
SAJÓVÁMOSI KISBÍRÓ
Sajóvámosi Önkormányzat lapja                   2015. November
térítésmentes            XXI. évfolyam 3. szám

 Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent Ist-
ván király ünnepének napja.
Az Országgyűlés döntése értelmében 1991-től augusztus 
20-a, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe, a ha-
gyomány szerint egyben az új kenyér napja. István kirá-
lyunk sírját 
1038. augusztus 20-án - szentté avatásakor - nyitották fel a 
székesfehérvári bazilikában.
Az egyház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként. 

uralkodó 1038-ban, a történészek becslése szerint 63 éves 
korában hunyt el. 
A szentté avatás alkalmából Szt. László emeltette ki Szt. Ist-
ván maradványait a székesfehérvári sírból.
Hartvik legendája szerint az exumáláskor az uralkodó jobb 
kézfejét épségben találták. Történelmi tény, hogy az ereklye 
őrzésére Szt. László megalapította a benedekrendi szent-
jobbi (berettyói) apátságot.

– Állunk és vagyunk, sokféle tájon élünk, de egy hazánk 
van, itthon vagyunk, de otthont is érzünk. Nemzetben 
kezdtünk gondolkodni, templomokat építünk, iskolákat
avatunk, akkor is, ha a szomszédaink pont az ellenkező-
jét teszik, mi más irányba megyünk. Mindennek ellenére a 
magyarság mégis áll az új évezred küszöbén.

 Akármennyire is nehéz, akarnunk kell együtt, mert itt a 
pillanat, és miénk most az esztendő. Az idegenbe szakadt 
és az anyaországban élő magyarok közös álma továbbra is 
egy új, megint erős és szabad Magyarország!

 Az idei Augusztus 20. helyszínéül községünkben a Szőke 
kastély megújult arculatában adott helyet. Az épület új te-
tőszerkezetet kapott. Felszerelték a napkollektort, az étter-
mi részt megnagyobbították, az épületet akadálymentesí-
tették,  a főzőkonyhát korszerűsítették, az egyéb kiegészítő 
helyiségeket felújították.

  Már nagy izgalommal készülődtünk állami ünnepünkre. 
Délelőtt nem maradhatott el a vendéglátó egységek foci-
bajnoksága. Kora délután a Dottó Kisvonat járta körbe a 
település utcáit.
A kicsinyeket a kenderkóc Népi játszóház szórakoztatta. 
Lufi hajtogató bohóc, csillámos arcfestés, csillám tetoválás 
színesítette a kicsinyek programját, és varázsolta színessé 
arcukat. Ezután a NAV-Vám- és Pénzügyőrség technikai 
bemutatója következett. Újdonságként hatott a ponizoo 
és a trambulin. A rendőrségi kutya bemutató most is izga-
lommal hatott a közönségre. 

István király törvényei-
vel a keresztény tanítá-
sokat az állam minden 
alattvalójára kötelezővé 
tette.
Nevéhez tíz egyházme-
gye megszervezése kö-
tődik, ezek élén érsek, 
illetve püspök állt.
A keresztény tanítás 
a királyság legszilár-
dabb bázisává, a meg-
települt társadalom 
mindennapi életének 
megtartó erejévé vált. 
A kitűnő hadviselő és 
belső ellenfelein győze-
delmeskedő, erőskezű 
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 Ezután a tűzoltóság habpartija következett.
16 órakor kezdődött az ünnepi műsor, a kenyérszentelés.
Váradi Lajos polgármester úr köszöntötte a vendégeket. 
Egyházaink vezetői megáldották az új kenyeret. 
Váradi Orsolya, Juhász Tamara és Budai Emese énekelt 
népdalokat.  A három kis dalos pacsirta minden hallga-
tóságot lenyűgözött. Bizton állíthatjuk, hogy ők az idei év 
felfedezettjei. 

 Nem maradhatott el a Sajóvámosi Népdalkör ünnepi fel-
lépése és dalcsokra sem. A Kincses Sziget Óvodásaink tán-
ca mosolyt csalogatott a nézőközönség arcára.
Ezután a Sajósenyei Kicsi Madár Néptánccsoport, a Sajó-
vámosi Csemete Néptánccsoport lépett fel, és aratott nagy 
sikert.
 A Feeling-Dance kicsi tánccsoport, a G-girls Modern tánc 
következett ezek után. 
Az István, a király-vámosi fiatalok előadása volt az est fény-

pontja. Felkészítőjük Szólya Zsuzsa volt, a Kossuth Közös-
ségi Ház vezetője. 

 A színész palánták olyan remek előadást nyújtottak, hogy 
mindenki szívébe zárták magukat. Gratulálunk gyerekek-
nek és köszönjük Szólya Zsuzsának.

 
 A tombolasorsolás, majd a Hotel Menthol következett ez-
után. Végül Molek Csongor húzott talp alá valót a hajnalig 
tartó utcabálon. 21 órakor a Főnix Tűzzsonglőrök bemuta-
tója következett. 

 22 órakor sztárvendég az Apostol együttes volt, melyre a 
környező településekről is érkezett számtalan hallgatóság.
Mindenki jót szórakozott, aki ide látogatott.



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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TISZTELT LAKOSAINK !

A  fák, bokrok gallyai néhány ingatlan előtt annyira 
megnyúltak, hogy nem biztosított a közlekedés se a 
gyalogosan arra haladóknak, se a  gépjárművel arra 
közlekedőknek.

Önkormányzatunk  2015. november hónapban  a 
közfoglalkoztatás keretében elvégzi  a gallyazást 
annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés 
megvalósuljon.

Tisztelt Olvasóink!

Az előző évhez hasonló pályázatot hirdetett a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter ─ az államház-
tartásért felelős miniszterrel egyetértésben ─ az adós-
ságkonszolidációban nem részesült települési önkor-
mányzatok fejlesztéseinek támogatására.

1.  A pályázat célja

A támogatás célja a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. 
§-ai és a Magyarország 2014. évi központi költségveté-
séről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai sze-
rinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem 
vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatá-
sa.

Pályázati alcélok:
a) a település belterületén út, híd vagy járda épí-
tése, felújítása, karbantartása, 
b) belterületi vízrendezési és csapadékelvezetési 
rendszer kiépítése, felújítása, 

c) köztemető felújítása, ravatalozó építése illetve 
felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása, 

d) olyan épület felújítása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítése, amely 

da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást 
szolgál, 
e) településrendezési tervek készítése, valamint 
f) munkahely-teremtési programok megvalósí-
tása. 

Az a)-d) és f) pontok szerinti célokra nyújtott támoga-
tás kizárólag az önkormányzati tulajdont érintő, épí-
téssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés 
megvalósítására, d) és f) pont esetében tulajdonszer-
zésre is igényelhető.

Egy települési önkormányzat (a továbbiakban: Pá-
lyázó) kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, 
melynek keretében több fejlesztési alcélra is igényel-
het támogatást.

2. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési tá-
mogatás igényelhető.

3.  A támogatás mértéke

A támogatás mértéke 100%.

Lakosságszám alapján Pályázónként igényelhető ma-
ximális támogatás összege

a) 100 fő alatti lakosságszámú település esetében 
legfeljebb 1 500 000 forint, 
b) 100-300 fő lakosságszám közötti település ese-
tében legfeljebb 2 950 000 forint, 
c) 301-500 fő lakosságszám közötti település ese-
tében legfeljebb 6 500 000 forint, 
d) 501-1 000 fő lakosságszám közötti település 
esetében legfeljebb 10 000 000 forint, 
e) 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település 
esetében legfeljebb 20 000 000 forint, 
f) 2 001-3 000 fő lakosságszám közötti település 
esetében legfeljebb 44 000 000 forint, 
g) 3 001-5 000 fő lakosságszám közötti település 
esetében legfeljebb 112 000 000 forint, 
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h) 5 001-10 000 fő lakosságszám közötti település 
esetében legfeljebb 181 000 000 forint, 
i) 10 000 fő feletti lakosságszámú település eseté-
ben legfeljebb 200 000 000 forint. 

A beérkezett pályázatokról a helyi önkormányzato-
kért felelős miniszter döntött, és Sajóvámos pályázatát 
44.000.000,-Ft- támogatásban részesítette. 

Sajóvámos Község Képviselő-testületének döntése 
alapján a kapott támogatást belterületi utak és járdák 
felújítására fogja fordítani.

           Váradi Lajos
          polgármester

KÖZFOGLALKOZTATÁS 

Engedjék meg, hogy bemutassam településünk tekin-
tetében mi történt az elmúlt 1 évben a közfoglalkozta-
tás keretein belül.

Sajóvámoson hagyományos közmunkaprogram mű-
ködik. 
2015-ben majdnem háromszorosára duzzasztottuk a 
közfoglalkoztatottak létszámát az előző évekhez ké-
pest és elindultunk az értékteremtés irányába. Olyan 
tevékenységet folytatott ez a közel 70 ember, ami előtt 
megemelem a képzeletbeli kalapomat és nem tudok 
elég hálás lenni a település és jómagam nevében. 

A teljesség igénye nélkül hagy említsem meg ezeket:
- “magunk előtt látjuk” a temetőben nem minden                  
napi domborzati viszonyok között kialakított 2X 150   
méter hosszú lépcsősort

- vagy éppen a Sajóvámosi belső pincesoron ki     
alakított önkormányzati pincehelyet és filagóriát több 
mint 100 m2 alapterülettel

-  vagy az iskolakertben található több 100 méteres 
járdát
-  vagy a település virágos és szépen gondozott   
belterületét
-  vagy a 100 éves eperfasor kitisztítását és a Zúgó pa-
tak medrének és környezetének rend  betételét,
- a több mint 1 ha területen megtermelt burgonya, a 
konyhakertben termelt zöldségfélék, amelyből készí-

tett termékeinkkel első alkalommal részt tudtunk ven-
ni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közfoglalkozta-
tási Kiállításon,másrészről pedig a település konyháját 
látjuk el, elindulva az önellátás irányába.

 De nincs még vége, a mögöttünk álló sikerekből táp-
lálkozunk, mely egy még sikeresebb jövőt vizionál 
előttünk, melyhez már megvannak a céljaink, folya-
matban van a Források Völgye Szociális Szövetkezet 
létrehozása, mely sokkal gördülékenyebbé tenné a 
többlet termékek értékesítését.

Tervezzük az állattartás beindítását még az éven: a 
gazdasági épület építése már folyamatban van.
A téli hideg idő beálltával térkő gyártást tervezünk, 
illetve fakitermelést, melyekhez kapcsolódna a rönk-
bútorok készítése és távlati céljaink között szerepel a 
gyümölcstermesztés.

De ezek az eredmények elérése nem sikerülhetett 
volna, ha Magyarország Kormányának nem lenne fő 
célja a társadalom perifériájára szorult emberek újbóli 
munkához juttatása, melyre a közfoglalkoztatási prog-
ram a megfelelő és legjobb eszköz. Pozitív hozadéka 
van mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltató 
önkormányzatok vonatkozásában.

A munkabér 100%-ban támogatott és ehhez jönnek 
még a dologi kiadások, melyek szintén elszámolha-
tóak, ez Sajóvámos tekintetében 2015 októberéig 6,3 
millió Ft volt. Ebből valósulhattak meg ezek az ered-
mények.

Köszönetünket fejezzük ki a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályának a segítőkész együttműködé-
sét,ami nem működhetett volna Szabóné Bikki Ágnes 
osztályvezető asszony nélkül.

          Váradi Lajos
                                        polgármester
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MYTNÁN JÁRTUNK

 2015. szeptember 12-én, szombaton Mytna község 
adott otthont a Vámos Települések Nemzetközi Ta-
lálkozójának, amely rendezvényre településünk pol-
gármestere, jegyző asszonya és a sajóvámosi Kép-
viselő-testület szívélyes meghívást kapott. Büszkék 
vagyunk rá, hogy tagjai lehetünk a „Vámos családnak”.

 A VTSZ 2007-ben alakult Vámosgyörkön; ekkor még 
csak hazai települések családja volt. Egy kicsit később 
jött az ötlet, hogy nemzetközivé váljon. Mára már 11 
magyar, 6 szlovák és 3 román települést foglal magá-
ban. A VTSZ elnöke: Hám László.

Delegációnk Váradi Lajos polgármester úr és Mol-
nárné Cseh Mária jegyző asszony vezetésével reggel 
5 órakor indult Szlovákiába. Küldöttségünk tagjai 
voltak: a Sajóvámosi Népdalkör, a Sajóvámosi Fel-
nőtt Néptánccsoport és a gyönyörű hangjukról már 
jól ismert 3 kislány: Váradi Orsolya, Budai Emese és 
Juhász Tamara

A Mytnától 7 km-re fekvő, festőien szép helyszínre 9 
és 10 óra között érkeztek a találkozó résztvevői. A ven-
dégek csak a kötelező vám megfizetése után léphettek 
be a rendezvény területére. A vendéglátók pogácsával 
és pálinkával kínálták az érkezőket.

 
 A települések küldöttei táblákkal, zászlókkal a NAV 
Fúvószenekara mögött felsorakozva vonultak az ün-
nepség helyszínére.
 A rendezvény nyitányaként felcsendült a szlovák, ma-
gyar, román himnusz.
 Ünnepi beszédet mondott Hám László VTSZ Elnök 
és Mytna polgármestere: Pavel Greksa. Az összetarto-
zás szimbólumaként a VTSZ tagok gyertyát gyújtot-
tak. 
A finom ebéd után, délután 2 órakor vette kezdetét a 
kulturális program, melynek keretében színvonalas 
előadásokat láthattunk, hallhattunk.
Településünk legjobb tudása szerint igyekezett részt 
venni a rendezvényen.
Bemutattuk népviseletünket, dalainkat, Felnőtt 
Néptánccsoportunk előadása lenyűgözte a találkozó 
valamennyi résztvevőjét.
A Vámos család tagjaiként elmondhatjuk, sikeresen 
szerepeltünk.
        Melczer Beáta
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PRO LECSÓ

A Pillangó Fejlesztések által létrejött projekt eredménye-
ként a közösségeken belül és a közösségek között együtt-
működés jön létre, ami a hosszú távú település- és régiófej-
lesztés esélyeit nagyban erősíti.
A részvevő települések vezetői, a helyi közalkalmazottak, 
valamint a teljes lakosság a fenntartható fejlődés olyan 
alapismereteit tudják elsajátítani a projekt során, mint a 
vegyszermentes kertészeti praktikák vagy a környezetbarát 
településfejlesztés eszköztára.

Miért jó ez a projekt a településen mindenkinek?

- lehetővé teszi, hogy tanuljunk egymástól,
- segít megismerni a környező településeket,
- további fejlesztések alapja lehet,
- a közös kertészkedés segít megismerni egymást,
- segít a település egészén kialakítani az egészséges élelmi-
szerek iránti igényt

 Sajóvámos 2015 márciusában csatlakozott a „Hejő-Sajó: 
Fő a közös lecsó” programhoz, melynek célja a vegyszer-
mentes növénytermesztés és a fenntartható fejlődés.
 A Pro Lecsó programhoz 8 település csatlakozhatott a 
Norvég Civil Alap támogatásával, ebből négyben közössé-
gi kert működik (Sajósenye, Sajókeresztúr, Hejőkeresztúr, 
Szirmabesenyő) a másik négy település „megfigyelő stá-
tuszban” van (Sajóvámos, Sajóecseg, Kistokaj, Sajóbábony).
Településünkön egyéni kertészek gazdálkodnak, akik az 
Önkormányzatnál közfoglalkoztatottak is.
A program keretein belül kaptunk oktatóanyagot, melyet 
kertészeink szorgalmasan lapozgatnak, oktatásokon vesz-
nek részt és a kertművelés során hasznosítják az így meg-
szerzett tudást.

kóstolhattak meg a résztvevők. Nagy sikere volt az I. Pro 
Lecsó Piacnak is, melynek 2015. szeptember 19-én Sajó-
keresztúr adott otthont. A helyszínre látogatók megkóstol-
hatták és megvásárolhatták a Pro  Lecsó Kertekben termett 

vegyszermentes zöldségeket, az azok felhasználásával ké-
szült ételeket és egyéb települési specialitásokat. A piacot 
óriási szervezés előzte meg, amiben a program oktató-in-
tézői és települési koordinátorok összehangolt munkával 
alakították ki a standokat, a kínálatot és bonyolították le 
az eseményt.

A sajóvámosi stand kialakításán, dekorálásán, a kész ter-
mékek elkészítésén nagy összhangban, egymást kiegészítve 
dolgoztak együtt a konyhások, az önkormányzat dolgozói 
és a közfoglalkoztatottak. A friss zöldségek mellett lekvá-
rokat, savanyúságokat és egyéb különlegességeket lehetett 
megtalálni az árusító helyen.

A piacolást színesítette a programról készült totó és a gye-
rekprogramok.

Az Európai Mobilitási Hét keretében Tegyünk Egy Kört 
kerékpártúra résztvevői is egy rövid pihenőre megálltak a 
finomságokat árusító piacon.

Bár a Hejő-Sajó menti települési hálózat közös program-
jának szlogenje a „Fő a közös lecsó!”, a kondérban mégis 
birka főtt – igaz, lecsós alapon.
 
       Németi Viktória

KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS 
ÉS VÁSÁR

 Noha a megrendezésre másodszor került sor, Sajóvámos 
először vett részt a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár el-
nevezésű rendezvényen, melyen 16 járás 114 települése 
képviseltette magát. Az előző év sikerén felbuzdulva idén 
már kétnapos volt a vásár. 

 Megrendezésre került 
2015. szeptember 2-án 
„Fűszerek és gyógynövé-
nyek a Pro Lecsó kertek-
ből” című rendezvény, ahol 
Réthy Katalin a Pillangó 
Fejlesztések agroökoló-
gusa, Taskó Márta közép-
iskolai biológia tanár és 
Miklós Árpádné a Pro Le-
csó sajósenyei csapatának 
oktató-intézője tartottak 
előadást. A közös fűszersó 
készítése után különböző 
gyógy-illetve fűszernövé-
nyekből készült ételt, italt 
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A standokon a közmunkások által megtermelt zöldségeken 
kívül az ezekből készült savanyúságok, befőttek, lekvárok 
mellett különböző kézműves termékeket lehetett felfedez-
ni. 

Településünk itt is kitett magáért. Az önkormányzat dol-
gozói és a konyhán dolgozók mindent megtettek annak 
érdekében, hogy mutatós, ínycsiklandozó finomságokkal 
kápráztassák el az odalátogatókat. A közfoglalkoztatottak 
által megtermelt növényekből a bercencei szilvalekvár, a 
paradicsomlé, a lecsó és a különféle savanyúságok mellett 
egy-két különlegesség is készült, mint a fahéjas meggylek-
vár vagy az aszalt paradicsom. A faháznál lehetőség volt 
meleg zsálya teát és a tradicionális sajóvámosi soros laskát 
kóstolni. 

 Bár az időjárás nem volt kegyes sem az árusokhoz sem a 
vásárlókhoz, szinte egész hétvégén esett az eső, de a vásár 
szervezői gondoskodtak a jó hangulatról különböző zenés, 
táncos műsorokkal: többek között a sajóvámosi fiatalok is 
szerepeltek néptáncos produkciójukkal és a Hotel Ment-
hollal. Váradi Orsolya, Juhász Tamara és Budai Emese 
csodaszép hangjukkal itt is megmutatták tehetségüket. A 
Sajóvámosi Népdalkör „turnéjuk” egyik állomásaként lé-
pett fel.
A 2015. évi Pro Lecsó program sikerét a következőképpen 
foglalhatjuk össze: Sajóvámos Község Önkormányzata első 
alkalommal lépett be a Pro Lecsó programba a hatékony 
közfoglalkoztatás érdekében. Ennek köszönhető, hogy nőtt 
községünkben az aktív korú foglalkoztatottak aránya, kö-
zel 70 főnek tudtunk helyben munkát biztosítani. Javult 
a munkamorál, nőtt a felelősségérzete az egyes alkalma-

zottaknak. Sikerült az önkormányzati konyha zöldséges 
raktárát, élelmiszer pultjait helyi termékekkel feltölteni. 
A fagyasztott élelmiszereket felváltotta a nyers zöldség és 
gyümölcs. Az egészséges táplálkozás szinte minden alap-
anyagát meg tudták termelni a konyhakertekben. 

                                 Németi Viktória

Nem utolsó sorban a tár-
sadalmilag kirekesztett 
nehéz sorsú emberek visz-
szavezetése a munkába egy 
olyan pozitív hatást váltott 
ki személyiségükben, mely 
visszaadta számunkra az 
életélményt, javított sze-
rény mértékben anyagi kö-
rülményeiken, és újra fon-
tosnak érezhetik a közösség 
javító szándékú erejét.

SAJÓ VIZE ÖSSZEKÖT 

2015. szeptember 5-én  már III. alkalommal rendezte meg 
Alsózsolca  hagyományteremtő céllal  a “Sajó vize össze-
köt” című rendezvényt. 

Ebben az évbben Sajóvámos első alkalommal vett részt a 
rendezvényen kultúrális műsorait hozva. Felléptek röbbek 
között a Sajóvámosi Népdalkör a “3 kislány”, névszerint 
Váradi Orsolya, Juhász Tamara, Budai Emese és a Csemete 
Néptánccsoport. 
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A MÉHNYAKRÁKRÓL

Világviszonylatban és Magyarországon is a mellrák 
után a méhnyakrák a második legnagyobb női da-
ganatos megbetegedés. Közel 500 nő hal meg évente 
hazánkban méhnyakrák miatt, mely esetek elkerülhe-
tőek lennének rendszeres szűréssel.

A méhnyakrák kialakulását a méhnyak felszínét borí-
tó hám különböző súlyosságú elváltozásai előzik meg. 
Ennek során a normálistól eltérő megjelenésű (eltérő 
méretű, alakú, számú) sejtek jelennek meg.

 A méhnyakrák korai felismerésében komoly prob-
lémát jelent, hogy a betegség jellemzően nem okoz 
észrevehető tüneteket egészen addig, amíg a daganat 
előrehaladottabb stádiumba nem kerül. A méhnyak-
rák kialakulása azonban 10-20 évig is eltarthat, így a 
tünetek általában már csak későn jelentkeznek.
A méhnyakrák korai felismerésének szinte egyetlen 
lehetősége emiatt az, ha rendszeresen méhnyakszűré-
sen veszünk részt- 18 éves kor felett vagy a nemi élet 
megkezdésének időpontjától (ha az a 18.életév előtt 
kezdődik ) minden nőnek 3 évente ajánlott.

 A legfontosabb a rendszeres nőgyógyászati, illetve 
citológiai vizsgálat. A méhnyakrák megelőzésének 
leghatékonyabb módja, ha a rákmegelőző állapotokat 
vagy a rák legkorábbi stádiumát időben észreveszik és 
kezelik. 
A méhnyakrákos megbetegedés hátterében az egyik 
leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés, a humán 
papillómavírus (HPV) áll.

 A vírussal bárki megfertőződhet, alapvetően nemi 
érintkezéssel terjed. Nagyobb kockázatnak vannak 
kitéve, akiknek több partnere van, illetve gyakran cse-
rélgetik őket. 
A HPV fertőzés nagyon gyakori. Az emberek 50-80 
%-a is átesik valamilyen HPV fertőzésen  és a leg-
többjük nem is tud róla. A fertőzés átmeneti jellegű 
és az esetek legnagyobb részében nem okoz tünetet 
vagy megbetegedést. A rákkeltő HPV-típussal történő 
fertőzés esetén az emberek 10 százalékánál a fertőzés 
éveken át észrevétlen marad. Ez komoly kockázatot 
jelent a méhnyakrák kialakulása szempontjából, mert 
legtöbbször sem a fertőzött, sem partnere nem tud a 
fennálló fertőzésről, a továbbadás veszélyéről.

A HPV fertőzés megelőzhető védőoltással és rendsze-
res szűrővizsgálattal. Méhnyakszűrésen még akkor is 
részt kell venni, ha HPV elleni védőoltásban részesült. 
A szűrés révén időben felismerhetőek a kóros elválto-
zások. Nagyon fontos: csak az időben felismert beteg-
ség gyógyítható. 

 Hazánkban a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően min-
den 12. életévét betöltött, 7. osztályos lány térítésmen-
tesen kaphatja a védőoltást. 

 

 

 Magyarországon 2003 óta biztosított a 25-65 év kö-
zötti nők számára a szervezett méhnyakszűrés. A 
szervezett, 3 évenkénti méhnyakszűrés lehetőségével 
a nők egy része nem élt. Vannak, akik rendszeres gya-
korisággal járnak nőgyógyászhoz méhnyakszűrésre, 
mások viszont nem fordítanak időt a szűrésen való, 
3 évenkénti részvételre. Elsősorban ezen nők elérése, 
személyes megszólítása, szűrésre hívása volt a Védő-
női Méhnyakszűrő Programok célja. 

A Program célul tűzte ki, hogy a védőnő aktívan ve-
gyen részt a méhnyakrák megelőzésével kapcsolatos 
egészségfejlesztő tevékenységben, a méhnyakszűrés 
szervezésében és végzésében. 

           Gombkotőné Séllei Tünde  
                 Területi védőnő
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R E N D E Z V É N Y E K 
Gondolatok a Pro-lecsó 

kertről

„2015. szeptember 9-én a „Hejő-Sajó: Fő a közös lecsó” 
projekt részeként  került sor a Fűszerek és gyógynövények 
a Pro Lecsó kertekből: című előadásra a Kossuth Közössé-
gi Házban, s ahol Miklós Árpádné sajósenyei koordinátor 
és a program vezetői osztották meg velünk gondolataikat  a 
programról.”

 2015 kora tavaszán fogalmazódott meg néhányunkban, 
hogy ki kellene alakítani egy gyógy- és fűszernövényker-
tet. A hely egy Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan 
kertjében biológusunk terve alapján alakult, alakítottuk ki. 
Területe kb.: 80 m2.
Jelenleg 12 gyógy- és fűszernövény termesztése folyik ben-
ne.

 Május közepén jutott tudomásunkra, hogy sikerül csat-
lakoznunk a Hejő-Sajó menti települések vegyszermentes 
gazdálkodás csoportjához. Gyors és azonnali intézkedés-
nek –mely polgármesterünk, Takács István nevéhez fűző-
dik- köszönhetően felszántatta és letakaríttatta a szükséges 
földterület ugyanott, ahol a fűszerkert van, folytatásként. 

Ez a terület 22mX30 cm.
 Nekiláttunk néhány közmunkás és a faluban lakó szorgos 
emberek segítségével a talajt előkészíteni. Négy egyenlő 
területre osztottuk fel, hogy a későbbiekben alkalmazni 
tudjuk a vetésforgót. Elkészítettük az ültetési tervet és má-
jus végére megkaptuk a vetőmagokat és eszközöket, amit 
azonnal a talajba tettünk. 
Sajnos az időjárás nem kedvezett a magoknak –az aszály 
miatt- ,de szinte azonnal megkaptuk az öntözéshez szüksé-
ges eszközöket. Eleinte reggel locsoltunk, majd ahogy for-
rósodott az idő, áttértünk az esti locsolásra.
Állandó jelleggel két segítőtársam volt Marika és Ildikó 
a kertben. Nagyobb munkálatoknál, gyomlálás, kapálás, 
palántázás a községünk önként jelentkezői is besegítettek 
ezzel is éreztetve, hogy egy közösség vagyunk, ahol a mun-
ka mellett lehet véleményeket cserélni, megosztani: növé-
nyekről, ki mit javasol. Ilyen alkalmakkor sok jó ötlet is el-
hangzott. A hét végi locsolás nálunk nem volt gond, hiszen 
mi sajátunkként kezeljük ezt a kertet. A férfiak az ubor-
ka mellé karót és hálót helyeztek, bekapálták a krumplit. 
A krumplibogarakat naponta szedegettük. Sajnos vannak 
olyan növények, melyek jövőbeni termesztését átgondol-
juk, lecsökkentjük: pl. mángold- mivel e tájunk ismeretlen 
a feldolgozása, felhasználása, illetve a rukkola, ami a nagy 
hőségben vonzotta a földibolhát.

 Egy alkalommal meglátogatott a vakond is, ami ellen 2 
üveg földbe helyezése hatékonynak bizonyult.
A termések szépen alakultak. Aki a kertben dolgozott, 
szinte mindenki részesült a termésből: cukkiniből, papri-
kából, paradicsomból, zöldségből. Már értékesítettünk is 
-Miskolcon mángoldot, helyben paradicsomot és uborkát.
Az augusztus 6-ai Pro Lecsó összejövetelen a kertben ter-
mesztett növények szolgáltak a vendéglátás alapanyagául.
A kertet folyamatosan gondozzuk, a terméseket szedeget-
jük, befőzzük, készülünk a piacra!
Külön öröm volt számunkra, hogy az aug. 23-i Falunapra 
mi tudtuk adni a krumplit, petrezselymet és savanyúságot.
Jóízű, finom terméseink vannak.

 Terveink: már a termések betakarítása után előkészítjük 
a talajt. Egyik részébe a szomszéd községből kapott fok-
hagymát szeretnénk még ősszel eltenni. Megpróbálunk 
petrezselymet is eltenni. Olyan növényeket szeretnénk a 
jövőben termeszteni, amire az itt élő embernek szüksége 
van. Ha időben tudjuk a magokat földbe tenni valószínűleg 
több, minőségibb termésre számíthatunk, az aszály ellen 
locsolás, melynek tárgyi feltételei adottak.
A területünket az egyik irányba tudjuk növelni, de ez függ 
a művelésben résztvevő emberek létszámától is.
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Több helyről érkeztek hírek, hogy szívesen adnák szá-
munkra megművelésre kertjüket. Ezekkel a probléma a 
megközelítés és a locsolás.
Két családot szeretnénk határozottan bevonni a kertjeink 
művelésébe –ez még képlékeny, de nem lehetetlen!
Ezt az 5 hónapos kertészkedési lehetőséget nagyon sikeres-
nek könyvelem el, nemcsak termések, hanem a közösség 
szempontjából is, számomra pedig tudásom gyarapításá-
val, melyet a következő évben szeretnék kamatoztatni. Kü-
lön szeretném megköszönni a tankönyvet és kiadványokat, 
amelyek áttanulmányozása és alkalmazása mindnyájunkat 
gyakorlati tudással látott el, melyet eredménnyel használok. 
Nagyszerűek voltak a számunkra és munkatársaink számá-
ra rendezett oktatások, amelyekre nagy örömmel jártunk, 
járunk, mert kérdéseinkre választ kapunk és együtt tudunk 
gondolkodni.

      Miklós Árpádné
        Sajósenyei koordinátor

 Mindannyiunk számára nagy örömet jelentett, hogy hosz-
szú várakozás után  ünnepélyesen is átadhattuk 2015. 
szeptember 10-én  a Sajóvámosi Önkormányzat megújult 
éttermét és konyháját. 

 Ez a nap a valóságban szeptember 1-jén érkezett el, amikor 
az épületet küszöbét először lépte át a sajóvámosi lakosság, 
valamint az Arany János Általános Iskola és Kincses Sziget 
Óvoda gyermekei és dolgozói, akik izgatottan érkeztek ide, 
kíváncsi tekintettel néztek körbe.

 2014. elején döntött úgy Sajóvámos Önkormányzata, hogy  
a megkezdett úton továbbhaladva folytatja a Szőke Kastély 
felújítását, megragadva a lehetőséget a Belügyminisztérium 
által kiírt „Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 
fejlesztések támogatása céljából” meghirdetett pályázat 
formájában, mert bár a felújítás indokolt volt, első körben 
forráshiányra hivatkozva nem tudtunk élni a lehetőséggel.

2015 decemberében kaptuk a jó hírt, miszerint a benyúj-
tott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és nekilát-
hattunk a munkálatoknak.
A Belügyminisztériumtól elnyert támogatás összege 
29.999.999 Ft, melyet Sajóvámos Önkormányzata 7.000.000 
Ft-tal egészített ki.

A közbeszerzés lebonyolítására a Home-Reality Kft-t kér-
tük fel, mely közbeszerzési eljárás eredményeként a kivite-
lezési munkálatokra a Brand 2000 Kft.-vel kötöttünk kivi-
telezői szerződést.
A határidők szorosak voltak, a munkálatok 2015.07.01 
napján kezdődtek meg, melyek 2015.08.31-vel be is feje-
ződtek, így az új tanév kezdésére készen állt az új konyha.
Engedjék meg, hogy pár mondatban ismertessem a megva-
lósult felújításokat és eszközbeszerzéseket:
- Kiépítésre került konyhai használati melegvíz-el-
látó rendszer megújuló energiafelhasználással, melyet 2 db 
napkollektor rendszer biztosít. 
- Továbbiakban megvalósult a komplex fűtés kor-
szerűsítés, radiátorok és gázkazán cseréje, illetve mosdók  
és vízvezetékek cseréje.
- A homlokzati és belső nyílászárok megújultak.
- A villamos hálózat felújítása, új lámpatestek, elosz-
tók, vezetékek és szerelvények cseréje, beépítése is megtör-
tént.
- A konyha külső és belső falfelülete javításra és fes-
tésre került, a fali és padlóburkolatok szintén megújultak.
- A 21. századnak megfelelő férfi-női és akadály-
mentesített illemhelyet magába foglaló vizesblokk került 
kialakításra.
- Belülről az étterem a régi műanyag lambériája egy 
sokkal barátságosabb  természetes vörösfenyő burkolatra 
cserélődött ki. 
Továbbá beszerzésre kerültek az alábbi eszközök:
- Nagykonyhai mosogatógép
- Minden igényt kielégítő nagykonyhai robotgép ki-
egészítő adapterekkel /kockázó, húsdaráló, dagasztó, hab-
verő/
- Valamint további konyhai eszközök beszerzése: lá-
basok, fazék, bécsi sütő, tésztaszűrő, nagykonyhai vágóla-
pok.

A konyha önmagában az előbb felsorolt tárgyi feltételekkel 
nem működhetne, ezért hagy mutassam be a konyha mű-
ködését pár gondolatban.
Az intézmény személyi állománya 4 fő főállású, 1 fő pedig 
közfoglalkoztatottból áll, akik az általuk elkészített ételek-
ben a megszokott, magas színvonalú minőséget garantál-
ják.  

A konyha körülbelül 300 főt lát el, amelyből a kihordásos 
étkeztetés 100 fő, a fennmaradó rész pedig az óvoda és is-
kola tanulóit, valamint azok dolgozóit látja el Sajóvámoson 
és a szomszédos Sajósenyén. 

Önkormányzati konyha 
és étterem  átadása 
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A konyha gazdaságossága és az ételek összetételének mi-
nőségének javítása érdekében közfoglalkoztatás keretein 
belül törekszünk az önellátásra, és egyre több alapanyagot 
termelünk meg a napközi otthonos konyha részére.

 A pályázat útján felújított éttermünk és konyhánk egy-
részt megfelel a 21. század igényeinek és követelményei-
nek, mely alkalmas az iskola-óvoda és szociális étkeztetés 
kiszolgálására, illetve legyen szó bármilyen eseményről, az 
épület lehetőségei biztosítják azok színvonalas megvalósu-
lását a lakosság és vendégeik számára.

 Amellett, hogy a felújítás által egy modern intézményt  
vehetünk birtokunkba, küllemében az épület megőrizte a 
történelmét és a múltját, ugyanis annak eredeti tulajdono-
sa Szőke Nándor egy sajóvámosi földbirtokos volt, aki az 
épületet 1800-as évek végén építette. A  Kúria “Szőke-kas-
tély”, mely az államosítás után iskola, majd később ebben az 
állapotában a helyi intézmények konyhája és étterme lett.

 
 Kérem végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mond-
jak Magyarország Kormányának a támogatásért, valamint 
kollégáimnak, a tervezőnek, kivitelezőnek, pályázatírónak, 
és köszönet Sajóvámos lakosságának, hogy az építkezésből 
adódó kellemetlenségeket tűrték.

Remélem, hogy a megújult és a most átadásra kerülő sa-
jóvámosi önkormányzati konyha és étterem az ide betérő 
emberek nagy-nagy megelégedésére szolgál majd. 

             Váradi Lajos
            polgármester

Különleges rendezvény helyszíne volt Sajóvámos október 
22-én, ugyanis az 1956-os forradalom kitörésének 59. év-
fordulóját településünk együtt ünnepelte a Megyei Ön-
kormányzat tagjaival, akik községünkben tartották ünnepi 
közgyűlésüket.

 A hivatalos program előtt a felsőzsolcai Csomasz Brass 
Band Fúvószenekar szórakoztatta a Kossuth Közösségi 
Ház dísztermében a gyülekező vendégsereget. A Himnusz 
közös eléneklése után Váradi Lajos polgármester szólt az 
egybegyűltekhez. Beszédében köszöntötte a vendégeket, és 
köszönetet mondott azért, hogy mintegy 660 év után Sajó-
vámos újra megyegyűlésnek adhat otthont. 
A továbbiakban emlékeztetett arra, hogy október 23-án a 
nemzeti összefogást és a közös célokért való együttműkö-
dést is ünnepeljük.

 
 A zsúfolásig megtelt nézőtér előtt az ünnepi közgyűlést 
Török Dezső,  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyű-
lés elnöke nyitotta meg. 
Ünnepi beszédében hangsúlyozta az 1956-os forradalom 
és szabadságharc nemzetközi jelentőségét. Kiemelte, hogy 
óriási bátorság kellett ahhoz, hogy a magyar emberek 
szembeszálljanak azzal a diktatúrával, amelyet az akkori 
világ egyik legnagyobb hadigépezetével rendelkező Szov-
jetúnió támogatott. 

Ünnepi Közgyűlés
 Sajóvámoson
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De a szabadságharcosok demokráciát akartak, s Bibó Ist-
ván szavait idézve: „Demokrata az, aki nem fél.” Az elké-
pesztő túlerő által levert szabadságharc mártírjainak tettei 
fáklyaként világítanak a független, demokratikus Magyar-
ország polgárai számára.
Ezt követően Török Dezső és Bánné dr. Gál Boglárka alel-
nök a megyei önkormányzat által alapított díjakat adott át. 
A közgyűlés Rákóczi-lánc kitüntetés adományozott  prof. 
Dr. Bende Sándor intézetvezető főorvosnak, egyetemi ma-
gántanárnak, Pro Comitatu díjat dr. Sója Szabolcs tállyai 
háziorvosnak és Alkotói díjat a sárospataki Bodrog Nép-
táncegyüttesnek.
 

A díjátadást követően Szabó Zoltán református lelkész 
mondott köszöntőt, amelyben kiemelte, hogy az 1956-os 
forradalom egy békés tüntetéssel indult, amelynek lényege 
három szóban foglalható össze: Isten, haza és család. Emlé-
keztetett arra, hogy a ma emberének is útmutatást jelenthet 
e három szó, mely a forradalmárokat is vezérelte.
Ezután színvonalas ünnepi műsort tekinthettek meg a je-
lenlévők, melyben felléptek a Sajóvámosi Népdalkör tagjai, 
a Sajóvámosi Arany János Általános Iskola diákjai és Máté 
Istvánné Orosz Margit költőnő.

 A műsor végén a közös ünnepi közgyűlést megörökítő em-
léklapot adott át Török Dezső Sajóvámos polgármesteré-
nek, majd bezárta az ünnepi közgyűlést.
A Szózat eléneklése után az ünnepség résztvevői átvonul-
tak az I. és II. világháborús emlékműhöz, ahol a sajóvámosi 
általános iskolások fáklyás díszsorfala és a felsőzsolcai Cso-
masz Brass Band Fúvószenekar kísérete mellett koszorú-
zással ért véget az ünnepi megemlékezés.

„Halló-Halló Kiabálom
Szüreti bál lesz Vámoson!”

Ebben az évben is megrendezésre került a Szüreti Nap Sa-
jóvámoson. 2015. október 10-én reggel 9-kor indult el a 
szüreti felvonulás. Idén az anyukák és apukák is beöltöztek 
népviseletbe, hogy a sok szép díszes ruhába öltözött fiatal-
lal együtt járják településünk utcáit, és kínálgassák borral, 
pogácsával a gyermekek táncát megtekintő közönséget.
Zenei kísérettel vonultunk és hívogattuk a lakosságot az 
este 19-kor kezdődő szüreti bálba.

A Felnőtt Néptánccsoportnak és a Csemete Néptánccso-
portnak a Szüreti Bál megszervezésével célja, hogy Sajóvá-
moson megmaradjon ez a szép hagyomány, és kedvet kap-
janak a fiatalok, gyermekek a  néptánc tanulásához. 

Szüreti Nap
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A Szüreti Bál este 19-kor kezdődött.
 Évről évre egyre nagyobb társaságot sikerül vendégül lát-
nunk. Idén kimagasló volt a jelenlévők száma. Az este fo-
lyamán énekelt Váradi Orsolya, akinek  köszönjük szépen, 
hogy elfogadta felkérésünket és nagyon színvonalas mű-
sort adott. 
Meghívott vendégünk volt és hatalmas sikert aratott Ko-
vács Eszter előadása, és neki is hálásak vagyunk, hogy az 
est hangulatát emelte csodálatos éneklésével.
Nem utolsó sorban a Csemete Néptánccsoport felkészítő 
tanára Tóth Tibor és az AVAS Néptánc együttes 3 tagja ad-
tak elő egy igazán kiemelkedő műsort. 
A Felnőtt és Csemete Néptánccsoport táncosai nyitották 
meg az esti táncos mulatságot.

A hajnalig nyúló tánchoz a zenéről  Czaga József gondos-
kodott. 

Köszönjük szépen az önkormányzat és a Közösségi Ház se-
gítségét. Ezúton szeretnénk megköszönni a tánccsoportok 
tagjainak és a gyermekek szüleinek a segítséget,  a felaján-
lásokat, támogatásokat, amelyek lehetővé tették egy ilyen 
színvonalas hagyományőrző rendezvény létrejöttét. 

              Kissné Réka 

Szent Mihály-napi vásár

Szeptember utolsó vasárnapján került sor a sajóvámo-
si Szent Mihály napi vásár megrendezésére egy orszá-
gos rendezvénysorozat kapcsán. 

A kora őszi csípős, szeles idő ellenére a Sajóvámosiak 
nagy többsége kilátogatott a rendezvényre. 
Mialatt a fellépők szórakoztatták a résztvevőket, addig 
az érdeklődők megismerkedhettek a helyi termelőkkel 
és termékeikkel, hogy a kamra polcaira helyben előál-
lított csemegék kerülhessenek.

Meglepetésünkre a mézes standunkat a vártnál többen 
keresték fel feltehetően azzal a céllal, hogy a közelgő 
őszi és téli hónapokra feltöltsék a méz készletüket. 

A méhészeti termékek az ezekben a hónapokban 
már egyre gyakrabban előforduló megbetegedéseket 
(megfázás, torokgyulladás, köhögés stb.) segítenek 
megelőzni, illetve a már kialakult tüneteket enyhíteni. 
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

 Iskolánk alapítványa, a Sajóvámosi Általános Iskola Gyer-
mekeiért Alapítvány / számlaszám 54300077-1007-2549-
00000000 /, több mint tíz éve működik intézményünkben. 
Támogatásaink legnagyobb része eddig a személyi jövede-
lemadó 1%-ának felajánlásából és az általunk szervezett 
Gála műsor bevételéből tevődött össze. 
A legutóbbi adóévben 250 000 forinttal gyarapodott alapít-
ványunk, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. 

 Az elmúlt évek során ebből a pénzből tanítási- és spor-
teszközöket, bútorokat vettünk, melyekkel otthonosab-
bá tettük iskolánkat. Támogattuk továbbá a tanulmányi 
versenyre jelentkezőket a nevezési díj átvállalásával, illet-
ve alapítványunk segítségével minden tanév végén méltó 
ajándékkal tudtuk elbúcsúztatni kiemelkedő, szorgalmas 
nyolcadikos diákjainkat.

 Ebben az évben a támogatás egy új formájával keresett 
meg minket egy helyi vállalkozás vezetése.  Nemcsák Erika 
és testvére Nemcsák Gábor két bárányt ajánlott fel aján-
dékként alapítványunk számára, melyet konyhakész álla-
potban bocsátottak augusztus 20-án a rendelkezésünkre, 
hogy az ünnepi forgatag vendégeinek örömére birkapör-
költet árusítsunk. 
Az ünnepi étek elkészítését Nagyváradi József vállalta 
magára, a burgonyát pedig az önkormányzat támogatása-
képpen kaptuk meg ingyenesen, melyet a konyha dolgozói 
meg is főztek számunkra. 
Külön köszönet Váradi Lajos polgármesternek, aki támo-
gatott minket abban, hogy ez a nemes cél megvalósuljon.

 Magunk is meglepődtünk és örömmel tapasztaltuk, hogy 
ez a „vállalkozás” mennyire sikeres volt. A két üst birka-
pörkölt mind az utolsó cseppig elfogyott és a főszakácsunk 
munkáját dicséri, hogy sokan még kétszer is fordultak az 
asztalunknál, ahol kuratóriumunk tagjai árusítottak.

A Sajóvámos Gyermekeiért Alapítvány 68 100 forinttal 
gyarapodott a Nemcsák család ötletének, felajánlásának és 
a segítők önzetlen munkájának eredményeképpen, melyet 
ezúton ismét szeretnénk megköszönni. 
Az ötlet ,úgy gondoljuk ,ragadós lesz, mert már kaptunk 
egy szóbeli ígéretet a következő felajánlásra….  . 

               Szekrényesné Földvári Éva
                         kuratóriumi tag                                

Továbbá az előrelátó háziasszonyok is gondoltak a kö-
zelgő Karácsonyi ünnepekre, sokan kerestek mézeska-
lács és különböző sütemények elkészítéséhez ajánlott 
mézfajtákat. 

Köszönjük, hogy részt vehettünk a vásáron, és kö-
szönjük a vevőink bizalmát! 

    Benéné Téglássy Tímea
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KINCSES SZIGET ÓVODA 
HÍREI

SPORT HÍREK

Tisztelettel köszöntöm a sportbarátokat és a kedves olvasó-
kat! Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ösz-
szefoglaljam a Sajóvámosi Sport Klub elmúlt néhány hó-
napjának történéseit. Mint azt bizonyára sokan tudják, a 
nyár folyamán a sajóvámosi labdarúgócsapatot az évek óta 
megszokott bajnoki csoportból - a Megyei II. osztály Közép 
csoportból - a szövetség döntésének értelmében átrakták a 
Megyei II. osztály 

Északi csoportjába, hogy a következő bajnokságban ebben 
a csoportban küzdjünk a győzelmekért és a megszerezhe-
tő pontokért. A döntésnek finoman szólva sem örültünk, 
éppen ezért megpróbáltunk minden követ megmozgatni, 
hogy maradhassunk a megszokott helyünkön, de hiába 

„Mit siratsz, te kismadár?
Elrepült a drága nyár
Búzaszem nem terem
Köd szitál a földeken.”

  Valóban hamar elrepült a nyár és a Kincses Sziget Óvoda 
ismét kinyitotta kapuját óvodás gyermekeink előtt. Öröm-
mel üdvözöltük egymást, csodálkoztunk mennyit nőttek 
fejlődtek a nyáron.
Egymás szavába vágva mesélték el élményeiket, hol voltak, 
mit láttak, kivel találkoztak a szünetben.

A 2015/2016-os nevelési évtől törvényi változás következett 
be a kötelező óvodába járással kapcsolatban: (Nkt.2011.évi 
CXC.tv. 8.§ (2)
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
a tankötelezettségük megkezdéséig legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt.
Lehetséges felmentést kérni a 3 éves kortól történő óvodá-
ba járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, a jegy-
ző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
2015 szeptemberétől a másik kedvező törvényi változás az 
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés (1997.évi 
XXXI.tv. 151.§ (5) bek. 2015. 09.01-től hatályos módosí-
tása.
Ingyenes étkezésre jogosultak a bölcsödében és az óvodá-
ban:
-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek,
-tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek,
-azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban ne-
velkedő testvére-függetlenül az életkorától- tartósan beteg 
vagy fogyatékos,
-akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevel-
nek,
-akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
-akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegé-
nek 130%-át (2015.évben 89.408Ft-ot).

Óvodai létszámunk ebben a nevelési évben 73 fő. A kis-
csoportban megkezdődött az új óvodások beszoktatása, 
melynek során nem tudták eldönteni az óvónénik, hogy a 
szülőt vagy csemetéiket sajnálják jobban, mivel nehéz volt 
az elválás a megszokott családi közegtől.
Nagy figyelmet fordítunk az új gyermekek egyéni beillesz-
kedésére, próbáljuk minél több pozitív élményhez juttatni 
őket. 

Fontos a tapasztalatszerzés az, hogy megismerjék az őket 
körülvevő környezetet, megtalálják és jól érezzék magukat 
a közösségben.
Néhány hét után mindannyian visszazökkentünk az óvo-
dai életünk mindennapjaiba, elkezdődtek a foglalkozások, 
a szabad, de jól irányított játéktevékenységek. Nagy hang-
súlyt fektetünk a különböző tevékenységek megteremté-
séhez, mely fejleszti a gyermek kreativitását, megismerő 
tevékenységeit.

Egyéni képességfejlettségüknek megfelelően, igyekszünk 
sikerélményekhez juttatni őket,
kialakítani pozitív „Én” képüket. Szeretnénk, hogy a szü-
lőkkel együtt formáljuk gyermekeink személyiségét, hogy 
ezáltal fejlődjön önállóságuk, figyelmük, kitartásuk.
Óvodánkban logopédiai fejlesztés, játékos angol nyelvok-
tatás, hitoktatás folyik, és a mozgékony gyermekek a  OTP 
Bank-Bozsik program jóvoltából hetente egyszer ovi-foci-
edzésen is részt vehetnek. Továbbra is szervezünk zenés-és 
bábelőadásokat, melyek az előző években is nagy tetszést 
arattak óvodásainknál.

Nevelési elképzelésünk lényege, hogy az óvodai nevelést 
egy egységes folyamat első intézményi szakaszaként értel-
mezzük, amelynek törés nélkül kell folytatódnia az isko-
lában, illetve azt követően az élet során. Arra törekszünk, 
hogy gyermekeink az iskolai élet megkezdésére rendelkez-
zenek megfelelő kompetenciával - önismerettel, önértéke-
lő képességgel, tudjanak önállóan gondolkozni, testi-lel-
ki-szellemi fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére 
elérendő szintnek.
        
                     Baloghné Piszkor Erika
                     óvdapedagógus



 

 Ha a település labdarúgásáról beszélünk, akkor újabban 
meg kell említeni a női csapatot is, akik egyre több mér-
kőzést játszanak és nagyon jó eredményeket érnek el. A 
szebbik nem képviselői közül többen nagyjából egy éve 
kezdetek el kijárni az ifi csapat edzéseire, és olyan lelkesnek 
és kitartónak bizonyultak, hogy mára már hetente kétszer 
külön edzenek Körtvélyesi László vezetésével, és barátsá-
gos mérkőzéseken öregbítik a település hírnevét. A hölgyek 
mérkőzései kispályán kerülnek megrendezésre, 3x2 m-es 
kapukra, ami szinte garancia a sok gólra és így a látványos 
mérkőzésekre is.
  Összegezve tehát az eltelt őszi időszakot elmondhatjuk, 
hogy habár nem indult örömmel a szezon, a csapataink 
szereplése eddig sok örömöt okozott és reméljük, ez így 
lesz a továbbiakban is.

                Takács Gábor
                                sportklub elnöke
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minden próbálkozás, végül el kellett fogadnunk, hogy eb-
ben a szezonban itt kell majd megpróbálnunk eredménye-
sen szerepelni. 

Ha valaki nem követi a csapat mérkőzéseit és szerény tu-
dással rendelkezik a megyei labdarúgásról, akkor joggal 
kérdezheti, hogy miért nem szerettünk volna ebben a cso-
portban szerepelni, de azok számára, akik ismerősek ebben 
a világban, nem kell ezt túlzottan ecsetelni. 

  Míg a Közép csoportban szereplő csapatok legtöbbje te-
hetősnek mondható, ami meglátszik a csapatok minőségén 
és az infrastruktúrán is, addig az Északi csoport csapatai 
közül néhánynak nagyon szerények a lehetőségei, ami a 
rossz infrastruktúra mellett meglátszik azon is, hogy sok-
szor nem az eredményért kell megküzdeniük, hanem ön-
magában már azért is, hogy egyáltalán a mérkőzésekre ki 
tudjanak állni. 
  
Mindezektől függetlenül augusztusban elindultuk a baj-
nokságban, és úgy voltunk vele, hogy ha már így történt, 
akkor már csak dacból is próbáljunk meg minél jobban 
szerepelni. A cikk megírásának pillanatában  a 15 őszi mér-
kőzésből tizenkettőn vagyunk túl és örömmel jelenthetem, 
hogy eddig mindkét csapatunk remekül szerepel!  

A Váradi Norbert által irányított felnőtt csapat 3 döntet-
len mellett eddig az összes mérkőzését megnyerte, amivel 
jelenleg vezetjük a tabellát. Ennél is jobban szerepel a Hu-
sonyica Péter által edzett ifi csapat, akik eddig az összes 
mérkőzésüket megnyerve, százszázalékos teljesítménnyel 
szintén vezetik a tabellát. Reméljük, ez a jó szereplés mind-
két csapatunknál kitart még a hátralévő mérkőzésekre is, 
és amikor ezt a cikket olvassák, akkor még mindig veretlen 
lesz a felnőtt és az ifi csapat is.
 

SZÁRNYALNAK A SAJÓVÁMOSI 
FOCISTÁK!

 2015/2016 - os szezont A Megye II. Északi csoportjában 
kezdte meg csapatunk.  A Megye II Közép csoportból átso-
rolták csoportunkat, amit fájó szívvel hagytunk ott, azon-
ban az eredmények talán kárpótolnak mindenért…
 Jelenleg mind a felnőtt, mind az U19-es csapatunk veret-
len a bajnokságban!
 
A hétvégi fordulóban immár pontazonosság nélkül három 
ponttal vezetjük a tabellát.  Köszönhetően Szendrő 4:0-ás 
vereségének, amit Rudabánya csapatától szenvedett el.
 A góllövő listát a Csemer Dávid vezeti Hídvégardó csapa-
tából 17 góllal. A Sajóvámosi csapatból 4. Mohácsi László 
10, 7. Fejes Lajos 9, 10.  Apostol Attila 8 találattal.
Az U19 nemhogy veretlen, de még pontot sem vesztett 11 
forduló alatt, és természetesen vezeti a tabellát. A második 
helyen Bódvaszilas található 5 pontos hátrányban.
A góllövő listát a fiataloknál A Sajóvámosi  Kádár Dániel 
vezeti 21 találattal, továbbiakban 10. Cseh Dávid 11, 15. 
Orosz András 7 Találattal.
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KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

Bán Mór:  Az ezeréves háború, A vérszemű csil-
lag, A hadak ura, Gadur kapui
Bartos Erika (1974-): 
Bogyó és Babóca 
buborékot fúj
Gluhovskij, Dmitrij 
Alekseevic: Futu.re
Kinney, Jeff:  Egy ropi 
naplója: A nagy kiruccanás
Kiss Csaba, M. -Czeizel Endre: Czeizel Endre 
két életem, egy halálom 
Murakami Ryu: Casting
Potozky László: Nappá lett lámpafény, Éles
Roberts, Nora: Sötét boszorkány 
Rowling, J. K.:  Átmeneti üresedés
Smith, Tom Rob: A 44. gyermek
Smith, Wilbur:  A sivatag istene,  A küldetés
Tompa Andrea (1971-):  Fejtől s lábtól : kettő 
orvos Erdélyben,  A hóhér háza

KÖNYVAJÁNLÓ

BBC History-világtörténelmi magazin
Szép Házak - lakáskultúra

FOLYÓIRAT 
AJÁNLÓ

KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
ÚJ NYITVATARTÁSA

Hétfő: 10.00-20.00

Kedd: 10.00-20.00

Szerda: 10.00-20.00

Csütörtök: 10.00-20.00

Péntek: 10.00-20.00

Szombat: 16.00-20.00

Vasárnap: 16.00-20.00

KÖNYVTÁR ÚJ NYITVATARTÁSA

Hetfő: Zárva

Kedd: 14.00-18.00

Szerda: 14.00-18.00

Csütörtök: 14.00-18.00

Péntek: 14.00-18.00

Szombat: 16.00-20.00

Vasárnap: Zárva
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