok alkották az ifjúsági csapat őszi keretét. Ezek a té-

KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

NYÁRI TÁBOR 

Beköszöntött a vakáció, véget ért a tanév. A legtöbb szülő 
szeretné, ha gyermeke jó közösségben,  tartalmasan tölte-
né el a nyári szünidőt. Sajóvámos Község Önkormányzata 
az idei nyáron mintegy 2 hetes időtartamra teret engedett 

július 10. közötti idő-
tartamban biztosított ki-
kapcsolódást mintegy 15 
sajóvámosi iskolás gyer-
meknek. 
Amit mi, szülők láttunk, 
az csemetéink vidám 
tekintete volt, amikor 
élményekkel teli beszá-
molót tartottak az ak-
tuális nap történéseiről. 
Ellátogattak a Miskolci 
Vadasparkba, megtekin-
tették a Diósgyőri Várat, 
kirándultak településün-
kön. Kézműveskedtek, 

a forróságot vízibombázással enyhítették és sorolhatnánk. 
A tábort egy fergeteges „bulival” zárták: volt ugrálóvár, 
lufihajtogatás, testfestés. 

nyek és az, hogy a társaság tagjai fogékonyak voltak Péter 
edzéseire, utasításaira, azt eredményezték, hogy a korábbi 
szezonnal ellentétben, ezen az őszön egy remekül szereplő 
ifi csapat képviselte községünket a bajnokságban. Egy olyan 
csapat, amelyiknek minden esélye megvan egy kicsivel na-
gyobb odafigyeléssel arra, hogy a bajnokság végén érmet 
nyerjenek, hiszen az ősszel szerzett 27 pontjukkal csak 3 
ponttal vannak lemaradva a 2. helyezett csapattól. 

Reméljük, ez az aktivitás megmarad az elkövetkező idő-
szakra is és eredményesen szerepelnek majd a fiatalok.

           Takács Gábor 
                   sportklub elnöke
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KÖNYVAJÁNLÓ

Berg Judit: Tökmagok Afrikában, Lengemesék
Brown, Sandra: Halálos
D.Tóth Kriszta: Húszezer 
éjszaka
Érsek Rózsa: Első nap az 
iskolában
Fecske Csaba: A sivatag 
hajója
Follett, Ken: Kaland
Afganisztánban
Gévai Csilla: Amíg utazunk, Amíg zötyögünk
Horse, Harry: Kisnyuszi suliba megy
Kiss Noémi: Ikeranya: az első év
Lackberg, Camilla: Eltitkolt életek
Lackfi János: Szakimesék
Leiner Laura: Hullócsillag
Merék Veronika: Kavicsmese
Nemere István: Leszek: mind űzött vad, Lángok 
martaléka
Rados Virág: Bipoláris, Bántalmazó házasság, Ádám 
asszonyai
Rowling, J.K.: A selyemhernyó
Ruttka Ildikó: Bajorimi: a Kicsihuszár
Szilasi László: A harmadik híd
Terleczky Ádám: 3 D origami
Thomas, Rosie: A kasmírkendő
Vámos Miklós: Sánta kutya: egy élet
Vass Tibor: A Nagy Bibin, Mennyi semenni, 

POLGÁRŐRI HÍREK

Ebben az évben Komló-Sikondafürdő adott otthont az 
Országos Polgárőrnap rendezvényének.A “Miskolc-Észak 
Polgárőr Járást”, a Sajóvámosi Polgárőrség Egyesületének 
hat tagja képviselte, ezen az országos ünnepnapon, ahol 
megjelent a Belügyminiszter és az Országos Rendőrfőka-
pitány Úr is.
Július l8-n került lebonyolításra, az éves ‘közösségépítő tré-
ning’ Egyesületünknél, amely bajtársi rendezvény kötetlen 
részén bekapcsolódtak a polgárőreink családtagjai is.
Polgárőrségünk közösségi életében, jelentős szerep jut a 
BAZ.Megyei Polgárőrnapon való aktív részvétel.A Borsod 
Megyei polgárőrök idei ‘seregszemléjére’ Kovácsvágás köz-
ségben kerül sor. Időpontja; 20l5.augusztus.08.
A rendezvényeken való részvételt, a Belügyminisztériumi 
illetve az Országos Polgárőr Szövetségi pályázatokon el-
nyert források teszik lehetővé.
A rendszeres előütemezett, közrend-közbiztonsági - éjsza-
kai preventív jellegű - polgárőr járőrszolgálataink mellett, 
egyre nagyobb szerep jut, a figyelő és rendezvénybiztosító 
polgárőr munkának:
Közúti gépjárműforgalmi terelésekkel és forgalom leállí-
tásokkal segítettük elő a Sajóvámosi Népdalkör Jubileumi 
Dalostalálkozójának baleset-és zökkenőmentes községi fel-
vonulását.

Önkormányzati illetve Polgármesteri felkérésre; éjszakai 
figyelőszolgálatot láttunk el, a Temetőben feltárt, háborús 
katonai sír őrzésével.
A helyi Családi Napok rendezvényeinek biztosításával 
igyekeztünk elősegíteni a kulturális rendezvény sikeressé-
gét, különös tekintettel a kerékpáros és futóversenyekre.
Polgármester Úr megkeresésének eleget téve; éjszakai figye-
lő-őrző szolgálatokat szerveztünk a Közösségi Pincehely 
építési anyagainál.A teljesség igénye nélkül említhetjük a 
Vámosi Pincebál-és Borverseny rendezvénybiztosításában 
való polgárőri részvételünket is.
Önkéntes és díjmentes szolgálataink tekintetében; tovább-
ra is állunk rendelkezésére, a Sajóvámosi oktatási, kulturá-
lis, civil szervezeteknek, továbbá az Önkormányzatunknak 
és helyi Egyházainknak, az éjszakai köznyugalmat óvó, jár-
őrszolgálataink mellett.
Sajóvámos.2015.július.l4.

     Szokircsák István
            polgárőr parancsnok

Ezúton szeretnénk megköszönni Sajóvámos Község 
Önkormányzatának az anyagi támogatást és a Kossuth 
Közösségi Ház dolgozóinak munkáját.          
           
           A táborozó gyermekek szülei
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MEGHÍVÓ
SZENT ISTVÁN NAP

Idén is megrendezésre kerül a Szent István-napi rendezvényünk, 
melyet 2015. augusztus 20-án csütörtökön tartunk az iskola udvarán

 A reggeli órákban a szokásos módon a kocsma foci veszi kezdetét 
(a csapatok Takács Gábornál jelentkezhetnek) Dottó kisvonat járja a 
település utcáit. 

“ Hogy a múltad nélkül nem lehet jövőd, 
Mert a jövődnek értelmet a multad ad,
És neked is tenned kell valamit azért,

Hogy magyarnak nevezhetsd önmagad”
   /ismerrős Arcok /

 Óriáscsúszda, ugrálóvár, lufihajtogató bohóc, arcfestés, játszóház és kutyás bemutató is lesz a 
gyerekek legnagyobb örömére.  
Ünnepi műsorral emlékezünk meg Szent István királyunkról és az új kenyérről.  A nap további 
részében kulturális programokkal, helyi fellépőkkel várjuk a szórakozni vágyókat.  

Az est fergeteges hangulatát az APOSTOL EGYÜTTES koronázza meg. A hajnalig tartó 
utcabálról, Molek Csongor gondoskodik.  

Esőnap esetén a rendezvény helyszíne a Kossuth Közösségi Ház.

Mindenkit Szeretettel vár 
Sajóvámos Község Önkormányzata!


