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SZENT-ISTVÁN NAP 
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Településünk Önkormányzata idén, augusztus 19-én ünnepelte Államalapító Szent István kirá-
lyunk és az Új kenyér ünnepét.
Fontos ünnep ez mindenki szívében lelkében, magyar ember számára. Keresztény királyunk szi-
lárd alapokra helyezte országát. Sok történelmi viszály után megmaradtunk, élünk, dolgozunk, 
szépítjük hazánkat!



Ünnepi beszédet mondott Váradi Lajos polgármester 
úr, köszöntőjében kihangsúlyozta:
„ Szent István rendkívül fontosnak tartotta a hit megőr-
zését, mely erőt ad a keresztény élethez, a reményhez, a 
szeretethez, és akár az újrakezdéshez is.” Továbbá rámu-
tatott csak az együtt, egymást segítő, gáncsoskodástól 
mentes párbeszéd viheti előre az építő munkát közsé-
günk életében. Összefogásra van szükség nem széthú-
zásra.
Beszéde zárásaként nyomatékosította: „Űzzük hát ki 
szívünkből a bizalmatlanságot és a félelmet! Teremt-
sünk békés, szélsőségmentes közéletet!” 

Tótszegi István, görög katolikus paróchus szívhez szóló 
gondolatai után megszentelte az új kenyeret, amit nép-
viseletbe öltözött fiataljaink kiosztottak az ünneplő kö-
zönség körében.

Az Arany János Általános Iskola növendékei, verssel, 
énekekkel köszöntötték az ünnepet. Felkészítőjük: To-
masovszky Evelin pedagógus. 

A Sajóvámosi Népdalkör Szent István királyunkat mél-
tató és hazafias dalokat adott elő.
Felkészítő: Dojcsákné Bodnár Tünde
A Szózat eléneklése után a kulturális programoké volt 
a színpad.
Színpadra léptek településünk sztárjai, elsőként a Kin-
cses Sziget Óvoda kis művészeit láthattuk. 
Felkészítőjük: Baloghné Piszkor Erika és Kabdebon 
Szemán Viktória. 

Őket követte a Sajóvámosi Csemete Néptánccsoport 
utánpótlás csoportja, majd a Sajóvámosi Csemete Nép-
tánccsoport, és végül ebben a műfajban a Sajóvámosi 
Néptánccsoport. A próbák és a lelkes felkészülés meg-
hozta gyümölcsét, színvonalas szereplés lett a végered-
mény. 
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Az egész nap folyamán színes programok várták közsé-
günk lakóit, a gyermekektől a felnőttekig egyaránt. Az 
idelátogató kedves vendégek a városnéző kisvonattal 
megcsodálhatták községünk rendezett, szépen parkosí-
tott utcáit, tereit.

Öröm volt nézni az önfeledten játszó gyerekeket, akik 
óriáscsúszdáztak, vízi fociztak, kipróbálták kreativitá-
sukat a mobil játszóházban. 
A kicsik és nagyok körében legnagyobb sikert a zenés 
habparty aratta. 

Délután 4 órakor vette kezdetét az ünnepi műsor.
 Szólya Zsuzsanna, a Közösségi Ház vezetője köszön-
tötte a meghívott vendégeket és a kedves megjelenteket.
Egyik legszentebb ünnepünk elején elénekeltük nemze-
ti imádságunkat, a Himnuszt.
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Felkészítő tanáruk: Tóth Tibor
Községünk büszke lehet azokra a fiatalokra, akik a Csillag 
Társulat tagjai. Előadásukban Rómeó és Júlia című musi-
calből részleteket láthattunk, ami elkápráztatta a közönsé-
get. Szűnni nem akaró vastapssal jutalmazták őket. 

A magam és merem remélni minden Vámosi ember nevé-
ben mondhatom, ez az összefogás, kitartó, lelkes munka 
példája lehet minden civil kezdeményezésnek és kérem 
higgyék el nekem ez nem túlzás!
Felkészítő: Szólya Zsuzsanna
Két sztárvendégje is volt az estének: Josh, magyar énekes, 
producer és dalszövegíró, valamint Emerton-díjas magyar 
énekes, a TNT együttes egykori tagja: Dobrády Ákos.
Községünk lakói együtt énekelték a dalokat a fellépőkkel. 
Sikerük teljes volt.

Idén is kerestük „Sajóvámos Tortáját”. 
A tombolasorsolás előtt kihirdették az eredményt:
I. helyezett: Magos Dánielné – Nyár ízei
II. helyezett: Melczer Viktória – Szőlőmámor
III. helyezett: Körtvélyesi Edina 
 – Hevesi mézédes Edina módra

Mint az ünnep megkoronázásaként, este 9 órakor 
káprázatos tűzijátékban gyönyörködtünk.
A hajnalig tartó utcabál kellemes hangulatához a tal-
palávalót Molek Csongor szolgáltatta. 
       
   Melczer Beáta
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete
   8/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete  a szociális 
tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestü-
lete az alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében megha-
tározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
13. § (1) bekezdés 8. a. pontjában  meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya

1.§

(1)  E rendelet célja, hogy Sajóvámos településen élők 
részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága 
alapján. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Sajóvámos közigazgatási 
területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendel-
kező állampolgárokra.

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltéte-
lek

2. §

(1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként tűzi-
fát biztosít az arra rászoruló személyek részére, akik a

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvény szerinti aktív korú      ellátására, időskorúak 
járadékára, vagy pénzbeli vagy természetbeni települési 
támogatásra – különösen a lakhatási települési támoga-
tásra jogosult előnyt élvezzen, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.
  

c) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

(2)A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak 
egy jogosultnak állapítható meg,      függetlenül a lakás-
ban élő személyek és a háztartások számától.
(3)A polgármester csak a szociálisan rászorult családok 
részére állapíthatja meg a támogatást, a rendelkezésre 
álló keret erejéig. 

3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – 
függetlenül a 2. §-ban meghatározott 
feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 
évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyál-
talán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben 
életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre 
indul. (1. sz. mell)

(2) A kérelmeket 2017. december 11. napjáig lehet a Sa-
jóvámosi Közös Önkormányzati    Hivatalnál benyúj-
tani.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe 
tartozik, aki a támogatásról  a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság javaslatát figyelembe véve, legkésőbb 2017. 
december 12. napjáig dönt.
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KARÁCSONYI SZOKÁSOK

Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus szüle-
tésnapja. Napjainkra családi vonatkozása felerősödött, 
a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett.

A mai értelemben vett, keresztény karácsonyról a IV. 
század óta emlékezünk meg, december 25-e Jézus szü-
letésnapja, az előző este karácsony böjtje vagy Szentes-
te, 26-a pedig az ünnep második napja.

Napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos momentu-
ma lett az ünnepnek, mégis a karácsony csodája nem 
múlt el. 
Ez azaz ünnep, melynek valódi tartalma a legeleveneb-
ben él ma is. Karácsony este minden elcsendesedik, és 
ha olyan szerencsénk van, hogy hó is esett, a csend még 

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény alá-
írásával igazolja. (2. sz. mell)

5. §

( l ) A támogatás mértéke 1 m3, mely természetbeni 
juttatásban az a személy részesülhet, akinek a háztar-
tásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 
75.000,-Ft -ot és lakásának fatüzelésre alkalmas fűtőbe-
rendezése van. 

 ( 2 )  Önkormányzat által biztosított szállítási költség, 
mint saját forrás szerepel. 
A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket 
– függetlenül attól, hogy azok az 5. § (1) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban 
meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani. 

II. fejezet Záró rendelkezések

6 §

(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatály-
ba és 2018. május 31. napján hatályát veszti.
(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Váradi Lajos sk.       Molnárné Cseh Mária sk. 
 polgármester  jegyző

                           

teljesebb. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a 
Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a 
Megváltó születésének napja.

Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnep-
hez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből mára 
hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves em-
lékek maradtak. A karácsony azonban sokaknak ma is 
a legmeghittebb, szent ünnep, amely nem lehet teljes a 
templomi szertartások és szokások nélkül.
A kereszténység legfontosabb ünnepének étkezési szo-
kásaiban a keresztény étkezési kultúra számos eleme 
fellelhető. 

A karácsonyt megelőző, a szentestével záruló időszak az 
advent, a készülődés ideje, amit általában a böjtösebb, 
szegényesebb ételek jellemeznek.
A karácsonyi ünnepkörhöz hozzátartoznak a bőséges 
lakomák is. Az ünnepek alatt mindenki próbálja a leg-
finomabb menükkel elkápráztatni szeretteit, barátait, 
hiszen az étkezés a családi, valamint a társadalmi élet 
egyik szerves alkotója. 

Magyarországra ma jellemz étkezési kultúra számos ha-
tás eredménye. 

Régebben a húsétel minden esetben sertés volt az ün-
nepi asztalon, ugyanis a sertés előretúr, ami a néphit 
szerint fejlődést jelentett, a szárnyassal ellentétben, ami 
hátra kapar, ami rossz előjelnek számított. 

Ma már ezek a néphagyományok nem igazán érvénye-
sülnek, hiszen a karácsonyi menü sok helyen szárnyas-
ból, pl. pulykából készül, aminek elterjedése elsősorban 
angolszász hatásnak köszönhető.
Egyes ételek, élelmiszerek, mint pl. a bab, borsó, lencse, 
tök, mák, hal a néphit szerint sok pénzt, gazdagságot 
jelent. A dió, az alma, a fokhagyma szintén nélkülözhe-
tetlen alkotója az ünnepi asztalnak.

A családi vacsorák, étkezések a karácsony velejárói. So-
kan azonban – félve az ünnepek alatt felszedett plusz 
kilóktól – nem tudják igazán élvezni a több fogásos va-
csorákat és a desszerteket.  
Ahhoz, hogy lelkiismeret-furdalás, és testsúlynöveke-
dés nélkül tudjuk átadni magunkat az étkezés élvezeté-
nek, mindössze pár szempontot kell betartanunk
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• A nyersanyag választásnál legyünk körültekintőek.
 Ha nem akarunk energiadús ételeket készíteni, válasz-
szuk a zsírszegényebb húsokat, tejtermékeket, a gabo-
natermékek közül a teljes kiőrlésű lisztből készülteket.

• Fontos, hogy a menü elkészítésénél a diétára szorulók 
igényeit is vegyük figyelembe.

• Az ételek készítésénél a hagyomány megtartása mel-
lett használjuk a korszerű konyhatechnológiai eljáráso-
kat

• Csupán az ünnep miatt nem kell nagyobb adagokat 
fogyasztani, sőt, ha több fogásból áll a menü, akkor in-
kább még kevesebbet ajánlott a tányérra szedni

• Étkezés közben figyeljünk arra, hogy lassan együnk 
és nem kell teljes jóllakottságig (kipukkadásig) teleenni 
magunkat.

• A desszertek mindig az étkezések befejező fogásaként 
szerepeljenek. A sütemények közül elsősorban a gyü-
mölcs- és tejalapúakat részesítsük előnyben, mivel ezek 
kevesebb energiát és zsírt tartalmaznak, mint a vajkré-
mesek.

Ne feledkezzünk meg a rendszeres testmozgásról sem, 
ami az ünnepek alatt lehet egy jó kiadós családi séta, 
vagy ha lehetőség van rá egy kis szánkózás, hógolyózás.

Ha ünnepek után mégis úgy érezzük, hogy egy kicsit 
„túlettük” magunkat, és nem érezzük komfortosan ma-
gunkat a bőrünkben, ahelyett, hogy valami gyors fo-
gyással kecsegtető diétába kezdenénk, tartsunk inkább 
egy gyümölcsnapot.

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok!
                           

                                              Gombkötőné Séllei Tünde
                                                          területi védőnő

SAJÓVÁMOSI FEJLESZTÉSEK 
ÁTADÁSA 

Sajóvámos Község Önkormányzata 2017. november 18-
án átadási ünnepséget tartott, a Szőke Kastély étterme, 
Ravatalozó, Urnafal, az Önkormányzati tulajdonú Pin-
ce, a Temetőnél elkészült kerítés és parkoló, valamint a 
pályázatból elkészült utak átadása alkalmából.  

Váradi Lajos polgármester úr és a meghívott vendégek 
sorban megtekintették a beruházások helyszíneit. 

Elsőként a közfoglalkoztatottak bevonásával készített 
önkormányzati pincét tekintették meg, mely az értékte-
remtő beruházások egyik szép színfoltja lett. Számtalan 
rendezvény megtartására, közel hatvan fő befogadására 
alkalmas rendezvény terem valósult meg. (családi ren-
dezvények, munkaértekezletek, baráti összejövetelek 
tarthatók majd itt)  
Ezután a Ravatalozót, a beton kerítést  tekintették meg 
a jelen lévők.  

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr, 
Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnöke, 
Váradi Lajos polgármester köszöntőt mondott.
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Váradi Lajos polgármester úr miután köszöntötte a 
vendégeket néhány gondolatban összefoglalta a sikeres 
pályázatokból megvalósított beruházások történetét:
„ 2017 egy tartalmas év volt Sajóvámos település életé-
ben és azért vagyunk ma itt, hogy sorra vegyük és be-
mutassuk elért eredményeinket. 
Először is engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a 
2014-ben megválasztott település vezetésének elődleges 
célja az volt, hogy minél nagyobb számban kihasznál-
ja a település számára elérhető pályázati lehetőségeket. 
Pár gondolatban szeretném bemutatni elnyert támoga-
tásainkat. 
Sajóvámos 2015-ben és 2016-ban adott be pályázatot a 
Belügyminisztérium által meghirdetett adósságkonszo-
lidációban nem érintett települések támogatására. 
Mind a kettő pályázat sikeres volt, így kétszer 44 millió 
forint támogatásban részesültünk, melyet a képviselő 
testület úgy döntött, hogy belterületi utak és járdák fel-
újítására használ fel, melyből 800 méter járda, közel 2 
km út, 230 méter hosszan beltéri csapadékvíz elvezetése 
valósult meg. 

2016-ban adtunk be szintén a Belügyminisztérium felé 
pályázatot közétkeztetés fejlesztése céljából, melyre 25 
millió forintot nyertünk, mely összegből  16 millió fo-
rintból eszközbeszerzés valósult meg. Székek, asztalok, 
multifunkcionális sütő, főzőzsámolyok, légtechnika fej-
lesztése és még sorolhatnám. 

9 millió forintból pedig energiahatékonysági beruházá-
sok, homlokzati szigetelés és festés, illetve födém szi-
getelés és részben a különálló raktárépület is megújult. 
össz 60m és nem utolsó sorban a 2017 évi értékteremtő 
közfoglalkoztatás eredményeiről szeretnék beszámolni.

- Előzetesen már megtekinthettük a több mint 40 m2 
alapterületű önkormányzati pincehelyünket a Déryné 
utcában, melyről egy pár adatot ismertetve. 
Közel 800 m3 földet kellet megmozgatni, 200 m2 bur-

kolás és kb. 60 m3 beton, illetve 2 tonnányi vasanyag 
került felhasználásra. A beruházás értéke megközelítő-
leg 3,5 millió forint.
- Ugyanebben az utcában valósult meg 260 méter szi-
lárd burkolatú csapadékvíz elvezető árok elkészítése, 
amihez a burkoló elemeket szintén közfoglalkoztatás-
ban gyártották és több mint 2000 db került felhaszná-
lásra. A beruházás szintén 3,5 millió forintból valósult 
meg.

- Ravatalozó felújítása, urnafal elkészítése, temető ke-
rítés készítése. 120 m2 térkövezés, 80 m2 előtető, a ra-
vatalozó tetőszerkezetének megerősítése és új héllyazat 
elkészítése. 240 méter betonkerítés elkészítése. A beru-
házás megközelítő értéke 8,5 millió forint.

- A konyha felújításához kapcsolódóan közfoglalkozta-
tottakat vontunk be a pályázatban nem beleférő kivite-
lezések megvalósítására, melyben szerepeltek előtetők 
készítése, raktár belső felújítása, járda készítése kb. 100 
méter hosszan, illetve szintén kerítés készítése 175 mé-
ter hosszúságban. A beruházás értéke 5,1 millió forint.
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IV. KÖZFOGLALKOZTATÁSI 
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR MISKOLCON

2017. szeptember 8-án és 9-én negyedik alkalommal 
került megrendezésre a „Közfoglalkoztatási Kiállítás 
és Vásár” elnevezésű programsorozat a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Miskolc Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának szervezésében, 
melyre idén Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ből is érkeztek kiállítók.
A kiállítás célja évről évre az, hogy a közfoglalkoztatási 
programokban résztvevő települések bemutassák, hogy 
az adott évben kitűzött célok közül melyeket sikerült 
megvalósítani, illetve milyen termékeket állítottak elő.

Településünk az idei éven is részt vett a neves esemé-
nyen. 
Standunknál az önkormányzat konyhakertjében meg-
termelt zöldségfélék (többek között sárgarépa, fehérré-
pa, uborka, paradicsom, paprika, lilahagyma, 

Összességében elmondható, hogy a közfoglalkoztatás 
lehet sikeres, s valóban tudnak értékteremtő eredmé-
nyeket felmutatni, ezért köszönet nekik az áldozatos 
munkájukért, Magyarország Kormányának a feltételek 
biztosításáért és természetesen Demeter Zoltánnak, a 
térség országgyűlési képviselőjének pályázataink sike-
rességéért.
Engedjék meg, hogy gondolataimat egy Jókai Mór idé-
zettel zárjam:

"Csak az tudja, hogy meddig mentünk,
Aki azt látta, hogy honnan indultunk el."

Váradi Lajos polgármester úr köszöntőjét Demeter  
Zoltán országgyűlési képviselő hozzászólása követte. 
Képviselő úr méltatta a helyi vezetés munkáját, a pá-
lyázatok adta lehetőségek maradéktalan kihasználását, 
valamint a takarékosság eredményességét, az adósság-
konszolidációban nem részesült önkormányzatok tá-
mogatására kapott támogatás célszerű felhasználását. 
A megújult utak, járdák, a temető körbekerítése, mind- 
mind  a felelős gazdálkodás eredménye. Képviselő úr 
pozitívnak ítélte meg a jelenlegi önkormányzati vezetés 
munkáját, kapcsolat rendszerét. 

Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnöke szintén méltatta a település eredményeit, 
a jó kapcsolatot, mely kialakult a helyi vezetők és a me-
gyei vezetés között. 

Ezután egyházaink képviseletében a    Sajóvámosi Re-
formátus Egyházközség református plébánosa, Szabó 
Zoltán és Tótszegi István  a Görög Katolikus Egyház 
község paróchusa szentelte meg a megújult  ravatalozót.
 A közfoglalkoztatottak értékteremtő beruházása volt 
mindkét temető körbekerítése.

Az önkormányzati tulajdonú pince kialakítására 2016-
ban került sor, melynek folytatásaként polgármester 
úr és a közfoglalkoztatottak tovább bővítették idén, a 

filagória mellett egy minden igényt kielégítő modern 
„vendég váró” pince várja majd az ide látogató vendé-
geinket.   
Dr. Stiber Vivien a Miskolci Járási Hivatal Vezetője 
szólt néhány gondolatot az Önkormányzati Étteremben. 
A multifunkcionális étterem belső és külső felújítása 
mellett modern konyhai eszközöket sikerült vásárolni. 
A közel háromszáz adagos konyha alkalmazottjainak 
munkáját könnyíti meg a modern konyha. 

    Molnárné Cseh Mária  
  jegyző



vöröshagyma és karalábé) valamint az Önkormányzat 
Éttermében készített savanyúságok, lekvárok, lecsó és 
paradicsomlé megtekintésére volt lehetőség.
Az érdeklődőket Önkormányzatunk sertéstartásából 
feldolgozott szalonna katonákkal és Sajóvámosi kö-
kénylekvárral kínáltuk.

A faházunk mellett kiállított paravánon képekben 
mutattuk be, hogy az idei évben milyen értékteremtő 
munkákat sikerült elvégezni a közfoglalkoztatás kere-
tein belül, így az arra járók megcsodálhatták például az 
uborkaföldet vagy a filagóriánál kialakított pincét.
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Az ez évi kiállítás különlegessége volt, hogy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci 
Járási Hivatala is képviseltette magát külön pavilonban. 
Több, mint 500 állásajánlattal várták a kíváncsiskodó-
kat, mely mellett az önéletrajz írásban is segítséget nyúj-
tottak. Ennek célja, hogy támogassák a munkavállalók 
elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedését.

A kiállítók mellett a települések kulturális programok-
kal is színesítették a rendezvényt. 
Községünket a Sajóvámosi Népdalkör és a Sajóvámosi 
Csemete Néptánccsoport képviselte színvonalas műso-
rával.

Összességében elmondhatjuk, hogy a közfoglalkoztatás 
jelentős szerepet játszik Sajóvámos életében is, hiszen a 
mezőgazdaságban megtermelt növények felhasználásra 
kerülnek a közétkeztetésben, közterületek szépülnek 
meg a virágosítás által, illetve a közintézmények felújí-
tásához is jelentős mértékben hozzájárulnak a közfog-
lalkoztatásban dolgozó helyi lakosok. 

A kiállítás által más települések is betekintést nyerhet-
tek Sajóvámos értékteremtő munkásságába.

     Balogh Réka

A SAJÓVÁMOSI NÉPDALKÖR 
2017-ES ÉV TÜKRÉBEN

A 2000-ben alakult népdalkörünk ebben az évben is 
sok meghívást kapott.

A kora tavaszi próbák alatt, még nem tudhattuk, hogy 
hová és mikorra szól meghívásunk.

Mielőtt a fellépéseinket felsorolnám, szomorú esetekről 
kell írnom: egy jóban - rosszban összeforrt családból, 
két alapító tagunktól is - rövid idő alatt - örökre meg 
kellett válnunk!
Először Molnár Jánosnétól, majd röviddel utána, Jan-
kovics Balázstól is!



  10

Fájó szívvel, de el kellett fogadnunk, hogy kellemes 
hangjukkal többé már nem erősítenek bennünket. 
Mancika! Balázs! Köszönjük, hogy 15 éven át együtt 
énekelhettünk veletek!

Az özveggyé lett és beteg Annuskának-, aki népdalkö-
rünk alapító tagja-, kívánjuk, hogy szerettei körében ta-
lálja meg mind lelki, mind testi gyógyulását. Annuska! 
Visszavárunk!
E szomorú hírek után nehéz lesz rólunk, népdalkö-
rünkről írnom: de igyekszem szerepléseinkről a legfon-
tosabb tájékoztatást megadnom.

Május közepén kezdődtek fellépéseink, amikor a Szög-
ligeti pávakör 35. évfordulójának ünneplésére hívtak 
bennünket.

A Dal Napját Szendrő városa rendezte, második alka-
lommal. Neves együttesek között-, jól szerepeltünk!
Következett a Vámos Települések jubileumi találkozója 
Vámosgyörkön, településünket, népdalkörünk képvi-
selte. Majd a Sajóvámosi Pince bálon énekeltünk, színe-
sítve a gazdag programot.
Szent István napon és az új kenyér ünnepén ezúttal is 
színpadra álltunk. Énekcsokrunk után, elismerő szava-
kat hallhattunk!

Az UNIÓ COOP rendezte COOP - RALLY verseny be-
futóira várva,- a hazai üzlet előtt felállított színpadon-, 
vidám dalokat mutattunk be.
Idősek Napja most sem múlt el nélkülünk. Két dalcsok-
runk közben, szólóénekkel bővítettük műsorunkat.
Október 23. tiszteletére hazafias dalokkal tettük ma-
gasztossá nemzeti ünnepünket.
Alsózsolcán, a Vegyes Kórus jubileumi találkozójának 
voltunk szereplői.
Az Idősek Napjának ünneplése számunkra még nem 

fejeződött be októberben, mert Sajókeresztúrba is meg-
hívást kapott népdalkörünk, ahol sikerrel szerepeltünk. 
A keresztúri fellépésünk után – másnap, Sajóbábony 
volt a következő állomásunk. Itt dalos találkozó keretén 
belül, Felvidéki énekesekkel és táncosokkal volt szeren-
csénk találkozni. Műsoruk, fergeteges volt!

Még aznap délután, a Felsőzsolcai Férfikórus meghívá-
sának tettünk eleget. A meghívottak között, ismert nép-
dalkörök és kórusok vettek részt: népdalkörünk mind-
két helyen szépen helyt állt.
Összességében örömmel mondhatom, hogy fellépése-
ink jól sikerültek.

Az elismerő szavak tudatában mondhatjuk, hogy a he-
tenkénti próbáknak meg voltak – és reméljük meg lesz-
nek a további eredményei.
Mindezért köszönet illeti, azt gondolom tanárnőnket,- 
Dojcsákné Bodnár Tündét, aki olykor munkahelyi el-
foglaltsága miatt, sajnos nem tud minden fellépésein-
ken részt venni.

Szólóénekesünket már nem csak itthon ismerik, hanem 
más településeken is „learatja” a sikert: aki nem más, 
mint Demeter Józsefné, Etelka!

Végezetül pedig köszönjük polgármester úrnak, hogy 
utazásainkhoz, Önkormányzatunk autóját,- szükség 
esetén rendelkezésünkre bocsájtja!

Csiszár József
képviselő
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RENDEZVÉNYEK 

Időseket, szépkorúakat köszöntöttünk közösségi há-
zunk dísztermében 2017.október 6-án.
Erre a várt ünnepi alkalomra a 70 éveseket hívta meg 
Önkormányzatunk és természetesen azokat, akik ezen 
az életkoron már túl vannak.

Ezen a délutánon 207 fő idősnek szólt a meghívó: ebből 
a létszámból 61 férfi, és 146 nő volt.
A legidősebb nő: Fekete Andrásné „a maga 94 évével”
A legidősebb férfi pedig: Tóth Dániel, 91 évesen
Az új belépők száma 2017-ben: 20 fő

Dísztermünk az alakalomhoz illően várta az ünnepelni 
vágyókat, akik ismételten megtalálták egymás asztal-
társaságát. Sajnos a tavaly még ittlévőek közül-, többen 
már nem lehettek itt….
A csendes meghitt beszélgetéseket csak a műsorveze-
tő  Szólya Zsuzsanna hangja szakította félbe-, amikor 
színpadra kérte településünk polgármesterét 
Váradi Lajost, hogy köszöntse az időskorúakat.
Minden évnek megvolt a maga, saját csodája - kezdte 
beszédét polgármesterünk-, majd így folytatta:
Nem volt könnyű az életkezdés, a családalapítás a gyer-
meknevelése és önálló életük megkezdésének támoga-
tása- hallhattuk szavaiból.
- De a mai hétköznapok sem könnyebbek! Küzdeni a 
mindennapok gondjaival, a betegségekkel és olykor bi-
zony a magánnyal!
Hála Istennek, vannak gyerekek, unokák, barátok-, akik 
tisztelik és elismerik az időseket, szülőket, nagyszülőket 
mindazért, amit értünk tettek. Mi mindezért köszönet-
tel és hálával tartozunk!

Végül megismerhettünk egy kedves levélnek a részletét, 
melyet a televízió kívánságműsorából vett „kölcsön”.
Lényege elgondolkodtató és figyelemre méltó volt: A 
szülő által megírt levélből az őszintéség, tisztesség és a 
mérhetetlen szeretet sugárzott!- gyermekei felé!

E részletet megismerve rádöbbenhettünk, hogy szüle-
ink, nagyszüleink, mennyi mindent tettek értünk,- fe-
jezte be gondolatait településünk első embere.

Egy-egy könnycsepp elmorzsolása után, vidám percek 
következtek, mert a Kincses Sziget Óvodásai adtak ked-
ves műsort, a nagymamáknak és nagypapáknak.

A következő, majd egy órában operett műsorban volt 
részünk: két ismert énekes Tóth Éva és Leblanc Győző 
a Túl az Óperencián című operett betétdalaival szerzett 
kellemes perceket a szépkorúaknak.

Az Arany János Általános Iskola 2. osztályos tanulói 
műsorát kísérhettük figyelemmel. Az elismerő tapsot 
ők is kiérdemelték!
Felkészítőjük: Bodnár Zsuzsa 

IDŐSEK NAPJA
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Idén szeptember 16. és 22. között rendezték meg az Eu-
rópai Mobilitási Hetet, melynek célja, a környezetbarát 
és fenntartható közlekedés népszerűsítése. Európa leg-
nagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya év-
ről évre népszerűbb Magyarországon.

Az idei év mottója: „Közös út, közös jövő” az egészséges 
életmódra és a környezettudatosságra hívja fel a figyel-
met. 
Sajóvámos Önkormányzata is csatlakozott a program-
hoz. A „TEGYÜNK EGY KÖRT” kerékpártúrára szep-
tember 16-án került sor. A körben érintett települések: 
Sajóvámos, Szirmabesenyő, Sajókeresztúr, Sajóecseg, 
Boldva és Sajósenye.

Szombat reggel szép számmal gyülekeztünk a Közössé-
gi Ház előtt és vártuk a Sajósenyéről érkező túrázókat. 
Minden településen megálltunk, ahol az önkormányza-
tok vendégül látták a kerékpározókat. Minden résztve-
vő település polgármestere is képviseltette magát, egyre 
többen csatlakoztak hozzánk, így gazdagították a kétke-
rekű természetjárók hadát. Édesség és folyadékbevitel 
után már-már feltűntek a túrákat jellemző viccelődések 
és a kihagyhatatlan fotóspozíciók. 

Jó néhány túratársunk most próbálta ki magát ilyen 
hosszú távon és méltán büszkék lehettünk azokra a 
gyerekekre is, akik végigtekerték ezt a kört. A csodás 
Sajómenti falvak között kerékpározva kicsit elfáradva, 
mégis kellemesen feltöltődve értünk haza. 

Fantasztikus teljesítmény volt mindenkinek!
        
    Tötös Istvánné

S mint oly sokszor-, ezúttal is-Tóthszegi István görög 
katolikus parochus úrnak beszédét, köszöntését hall-
gathattuk meg, akinek szívből jövő szavai:a szívekhez 
szóltak!

Egy vers, mindig színesíti a műsort, most is ez történt 
Csiszár Lajosné,-„Holnap új napra ébredünk”- című 
verset mondott el. Köszönjük, szép volt!
Természetesen a Sajóvámosi Népdalkör is műsort adott 
és énekeivel, szólóénekével-ily módon köszöntötte az 
időseket, szépkorúakat.
A népdalkör felkészítője és vezetője: 
Dojcsákné Bodnár Tünde
Reméljük a szeretettel előadott műsorok jó alkalmat ad-
tak arra, hogy így „együtt”- egy szívesen látott délután-
ra kikapcsolódjunk!
Aztán nem maradt el most sem, az étvágygerjesztő rö-
vid ital, aminek elfogyasztása után bizonyára jólesett a 
finom ebéd.
Majd a figyelem a tombolasorsolásra szegeződött ért-
hető módon sokan nyertek-, de nem mindenki volt sze-
rencsés….

Láthatóan örömmel vették át önkormányzatunk ajándé-
kát ünnepeltjeink az előtérben-, amelyben egy 5000Ft-
os vásárlási utalvány, 1 csomag édesség és 1 doboz sör 
volt: ez utóbbit polgármester úr adományozta.
Záró gondolatként a következő néhány sorral kívánom 
befejezni írásomat, mely így hangzik:  - Mert, bár az 
évek száma szaporodik, de kérem a Teremtől, adja meg 
mindannyiunk számára, hogy jövőre, ismételten talál-
kozhassunk!

Csiszár József 
képviselő

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 
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AZ 50. SMS
SAJÓVÁMOSON 

A Sajóvámosi Művészeti Staféta Szekrényes Miklós 
gyermeke, ő álmodta meg ezt a rendezvénysorozatot, ő 
hozta létre, és ő szervezi már 2006 óta. Miklós 49 al-
kalommal, 49 íróval, költővel beszélgetett már a szín-
padon; köztük nagyon fiatal , feltörekvő tehetségekkel 
és számos elismert nagynevű kortárs művésszel. Né-
hányuk igazán nagy hatással volt a szervezőre is, így 
például Egressy Zoltán, aki egy Miklós által írt emailt 
„gyönyörű írásműnek” nevezett, így indította el Szekré-
nyes Miklóst az írás útja felé.

Igazi jubileumi ünnepség volt tehát 2017. november 
3-án a Kossuth Közösségi Házban, hiszen 50. alkalom-
mal látott vendégül a Sajóvámosi Művészeti Staféta két 
írót : Tomasovszki Istvánt és Szekrényes Miklóst. A ren-
dezvény azért is különleges volt, mert a Staféta vendég-
látója, Szekrényes Miklós, nemcsak kérdező, de vendég 
is volt, hiszen most jelent meg első könyve, a Budifoci, 
melynek számos sajóvámosi vonatkozása van, hiszen 
Miklós helyi emlékeivel (és mások által átélt érzésekkel) 
tölti meg könyvét.
Elsőként Tomasovszki István munkásságának egy ré-
szét ismerhettük meg, aki elmondta, hogy 12 könyvet 
írt, többnyire tudományos-fantasztikus műfajban, de 
hozzátette, hogy szépirodalmi jelleggel. Az új könyve 
miskolci vonatkozású, ami azért különleges, mert az író 
már évek óta külföldön él, de gyermekként megyeszék-
helyünkön lakott, így A hazahozni apát egy visszaem-
lékezés gyermekkorára, családjára, emlék a 2009-ben 
elhunyt édesapjának.

Szekrényes Miklós arról mesélt, hogyan vált íróvá, 
mennyire nem akart „rossz író” lenni, középszerű mű-
veket közzétenni, és mennyit dolgozott azért, hogy al-
kotó lehessen. Később a Műútban, a Liter.hu-n, az Élet 

és Irodalomban is jelentek meg publikációi, de mintegy 
megerősítést kapott ezektől a munkáktól; régi vágyát 
valósította meg: író lett. Tevékenységét siker koronázta: 
2013-ban elnyerte a Litera Szabadnapló-díját.
A Budifoci című könyve saját és mások élményeiből, 
gondolataiból építkező mű, kitalált és valós nevekkel, 
de létező karakterekkel. Betekintést nyerhetünk arról, 
hogy milyen lehetetlen körülményekkel találkozhatunk 
egy-egy településen itt, Borsodban, hogy mennyire 
másként látunk dolgokat, hogy mennyire fontosak az 
embernek a kapcsolatai, emlékei. 

Azt gondolom, büszkék lehetünk arra, hogy Szekrényes 
Miklóst éppen az itt töltött évei ihlették írásra, hogy ép-
pen kis falunk lakói, életünk, gondjaink, gondolataink 
jelennek meg a Budifociban. Bár tárcaregényként hatá-
rozzák meg a műfaját, mégis inkább novellafűzérként 
olvasható, melynek részei értelmezhetők külön-külön, 
de egy egységet is alkotnak a kis történetek. 

Nem a futball kerül középpontba, inkább azoknak az 
embereknek az érzései, gondolatai, történetei, akik ez-
zel a sporttal valamilyen formában kapcsolatba kerül-
tek.
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Sajóvámos Önkormányzata október 23-án délután tar-
totta megemlékezését az 1956-os Szabadságharc és for-
radalomról.
A himnusz felcsendülése után Váradi Lajos Sajóvá-
mos polgármestere mondott ünnepi beszédet melyben 
hangsúlyozta hogyan lehet méltóképpen megemlékez-
ni 1956-ról. 

„….a magyar népnek az a feladata, hogy a feledéssel, 
elszürküléssel szemben tisztán őrizze meg a maga for-
radalmának zászlaját."
Nagytiszteletű Szabó Zoltán református lelkész úr be-
szédében méltatta az 1956-os forradalmat és a hősöket.

Az Arany János általános iskola diákjai színvonalas ün-
nepi műsort adtak elő, amelyben 1956 október napjait 
elevenítették fel.
Felkészítő pedagógus: Csáki Tamás
Sajóvámosi Népdalkör két hazafias énekkel emlékezett 
a nemzeti ünnepünkre.
A szózat közös eléneklése után ünnepségünket fáklyás 
felvonulás zárta. 
 A résztvevők elhelyezték a tisztelet koszorúit az 1956-
os Emlékműnél és a Hősi Emlékműnél, majd meggyúj-
tották az emlékezés mécseseit.

OKTÓBER 23. ÜNNEPSÉG  

Humoros, ironikus és önironikus hangvételű mű, tele 
intertextuális (szövegek közötti kapcsolat) utalással. 
Klasszikus és kortárs művészek idézetével alátámasztott 
érzések, impulzusok sokasága a könyv.
 Nem hiszem, hogy a mű Menekülés, inkább Magára-
találás.
Köszönjük szépen irodalomszervező tevékenységed, 
Miklós és további sok sikert kívánunk irodalmi pályá-
don!

Vassné Szokircsák Diána
magyartanár

a Kossuth Közösségi Ház kuratóriumának elnöke
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2017.szeptember 14-én Sajóvámos kapta azt a megtisz-
telő elismerést, hogy az Unió Coop által rendezett 12. 
Coop Rally egyik állomása lehet. Már délelőtt a telepü-
lésen élők nagy kíváncsisággal látogattak ki a helyi Unió 
Coop bolt elé ahol a versenyben részt vett hazai termé-
kek standjait nézhették meg. 

A versenyen részt vett versenyzők mind az Unió Coop 
hazai beszállítói és szolgáltatói közé tartoznak. 
+Maga a verseny már előző nap kezdődött ahol a ver-
senyzők egészen 700 km kellett megtenniük Albertir-
sától egészen Mátészalkáig és nem több, mint 100 autó 
indult el a versenyen ahol a versenyzőknek a különféle 
állomásokon más és más feladatot kell teljesíteniük csak 
úgy, indulhattak tovább a következő állomásra. 

A sajóvámosi állomásra dél körül futottak be az első au-
tók a Kossuth térre, ahol a mezőgazdasággal kapcsola-
tos feladatokat kellett megcsinálniuk. 
Az első autók érkezte után sajtótájékoztatót tartottak 
többek között beszédet mondott Váradi Lajos Sajóvá-
mos polgármestere, 
Tóth László az Unió Coop Zrt. vezérigazgatója, 
Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes 
államtitkár és Demeter Zoltán országgyűlési képviselő. 

Napközben a bolt előtt felállított színpadon színes mű-
sort adtak a Sajóvámosi Népdalkör, 
Felkészítőkük Dojcsákné Bodnár Tünde 

Sajóvámosi Csemete Néptánccsoport a Csemete után-
pótlást csoportja. 
Felkészítőjük Tóth Tibor.  
A délutánt a Sajóvámosi Csillag Társulat műsora zárta. 
Felkészítőjük Szólya Zsuzsanna. 

Akik figyelmesek voltak a nap folyamán láthatták a ver-
senyben részvevő sztárokat mint pl Fördős Zé Gaszt-
robloggert vagy Sváby András műsorvezetőt 

12. COOP RALLY 
SAJÓVÁMOSON



„Halló-Halló Kiabálom
Szüreti bál lesz Vámoson!”

Idén  október 14-én megrendezésre került a hagyo-
mányőrző Szüreti felvonulás.
Napsütötte szép reggelen indultak útnak a táncos 
lábú kicsik és nagyok. Lovasok és hintó kíséreté-
ben bejárták a település utcáit. Zenével, dobszóval 
csalogatták ki az embereket, akik csodálva nézték 
őket.

A csemetéktől a felnőttekig  lelkesen adták elő a 
táncaikat, amit egész évben elsajátítottak.
Pogácsával,házi,  borral kínálták a közönséget. 
19.00 órakor kezdetét vette a Szüreti Bál, melyet 
Szólya Zsuzsanna nyitott meg, aztán Váradi Or-
solya csodálatos dalcsokra követett.

A Csemete Néptánc-és utánpótlás csoportja, és a 
Felnőtt Néptánccsoport adták elő táncaikat.
Kezdetét vette a nyitótánc, amelyre a táncosok fel-
kérték a vendégeket, így megkezdődött a hajnalig 
tartó mulatozás, a jó hangulatról Czaga József gon-
doskodott. 

Minden táncosnak szeretnénk megköszönni az 
egész napi fáradtságot és az egész évi munkát, ame-
lyet kitartóan véghezvittek, és persze Tóth Tibor 
felkészítő tanáruknak, és  azoknak akik támogat-
ták, hogy ez a nap létrejöjjön.

Szeretnénk ,hogy ez a hagyomány megmaradjon 
Sajóvámoson és minnél több fiatal csatlakozzon 
hozzájuk, akik kedvet kaptak a néptánc tanulásá-
hoz.

Benyóné Omaszta Renáta

SZÜRETI NAP
SAJÓVÁMOSON
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2017. szeptember 23-án került megrendezésre, immá-
ron második alkalommal a Folklór Nap melynek ezúttal 
– az időjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel – rend-
hagyó módon a Kossuth Közösségi Ház adott otthont.

A már hagyományként megrendezésre kerülő – a me-
gyei és helyi népi táncokat felsorakoztató - rendezvé-
nyünk apropóját ezúttal az erdélyi testvértelepülésünk, 
Jobbágytelke vendégül látása adta. 

Mint településünk lakói számára is ismeretes a 2016. 
év Karácsonyán kihirdetett adománygyűjtést követően 
2017. év elején összegyűjtött adományok Erdélyben ta-
lálható Kostelekre történő eljuttatása apropójából má-
jus hónapban szervezett utazásunk első „állomásaként” 
a Maros megyei Jobbágytelke látott bennünket vendé-
gül. 

Az érkezésünk délutánjától másnap délelőttig tartó 
minden várakozásunkat felülmúló – részemről még 
sosem tapasztalt – szívből jövő vendéglátáson felül, 

TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK JOBBÁGYTELKE 
A II. FOLKLÓR NAPON
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betekintést kaphattunk a település mindennapjaiba, 
valamint lakosainak vallási, kulturális és – mindannyi-
unk részéről ritkaságként megélt – páratlanul hagyo-
mányőrző életmódjába. 

Adománygyűjtésünk célállomása nem Jobbágytelke, 
hanem egy sokuk számára ismeretlen csángók lakta te-
lepülés Kostelek volt. 
Ottlétünk során megélt őszinte szívből jövő szeretet, 
annak köszönhető, hogy mindannyian MAGYAROK 
VAGYUNK, és ez náluk éppen elég!! Ahogyan mi, úgy 
ők is magyarul imádkoznak, magyarul szeretnek és 
gyermekeiket (mint ahogyan anno őket is) – számos 
Magyarországi településnek is példaként szolgáló mó-
don – a magyar kultúra és hagyományőrzés szellemé-
ben nevelik.

Hosszas szervezést és egyeztetést követően – a másnapi 
Folklór Nap előkészületeivel párhuzamosan – Jobbágy-
telke testvértelepülésünket képviselő 40 fő szeptember 
22-én délben megérkezett községünkbe.

Vendégeinket a sajópálfalai zarándokházban szállásol-
tuk el, de előtte Kiss Attila Görög Katolikus parochus 
atya által vezetett mise és ezt követő kötetlen beszélgetés 
keretében megtekinthették a sajópálfalai Görög Kato-
likus templomot. Sajópálfala megismerése után Nagy-
tiszteletű Szabó Zoltán Református lelkész vezetésében 
vendégeink megtekinthették a sajóvámosi Református 
templomot és megismerhették a templomépítés törté-
netét, valamint betekintést nyerhettek Sajóvámos köz-
ség az erdélyi magyarsággal közös történelmi vonatko-
zású eseményeibe. 

Vendégeink az önkormányzati pincehelyiséget, az 
uborkaültetvényt és a császárfákkal körülhatárolt kas-
télyparkot is érintő rövid bemutató jellegű túrára is sor 
került. 
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A későbbi jó hangulatot, valamint a változatos progra-
mok akadálymentes lebonyolítását azonban a délelőtti 
esős, borongós időjárás sem tudta megakadályozni, a 
szabadtéri programok beköltöztek Közösségi Házunk 
szinte minden zugában és így elkezdődhettek a rendez-
vények!

Amíg a ház alagsorában kézműves bemutatók és népi 
játszóház, valamint a „Bárka színpad” kézműves fog-
lalkozásai mellett a helyi termelők és intézményeink 
kézműves termékeinek vására várta az érdeklődőket 
és vásárlókat, addig Közösségi Házunk nagytermében 
– különböző korosztályokat a teljesség igénye nélkül 
felülölelő

 – néptánccsoportjaink kicsijein és nagyjain (Sajóvá-
mosi Csemete utánpótlás csoport, Sajóvámosi Csemete 
Néptánccsoport, Sajóvámosi Néptánccsoport) túl szá-
mos miskolci oktatási intézmény és megyénk megha-
tározó néptánccsoportjai által bemutatott (túlnyomó 
többségben Tóth Tibor által oktatott és koreografált) 
néptáncok és népdalok mellett testvértelepülésünkről 
érkező Jobbágytelki Hagyományőrző Néptánccsoport 
táncos- énekes előadását élvezhettük.

A Görög Katolikus templomunkba megérkezve, Tót-
szegi István Görög Katolikus paróchus atya által tar-
tott misét követően – az atya által meghívott FÉSZAK 
Egyesület munkatársai, Ureczky Orsolya és Ureczky 
Tünde előadásában - a nép, népszokás tárgyú előadást 
hallgathatták meg, melynek végeztével egy rövid nép-
dalcsokor és az azt követő hagyományokról szóló anek-
dotázás során mindannyian rátalálhattunk községünk 
és újdonsült testvértelepülésünk vallási-, kulturális- és 
hagyományőrző múltjának és mindennapjainak mind-
annyiunk által ismert közös értékeire, továbbá betekin-
tést nyerhettünk azok településenként eltérő földrajzi és 
tradicionális sajátosságaira.
 
Községünk, valamint egymás megismerését célul kitűző 
„idegenvezetés” után a vendéglátást követően – vendé-
geink nagyarányú fiatal összetételére tekintettel – Kö-
zösségi Házunkban ismerkedédi estet tartottunk, ahol a 
Sajóvámosi Csillag Társulat a Rómeó és Júliát adták elő, 
majd retro disco szolgáltatta a talp alá valót. 

A pénteki programokat követően községünk Görög Ka-
tolikus templomában Tótszegi István atya által tartott 
közös misén vettek részt vendégeink, majd éttermünk-
ben elfogyasztott ebédet követően vághattak neki köz-
ségünk második, már hagyománynak mondható Folk-
lór Napjának! 



Fellépőink voltak továbbá:
 -Csomasz Tóth Kálmán Református AMI Csicsergő 
néptánccsoportja
 -Csomasz Tóth Kálmán Református AMI Cinege nép-
tánccsoportja
 -Zrínyi Ilona Gimnázium
 -Avastetői Általános Iskola és AMI Széchenyi István 
Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája Alapfok 3. 
osztálya
 -Avastetői Általános Iskola és AMI Széchenyi István 
Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája Alapfok 
5-6. osztálya
 -Avas Néptáncegyüttes ifjúsági csoport
 

Rendezvényünk végeztével a vendéglőben elfogyasztott 
vacsora és az azt követően a Közösségi Házban szer-
vezett kötetlen programok, valamint közös éneklés,- és 
anekdotázás alkalmával további lehetőség nyílt a test-
vértelepülési kapcsolatok továbbmélyítésére.

 Vasárnap reggel Kecskés László atya által a Római 
Katolikus templomban megtartott közös misét követő 
ebéd után Jobbágytelke testvértelepülésünk képvise-
letében Orbán Kálmán és Bakó Csongor képviselők 
megköszönve a három napos vendéglátást útnak indul-
tak!

Akár fellépőként, akár vendégként fogadta el Önkor-
mányzatunk meghívását, az egy igazán családias, jó 
hangulatú rendezvényen vehetett részt. 

A rendezvény méltán hirdette, hogy amennyiben ha-
táron innen, s túlnyúló népi hagyományainkat gondos 
figyelemmel ápoljuk, valamint egymás kultúráját tisz-
telve, egymástól tanulva közös értékeinket megóvjuk, 
úgy ezen értékek talán generációk múlva sem fognak a 
feledés homályába merülni. Egy igazán tartalmas dél-
után eltöltése céljából hosszú évek múlva is meg lehet 
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majd tölteni Közösségi Házunkat, ahol a XXI. századi 
rendezvények sorában népzene és a néptánc mindig 
méltó helyet foglalhat el.

Önkormányzatunk képviselő- testületének nevében 
önzetlen munkájukért ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a vendégeink részére szálláshelyet biztosító 
Kiss Attila sajópálfalai Görög Katolikus paróchus atyá-
nak, valamint egyházaink vezetőinek.

Sajóvámos Község Önkormányzata és Polgármesteri 
Hivatalának minden szervezésben részt vett dolgozó-
jának, a rendezvény magas szintű megszervezéséért és 
koordinálásáért Szólya Zsuzsannának, illetve az összes 
rendezvényen fellépő csoportoknak, illetve felkészítő-
jüknek, Tóth Tibornak. 

Éliás Csaba
képviselő
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Az idei tanévnyitón örömmel hallottuk, hogy egy sike-
res pályázatnak köszönhetően iskolánk diákjai erdélyi 
tanulmányi kiránduláson vehetnek részt. Később meg-
tudtuk, hogy hetedikesek és néhány nyolcadikos tanuló 
indulhat útnak. Szerencsére én is közöttük lehettem, így 
izgatottan vártam az utazást.

  Már hetekkel az utazás előtt megkezdtük az előkészü-
leteket. Megismertük a részletes programot, feladatokat 
oldottunk és megtanultuk a nemzeti összetartozás da-
lát. Az iskolában pedig egyre gyűltek a dévai gyerme-
kotthon megsegítésére szánt adományok.

  

 Október 25-én reggel öt órakor indultunk el a Kossuth 
Közösségi Ház elől, három tanárunk, Kendrovszkiné 
Takács Tímea, Lukács Ágnes és a fő szervező, Csáki 
Tamás kíséretével. Később csatlakoztak hozzánk a Mis-
kolc-Szirmai Református Általános Iskola diákjai is. 

Hosszú autóbuszos utazást követően a Királyhágónál 
álltunk meg pihenni, ahol csodálatos panoráma tárult 
elénk. Beléptünk a történelmi Erdély kapuján és ezután 
már egyre szebb tájakon haladtunk tovább. 

Láttuk a Tordai-hasadékot, ahol a legenda szerint Szent 
László királyunk sikeresen elmenekült a kunok elől. Ez-
után Torda fő látnivalóját, a sóbányát néztük meg. 

Itt aktívan töltöttük el az időnket: golfoztunk, asztali te-
niszeztünk, utána pedig felültünk az óriáskerékre. 

„Tanuld meg a játékszabályokat aztán már csak játsza-
nod kell – persze mindenkinél jobban.” (Albert Eins-
tein)

2017. október 21-én immár III. alkalommal került 
megrendezésre Sajóvámoson az ultiverseny.
28 lelkes, kártyázni kedvelő férfi nevezett be az öt-
fordulós versenybe. Minden körben gépi sorsolással 
derült ki, hogy ki-kivel fogja összemérettetni a tudását.

12 sajóvámosi résztvevő mellett nagy örömünkre több 
településről is érkeztek versenyzők, néhányat említve: 
Sajósenye,Abaújszántó,Mád,Mezőzombor,Miskolc,Sze-
rencs,Taktaharkány,ezáltal megismerhették a játéko-
sok, hogy „milyen Sajóvámoson egy ultiverseny”

A következő három versenyző érte le a legjobb ered-
ményeket:
I.    Takács Gábor
II.  Szinyéri Tibor
III. Husonyica István

Köszönjük szépen az Önkormányzat támogatását, 
és aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvény 
lebonyolításában.
Reméljük, hogy ez a hagyomány folytatódik, és minnél 
több embert szeretettel várunk a következő versenyre.

Benyóné Omaszta Renáta 

SPORT HÍREK
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 Este érkeztünk meg Dévára, ahol meleg vacsorával vár-
tak minket. Korán nyugovóra tértünk, hiszen tartalmas 
és fárasztó nap állt mögöttünk. 

  A második napon felsétáltunk „magos” Déva várához. 
Sok fényképet készítettünk, mert fantasztikus kilátás 
nyílik innen a városra és a Maros völgyére. Még ezen a 
napon tovább utaztunk, hogy megnézzük a vajdahunya-
di várat. Ez Erdély leglátványosabb, épen megmaradt 
középkori gótikus vára, amelyhez egy hosszú fahídon 
vezetett az út. Miután megcsodáltuk a „várak királyát”, 
csoportokba szerveződve oldottuk meg a munkafüzet 
feladatait.

  Ezután elutaztunk Csernakeresztúrra, ahol egy tájház-
ban hallhattunk előadást a régi időkről. Késő délután 
visszatértünk Dévára és meglátogattuk a Szent Ferenc 
Alapítvány gyermekotthonát. Az itt élő gyerekek em-
bertelen körülmények közül lettek kimenekítve, felka-
rolva. Átadtuk az iskolánk adományát, amit örömmel 
fogadtak. 

  A harmadik napon tovább utaztunk. Első állomásunk 
Marosillye volt, ahol Bethlen Gábor szülőházában egy 
rendhagyó történelemóra keretében Erdély aranykorát 
ismerhettük meg. Felpróbálhattunk korabeli ruhákat is, 
majd elhelyeztük emlékkoszorúnkat a nagy fejedelem 
tiszteletére. 

Ezt követően Aradra vezetett az utunk. Először fel-
kerestük a vértanúk emlékművét, amely azoknak a 
honvédtiszteknek állít emléket, akiket az 1848-49-es 
szabadságharcban betöltött szerepük miatt Aradon vé-
geztek ki. 
Az emlékmű egy egyszerű díszítés nélküli szürke gráni-
toszlop, amely sajnos méltatlanul egy focipálya mellett 
áll. Nagy tisztelettel helyeztük el a koszorúnkat, majd a 

belváros nevezetességeivel ismerkedtünk meg. 

  Utolsó éjszakánkat követően Nagyszalontán felke-
restük Arany János szülőházát, majd tovább utaztunk 
Nagyváradra. A belvárosban sétát tettünk és megcso-
dáltuk  nevezetességeit, építészeti remekeit.  

A sétálóutcán van egy életnagyságú bronz szoborcso-
port, amely a Holnap irodalmi társaság meghatározó 
alakjait ábrázolja egy kávéházi asztal körül. A műalko-
tás érdekessége, hogy az üresen hagyott székre bárki le-
ülhet. Érdekes fotókat készítettünk itt.

 A szabad programot követően útnak indultunk haza-
felé. A buszon az élményeinkről beszélgettünk és meg-
állapítottuk, hogy milyen gyorsan eltelt ez a négy nap.

  Én már többször jártam Erdélyben, de minden al-
kalommal új arcát mutatja meg. Most sem történt 
másként.  Jó volt beszélgetni a külhoni magyarokkal. 
Nemcsak a látnivalók hagytak mély nyomot bennünk, 
hanem lelkileg is feltöltődtünk. Ahogy székely baráta-
ink mondanák: „erősen” jól éreztük magunkat.   

                                          Tamás Virág                                                    
                                                            8. osztályos tanuló



KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 
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KÖNYVAJÁNLÓ
Baccalario, Pierdomenico: 
A folyó őrei (gyermekregény)
Banks, Rosie: Zafír varázslat  
(gyermekregény)
Bardi, Carla: 
Diabetikus finomságok 
30 perc alatt
Basu, Shrabani:
Viktória királynő és Abdul
Bruder, Bernhard: Milyen gyógyító ásvány ez? 
Csip-csip, csóka: Mondókás könyv
Doyle,Arthur Conan: Kisvárosi lidércnyomás és egyéb 
rejtelmes történetek
Egyedem, Begyedem: Mondókás könyv
Juhász Magda: Vidám versikék és mondókák
Lackfi János: Álompince és citromos arcvíz, 
Csupapiszok és fagyipötty, 
Sárgolyók és hősi harc
Lord, Emery: Amikor összeütköztünk 
(ifjúsági regény)

Martin Charles: Hosszú az út
McCarty, Monica: Az Újonc
Meadows Daisy: Mici, a komisz (meseregény)
Meadows, Daisy: Fifi bátor küldetése (meseregény)
Meissner Susan: Szerencsés csillagzat
Miklya Anna: A hivatásos, Dühös nemzedék I.
Moggach, Deborah: Tulipánláz
Picoult, Jodi: Magányos farkas
Spyri, Johanna: Heidi (gyermekregény)
Szekrényes Miklós: Budifoci
Szentesi Éva: Kardos Margit disszidál
Thomas, Stephen Paul:
World War S – Spirituális világháború: 1- 4 kötet, 
Gócpont, 
A Mag
Tomasovszki István: Hazahozni Apát
Tomor Anita: Álmodtam már rólad
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