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Már nem új keletű a városi ember számára sem, hogy 
disznóvágásra, disznótorra kapnak meghívást, lehető-
leg nagyböjt előtt.
Mi falun élők pedig egyre gyakrabban folytatjuk ezt a 
régi hagyományt, közösségi formában is.
 

  

   Településünkön a tavalyi I. Vámos Toros nap sike-
rességében bízva – Önkormányzatunk 2016. február 
6-án-, a II. Vámos Toros napra hívta Sajóvámos lakos-
ságát iskolánk udvarára – pontosabban a Szőke kas-
tély előtti térre.
Február első hete már az előkészületekkel telt el. 
Ugyanis négy disznó vágása és feldolgozása volt be-
tervezve, ami meg is történt!
Az előzményekhez tartozik, hogy Önkormányzatunk, 
az Általános Iskola, az Óvoda és a Sport Klub a „saját-
jaként„  feldolgozott, elkészített és eladott disznótoros 
finomságokat, saját maga bevételére fordíthatta!
A nagy napra a hentesek és segítőik már korábban 
összeálltak. A sátorról és az asztalokról az önkor-
mányzat, a felszerelésekről a csapatok gondoskodtak.
És akkor a kezdésről…
A hat órai érkezésről kevesen maradtak le, mert a 
fogó-, és szúrópálinka, jó ajánló volt az egész napra…
Majd „megérkeztek” a hízók és rövid hangoskodásuk 
után, már a perzselőé volt a főszerep…

A kellemes idő és a forralt bor minden bizonnyal 
meggyorsította a munkálatokat, és a hentesek keze 
alól egyre –másra kerültek ki az alapanyagok, további 
sütésre, főzésre várva.
Mindeközben harmonika szótól volt hangos az udvar, 
a miskolci Varga Lajos megérkezett, és igyekezett vi-
dámmá tenni a reggeli órákat.
Tíz óráig volt a határideje a pálinka – és pogácsa ver-
senybe nevezés leadásának. Harmincnégy féle pálin-
kát kellett a zsűrinek minősíteni, pogácsából pedig 
tizenegy fajta érkezett be.
 

  A délelőtti programnak megfelelően megérkezett a 
már sokak által halott Agyagbanda Zenekar, akik re-
mek zenéjükkel egyre jobban fokozták a hangulatot.
Ha valaki ebéd előtt éppen megérkezett, akkor finom 
krumplilángossal csökkenthette éhségét. A disznóto-
ros illatok már messze belengték a környéket, és egy 
óra előtt megérkeztek az ebédre jövők.
Mint minden nagyobb rendezvényre, erre az alka-
lomra érkezetek díszvendégek: Dr. Répássy Róbert 
országgyűlési képviselő, és Török Dezső a Megyei 
Közgyűlés elnöke, valamint Szabóné Bikki Ágnes a 
Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, osz-
tályvezető asszonya személyében.  
Kellemes meglepetésünkre nagyon sok eleddig is-
mert, de új vendégeket is láthattunk ezen a napon, 
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akik az esti órákig velünk együtt szórakozhattak.
Az ínycsiklandozó, finom disznótoros ennivalókért 
nem volt ritka a hosszú sorban állás sem. A négy cso-
port árusítói nem győzték kiszolgálni a vendégeket. A 
töltött káposztától, a tepertőig- minden elfogyott!
A meghirdetett program a kora délutántól kezdve, 
természetesen lezajlott. 

Nagy közönségsikere volt a négy fellépő csoportnak, 
melyek a következők voltak:
 -Kicsi Madár néptánccsoport,
 -Csemete néptánccsoportok,
 -Felnőtt néptánccsoport,
 -„3 kislány”  Váradi Orsolya, Juhász Tamara,
             Budai Emese
Fiataljaink látványos műsora után a „nyitott” nézőtér 
már teljesen megtelt, mert következett a nap sztárven-
dége: Kaczor Feri!   
Kedves, ugyanakkor szerény egyéniségével –és min-
denek előtt- szép hangjával, magával ragadta a közön-
séget. Érthető volt, hogy nehezen tudott szabadulni a 
színpadról!

Az eredményhirdetések minden esetben figyelem fel-
keltőek, így volt ez most is!
Megtudhattuk, hogy ki sütötte a legfinomabb pogá-
csát, kinek volt a legfinomabb a tepertője, és a pálin-
kaversenyen ki, milyen fokozatot ért el.
A tombolasorsolás némi izgalommal, és olykor iróni-
ával is jár, így történt ez ezen az estén is.

A tombola felajánlásokat ismételten köszöni Önkor-
mányzatunk!
A műsorvezető, aki Szólya Zsuzsanna volt-, ismét bi-
zonyította felkészültségét, rátermettségét, a mai nap 
levezetésével: s akinek már csak egy feladata maradt: 
a télűző Kiszebábu égetése, és az azt követő táncház 
műsorára invitálja a nézőket.

Köszönet és elismerés jár mindazoknak, akik ezt a na-
pot (vagy ezt a hetet), munkával töltötték el, úgymint 
településünk polgármester, Váradi Lajos, a Hivatal, 
a Közösségi Ház munkatársai, a Konyha dolgozói, a 
Karbantartó fiúk, polgárőreink- és nem utolsó sorban 
a feldolgozó csoportok vezetői és segítőik!

Csiszár József 
képviselő



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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2016. január 26.-án 16 órakor közmeghallgatást és  
falugyűlést tartottunk a Kossuth Közösségi Házban.

A BAZ. Megyei Kormányhivatal közleményt adott 
ki a 14972/2015. ügyszámon, melyben a BPR 2001. 
Baromfitenyésztő Kft. által üzemeltetett Sajóvámos 
028/2 hrsz-ú ingatlanon működő baromfitelep egysé-
ges környezethasználati engedély megszerzésére irá-
nyuló felülvizsgálati eljárás keretében közmeghallga-
tást hívott össze.
A közmeghallgatásról digitális jegyzőkönyv készült, 
amiből Sajóvámos község önkormányzata igényelt 
egyet.

A közmeghallgatást falugyűlés követte,  melynek na-
pirendi pontjai voltak a 2015. évi évértékelő, valamint 
Tájékoztató a 2016. évi fejlesztésekről. 

A falugyűlésen résztvevők meghallgatták a polgár-
mester úr tájékoztatását, amit most a teljesség igényé-
vel adunk közre.

„ KEDVES SAJÓVÁMOSIAK!

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a 2014-es 
önkormányzati választások óta eltelt időszakról, a te-
lepülés éltében történt eseményekről.
Szeretném a beszámolómat meghatározott szempon-
tok szerint tagolni, így szeretnék szólni:
- az önkormányzat gazdálkodásáról röviden, 
- civil szervezetekkel és egyházakkal való kapcsolat-
tartásról, 
- közösségépítésről, 
- fejlesztésekről és a 
- lakosság szociális helyzetét érintő változásokról.
Előzetesen szeretném elmondani, hogy a  megvá-
lasztott képviselő testület munkája során fontosnak 
tartotta, az elődök munkáját folytatva, hogy a telepü-
lésnek továbbra is stabil legyen a működése és a gaz-
dálkodása. 
Gazdálkodásunkról néhány gondolat:
Pozitív eredménnyel zárta az előző önkormányzati 
vezetés a  2010-2014-es választási ciklust, mivel 10 
millió forint lekötött betétet, mint fejlesztési tartalé-
kot adott át az új irányítás számára. 
2014. év végére az említett lekötött betéten kívül, mi-

nimális tartalékunk képződött. A 2015. év előzetes 
adatait figyelembe véve kb. 22 millió forint megtaka-
rítást sikerült elérnünk, melyből 8 millió forintot cso-
portosítottunk át a napközi otthonos konyha felújítási 
munkálatainak befejezéséhez, így a tényleges pénz-
maradványunk 2015. december 31-én 14 millió Ft.
Civil szervezetekkel és egyházakkal való kapcsolattar-
tás:
Az önkormányzat költségvetéséből - lehetőségeinket 
figyelembe véve - igyekszünk a településen önszerve-
ződés útján létrejött csoportokat, szervezeteket támo-
gatni. Ezek a szervezetek a következők:
- Sajóvámosi Polgárőrség: Településünk preventív biz-
tonságérzetének magas fokú színvonalának megőrzé-
se érdekében, képviselő testületi döntés alapján, 2015. 
évben a 2014. évi csökkentett támogatással szemben 
megemelt költségvetést biztosítottunk a szervezetnek.

 Sajóvámosi Sportklub életében 2015. évben a Sajó-
vámosi Önkormányzattal a kapcsolat annyiban vál-
tozott, hogy a megállapított támogatási összegen túl 
az önkormányzat az előző évekhez képest jelentősebb 
szerepet vállalt. Az önkormányzat emberi erőforrást 
biztosított a pályakarbantartáshoz, azaz a fűnyírás-
hoz, a pályalocsoláshoz, a zöldhulladék elszállításá-
hoz, és igény esetén karbantartási munkálatokban is 
segítséget nyújtott.

A Sportklub továbbra is megmaradt a legnagyobb 
összeggel támogatott egyesületként a településen.
Eddigieken túlmenően a faluvezetése szívügyének 
tekinti a hagyományőrzést, így a népdalkör, néptánc 
csoportok tevékenységét. Szeretnénk, ha még sok 
éven keresztül működésükben fennakadás nem tör-
ténne. A néptánc csoport támogatása a táncoktató dí-
jazásának finanszírozásával valósul meg, ezzel is hoz-
zájárulva színvonalas fejlődésükhöz. 
Fontosnak ítéljük meg, hogy Sajóvámos a sporton 
keresztül is ismertté váljon, ezért a Karate egyesüle-
tet szintén a költségvetésünkből támogatjuk, akik na-
gyon szép eredményeket érnek el. 

Szeretném megemlíteni a fiataljainkat, akik önkor-
mányzati rendezvényeink műsorait színesítik, amiért 
hálás köszönet nekik. S kijelentem, hogy színvonalas 
produkcióikért  a testület nevében támogatásunkról 
biztosítjuk őket. 
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Nagyon fontos a település életében az egyházakkal 
való kapcsolattartás, ami azt gondolom, hogy mind a 
három felekezettel problémamentes.
Szeretném megköszönni az egész éves együttműkö-
dést minden egyesületnek és mind a három egyházi 
felekezetnek. 
Közösségépítés:
Személy szerint fő mottóm Széchenyi István gondo-
lata: "Egynek minden nehéz, soknak semmi sem le-
hetetlen."

Ahhoz, hogy sikereket érjünk el, mindenképpen fon-
tos, hogy a településen egy erős közösség működjön. 
Ehhez olyan programok kellenek, ahova nem köte-
lezően mennek az emberek, hanem azért mert sze-
retnének elmenni. Ezért igyekeztünk a jól működő 
rendezvényeinket megtartani, fejleszteni és új rendez-
vényeket életre kelteni a település életébe. Úgy gon-
dolom, hogy a 2015-ös év nagyon sikeres volt ebből 
a szempontból. Remélem, hogy a sportkör nem ha-
ragszik meg azért amit most mondani fogok. Amikor 
a sportbálokat szerveztük, mindig azzal szembesül-
tünk,  hogy ez az egy esemény az, amikor a közösségi 
ház mérete kicsinek bizonyul. Ezen az éven azonban 
elmondhatjuk, hogy több olyan rendezvény is volt, 
amikor "kirakhattuk a teltház táblát" a közösségi ház-
ba. Ez annak köszönhető, hogy rendezvényeinket szí-
nesítettük, mert ahogy azt a mondás is tartja "jó bor-
nak is kell a cégér"! Ezekre a rendezvényekre azért van 
szükség, mert ezzel településünket népszerűsítjük, 
nemcsak a környéken, hanem a megyében is megis-
merhettek minket és ez a mai világban fontos.
Melyek voltak ezek a rendezvények? 

  Kezdjük a sort azzal, hogy a Karácsonyi ünnepsé-
günket a Mindenki karácsonyát, kicsit új köntösbe öl-
töztettük, amit a közvélemény pozitív kritikája meg-
erősített, hogy jól döntöttünk. 
- 2015. februárban megrendeztük az Első Vámos To-
ros Napot, ahol a gasztronómia került előtérbe, a disz-
nótoros mellett volt pálinka- és pogácsa sütő verseny 
is.

- 2015-ben első ízben részesítettük a „gyengébbik 
nemhez” tartozó lakosainkat ünneplésben, ahol fő-
ként helyi „művészek” szórakoztatták a megjelent 
hölgykoszorút.
- Közösen szerveztük a Sajóvámosi népdalkörrel a Ta-
vaszköszöntő Dalos találkozót, mely egyben a népdal-
kör 15. születésnapja is volt.

- Májusban ünnepeltük a Kossuth Közösségi Ház szü-
letésnapját, a gyermeknappal egybekötve a 13. Sajóvá-
mosi Családi Napok keretein belül.
- Júniusban tartottuk hagyományainkhoz híven az 
Idősek Napját, melyen az itt élő 70. életévüket betöl-
tötteket ünnepeltük meg, továbbá szintén ebben a hó-
napban a 22. Pincebálon vigadtunk a Belső Pinceso-
ron, ahol volt bor-, sütemény-, és pörköltfőző verseny 
is. 
- Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep hagyományosan 
a település falunapja is egyben, ahol a sokszínű szín-
vonalas programok mellett a hangulatról az Apostol 
Együttes gondoskodott.  
- Szeptemberben kerékpárra pattantunk és tettünk 
egy kört 5 környező településen az autómentes hét 
keretein belül, valamint részt vettünk Sajókeresztúron 
az I. Pro-Lecsó Piacon. 
- Októberben szüreti bál és felvonulás volt a he-
lyi fiatalok szervezésében, csatlakoztunk az „Itthon 
vagy Magyarország, szeretlek” elnevezésű országos 
rendezvénysorozathoz, első alkalommal Szent Mi-
hály-napi vásárt szerveztünk. Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy több mint 600 év után ismét 
megyegyűlésnek adhattunk helyet. Az október 23-ai 
megemlékezés alkalmából a megyei önkormányzattal 
közösen ünnepelhettünk Sajóvámoson.
- Decemberben került megrendezésre a második 
Mikulásfutás, a görög katolikus egyház és az önkor-
mányzat közös szervezésében, melyet követően de-
cember 6-án közösségi mikulásünnepség szórakoz-
tatta a kicsiket.

Fejlesztések:
2015-ös évről előzetesen tudni kell, hogy pályázati 
lehetőségekben nem bővelkedett az önkormányzati 
terület. Ezért különböző beruházásainkat közfoglal-
koztatás keretén belül valósítottuk meg. Közfoglal-
koztatás keretein belül ebben az évben átlagosan 60-
70 embernek tudtunk munkalehetőséget biztosítani, 
az előző évek kb. fele ekkora létszámához képest. Azt 
gondolom, hogy a munka minősége is változott és el-
indultunk az értékteremtés irányába. 

A Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya részéről 
támogatást kaptunk céljaink megvalósításához, be-
nyújtott pályázataink pozitív elbírálásban részesültek. 
A  közfoglalkoztatottaink munkabérét 100%-ban köz-
foglalkoztatási programból finanszíroztuk. Ez mun-
kabérben kb. 43 millió forintot jelentett, míg dologi 
kiadásra kb. 12 millió forintot fordíthattunk.
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Ezekből látványos települést szépítő beruházások va-
lósultak meg. Néhányat kiemelnék a teljesség igénye 
nélkül:
- Temetőkben kialakított lépcsősor és koszorútároló,
- A Szőke-kastély akadálymentesítése,
- Az iskolaparkban található korláttal ellátott járda,
- A belső pincesoron kialakított filagória,
- Az ünnepek alatt mindenki észrevehette, hogy meg-
újult a település díszkivilágítása, ami szintén a közfog-
lalkoztatottainknak köszönhető.

 Az Eperfa-sor és a Zúgó-Patak medrének és környé-
kének kitisztítása. A „takarékos” gazdálkodás jegyé-
ben az önkormányzat épületében az érintett helyekről 
beszállított tüzelőanyaggal történik a fűtés, melyből 
eredő dologi megtakarítás 2016-os évi elszámolásnál 
fog megmutatkozni.

  A település virágosítása, a II. világháborús emlékmű 
környékének parkosítása. Ez utóbbi a nyárfák kivágá-
sával nagy vitát váltott ki az emberek között. Azt gon-
dolom azonban, hogy a végeredmény azokat igazolta, 
akik a fák kivágása mellett döntöttek, ugyanis ezek a 
fák szakemberek által megvizsgálásra kerültek és már 
életveszélyesek voltak. 
 
 Meg kell említenem a kertészeti munkát, ahol szintén 
fejlődtünk, próbáltunk minél több zöldséget és gyü-
mölcsöt a saját konyhánk ellátására megtermelni. El 
kell, hogy mondjam közel 2 hektárnyi területen bur-
gonya ültetését és betakarítását végeztük el, amelyet a 
kastély parton termeltünk meg.
2015-ben felújításra került a Szőke-kastély épülete és 
ezen belül a napközi otthonos konyha. Pályázati for-
rásból nyertünk rá 30 millió forintot, melyet 15 millió 
forint önrésszel egészítettünk ki, amely összesen 45 
millió forintból újult és így megfelel a 21. századi el-
várásoknak. 

Szintén 2015-ben nyújtottunk be pályázatot az adós-
ságkonszolidációban nem részesült települések támo-
gatása céljából, ahol kedvező elbírálásban részesült a 
pályázat és 44 millió forint támogatás nyertünk, me-
lyet képviselői döntés alapján belterületi utak és jár-
dák felújítására használja fel az önkormányzat. A be-
ruházás kezdésének időpontja 2016 tavasz vége, nyár 
eleje.
Szintén 2015-ben nyújtottunk be rendkívüli települé-
si támogatásra pályázatot, ahol 3 millió forintot nyer-
tünk. 

Kisebb volumenű beruházás volt még a közvilágítás 
bővítése  , a játszótér világítás, a  Déryné utcai víz és 
szennyvíz hálózat bővítésével az ingatlanok értéke nö-
vekedni fog. 
Lakosság szociális helyzetét érintő változások:
Megmaradtak a megszokott támogatási elemek, át-
meneti segély, lakhatási támogatás, temetési segély, 
beiskolázási támogatás.
Ebben az évben is pályáztunk szociális tűzifára, mely 
keretin keretein belül 30m3 tűzifát tudtunk szétoszta-
ni a rászorulóknak.

Idén is megemlékeztünk a 70. év feletti sajóvámosi 
lakosokról, képviselő testületi döntés értelmében az 
eddigi megszokottaktól eltérően 5000 Ft-os vásárlási 
utalvány volt az ajándéka a szép korúaknak. Karácsony 
közeledtével a település vezetése közösen karöltve az 
egyházakkal és az önkormányzati intézmények dolgo-
zóival úgy döntött, hogy tartós élelmiszer csomagok-
kal szeretné támogatni a rászorult családokat, mellyel 
kapcsolatban gyűjtést szervezett, ezáltal kb. 80 család 
ünnepét tudtuk szebbé varázsolni.
2015. évi költségvetésnél a képviselő testület megtár-
gyalta a települést érintő szociális normatíva felosztá-
sát, mely szerint a szociális támogatások köre bővítés-
re került: 

 Gyógyszertámogatás a krónikus betegeknek, akik 
nem rendelkeznek közgyógy -támogatással, valamint 
- Az újszülött támogatás: 2015-ben minden megszü-
letett gyermek 20.000 Ft-os támogatás iránt nyújthat 
be kérelmet.
Ezek a támogatási elemek megmaradnak 2016-ban is 
kiegészülve a már régóta várt első lakáshoz jutók tá-
mogatásával 100.000. forint összegben.  

 2015-2016-os tanévtől bevezettük a Bursa Hungarica 
ösztöndíjat, amely 12 főt érint a településen, összesen 
600.000 forint összegben.
A 2015-ös év végén sokan megkérdezték, hogy mit 
várok a jövő évtől. Én mindenképpen azt kívánom, 
hogy legalább ilyen évet zárjon a Sajóvámosi Önkor-
mányzat, mint amilyen 2015-ös év volt. Egy valamit 
már most tudok előzetesen a 2016-os évről, hogy a 
munkatempón nem lassítunk és hiszem, hogy ak-
kor az eredmények sem fognak elmaradni. Pályáza-
tok tekintetében a 2016-os év egy „dömping” év lesz, 
kormányzati forrásokra hagyatkozva. Mindent meg 
fogunk tenni annak érdekében, hogy minél több pá-
lyázati forrást le tudjunk hívni. 



A konkrétumokról és a kiírt pályázatok eredménye-
iről év közben folyamatosan be fogunk számolni a 
megfelelő fórumokon pl. Kisbíró c. újság, falugyűlés 
keretében.

2016-ban kb. 5  millió forint került a Déryné utcai 
ivóvíz-és szennyvíz hálózat bővítésével mellyel az ott 
található ingatlanok értéke növekedett. Egyenlőre 
biztos dolgokról a közfoglalkoztatás területén tudok 
beszélni. 

2016. januárjában elindult a járdalapok gyártása, 
melyekkel belterületi csapadékvíz elvezető rendszert 
akarjuk „kibélelni”. 2016. februárjában „beindítjuk” a 
sertéstartást, és az év folyamán a baromfi tartás,  mely-
lyel a település önellátását akarjuk segíteni. Továb-
bá tavasszal elindul egy uborkaültetvény telepítése, 
melyre egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei konzer-
vipari céggel felvásárlási szerződést kötöttünk. Terve-
ink között szerepel továbbá a ravatalozó tető felújítási 
és előtető készítése.
Első évben településvezetőkét egyik legfontosabb cé-
lom a kapcsolatok kiépítése volt, mely a községünk si-
keressége és pozitív megítélése szempontjából elsőd-
leges dolognak számít. Az elmúlt 1 évben a települést 
több ízben felkereste 
Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, 
Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés elnöke, 
Dr. Répássy Róbert országgyűlési képviselő, 
Szabóné Bikki Ágnes a B.-A.-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője és még so-
rolhatnám és akikről elmondhatom a személyes talál-
kozásaink alapján, hogy nagyon pozitív a megítélésük 
a településünkkel kapcsolatban. 
Kapcsolat építéshez és a település marketingjéhez 
hozzá tartozik a médiával , sajtóval való kapcsolat tar-
tás.  2015. évben több ízben szerepeltünk különböző 
információs csatornákon. 

Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki 
a 2015-ös év eredményeihez bármilyen formában hoz-
zájárult, így a képviselőtestületnek, az önkormányza-
ti intézmények dolgozóinak, az egyházaknak, a civil 
szervezeteknek és Sajóvámos minden lakosának. „

Tisztelettel 

Váradi Lajos
polgármester

TISZTELT OLVASÓK !

Önkormányzati rendeleteinket folyamatosan közzé 
tesszük a hirdető táblákon, a honlapunkon, ezért csak 
a nagyobb érdeklődésre tekintettel a  szociális rende-
letet adjuk most közre az újság hasábjain.
  
SAJÓVÁMOS  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II.1.) 
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) bekezdésében,132. 
§ (4) bekezdés d), g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továb-
biakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatáro-
zott személyekre terjed ki, amennyiben Sajóvámos 
közigazgatási területén lakóhellyel vagy bejelentett 
tartózkodási hellyel rendelkeznek.

2. Eljárási rendelkezések

2. § A rendeletben meghatározott szociális feladat- és 
hatásköröket a Képviselő-testület által átruházott ha-
táskörben a polgármester gyakorolja 

3. §(1) A települési támogatás iránti kérelem a ren-
delet 1. mellékletében meghatározott formanyomtat-
ványon az Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban (a továbbiakban: Hivatal) terjeszthető elő.

  (2) A települési támogatás iránti kérelemhez az Szt. 
10. § (2)-(4) bekezdése alapján számított jövedelem 
alátámasztására jövedelemigazolást kell mellékelni, 
amely fénymásolatban is becsatolható. 
(3) Nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vál
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lalkozásból származó jövedelem esetén adóbevallással 
már lezárt időszakra vonatkozóan az adóhatóság által 
kiállított jövedelemigazolást, egyéb esetben könyvelő 
által aláírt jövedelemigazolást, ennek hiányában a ki-
állító által aláírt jövedelemigazolást kell csatolni. 
 
(4) A települési támogatás iránti kérelemhez mellékel-
ni kell
a) az 5.§(1) bekezdés esetében a háziorvos által a 
gyógyszerszükségletről kiállított igazolás alapján ki-
adott gyógyszertári igazolást,
b) az 5. § (2) bekezdése esetében a háziorvos vagy ke-
zelőorvos igazolását a hozzátartozók ápolási, gondo-
zási 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 
folyósítása a Hivatal pénzügyi csoportja által történik 
az alábbiak szerint:
a)  a havi rendszerességgel folyósított támogatásokat 
utólag, minden hónap 5. napjáig,
b) az esetenként megállapított ellátásokat a döntést 
követő 8 napon belül.
 
(2) A támogatások kifizetése – az ügyfél kérése sze-
rint- történhet házipénztárból, vagy lakossági folyó-
számlára 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 kiadá-
sok viseléséhez nyújtott települési támogatás a szoci-
álisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai 
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló he-
lyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez, elsősorban a villanyáram-, a víz- szenny-
víz, talajterhelési díj,  és a gázfogyasztás,  költségeihez 
nyújtható.

(b.) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra 

jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 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) nyújtható. 
(c.) Lakhatással kapcsolatos települési támogatás 
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztar-
tások számától.
(d.)  A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem-
hez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a lakha-
tással kapcsolatos kiadásokat igazoló havi közüzemi 
számlákat.
 e./ A települési lakhatási támogatás 2016. december 
31-ig kerül megállapításra. 
 
(2) Gyógyszertámogatást, illetve gyógyászati segéd-
eszközre történő támogatást állapíthat meg:

a./ Gyógyszertámogatás, illetve gyógyászati segéd-
eszközre történő támogatás  állapítható meg, annak a 
krónikus beteg kérelmezőnek, aki 
aa./ közgyógyellátásra nem jogosult,
ab./ akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja 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 gyógyí-
tó ellátás költsége eléri, vagy meghaladja a család egy 
főre eső jövedelmének a 20 %-át.
b./ A támogatás egy év időtartamra állapítható meg, 
hat hónap után felülvizsgálandó, melynek összege 
5.000,-Ft/hó a gyógyszertámogatás esetében.
c./ gyógyászati segéd eszköz esetében egyösszegű tá-
mogatás ítélhető meg, ha az a./ pontban feltételeknek 
megfelel.

( 3) Temetési támogatás:  
a./ Temetési támogatásban részesíthető – a temetést 
követő egy hónapon belül – az a meghalt személy el-
temettetéséről gondoskodó – sajóvámosi lakóhellyel 
rendelkező 
– személy, akinek az egy főre számított havi családi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj min
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denkori 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, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt - el-
sősorban a Sztv.45.§ (4) bekezdésében meghatározott 
esetekben - akinek az egy főre számított havi családi 
jövedelme nem haladja meg
a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 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 
gyakorolhat.
(d) Amennyiben a kérelmező elemi kár, természeti 
katasztrófára hivatkozással igényli a rendkívüli tele-
pülési támogatást, úgy a havi családi jövedelmet nem 
kell vizsgálni.
(e) A rendkívüli települési támogatáshoz az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság környezettanulmány készí-
tését követően javaslatot tesz a segély megállapítására 
vonatkozóan. 
(f) A megállapított rendkívüli települési támogatás al-
kalmanként nem lehet kevesebb, mint 5.000,-Ft.
(g) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő csa-
ládtagjai számára ugyanazon rendkívüli élethelyzetre 
vagy okra való hivatkozással 6 hónapon belül ismé-
telten benyújtott kérelemre kivéve a (3) bekezdésben 
rögzített temetési támogatás esetében – települési tá-
mogatás nem állapítható meg.  

( 5 ) Minden újszülött lakos számára – aki életvitel-
szerűen Sajóvámoson lakik -  20.000,- Ft-ot biztosít 
kelengye, pelenka vásárlására.  Kérelmező a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján számla be-
mutatására kötelezhető. 

(6 ) a./ A képviselő-testület beiskolázási támogatást 
nyújt a  helyi általános iskolába járó, -valamint az 
egészségügyi ok miatt más település általános iskolá-
jában tanuló-, a közép és felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató tanulók ré-
szére.   

b./ A kérelem benyújtása formanyomtatványon törté-

nik, (a nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban be-
szerezhető) melyet 2016. szeptember 20-ig lehet lead-
ni.
A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási iga-
zolást, (a helyi általános iskolába járó gyermekek ta-
nulói jogviszonyát az iskola igazolja) valamint a csa-
lád jövedelemi helyzetére vonatkozó igazolásokat.
 
c./ Az óvodások, általános-közép- valamint felső ok-
tatási iskolába járó tanulók részére nyújtott  támoga-
tás mértékéről a képviselő-testület külön határozattal 
dönt.

4.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

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

2.Gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás

(2) Sajóvámos Község Önkormányzata az (1) bekez-
désben meghatározott ellátásokról Sajóvámos Község 
Önkormányzatát képező Önkormányzati Étterem  ál-
tal közös fenntartásra  a (továbbiakban: Intézmény) 
útján gondoskodik.

8.§ (1)Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rá-
szorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezte-
téséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, kü-
lönösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
e) szenvedélybetegségük, vagy
f) hajléktalanságuk 
miatt.

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi 
azonosításra alkalmas okmányával igazolja, hogy 65. 
életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinte-
ni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazo-
lása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen 
gondoskodni nem tud.
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(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni 
azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban ré-
szesül és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdé-
sében foglaltak szerint igazolja.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsé-
ge miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiát-
riai, illetve a szenvedélybetegséget a pszichiáter vagy 
neurológus szakvéleménnyel kell igazolni.

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

5.Az ellátás igénybevételének módja:

9.§. (1) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény veze-
tőjéhez kell benyújtani az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon, aki dönt az ellátás megállapí-
tásáról, megszüntetéséről és személyi térítési díj ösz-
szegéről.

(2) A kérelemhez mellékelni kell –az igényelt ellátá-
si formának megfelelő- az intézmény házirendjében 
meghatározott mellékleteket és e rendelet 8.§(2)-(6) 
bekezdéseiben meghatározott dokumentumokat.

(3)Az intézményvezető egyszerűsített előgondozás, 
gondozási szükséglet vizsgálat alapján dönt a kére-
lemről

(4) Rendkívüli élethelyzetben, ha a gondoskodás hi-
ánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti, az 
intézményvezető haladéktalanul gondoskodik az in-
tézményi 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 felté-
telek megszűnésével.

(2)Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogo-
sult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. 
A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeménye-
zése alapján az intézményvezető az intézményi jogvi-
szonyt megszünteti. 
Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerin-
ti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban 
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 törvé-
nyes képviselőjét –amennyiben fennáll- a személyes 
használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, 
vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és 
feltételeiről, az esedékes, illetve hátralékos térítési díj 
befizetési kötelezettségéről.

7.A fizetendő térítési díj mértéke, csökken-
tésének és elengedésének esetei, módjai

11.§ (1) Az ellátások közül az étkeztetés díjköteles, az 
intézményi 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 álla-
pítja meg a rendelet 2. melléklete alapján.

8.Záró rendelkezések

12.§.(1) Ez a rendelet 2016. január  1. napján lép ha-
tályba.
                
(2) Hatályát veszti Sajóvámos Község Önkormány-
zatának a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(IV.29. ) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

( 3 ) A rendelet  2016. december 31-ig hatályos.

               Váradi Lajos  s.k. 
     polgármester

Molnárné Cseh Mária s.k.
jegyző
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL 
KAPCSOLATOS KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓ  

A  Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.  – mint 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató tájékoztatása 
szerint -  a szelektív hulladékgyűjtés beindítása ak-
kor kezdődik meg, amikor a cég lefedezettséget érintő 
összes településen kiosztásra kerülnek az új hulladék-
gyűjtő edények, melynek módjáról  később adnak tá-
jékoztatást. 

INGATLAN ELŐTTI ÁTERESZEK
KITISZTÍTÁSA

Felhívjuk a Déryné utcai ingatlan tulajdonosok fi-
gyelmét, hogy a csapadékos időjárási viszonyok miatt 
soron kívül tisztítsák ki átereszeiket, biztosítsák a víz 
szabad elfolyását.

EGÉSZSÉGNAP SAJÓVÁMOSON

Az elmúlt évben nagy sikert aratott az Egészségnap 
megszervezése községünkben. A lakosság részéről a 
munkahelyi elfoglaltságok miatt azonban igényként 
merült fel, hogy egy hétvégi napon kerüljön megszer-
vezésre idén ez a nap.  Önkormányzatunk ennek a ké-
résnek eleget téve egy szombati napra - 2016.04.02.-
ára tette a Szűrőnapot, melyen a  résztvevő személyek 
csaknem  teljes képet kaphattak egészségi állapotuk-
ról. 

Nagy könnyebbség volt mindenki számára, hogy ezek 
a vizsgálatok „házhoz” jöttek. Amennyiben valameny-

nyi vizsgálatot meg szerette volna nézetni az érintett, 
és azokat a  szakrendelésen végeztetné el,  több hóna-
pos  várakozási időbe kerülne,  itt pedig csak egy pár 
órát kellett szakítaniuk az idejükből.

A vizsgálatok költsége  532.000, -Ft -ba került, melyet 
Sajóvámos Község Önkormányzata rendezte az éves 
költségvetéséből.  

A résztvevők  utólagos véleménye alapján egy sikeres 
napot tudhatunk magunk mögött, mely mindenki 
megelégedésére szolgált.
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R E N D E Z V É N Y E K 
2016. március 4-én a Kossuth Közösségi Házba kap-
tunk egy kedves meghívást, ahová valamennyi Nő- , 
leány- , asszony  hivatalos volt.
Már izgatottan vártuk az előző évi meglepetés műsor 
alapján, hogy idén milyen vidám műsorral készültek 
az „ újdonsült színészeink”

A dekoratív színpadi hangulatot a koreográfusok ( a 
Kossuth Közösségi Ház dolgozói) igyekeztek megte-
remteni. És amikor a kisebb, nagyobb szamovárokat 
megpillanthattuk, már sejtésünk volt arról, hogy a 
színdarab címe a Csehov: 3 nővér lesz.
Szereplők:  Bencskó János, Váradi Lajos, Éliás Csa-
ba, Pintér János, Takács Gábor, Bertók Zoltán,
Lévai István. 

A remek szereposztáshoz a jelmezek, a rögtönzések és 
a vidám színészi jelenetek társultak.
Sokak szemében kicsordult a nevetéstől a könny, ami 
egy igazi, felhőtlen szórakozás kezdetét jelentette.

Ezt követte Aranyosi Péter humorista stand-upos 
produkciója, mely az „élet” bakijaiból merített.

Csiszár József képviselő úr gyönyörű szavakkal és 
Verssel köszöntötte a Nőket.
 Sipkás Márk, Sipkás Balázs, Varga Balázs, Hugli 
Attila, Stefán Milán, Tóbis Máté „A nézését, meg a 
járását” paródiát adták elő, és aranyozták be délutá-
nunkat.

Sipkás Márk és Varga Balázs verssel is köszöntötte a 
Hölgyeket.

Mindezen produkciókat Varga László műsorvezető 
konferálta, és Szólya Zsuzsanna Ház vezető készített 
fel.

Valamennyi nőtársam nevében mondok köszönetet 
ezért a fergeteges műsorért, és a program  végén min-
den hölgynek   átnyújtott virágszálért.

Molnárné Cseh Mária
    

NŐNAP SAJÓVÁMOSON 



  12

FARSANG AZ ÓVODÁBAN

A gyermekek kedvelt télbúcsúztató programja a far-
sang. Már hetekkel a kijelölt nap előtt folyik a készü-
lődés, minden kicsit és nagyot foglalkoztat, hogy mi-
lyen jelmezbe öltöznek. A farsangi versek, énekek, a 
közösen barkácsolt díszek, álarcok készítése segíti a 
ráhangolódást.
Elérkezett a várva várt nap, a Kossuth Közösségi Ház 
díszterme hamar megtelt, a tombola gyorsan fogyott, 
a gyermekek izgatottan bújtak bele maskaráikba. Öt-
letes, nagyszerű jelmezek készültek, amik nemcsak a 
szülők, hanem a nagyszülők keze munkáját is dicsér-
te.

KINCSES SZIGET ÓVODA 
HÍREI

BABA-MAMA KLUB

A gyermek születése után, az anyukává vált nők egy 
része viszonylag „elzártan él a világtól”. Nem csoda, 
hiszen a pici, pár hónapos csecsemővel nem könnyű 
elindulni otthonról. Természetesen ezek az anyukák 
is vágynak a társas kapcsolatokra. 

Jó megoldás ilyenkor egy baba-mama klubbot felke-
resni, ahol az egymást ismerő és egymásnak ismeret-
len anyukák találkozhatnak. Megoszthatják egymással 
a gyermeknevelés minden gondját-baját. Az összejö-
vetelek nemcsak a szülőknek jelentenek értékes idő-
töltést, hanem a babák szocializációja szempontjából 
sem haszontalanok.

A babák, a gyerkőcök is jól érzik magukat ezekben a 
klubokban és az édesanyák is társaságra lelnek.
Sok-sok gyerek- és felnőttbarátság született már az 
ilyen és hasonló intézmények keretein belül. Ráadásul 
kisebb településeken a később feltehetően egy óvodá-
ba, iskolába járó gyerekek és a szülők már itt megis-
merik egymást. Mindjárt nem lesz olyan félelmetes a 
kicsik számára sem bemenni az óvodai szobába, ha 
egy korábbi játszótárs is ott van és újra közösen játsz-
hatnak.

Településünkön is szerveződött egy baba-mama klub, 
aminek a Kossuth Közösségi Ház ad helyet.

Minden érdeklődő anyukát és babát várunk szeretet-
tel keddenként 10.30 és 11.30 között a Közösségi Ház 
alagsorában!

                                    Gombkötőné Séllei Tünde
                                        Területi védőnő
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Január 29-én került megrendezésre, a helyi Polgárőrség 
személyi állomány gyűlésére.Az értekezlet munkájában 
- előadóként - részt vett, Váradi Lajos polgármester, Ná-
csa Csaba rendőr őrnagy, helyettes őrsparancsnok és Cseh 
László a B.A.Z.Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke.A hét 
napirendi pont keretein belül, a polgárőr Közgyűlés meg-
hallgatta és elfogadta az egyesületi szakmai és pénzügyi 
beszámolóit, a pénzügyi tervét továbbá a felügyelőbizott-
sági jelentését.
A szakmai beszámoló szerint; az elmúlt évben mintegy 190 
alkalommal valósult meg - Sajóvámos Község közterülete-
in - polgárőr szolgálat 1521 szolgálati óraszámban. 
A jelentős hányadban megvalósuló, bűnmegelőző jellegű 
éjszakai járőrszolgálatok mellett - emelkedő tendenciaként 
- jelentkeztek helyi önkormányzati, civil, művelődési, ok-
tatási,egyházi szervezetek felkérései, rendezvénybiztosítá-
sukban való, közreműködés tárgyában.

Gondolunk itt, a 2015. évi, "Vámos-Toros", a "Községi 
I.Országfutás", a "Községi Dalostalálkozó", a "temetői ka-
tonai sír"őrzési, a "Közösségi Ház-Önkormányzati"futó 
verseny, az"Önkormányzat-Pincehelyi" építési faanyag-
őrzés, a "Pincebál-és Borverseny", az "Augusztus 20-i", a 
szeptemberi "Iskolai-Óvodai gyalogos átkelőhelyi",a "Bú-
csúi Körmenet", a "Szent Mihály napi Vásár", a "Szüreti 
Felvonulás-és Bál", az "Október 23-i Megyei Közgyűlés", 
a "Mindenszenteki Temetői", az önkormányzati"Mindenki 

Karácsonya" és a "Mikulás-napi Futóverseny" rendezvé-
nyeinek biztosításában való, polgárőri közreműködésekre.
A Sajóbábonyi Rendőrőrs Helyettes Parancsnoka rövid tá-
jékoztatást nyújtott, Sajóvámos Község bűnügyi 'fertőzött-
ségének' helyzetéről illetve annak mértékéről.
A Megyei Polgárőr Szövetség Alelnöke szólt a Polgárőr-
séget érintő, törvényi (új Ptk.) változásokról.Sajóvámos 
Község Polgármestere, helyi önkormányzati szemszögből 
értékelte, a 2015. évi polgárőri munkát illetve tevékeny-
séget.A Közgyűlést, kötetlen szakmai beszélgetés zár-
ta.                                                 
                 Szokircsák István 
             polgárőr parancsnok

POLGÁRŐRI HÍREK
Megkezdődött a bemutatkozás. A színpadot birto-
kukba vették a mesehősök, a bátor vitézek, kalózok, 
FrenkieStein, Villám Mceen, Elzák, hercegnők, meny-
asszony, boszorkány, ninja, lovagok, de volt itt cica, 
minion és még sorolhatnám a sok profi módon el-
készített kedvenceket. Ezt követően elérkezett a tom-
bolahúzás ideje, ahol sok nyeremény talált gazdára. 
Aki mégsem nyert annak zsákbamacskával sikerült 
vigasztalódnia, így mindenki csillogó szemmel foly-
tathatta a mulattságot. 

Meglepetésként a Pom-Pom Família együttes szóra-
koztatta a gyermekek. Egy színvonalas zenés-táncos 
műsorral sikerült még pezsgőbbé varázsolni a hangu-
latot. Jó volt látni a kipirult arcú,  ugrándozó, szalad-
gáló gyermekeket, akik önfeledt tánccal vettek részt 
ezen a nekik és értük rendezett farsangi bálon. A jól 
sikerült délutánról még hetek múltán is szívesen be-
szélgettünk. Reméljük, hogy mindenkiben emlékeze-
tes nyomot hagyott ez a csodálatosan sikerült délután.
       

Kollár Péterné
óvodapedagógus
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

SAJÓVÁMOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

„Nem az számít, hogy mennyit adunk,
hanem hogy mekkora szeretetet fektetünk az adásba.”
(Teréz anya)

Azért választottam ezt az idézetet, mert az elmúlt egy 
évben sok-sok jót, szeretet, figyelmet kapott alapít-
ványunk, és rajta keresztül iskolás gyermekeink is. 
Köszönő szavaimból kiderül, hogy a lakosság milyen 
széles rétege tartja szívügyének alapítványunk létét. 
Mélyen meghatott az a figyelmesség, amit sok sajóvá-
mosi ember tanúsított az alapítvány és ezáltal gyerme-
keink iránt. Az iskola vezetése, az alapítvány kurató-
riuma és a magam nevében köszönöm mindenkinek, 
aki hozzájárult alapítványunk megsegítéséhez:
• Köszönjük azoknak az embereknek, akik 
2015-ben felajánlották adójuk 1 %-át. Örömmel ta-
pasztaljuk, hogy évről évre növekszik ez az összeg. 
Egyre több szülő vagy sajóvámosi lakos él a támoga-
tásnak ezzel a formájával. 
Sok kicsi sokra megy – tartja a mondás. Mi ezt meg-
tapasztaltuk: a sok kis összegből 250 000 Ft-tal gyara-
podtunk.
• Köszönjük a Nemcsák családnak, aki 2 db bir-
kát ajánlott fel augusztus 20-ra, és Nagyváradi József-
nek, aki készségesen elvállalta a finom pörkölt elkészí-
tését. Az alapítvány 68 200 Ft-tal gyarapodott.
• Köszönjük kollégáink munkáját az első alapít-
ványi bál szervezésében, lebonyolításában. Poráczki 
Sándornak, aki a bálban a talpalávalót szolgáltatta. 
Köszönet illeti azokat a szülőket, akik tombolaajándé-
kot ajánlottak fel, belépőjegyet, támogató jegyet, tom-
bolát vásároltak ezen a rendezvényen. 
• Köszönjük Tamás Kálmán képviselő úrnak, 
hogy karácsony előtt az iskola díszítésére két gyönyö-
rű fenyőfát ajándékozott. Ezzel tette széppé gyerme-
keink számára az ünnep előtti napokat, karácsonyi 
hangulatot varázsolt az intézményünkbe.
• Köszönet illeti Demeter Péter és Dulai Sándor 
családját, akik a Vámos-Toros rendezvényre felkínált 
hízott disznót nemcsak felajánlották, hanem egész na-
pos fáradságos munkával feldolgozták, minden hoz-

závalót megvásároltak és kiárusították. Ezzel a nemes 
tettel és a süteményt sütők segítségével 125 800 Ft-tal 
gyarapodtunk. 
• Köszönjük támogatóinknak, hogy 2015-ben 
az „Arany napok” alkalmából pártolójegyet vásárol-
tak, mert ők 75 720 Ft-tal gazdagították vagyonunkat.
• Köszönjük Fodor Csabának, hogy az iskola 
lépcsőjének a díszítését elvégezte.
• Végül, de nem utolsósorban hálás köszönettel 
tartozunk Sajóvámos Önkormányzatának és Váradi 
Lajos polgármester úrnak, aki egész évben minden 
rendezvényünk alkalmával az iskola és az alapítvány 
segítségére volt. Sajátjának tekintette azt, és ennek 
megfelelően pártfogolta. 
Végignézve a listán, méltán érzem igaznak Teréz anya 
fent idézett mondatát.
Egy alapítvány akkor élő, ha azokat a nemes célokat, 
amiket megfogalmazott az alapító okiratában, azt nap 
mint nap meg tudja valósítani. Ezért mi is mindig azt 
tartjuk szem előtt, hogy hogyan, milyen formában 
tudjuk segíteni gyermekeink minél nagyobb csoport-
ját. 
Az elmúlt évben támogattuk tehetséges diákjaink ver-
senyre való nevezését, rászoruló gyermekek kirándu-
lását, táborozását, mozi, illetve színház látogatását. 
Minden évben az alapítvány fedezi a ballagó nyolca-
dik osztályos tanulók ajándékkönyveit, okleveleit. 
Egy interaktív tábla szerelési munkálatait finanszíroz-
tuk.2 db pingpongasztalt vásároltuk.
Az egész napos iskola bevezetésével gyermekeink ud-
vari játékai kevésnek bizonyultak, ezért hozzákezd-
tünk az iskolaudvaron egy kis játszótér kialakításá-
hoz. 544 000 Ft-ért rendeltünk két db játékot, melyet 
rövidesen telepítenek a gyártók. Reméljük kis lépé-
sekben olyan iskolaudvart tudunk teremteni gyerme-
keinknek, ahol önfeledt játékkal pihenhetik ki a tanu-
lás fáradalmait.  
Mindkét épületben a lépcsőkre hasznos és ízléses dí-
szítést vásároltunk. 

Kérem, hogy továbbra is támogassák iskolánkat
adójuk 1 %-ával!
Adószámunk: 18442269-1-05
Számlaszámunk: Boldva és Vidéke 
Takarékszövetkezet: 54300077-10072549
Ismételten megköszönöm mindenkinek, aki hozzájá-
rult alapítványunk megsegítéséhez:           

Kovácsné Tamás Ilona
az alapítványi kuratórium elnöke
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MÁRCIUS 15 ÜNNEPSÉG

„ Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak.

Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak.

Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.

 Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”

 

Nemzeti ünnepünkre, az 1848-as forradalomra em-
lékeztünk a Kossuth Közösségi Ház dísztermében 
2016. március 11-én délután. Sokan eljöttek, tiszte-
letteljesen, méltó módon hajtottunk fejet a forrada-
lom mártírjai előtt. 
 

A Himnusz eléneklése után iskolánk igazgatónője, dr. 
Pappné Nemes Katalin köszöntötte a jelenlévőket, 
majd méltatta az ünnep jelentőségét. Ünnepi beszé-
dében a történelmi visszaemlékezés mellett a magyar 
nyelv jelentőségéről beszélt. Megemlítette iskolánk 
névadóját, Arany Jánost, aki számára a magyar nyel-
vért való harc mindennél fontosabb volt. 

Még a fegyveres küzdelemnél is. Nemzetünk sorsa 
összefonódik nyelvünk sorsával. Igazgatónő arra ke-
reste a választ, hogy nyelvünk hogyan maradhatott 
fenn 1000 évig a Kárpát- medencében lényeges időbe-
li változás és térbeli eltérés nélkül. Sem Kossuth, sem 
Széchenyi, sem a többiek küzdelme nem lett volna 
elég, ha nincs a falvakban élő magyar nép, a falusi em-
berek, akik megtartották a magyarságot, megőrizték a 
népzenei és népmesei kincsünket, nyelvünk gyönyörű 
ízét és képeit. S végül arra kérte az ünneplő közön-

séget, a szülőket és minket, pedagógusokat, hogy mi-
nél több szép nyelvet és szép dalokat halljanak tőlünk 
gyermekeink. 

Ezután a 4. osztály tanulói tisztelegtek műsorukkal a 
márciusi ifjak előtt. A gyermekek szavalatokkal, éne-
kekkel és táncokkal idézték fel a jeles nap eseményeit. 
Hallhattuk a 12 pontot, Petőfit, ki társaival elszaval-
ta a Nemzeti dalt, a lányok dala pedig előcsalogatta 
számunkra a tavaszt. A Kicsi Madár Néptáncegyüttes 
lányaitól Kossuth nótákat hallhattunk, a fiúk pedig 
verbunkot táncoltak. 

Az ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével ért 
véget.
Az ünnephez méltó gyönyörű műsort Kovácsné Ta-
más Ilona állította össze, és készítette fel a gyerekeket. 
A táncot pedig Kovács Petra Klára tanította be a nép-
táncegyüttesnek. Köszönjük munkájukat!

Kendrovszkiné Takács Tímea
pedagógus
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SPORT HÍREK

SPORTBÁL 2015

Február 20-án ismételten megrendezésre került a már 
hagyománynak számító Sport Bál. Takács Gábor El-
nök Úr elmondta, hogy bizony az idei bál jubileumi, 
hiszen ez már a huszadik.
 1996-ban volt az első rendezvény, amin egy 30 fős 
csoport vett részt. Bizony jól kinőttük magunkat, hi-
szen az idei évben 150 fős létszám szórakozott, s jó-
kedvűen mulatott az ízlésesen megterített asztaloknál.
 Jókedvűnket fokozta az a fergeteges műsor, amit a sa-
jóvámosi fiatalok adtak elő. 
Szólya Zsuzsanna a Közösségi Ház vezetője nem kis 
energiával és türelemmel tanította be a fiatalokat, pa-
ródiát és kán-kán táncot adtak elő, - amit a vendégek 
felállva vastapsal jutalmaztak. 
Szintén tapsot érdemelt Szukup Laura és társainak 
dinamikus tánca. Köszönet a sok-sok értékes tombo-
la-felajánlásért. 
A svédasztalos vacsora ismételten kiváló minőségű 
volt. 
Ennek elfogyasztása után, a táncolni vágyó emberek 
szórakoztatásáról a kiváló zenei tudású, jó hangulatot 
teremtő Molek Csongor gondoskodott. 
Köszönet a szervezésben résztvevőknek és kívánom, 
hogy sok-sok ilyen jó mulatságot teremtsenek év-
ről-évre. 

Hajrá Vámos!
        Szajkó Béláné

Kedves Sajóvámosiak!

Ezúton mutatjuk be Önöknek legújabb rovatunkat 
melynek címe:  Konyhai jó tanácsok 
Itt első sorban olyan recepteket, konyhapraktikákat vá-
runk, amit szívesen megosztanának másokkal is, hogy 
az ő tudásuk is gazdagodjon a konyhában. 

Konyhai jó tanácsok

Az én ördögpirulám
Hozzávalók: 
- ½ kg finom liszt
- 1 Rama
- 8 dkg porcukor
- 4 tojás sárgája
- 1 citrom leve, héja
- fél sütőpor

A hozzávalókat összedolgozzuk, kb 4 mm vastagságú-
ra nyújtjuk, virág mintás kiszúróval szaggatjuk. Kizsí-
rozott tepsibe rakjuk. 

Kevés lekvárt teszünk a közepére és az alábbi alap-
anyagokból készült halmokat teszünk rá és világosra 
sütjük. (4 tojás fehérjét + 15dkg porcukrot felverünk 
és belekeverünk 20 dkg darált diót) Ízlés szerint por-
cukorral meghintjük.
       A Receptet ajánlotta: 
                                                          Debreceni Lászlóné

Ha szeretné ötleteit  és receptjeit meg-
osztani kérjük, küldje el az alábbi cím-
re: 
     
            sajovamkisbiro@gmail.com
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EGYHÁZI HÍREK 

Az „Isteni Irgalmasság rendkívüli Szent Éve” a Katolikus 
Egyházban; A Sajóvámosi Egyházközség tervezett beruhá-
zásai ebben az évben
Ferenc pápa tavaly december 8-án meghirdette világszerte 
az „Isteni Irgalmasság rendkívüli szent évét”. Ebben a te-
matikus évben különösen felhívja figyelmünket az egymás 
iránti odafigyelésre és az Isten irgalmasságának minden 
embert elérni akaró szeretetére.
Mit jelent irgalmasnak lenni? Ha egyszerűen meg akarjuk 
fogalmazni, akkor az irgalmasság testi-és lelki cselekedete-
iben választ kapunk rá. 
Az irgalmasság testi cselekedetei:

1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Ha ezeket nemcsak ebben az évben gyakoroljuk, hanem 
mindig, lehetőségeink szerint, akkor lelki megújulás és 
fellendülés következhet be. Meg kell újítani hitéletünket 
is. Nem elégedhetünk meg a középszerű keresztény élet-
tel, mert ez a „lelki éhenhaláshoz” még nem elég ugyan, 
de sokra nem megyünk vele. Nem elégedhetünk meg a 
csak „alkalmi hitgyakorlással” és a „lelki közönnyel”. Nem 
hagyhatjuk, hogy egyházközségeinket idegen erők uralják 
/gondolok itt a gyűlölködésre a széthúzásra, amely meg-
mérgezi egy közösség életét/. Ha keresztény vagyok, legyek 
jó keresztény. Katolikus, református, más felekezetű szá-
mára feladat a keresztény identitás (önazonosság) megé-
lése. Engedjem magam vezetni lelkipásztoraim által, akik 
minden közösségben Jézust, a Jó Pásztort jelenítik meg, 
igaz emberi gyengeségeikben is. Építője és ne rombolója 
legyek a jónak!
De nemcsak lelki építkezés vár ránk, hanem szeretnénk- 
képességeinkhez mérten- templomunk, az épített örökség 
renoválását is.

• 2014-ben megújult külsőleg a templomtorony és a 
harangműködtető automatika.
• 2015-ben teljesen lecseréltük a tetőt, eltávolítva 
a veszélyes hulladéknak minősülő palafedést. Elkészült 
a helyi Önkormányzat segítségével mindkét temetőben 
a rég áhított lépcsőfeljáró. Szintén az Önkormányzat se-
gítségével tisztuló félben van a temetők elhanyagolt par-
tos része a dombtetőn. Úgy tűnik megoldódik a temetői 
szemétszállítás problematikája is. Köszönet Polgármester 
úrnak és az Önkormányzat minden dolgozójának! Megú-
jult a szentély boltozata a díszítőfestéssel együtt. elkészült 
a temetői szabályzat mindkét felekezet tulajdonában levő 
temetőben. Ezzel kapcsolatban a temetőgondnokok állnak 
szíves rendelkezésükre. Egyházközségeink beléptek az Egri 
Főegyházmegye által létrehozott „Központi Könyvelési 
Rendszerbe”, hogy anyagi-és egyéb financiális dolgaink át-
láthatók lehessenek.
• 2016-ban tervezzük a templom villámvédelmi re-
konstrukcióját, a teljes villamossági hálózat- és világítás, 
valamint a hangosítás korszerűsítését, cseréjét. Ezután a 
templombelső festése következik. Ehhez reméljük az itt 
lakó hívő emberek adományait és az Egri Főegyházmegye 
nagylelkű adományát. 
Természetesen több évtized lemaradását pár év alatt nem 
lehet behozni, de lehetőségeink szerint mindent megte-
szünk. Köszönöm minden munkatársamnak és minden 
jószándékú embernek segítő munkáját, adományát, imád-
ságát!
Kérem további támogatásukat mind a lelkiélet, mind az 
egyházközség anyagi életének tekintetében!
Nemsokára itt a Húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának ün-
nepe. A hátralevő időben kívánok mindannyiuk számára 
áldott, szép ünnepet! 
Végül szeretném fölhívni figyelmünket elérhetőségeinkre:
Az egyházközség lelkipásztora és vezetője: Kecskés László 
plébániai kormányzó. Elérhető a borsodsziráki plébáni-
án: 06/48/341-074; www.facebook.com/szirakipleb/?ref=-
bookmarks; kecskes.laszlo@egriegyhazmegye.hu ; 
Az egyházközség számlaszáma: Boldva –és Vidéke Taka-
rékszövetkezet: 54300077-10071263
A templom kántora: Gomány Gézáné, Boldva, 06/48/399-
196

Az egyházközség pénztárosa: Makkai Mária, Sajóvámos
A templom gondnoka- és harangozója: Berkiné Trajcsik 
Angéla hitoktató, Sajóvámos, 06/30/723-62-37
A temetőgondnok: Husonyica Istvánné, Sajóvámos 

      Kecskés László
            Római katolikus plébános
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HÚSVÉT ÜNNEPE

 A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus fel-
támadásnak ünnepe egybekapcsolódik a tavasz megér-
kezésének és természet megújulásának örömünnepével.  
Húsvétkor ér véget a 40 napos böjt, a hústól való megtar-
tózkodás. Itt Sajóvámoson a görögkatolikus templomban 
Húsvét vasárnap reggel korán van az utrenye,(reggeli Is-
tentisztelet) és utána kezdődik az ünnepi szentliturgia, 
melynek végén a hagyományos pászkaszentelés van. Erre 
az ünnepre hazautaznak a már távolabb élő gyerekek és az 
unokák. A pászkaszentelés a Templomudvaron történik. A 
templomudvarra kivisznek egy asztalt, erre helyezik a pap-
család kosarát, a feltámadást jelképező keresztet és két szál 
gyertyát, mely Krisztust, mint a világ világosságát jelképe-
zi. Az asztaltól két oldalra helyezik el a falubeliek kosara-
ikat. Mindenki igyekszik a saját kosara mögé állni. A pap 
először tömjénezővel megtömjénezi a kosarak tartalmát. 
Az ételszentelő imádságok (Pászka-kalács, hús, tojás, tú-
ró,vaj) után,  egyesével megszenteli azokat.

Húsvét első nap reggelén régi szokás szerint a családok 
semmit nem ettek, vagy csak a sárgatúró levét itták meg. 
Az asszonyok a kosarakat szombaton este vagy vasárnap 
kora reggel készítik el. Régen nem ezek a kis bevásárló ko-
sarak voltak, hanem egy kétfüles kerek kosár. Leginkább 
ahhoz lehet hasonlítani a formáját, amiben a tyúkokat ül-
tették, csak nagyobb annál. 
A kosár tartalma és elrendezése:

 
 A kosár egyik oldalába teszik a húsvéti sonkát, a másik ol-
dalába a pászka kerül körülölelve a kolbászokkal. Középre 
rakják a főtt tojásokat (héjában), a tölteléket, sót, tormát, 
foghagymát és mindezek tetejére helyezik egy kistányéron 
a sárgatúrót. A sárgatúró köré zöld (pitypang) koszrút tesz-
nek. Valamint, négy főtt tojást héja nélkül, kereszt alakban 
a sárgatúró köré helyezik el. Igyekeztek 4 kiscsokor ibolya 
virágot a kosár négy sarkába helyezni. Az egészet lefedték 
egy zsírpapírral, és erre került a pászkakendő.

A pászkáskosár letakarására régen, házilag kendőt ké-
szítettek, a tél folyamán. A leányok és asszonyok szinte 
egymással versenyeztek kinek szebb a pászkás kendője. 
A pászkakendőt különböző technikákkal díszítették hím-
zéssel, vagdalással (kalotázás), szálvonással (azsur), lyuk-

hímzéssel (madeira). Sok helyen ráhímezték a közepére: 
Feltámadt Krisztus! A húsvéti ünnepünkről készült fény-
képekkel emlékezünk vissza a Feltámadás ünnepére.
                    

Tótszegi István
                             görögkatolikus paróchus

RENDHAGYÓ SZÜLETÉSNAP

Szilveszter napján kaptam a meghívást, hogy egy kedves 
barátunk 50. születésnapját rendkívüli módon szeretné 
megünnepelni. 10 éve már hogy nem rabja az alkoholnak.  
Az elmúlt 10  évet, az előtte lévő 40 után, azért élhette meg, 
családja és szerettei körében, mert egy orvosi tanácsra(bíz-
tatásra) életmódot váltott és sportolni kezdett mégpedig 
futni! Ez a férfi, értelmiségi ember, több nyelven anyanyel-
vi szinten beszél, magas beosztása ellenére,  mégis elsodor-
ta szenvedély. 

Immár 10 éve, szinte újjászületett. Micsoda példa lehet az 
ő élete is sokaknak. Mindig megvan az újrakezdés, mindig 
megvan a másként látás lehetősége. Ebben mutat példát 
életével és tetteivel. S mivel valóban rendkívüli egyéniség, 
így készült rendkívüli szülinapjára. A futóbarátokat, szűk 
családját, s orvosát hívta meg a Margitszigetre. Ahol kelle-
mes télvégi időjárásban arra vállalkozott hogy 50. születés-
napján 50km fog futni. A meghívattok között magam is je-
len voltam futóbarátként Sajóvámosról. S úgy alakult, hogy 
Kubik Zsolt barátunk is jelen volt ezen eseményen.  A Szü-
linapos 50 km-t készült futni, a többi futóbarátok közül, 
mindenki annyit, amennyihez éppen kedve volt. Jómagam 
csak azt ígértem a születésnaposnak: egy pap fog kísérni ...

A futás közben mindig feszegetjük határainkat: Mire vagy 
képes? Mennyit tudsz teljesíteni? Milyen tempóban?...
Aznap 50 km futottam a Margitszigeten. A maratoni táv 
42.2km. S ez plusz  8 km még azon felül. Talán nem is az 
idő számít, hanem az, hogy épen és egészségesen, utólagos 
problémák nélkül teljesítettem 50 km futást. Ünnepelve 
egy rendhagyó Születésnapon.
Talán nem így szoktunk ünnepelni a születésnapjainkon... 
De íme egy szép példa arra, hogy kitartással, fegyelemmel, 
önismerettel mindig lehet újra kezdeni rendezni az életün-
ket. Amikor a születésnapos beért a célba megköszönte 
családjának és orvosának, hogy végig kitartottak mellette, 
s ez nem az 50 km futásra vonatkozott, hanem azokra a 
nehéz évekre, amikor szükség volt a család jelenlétére és 
szeretetére.
       

Tótszegi István
görögkatolikus parókus
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A kicsi dió és más mesék
 Bartos Erika: 
 Együtt lenni jó!
 Bosnyák Viktória: 
 A sirály a király?
 Oliver Bowden: 
 Testvériség
 Bradford, Barbara Taylor: A múlt titkai
 Chiaverini, Jennifer: A kémnő
 Cook, Robin: Nano, Végzetes megoldás
 Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
 Erelle Anna: A dzsihád jegyese
 Faragó Krisztina: Kosárfonás
 Follett Ken: Veszélyes gazdagság
 Garaczi László: Wünsch híd
 Gregory, Philippa: A király átka
 Hawkins, Paula: A lány a vonaton
 Ijjas Tamás: A világ legrövidebb meséi
 Itt vagyok, ragyogok! - Népmesék
 James E. L.: Grey
 Járom az új váramat: Népmesék a világ 
 minden tájáról
 Kinney, Jeff: Egy ropi naplója: régi szép idők
 Kukorelly Endre: Mind, átjavított, újabb régiek 
 Kürti Kovács Sándor: Vidám erdei mesék
 Lackfi János: Milyenek a magyarok? 
 Apám kakasa
 Lagercrantz David: Ami nem öl meg
 Martin George R.R.: A Hét Királyság lovagja
 Nemere István: A történelem 
 legizgalmasabb bűntényei
 Stilton, Geronimo: Majd adok én neked 
 karatét!

KÖNYVAJÁNLÓKOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

SAJÓVÁMOSI ULTIVERSENY

Harmadik alkalommal került megrendezésre az ul-
tiverseny. A verseny lebonyolítása sorsolással kezdő-
dött. Két órás versenyidők voltak, a legszerencséseb-
bek jutottak a döntőbe. 
A nyertesek: 

I. helyezet: Gyöngyösi Róbert
II. helyezet: Béres János
III. helyezet: Sarafi János

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezeken a parti-
kon és versenyen, ami természetesen nem csak a ver-
senyről szólt, hanem a jó hangulatról és társaságról. 
Szeretnénk a jövőben ebből hagyományt teremteni, 
ezért sok szeretettel várunk minden ultizni szerető ta-
gokat a következő rendezvényre. 

Köszönjük az Önkormányzat és a Sportklub támoga-
tását. 
   
             Gyöngyösi Róbert
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2016.04 Arany Napok: Ki 
mit tud?

2016.04 Bababörze

2016.04.28 Te szedd 
hulladékgyűjtés 

2016.05.15. Pünkösdi-bál

2016.05.21.

Premier Alapfokú 
Művészeti   
Iskola Tanévzáró 
Gálaműsora

2016.05.27

XIV. Sajóvámosi 
Családi Napok:

Helytörténeti 
vetélkedő

101 hely, amit  látni 
kell c. kiállítás 

2016.05.28. Sportnap

2016.05.29. Gyermeknapi 
műsorok

2016.05 SMS vendége: 
Kukorelly Endre

2016.06.14. EB közös 
meccsnézés

2016.06.18. EB közös 
meccsnézés

2016.06.22. EB közös 
meccsnézés

2016.06.20-30. EB közös 
meccsnézés

KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ
 PROGRAMAJÁNLÓ 

2016.

 

2016.07.10. EB döntő  közös 
meccsnézés

2016.07.16. Pincebál

2016.08.20. Szent István-napi 
ünnepség 

2016.09. 
Szent Mihály-
napi rendezvény 
és vásár

2016.09. Kiállítás

2016.10.01. Szüreti felvonulás, 
Szüreti bál

2016.10.07. Idősek napja

2016.10.21. Október 23-ai 
ünnepség

2016.10.27. Őszi Játszóház

2016.11.12.
Arany János 
Általános Iskola: 
Alapítványi bál

2016.12.03. III. Sajóvámosi 
Mikulás Futás

2016.12.04. Mikulás ünnepség

2016.12.20. Mindenki Kará-
csonya

2016.12.31.
Szilveszteri 
mulatság

2016.06. Iskolai ballagás
2016.06 Óvodás ballagás
2016.06 Zene ünnepe


