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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS 
POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSRÓL, 
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
VÁLASZTÁSÁRÓL, 
TOVÁBBÁ A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL.

A választás konkrét időpontját a köztársasági elnök tűz-
te ki.
A választásra 2019. október 13-án, vasárnap került sor.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános vá-
lasztását ugyanezen napon kellett megtartani. A Nem-
zeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők 2019. évi általános választásának kitűzéséről 
a 183/2019. NVB határozatában rendelkezett. A határo-
zat melléklete tartalmazta az ajánlási küszöbszámokat 
is. Sajóvámos Községben a polgármester jelölt szüksé-
ges ajánlás száma 53 fő, az egyéni listás/egyéni VK-s 
jelölt ajánlásszáma 18 fő volt.
A településen két szavazókör van. A névjegyzéken 
szereplő választópolgárok száma 1732 fő volt melyből 
megjelentek száma 759 fő, ez 43,82 % részvételi arányt 
jelentett.
 Mint Önök előtt ismert, a 42/2019. (VIII.13.) önkor-
mányzati határozattal választotta meg Sajóvámos Köz-
ség Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságot.  
A Választási Bizottság 2019. augusztus 23.-án tartotta 
alakuló ülését. Elnök Lipéczné Iván Katalin, elnök he-
lyettes Dr. Pető Zsolt, HVB tag Cservenka Károly, pót-
tagok Csenge Lászlóné és Kelemen Gyuláné voltak.

A HVB-be a póttagok bevonására nem volt szükség. 
A választás kitűzését követően – a tényleges előkészítő 

ÜNNEPI CIKLUSZÁRÓ TESTÜLETI 
ÜLÉS ÉS HÁLAADÓ SZENTMISE

Sajóvámos Község Képviselő-testülete 2019. október 6.-
án tartotta cikluszáró ünnepi testületi ülését.
Elsőként Váradi Lajos polgármester úr   2014-2019évi  
ciklusértékelése volt, majd Molnárné Cseh Mária jegy-
ző asszony szakmai összefoglalója következett a képvi-
selő-testület munkájának törvényességi értékelésével.  
Az elmúlt öt év alatt a testület 439 határozatot, 85 ren-
deletet alkotott.

Valamennyi képviselő emléklapot vehetett át a 2014-
2019. években Sajóvámos községért végzett tevékeny-
ségéért.
Csiszár József   a Pénzügyi Bizottság elnöke úgy hatá-
rozott, hogy a következő választáson már nem indul, 
ezért Sajóvámos Község Képviselő-testülete méltatta a 
25. éves képviselői munkáját.  
Valamennyien megköszönjük Józsi bácsi közösségért 
végzett tevékenységét, és jó egészséget kívánunk neki.
A hivatalos testületi ülést követően  a leköszönő  képvi-
selők a görögkatolikus templomban Hálaadó Istentisz-
teleten vettek részt.
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munka megkezdése előtt – a helyi választási iroda ve-
zető tájékoztatást nyújtott a lebonyolításhoz szükséges 
tudnivalókról és határidőkről.

A Választójogi törvény szerint (122. §.) „ az a választó-
polgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választóke-
rületben választójoggal rendelkezik.”

A jelölteket az ajánlóívek átadásával kellett bejelenteni a 
nyilvántartásba vételre illetékes Választási Bizottságnál. 
A jelölt bejelentésére 2019. szeptember 9-én 16 óráig 
volt lehetőség.  

Polgármester választás eredménye:  
 
Váradi Lajos polgármester urat választotta meg a tele-
pülés 691 érvényes szavazattal.

Egyéni listás választás eredménye
753 érvényes szavazólap alapján elnyert mandátumok:

1. Juhászné Lipták Erika független jelölt 467 szavazat
2. Lévai István független jelölt 385 szavazat
3. dr. Milus Katalin független jelölt 359 szavazat
4.Szólya Zsuzsanna független jelölt 348 szavazat
5 Farkas Gyula független jelölt 286 szavazat
6. Szekrényesné Földvári Éva független  277 szavazat 

Megyei Önkormányzati Választás eredménye: 
 
Érvényes szavazatok száma : 728 szavazat
1.   FIDESZ-KDNP 457 szavazat
2.  Jobbik-MSZP-Momentum-Mindenki Magyarorszá-
ga 198 szavazat       
3.   DK 73 szavazat

Nemzetiségi önkormányzati választás:
Sajóvámos Községben nemzetiségi önkormányzat nem 
alakult. Az országos nemzetiségi szavazólapokat zárt 
zöld borítékban beszállítottuk sértetlenül Kazincbarci-
kára, az OEVK székhelyére.

Összefoglalásként elmondhatom, hogy a választást si-
került a törvényi előírásoknak megfelelően lebonyo-
lítani. A választási bizottságot a helyi választási iroda 
segítette. 
Pontos munkájukat ezúton is megköszönöm.

Molnárné Cseh Mária
     jegyző

ÜNNEPI CIKLUSNYITÓ 
TESTÜLETI ÜLÉS

Sajóvámos Község Képviselő-testülete 2019.október 
27-én tartotta alakuló ülését. A megválasztott új kép-
viselő-testület a Református Templomban kérte Isten 
áldását az elkövetkezendő öt évre. Szabó Zoltán Refor-
mátus lelkész úr és Váradi Lajos polgármester úr üd-
vözölte az ünnepi szent misén a település lakosságát, a 
képviselő-testület tagjait, valamint hozzátartozikat, in-
tézmények vezetőit és a kedves vendégeket.

Majd a misét követően az alakuló ülésre került sor az 
önkormányzat éttermében. Lipéczné Iván Katalin a 
Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolt az önkor-
mányzati képviselők, polgármesterek, valamint a nem-
zetiségi önkormányzati képviselők megyei önkormány-
zati választásáról. 
Váradi Lajos polgármester úr és a képviselők letették az 
esküt. Megválasztásra kerültek a Bizottságok.
A Pénzügyi Bizottság elnöke Farkas Gyula képviselő úr 
lett, tagjai Szekrényesné Földvári Éva, valamint Juhász-
né Lipták Erika.
A Szociális Bizottság elnöke Juhászné Lipták Erika lett, 
tagjai dr. Milus Katalin és Szólya Zsuzsanna.



Sajóvámosi

KISBÍRÓ 4

Alpolgármesternek ismételten  Lévai István képviselőt 
választotta meg a testület, polgármester úr javaslatára.

Meghatározták a 2011. évi CLXXXXIX tv. 143. § (4) 
bekezdés f. pontja szerint a települési képviselők tisz-
teletdíját, mely nem változott, és megmaradt a korábbi 
ciklusban elfogadott összegben. Valamennyi képviselő 
egyforma tiszteletdíjat kap. Külsős bizottsági tagot nem 
választottak. Az alpolgármester úr ugyanannyi tiszte-
letdíjat kap, mint a többi képviselő. A képviselők havi 
tiszteletdíja 2014-től bruttó 50.245 Ft, a bizottsági tag-
ságért járó kiegészítés bruttó 22.610 Ft.
Váradi Lajos polgármester úr ismertette a 2019-2024 
évekre vonatkozó polgármesteri gazdasági programját.

Magyar Falu Program lehetőségeinek kihasználása:
•Falubusz beszerzése
•Polgármesteri Hivatal felújítása  és az épület előtti parkolási 
rendszer normalizálása
•Kossuth Közösségi Ház tetőtér beépítése és az épület ener-
getikai felújítása
• Óvoda udvar felújítása és az épület energetikai felújítása
•Az önkormányzat zöld terület kezeléséhez munkagép be-
szerzése
• Falumúzeum kialakítása
• Kültéri kondi park kialakítása
• Szálláshely kialakítása a településen
• TAO támogatási rendszer további kihasználása a sport 
egyesület részére
• Lakosságot érintő szociális intézkedések megtartása
• Civil szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel, egy-
házakkal kialakított jó kapcsolat megtartása.

   Molnárné Cseh Mária
     jegyző

TÁJÉKOZTATÓK

Tisztelt Lakosaink !
Bizonyára tapasztalták már, hogy elkezdődtek az Orvo-
si Rendelő, a Védőnői Szolgálat, valamint a Piac kiala-
kításával kapcsolatos beruházások. 
Reméljük, hogy mielőbb a szokott helyen megújult kör-
nyezetben fogadhatjuk a betegeket egészségügyi intéz-
ményeinkben. Addig is kérjük a lakosság türelmét.

A Modern Faluprogram keretén belül 5 millió forintot 
nyertünk, óvodai udvar felújítására. Szintén 5 millió fo-
rintot nyertünk közösségi tér alakítására. Ebből térkő 
burkolatot fog kapni a közösségi ház és az orvosi ren-
delő környezete.   Mindkét fejlesztési beruházást a jövő 
évben kezdjük.
     
A Kis Sajó meder melletti fasor kiszáradás miatti pótlá-
sát a kivitelező garanciális időn belül elvégezte. és így a 
Hosszú völgyi patak, és a Kis Sajó meder mentén ülte-
tett 180 db fa impozáns látványt fog nyújtani.
      
A Közfoglalkoztatás keretén belül megvalósult az aláb-
bi feladatok valósulnak meg:

-polgármester hivatal belső udvarának térkövezése,

-parkoló kialakítása  a Polgármesteri Hivatal udvará-
ban. Erre azért van szükség, mert már áldatlan állapo-
tok voltak a Munkácsy utca parkolásával kapcsolatosan, 
amikor a kukás autó nem fért el a két oldalon parkoló 
autók , valamint a megnövekedett forgalom miatt.  

-kerítés építés,

-a Polgármesteri Hivatal kertjének 40 db gyümölcsfával 
való beültetése, melyet közétkeztetésben tudunk majd 
hasznosítani,

-az iskola udvaron parkoló kialakítása  , mely kettős 
funkciót lát el, egyrészt parkoló, másodsorban a ren-
dezvények alkalmával tudjuk hasznosítani. 

Molnárné Cseh Mária
     jegyző
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JOBBÁGYTELKÉN JÁRTUNK

Egy szeptemberi hétvégén testvér településünk meghí-
vására Jobbágytelkére utaztunk, az Avas Néptáncegyüt-
tes 10 tagjával együtt.
Egész napos utazás után érkeztünk meg,ahol a helyiek 
nagy szeretettel fogadtak minket.Elszállásolásunk ven-
dégszerető családoknál történt.

Este a finom vacsora után harmonikaszó mellett éne-
keltünk beszélgettünk, ismerkedtünk vendéglátóinkkal.

Szombaton délelőtt Kispályás focibajnokságot rendez-
tek ahol a sajóvámosi Öregfiúk csapata nagyon lelkesen 
játszott és a megtisztelő ötödik hellyel zárta a bajnok-
ságot .
Délután Parasztolimpián mérték össze ügyességüket a 
helyi és a vendég gyerekek, fiatalok. Nagyokat nevet-
tünk hiszen nagyon vicces feladatokat kaptak a részt-
vevők. Volt ott gumicsizma célba dobás, lányok talics-
káztatása akadálykerüléssel, kukoricamorzsolás időre 
és még sok más feladat.
A közös vacsorát követően a szüreti szőlőállványt díszí-
tettük fel közösen. Ezután a Táncházban a méltán híres 
Jobbágytelki Tánc alapjait tanulhatták meg az erre vál-
lalkozó Táncosok.

Vasárnap Mária napi Búcsúmisén vettünk részt, ahol 
a helyiek és a vendégek is népviseletben jelentek meg. 
A Templom zsúfolásig megtelt, gyönyörű volt a közös 
éneklés és az imádkozás.
Rendkívül megható volt látni ,hogy a Templomukban 
az oltár mindkét oldalára magyar zászlót helyeztek ki. ( 
Ezek a zászlók mindig ott vannak, nem csak a Mi tisz-
teletünkre helyezték ki!) 

A Mise zárásaként egyként énekeltük el a Magyar Him-
nuszt.
Délután a Helyi és a Vendég Táncosok Szüreti felvonu-
lását láthattuk ,ahol az Avas Néptáncegyüttes műsora 
nagy sikert aratott.
Este Szüreti Bálon láttak vendégül minket, ahol a Cső-
szök táncát nézhettük meg, akik a Jobbágytelki Nép-
táncegyüttes fiatal tagjai voltak 
Hétfőn reggel indultunk haza nagyon sok élménnyel 
gazdagodva,hálás szívvel gondolva vendéglátóinkra, 
hiszen ezen pár nap alatt megtapasztalhattuk milyen az 
igazi Erdélyi vendéglátás.
Azt gondolom nemcsak a saját nevemben mondhatom, 
hogy szeretettel várjuk a következő találkozást, amikor 
majd Mi fogadjuk kedves Barátainkat! 

Juhászné Lipták Erika 
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800. évfordulójának tiszteletére jelent meg a „A MÚLT 
ÚTJAI SAJÓVÁMOSON”, című könyv, melyet az Ön-
kormányzat felkérésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Levéltár munkatársai, Bodnár Tamás igazgatóhe-
lyettes, Kis József igazgató és Kiss Lajos levéltáros egy 
monográfiában dolgozták fel. 

„Ez a föld a hazám” énekelte a Sajóvámosi Népdalkör, 
mely méltóképpen tükrözi a szülőföld szeretetét.    
Egy Wass Albert idézettel nyitotta meg Váradi Lajos 
polgármester úr a könyvbemutatót. Sajóvámos első is-
mert említése 1219-ből, a Váradi Regestrumból való, 
beszélt arról, hogy a múltunkat sohasem szabad elfe-
lejteni, mindenképpen fontos megemlékezni őseink-
ről, akik megmutatták azt, hogy az elmúlt 8oo évben 
és előtte is, bármilyen viszontagság is érte őket, mindig 
fenn tudtak maradni és Sajóvámos települése sosem 
tűnt el földrajzilag Magyarország térképéről. 

„ Múltunk tisztelete a jövőnk becsülete.” folytatta gon-
dolatait és a közeljövőben nekünk is van tennivalónk, 
hogy ez így is maradjon, hiszen településünknek van 
múltja, van jelene és bízunk benne, hogy jövője is lesz. 
A nagy számban megjelent érdeklődők mellett tiszte-
letét tette Sajóvámos Község Országgyűlési képviselője 
Demeter Zoltán úr, aki a szülőföld  iránti szeretetről és 
ennek fontosságáról beszélt.  

A Megyei Közgyűlés Elnöke Török Dezső beszélt arról, 
milyen fontos a múltunk és hagyományaink megőrzése 
és azok átadása az utókornak.

 
Bodnár Tamás szerkesztő elmondta milyen kutatáso-
kat végeztek, beszélt a könyv keletkezéséről, a levéltári, 
régészeti, egyházi és múzeumi kutatásokról. Kronolo-
gikusan három részre osztották a munkát, ő dolgozta 
fel az Árpád kortól 18. század végéig történteket, Kiss 
Lajos állította össze a település 19. századi történetét, 
míg az ezt követő időszak, a nagy háborúk és sorozatos 
forradalmak kora Kis József teendője volt. Beszél még a 
kastélyról, a vámosi ferences rendi kolostorról és hall-
hattunk egy érdekes  történetet a sajóvámosi várról is. 

„A MÚLT ÚTJAI SAJÓVÁMOSON”
C. KÖNYVBEMUTATÓ
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MEGEMLÉKEZÉS 
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARC 
TISZTELETÉRE 

„ Nem érti ezt a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?

Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?

Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,

Hebegve, mert végképp nem értik-
Ők, akik örökségbe kapták-:

Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
 /Márai Sándor: Mennyből az angyal/

Az 1956-os forradalom és szabadságharc október 23-
án kezdődött és november 11-én fejeződött be. Szűk 
három hét, de micsoda három hét! Visszhangja meg-
rengette a zsarnokok hatalmát, és az egész világ szívébe 
zárta a magyar történelem fényes, tiszta, dicső forradal-
mát és szabadságharcát. Népünk szembe mert szállni a 
kommunizmus világhatalmával,- Dávid a Góliáttal- és 
megmutatta, hogy magára hagyottan is képes a szabad-
ság eszméjéért küzdeni élete árán is. Mindazok, akik 
résztvevői voltak ennek a forradalomnak a szabadsá-
gért, emberhez méltó életért, az alapvető emberi jogo-
kért, az igazi demokráciáért áldozták életüket.

Sajóvámos Önkormányzata október 23-án a Kossuth 
Közösségi Házban emlékezett az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 63. évfordulójára.

Horváth Antónia a Herman Ottó Múzeum régésze 
már sok évvel ezelőtt elkezdett foglalkozni Sajóvámos 
környékének őskori, középkori és kora újkori régésze-
ti anyagával. Elmondta milyen régészeti tevékenységek 
feltárások folytak településünkön és bemutatta ezeket 
az előkerült leleteket.

„Ez az otthonunk” énekelték a Sajóvámosi Fiatalok a 
könyvbemutató záró akkordjaként,  majd lehetőség 
nyílt a kötet megvásárlására, dedikálására is. 
Egy helytörténeti kiállítást is, megcsodálhattak vendé-
geink, mely hűen tükrözte egy régi sajóvámosi paraszt-
ház berendezését. 

„Reméljük, hogy ez a könyv nem valaminek a vége lesz, 
annak csupán egy állomása” 
       

Tötös Istvánné
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A Himnusz eléneklése után ünnepi beszédet mondott 
Váradi Lajos polgármester úr, melyben kifejtette: „ 1956 
október 23-án megelégelve honfitársaink százezreinek 
üldöztetését és kisemmizését, megelégelve a magyarok 
millióinak mindennapi megfélemlítését, megelégelve a 
kommunista terror fájdalmasan hosszú éveit a magyar 
nép úgy döntött, gátat vet a mindent átszövő hazugsá-
gok rendszerének. Forradalmunk mindössze két szóval 
leírható közös érzésből született. Elég volt!”

„ Nekünk mai magyaroknak többszörösen is jó okunk 
van győztes forradalomként tekinteni október 23-ára.” 
Beszédében kiemelte: felelősségünk gyermekeinknek 
továbbadni 56 eszmeiségét, hiszen: „ szüleink és nagy-
szüleink nemzedékének köszönhetjük, hogy most sza-
bad és független országban élhetünk.”

A forradalom és szabadságharcról emlékezett Tótszegi 
István görög katolikus paróchus. Beszédében kihang-
súlyozta: „ 56 nem egy ünnep a sok közül, hanem egy 
különleges, nemzeti ünnep. 56 fiataljai a magyar forra-
dalomért, szabadságért küzdöttek. Azok a fiatalok, akik 
56-nak a lényegét adták lelkesek voltak hitükben, ma-
gyarságukban, szabadságvágyukban.” 56 Hősei életüket 
adták a hitükért, ezért az országért; nekik köszönhet-
jük, hogy szabad Magyarországban élhetünk.
Az Arany János Általános Iskola tanulói színvonalas 

műsort adtak elő, amelyben 1956 október napjait ele-
venítették fel. Felkészítő tanáruk: Pruskóczkiné Berzi 
Klára.
A Sajóvámosi Népdalkör nemzeti ünnepünkhöz méltó 
dalokat adott elő. Vezetőjük: Dojcsákné Bodnár Tünde.
A Szózat eléneklése után megemlékezésünket fáklyás 
felvonulás zárta. A megemlékezők elhelyezték a kegye-
let virágait az 1956-os Emlékműnél és a Hősi Emlék-
műnél, majd meggyújtották az emlékezés mécseseit.
 

Melczer Beáta
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2019. október 3-án köszöntötték az ünnepelt szépkorú-
akat a Kossuth Közösségi Házban. Közel százan vettek 
részt a tiszteletükre megszervezett műsoron. Megérke-
zéskor mindenki sorszámot kapott, melyet a délután 
folyamán a tombolasorsoláson felhasználhattak. 
Miután mindenki elfoglalta helyét Szólya Zsuzsanna 
köszöntötte az egybegyűlteket. 
Váradi Lajos polgármester úr megtartotta ünnepi be-
szédét, majd Tótszegi István görögkatolikus paróchus 
mesélt el egy szívhezszóló történetetet, amelyben érzé-
keltette mennyire nélkülözhetetlenek számunkra idős 
rokonaink, családtagjaink.

A megható beszédeket követően a Kincses Sziget Óvo-
da nagycsoportos gyermekei méltatták versükkel az 
ünnepelteket és csaltak könnyeket a szemekbe. Felké-
szítőjük: Kollár Péterné és Nagyváradi Józsefné.
Az óvodások műsora után a Sajóvámosi Arany János 
Általános Iskola tanulói megható perceket okoztak a 
vendégeknek verses - énekes előadásukkal. Felkészítő-
jük: Lengyel Andrásné.

IDŐSEK NAPJA
SAJÓVÁMOSON

Mára már megszokottá vált, hogy zenés - táncos mű-
sorszámmal folytatódik az ünnepség. A gyermekek 
műsora után Zamatóczky Florianna alkalomhoz illő 
dalcsokorral szórakoztatta a nagyérdeműt, akik az is-
merős énekek hallatán maguk is csatlakoztak a Miskol-
ci Nemzeti Színház előadóművészéhez. A közös ének-
lés után a Sajóvámosi Népdalkör köszöntötte a kedves 
megjelenteket a már tőlük megszokott magas színvona-
lú előadásukkal, melynek ismételten nagy sikere volt. 
Felkészítőjük: Dojcsákné Bodnár Tünde. 

A folytatásban került sor a tombolasorsolásra, ahol 
rengeteg nyeremény talált gazdára, szinte senki nem 
tért haza üres kézzel. A köszöntő műsor ezzel a végé-
hez ért, majd  egy közös ebéddel folytatódott a délután. 
Ezt követően minden kedves megjelent átvehette a saját 
ajándékcsomagját községünk önkormányzatától, mely-
ben egy doboz édességet, egy sört és egy 5000 Ft értékű 
COOP vásárlási utalványt találhattak. 

" A fiatalság mércéje nem az életkor,
hanem a szellem és a lélek állapota.

Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről .
Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod,

de ha kialszik benned a lelkesedés,
akkor a lelked ráncosodik meg." 

(Albert Schweitzer)





SZÜRETI VIGADALOM 

Sajóvámosi

KISBÍRÓ 11

Az idén 2019. október 5–én rendeztük meg hagyo-
mányőrző szüreti napunkat, melyre egész évben vár-
tunk és készültek a gyerekek.  A felvonuláshoz azonban 
az időjárás nem volt elég kegyes, így ez sajnos elmaradt.
Annál nagyobb lelkesedéssel indultunk neki az esti vi-
gasságnak. Természetesen a mulatság nem kezdődhet 
nyitótánc nélkül,  melyet idén is a Csemete Néptánc-és 
utánpótlás csoportja  biztosított a szórakozni vágyók 
részére. A két csoport lelkes felkészítője Tóth Tibor volt, 
akinek ezúttal is köszönetünket fejezzük ki. 
Az est hangulatát még tovább fokozta Zamatócky Flori-
anna előadása, melyet a közönség nagy tapssal köszönt 
meg.

A hajnalig tartó jó hangulathoz a zenét Németh Gyula 
szolgáltatta, aki először zenélt Sajóvámoson közösségi 
rendezvényen, de úgy gondolom, nem utoljára. 
Szeretnénk megköszönni minden kedves felajánlónak a 
számos értékes tombola felajánlást, hiszen tudjuk, hogy 
milyen jó érzés adni és kapni, és ez az érzés így a kará-
csony közeledtével még inkább erősebb bennünk.

A szüreti bálban adott volt a jó zene, a táncos lábak, de 
mindez nem valósulhatott volna meg, ha nincs az a sok 
lelkes szülő, aki hiszi, és azt tanítja gyermekeinek, hogy 
hagyományainkat ápolni, megőrizni kell és tovább adni 
a következő generációnak.
Bízom abban, hogy jövőre még többen lesznek,  akik 
részt vesznek a bálon, csatlakoznak a csoportjainkhoz, 
ezzel ápolva ezt a szép tradíciót.

Baloghné Váradi Erzsébet
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

LEGENDÁK ÉS MONDÁK NYOMÁBAN 
ERDÉLYBEN

2019. október 13-16. között a Határtalanul! program 
keretén belül erdélyi kiránduláson vettünk részt.
 Az első napon Nagykárolyba mentünk, ahol a kastély-
ban lévő kiállítást néztük meg, majd megkoszorúztuk 
Petőfi Sándor szobrát. Ezután a nagybányai Ásványta-
ni Múzeum csodálatos ásványaiban gyönyörködtünk, 
majd utunk szállásunkra, Koltóra vezetett. 
Másnap reggel Teleki Sándor sírjához mentünk, majd a 
Vajda forrás vizét kóstoltuk meg. A koltói kastély par-
kjában Szendrey Júlia és Petőfi Sándor szobránál elsza-
valtuk a Szeptember végén című költeményt. Délután a 
Gróf Teleki házát ismerhettük meg Nagybányán. Majd 
a történelmi belvárosban csoportokba rendeződve ke-
restük meg a nevezetességeket a helyiek segítségével. 
Az estét táncházzal zártuk.     

          

A harmadik nap Szatmárnémetiben a Püspöki palotát 
látogattuk meg, majd szalagot helyeztünk Petőfi és Köl-
csey szobrához. 

ISKOLAI BÁL A „SAJÓVÁMOSI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT” 
ALAPÍTVÁNY JAVÁRA 

Virág Brigitta  szervezőmunkája nyomán 2019. 11.23-
án ismét bálozhattak a szülők, gyerekek, tanárok és a 
bál meghívott vendégei, összesen 141 fő. A hagyomá-
nyokhoz híven a Kossuth Közösségi Házban volt a ren-
dezvény, melyet előző nap csodálatos bálteremmé vará-
zsoltak a szervezők. 

A kirándulás legszebb része volt, amikor Székelyhídra a 
Gyermek Jézus Otthonba elvittük iskolánk adományát, 
majd együtt játszottunk az ott lakó gyerekekkel.  Utolsó 
éjszakánkat Nagyszalontán, a Böjte atya alapítványa ál-
tal működtetett otthonban töltöttük (ahol az egész osz-
tály egy szobában aludt). 
Hazavezető utunk során, Nagyszalontán felkerestük a 
város Arany János költővel kapcsolatos emlékhelyeit, a 
szülőházát, a Csonkatornyot. Utunk végén megtekin-
tettük a Római Katolikus Székesegyházat és annak kiál-
lítását. Sok szép élménnyel gazdagodva indultunk haza.                                                                                              
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a csodálatos ki-
ránduláson.

 Berényi Bianka, Onda Evelin
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Az est műsorát Garaminé Bodnár Zsuzsa tanító néni-
nek / kisénekkar/, Vassné Szokircsák Diána / gyermek-
tánc/, Csékáné Szukup Laura / felnőtt tánc/ szülőknek 
és a Református Nőegyletnek /jelenet/ köszönhettük. 

Welcome drinknek a pezsgőt, a tavalyi bálhoz hason-
lóan Németi Szabolcs, Husonyica Péter és Kubik Zsolt 
ajánlotta föl.  Vacsoráról a La Mirage étterem gondos-
kodott. 
Nehogy megfeledkezzünk Barta-Léka Csabáról, aki a 
szuper zene biztosításával támogatott minket! 
Köszönjük a felajánlásokat, a tombola ajándékokat, a 
belépő-, tombola- és a pártolójegyek megvásárlását! 

Mindenki hozzájárult a rekordbevételhez, ami idén 
523.500 ft volt! Ennyivel lett gazdagabb iskolánk alapít-
ványa, melyet iskolánk gyermekeire, játékokra, az okta-
tás korszerűsítésére, a versenyző tanulók és a rászoruló 
gyerekek támogatására költünk.

Szekrényesné Földvári Éva kuratóriumi tag

EGYHÁZI HÍREK 

ÜNNEPI ISTENTISZTELET 
SAJÓVÁMOSON 
SZABÓ ZOLTÁN REFORMÁTUS 
LELKIPÁSZTOR 40 ÉVES LELKÉSZI 
SZOLGÁLATA ALKALMÁBÓL

Ünnepélyes istentiszteletre hívogatta a híveket a ha-
rangszó 2019. szeptember 29-én a Sajóvámosi Refor-
mátus Templomba. Szabó Zoltán nagytiszteletű úr 40 
éves lelkészi szolgálatát ünnepelte a Gyülekezet. Szabó 
Zoltán 12 évvel ezelőtt érkezett Erdélyből és azóta a 
Sajóvámosi és a Sajósenyei Református Gyülekezetben 
szolgál lelkipásztorként.

A Presbitérium és a Nőszövetség tagjai szívvel-lélekkel 
készültek az ünnepség előkészítő munkálataira. Próbál-
ták titokban tartani a tisztelendő úr előtt az eseményt, 
kezdetben sikerrel, de egy idő után fény derült a sürgés 
– forgás apropójára.
Az ünnepi istentiszteletre meghívást kapott Szőnyi Ta-
más borsod-gömöri esperes, Balajti József esperes-he-
lyettes, Bányiné Varga Erzsébet lelkipásztor és Váradi 
Lajos polgármester is.
Az istentiszteleten Szőnyi Tamás esperes úr hirdette az 
igét, beleszőve az Ünnepelt életútját.
Farkas Gyula gondnok úr az alábbi köszöntővel és a Sa-
jóvámosi Református Gyülekezet csekély ajándékával 
fejezte ki háláját a 40 éves lelkészi szolgálatért:

„Negyven évvel ezelőtt arra vállalkozott,
hogy szolgálja az Urat, amíg a szíve dobog.
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Köszönetet mondunk minden szóért, mosolyért, evan-
géliumért.

Áldja meg a Szentháromság, amiért ilyen szép hivatást 
választott.

Egészségben, szeretetben éljen közöttünk sokáig.
A jó Isten tudja, mit is kérek, az Égnek áldását, a jó Is-

tennek oltalmát.
Hogy soha semmiben ne szenvedjen hiányt.

Érezze, hogy mennyire fontos nekünk,
mert Ő a lelki támaszunk, segítségünk.”

A Presbitérium nevében Gyöngyösi Istvánné Molnár 
Erzsébet – virágcsokor kíséretében - a Zsoltárok köny-
ve 50. részének 14. versével mondott köszönetet a 40 
éves lelkészi szolgálatért és Isten áldását kérte Szabó 
Zoltán további életére, szolgálataira: „Hálával áldoztál 
az Istennek és teljesítsd a Felségesnek fogadásodat.”

Bányiné Varga Erzsébet lelkipásztor asszony szerint egy 
nagy csoda, amit elvégzett Isten Szabó Zoltán életében 
gyermekkorától fogva. Elmondta, hogy boldog az a lel-
kipásztor, aki tudja azt, hogy nem önmagáért, hanem 
azért a gyülekezetért szolgál, aki rábízatott. Minden 
idejében keresi az Istennel való kapcsolatát és keresi 
azt, hogy mit tehet azért a gyülekezetért, ahová őt Isten 
állította. Hosszú utat tett meg a 40 esztendő alatt, de 
mindig érezte az Isten vezetését, gondoskodását. Hála 
legyen a Sajóvámosi Református Gyülekezetnek, amely 
12 évvel ezelőtt befogadta, otthont adott a lelkész há-
zaspárnak és a szeretetet megmutatta irányukban. 

Bányiné Varga Erzsébet nagytiszteletű asszony a Fi-
lippibeliekhez írott levél 4. részének 4-7. versszakával 
fejezte ki jókívánságait: „Örüljetek az Úrban minden-
kor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek 
ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! Semmi 
felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyör-
gésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel 
kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, 
mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szí-
veiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

Balajti József esperes helyettes úr a Zsoltárok könyve 
91. fejezetének 15-16. versével kívánt áldást a lelkész 
házaspár életére: „Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele 
leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdi-
csőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet 
szabadításomban.”

Szőnyi Tamás esperes úr a Zsoltárok könyve 25. fejeze-
tének 10. versével köszöntötte tisztelendő urat és kívánt 
továbbra is sok áldást és erőt szolgálataihoz: „Az Úrnak 
minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetsé-
gét és bizonyságait megtartják.”

Váradi Lajos polgármester úr megköszönte Szabó Zol-
tán lelkész úrnak, hogy 4 évtizeden keresztül szolgálta 
a jó Istent, gyülekezetei tagjainak részére pedig hirdette 
az igét és lelki útravalót tudott nyújtani. Az elkövetkező 
lelkészi évekre Istentől áldott erőt, egészséget és kitar-
tást kívánt. Sajóvámos lakosai és Sajóvámos Önkor-
mányzata nevében - tiszteletük jeléül – Pázmány Péter 
idézetének kíséretében nyújtotta át ajándékát: „Nemes, 
szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán 
tiszta szív és sok-sok szeretet.”

Demeter Józsefné és Csiszár József gyülekezeti tagok 
a Mennyben lakó én Istenem című közös énekkel kö-
szöntötték nagytiszteletű urat, életére, további szolgála-
taira Isten dicsőítő áldását kérték.

Szabó Zoltán lelkipásztor úr a meghatódottságtól nehe-
zen tudott megszólalni. Három igét olvasott fel a gyüle-
kezetnek az elmúlt 40 esztendő jellemzésére, amelyek a 
feleségével közös életükre vonatkoznak. 

Hogyan is lett tulajdonképpen lelkipásztor? Édesapja 
7 esztendeig orosz fogságban volt és azt a fogadalmat 
tette Istennek, hogy ha élve hazakerül, és fiai születnek, 
az egyiket lelkésznek ajánlja. A két nagyobb fivér nem 
vállalta a szolgálatot, a legkisebb fiúra maradt, ő teljesí-
tette a fogadalmat. 
A Zsoltárok könyve 139. részének 1-6 verse az ő lelké-
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szi pályakezdésének az elejét képviselheti, hiszen - az 
igazat megvallva – ő nem lelkipásztori pályára készült 
és nem találta magát alkalmasnak arra, hogy lelkész le-
gyen: „Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te isme-
red ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondola-
tomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, inden utamat 
jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár 
egészen érted azt Uram. Elöl és hátul körül zártál en-
gem és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előttem e 
tudás, magasságos, nem érthetem azt.”

A lelkipásztori szolgálatuk első évtizede az elmúlt át-
kos rendszerben zajlott, amiben és ami után sokszor 
jutott eszükbe a Filippibeliekhez írott levél 4. részének 
11-13. verse: „…mert én megtanultam, hogy azokban, 
amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok meg-
aláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és minde-
nekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, 
a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”

Végül, de nem utolsósorban az Úr kegyelmessége az, 
hogy megtartotta a lelkész házaspárt. Jeremiás siralmai 
3:22-24: „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen 
végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! 
Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged! Az Úr 
az én örökségem mondja az én lelkem, azért benne bí-
zom.”

A 40 esztendőre visszatekintve Isten iránti hálával kö-
szönte meg elsősorban Istennek, de nem utolsósorban 
feleségének, aki jóban, de különösen a rosszban is ki-
tartott mellette. Megköszönte Istennek azt, hogy a Sa-
jóvámosi Református Gyülekezetbe vezérelte. Istennek 
legyen hála, hogy egyetértés, békesség, a nehézségek-
nek a közös legyőzése, megoldása jellemzi, jellemezheti 
a jelent. Ezért legyen Istené a dicsőség. A szép alkalmat 
szeretetvendégség zárta.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL A REFORMÁTUS 
EGYHÁZ SZERVEZÉSÉBEN

2019. szeptember 7-én második alkalommal rendezett 
településünkön a Sajóvámosi Református Egyház Pres-
bitériuma és Nőszövetsége jótékonysági családi batyus 
bált. 
Ezen a napon a Kossuth Közösségi Ház díszterme meg-
telt vendégekkel. Örömünkre szolgált, hogy megtisztelt 
bennünket jelenlétével Váradi Lajos polgármester úr és 
Komjáthy Lajosné Sajóvámos díszpolgára is, házastár-
saikkal együtt. 
           
Az est nyitó programjaként Szabó Zoltán református 
lelkész úr ige felolvasása, közös énekre invitálása és 
Farkas Gyula gondnok úr köszöntője után néhány mű-
sorszámmal kedveskedtek a szervezők a közönségnek. 
           Elsőként a sajóvámosi gyerekek kalapos táncát 
láthattuk, majd Debreczeni Rita és táncpartnere bű-
völte el a közönséget. Az est meglepetés műsoraként a 
Sajóvámosi Református Nőszövetség és Presbitérium 
tagjai okoztak derűs pillanatokat. A három pösze lány 
című népmese humoros előadására Szólya Zsuzsanna 
készítette fel a csoportot. Előadásuk jutalma hatalmas 
tapsvihar volt.
  

A megnyitó műsor után a Domino-Duó gondoskodott 
a talpalávalóról. 
  
Házassági évfordulókat is ünnepeltünk. Szokircsák 
Istvánt és kedves feleségét gyermekei köszöntötték fel 
ezen a napon házassági évfordulójuk alkalmából. A 
szervezők tudomására jutott, hogy Szabó Zoltán lelki-
pásztornak és kedves feleségének szintén házassági év-
fordulója van. A két házaspárt egy közös gyertyafény 
keringő után ünnepelte az egész vendégsereg.



KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

TÖK JÓ DÉLUTÁN 
A KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 
AZ ŐSZI SZÜNETBEN

Sokan összegyűltek ezen a csodás őszi délutánon,a 
hangulat remek volt, a gyerekek vidámak és lelke-
sek voltak, hiszen tökfaragó versenyt is hírdettünk. 
A gyerekőcök kreativitása felszínre tört és ezek 
megmutatkoztak a tökök arculatán.

Született ugyanis, mosolygós tök, vicsorgós tök, 
fogas és fogatlan, szemes és szemtelen tök is. A 
nyagyobbak is segítettek a kisebbeknek, jó volt 
látni ezt az összhangot gyermek és felnőtt, felnőtt 
és felnőtt között.

Volt olyan gyermek, aki a tököt nem csak faragta, 
hanem rajzot is készített rá.

22 órakor tombolasorsolásra került sor a gyermekek 
közreműködésével, ahol értékes ajándékok találtak 
gazdára. Nagy öröm volt számunkra, hogy a kihelyezett 
asztal és környéke teljesen megtelt tombola ajándékok-
kal. A felajánlásokat ezúton is köszönjük mindenkinek. 
A bál teljes bevételét a Sajóvámosi Református Temp-
lom felújítására kívánják fordítani a szervezők. 

A nemes célt mintegy 150 fő tisztelte meg jelenlétével, 
valamint sok jelen nem lévő, jólelkű személy az anyagi, 
tárgyi és erkölcsi támogatásával segítette. Ezúton is kö-
szönjük a Sajóvámosi Önkormányzat teljes mértékű tá-
mogatását, a terem és valamennyi eszköz térítésmentes 
biztosítását a rendezvény megvalósításához. 
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SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

November 8-án a sajóvámosi lakosok a Miskol-
ci Nemzeti Színházban a Luxemburg Grófja című 
előadást nézhették meg a Kossuth  Közösségi Ház 
szervezésében.
A szerző legmulatságosabb operettjét ezúttal  Rusz-
nyák Gábor vitte színre, Eperjes Erikával, Gáspár 
Tiborral és Harsányi Attilával a főszerepben.

Igazán élveztük a meglepetésekkel, cselszövésekkel 
és szerelmi párviadalokkal teli, kellemes és fordula-
tos történetet. Lehár Ferenc olyan örökzöld meló-
diáinak szárnyán jut el a boldog végkifejletig, mint 
például a Polkatáncos, a Szívem keres vagy a Kivi-
rágos virradatig.
Mindenkinek nagyon tetszett az előadás, és jól 
éreztük magunkat, szép élménnyel gazdagodva tér-
hettünk haza ezen az estén.

Minden tök csodaszép lett, főleg akkor, amikor ki-
vittük a sötétbe és mécseseket helyeztünk beléjük, 
amik fantasztikus hangulatot varázsoltak köréjük.
A tökök elkészítése után jelképesen díjaztuk a 
legjobban sikerült alkotásokat, melynek sorrendje 
a következő: 
                                      I. hely: Nemes Zoltán
                                     II. hely: Watzula Léna
                                    III. hely: Drótos Bettina
Köszönjük, hogy ilyen sokan ellátogattak az őszi 
játszóházunkba.

ULTIVERSENY SAJÓVÁMOSON

2019. október 19-én VII. alkalommal megrendezésre került 
Sajóvámoson az ultiverseny.
Minden évben két alkalommal mérik össze tudásukat a lel-
kes versenyzők.
Idén 36 fő nevezett be az ötfordulós versenyre, amelyből 8 fő 
sajóvámosi résztvevő, és nagy örömünkre több településről 
is érkeztek versenyzők, pl: Sajósenye, Miskolc, Szerencs, Me-
zőzombor, Abaújszántó, Taktaharkány.
Ez a kártyajáték stratégia, villámgyors gondolkodás, ese-
tenként  összjáték, és persze mindenek felett bátorság – ha 
mindezek megvannak, már csak pókerarc és kötélidegek 
kellenek, és röpke 10 év gyakorlás után eséllyel indulunk a 
zsugázók  májerei ellen.
 Nem, nem a győzelemre, csak arra, hogy komolyan vegye-
nek. Az ultiban ugyanis pont az a gyönyörű, hogy egy tra-
gikusnak tűnő leosztás szempillantás alatt verhetetlen kézzé 
változik. Lehetetlennek tűnik? Lássuk, tényleg az-e.
Az igazán nagy zsugások soha nem mondják, tudok ultiz-
ni, szerényen csak úgy fogalmaznak, szeretek ultizni. Nem 
arról van szó, hogy bonyolult szabályrendszereken át vezet 
az út a terített betlik és színtelen durchmarschok világába, 
a játék lényegét adó szabályok gyorsan elsajátíthatók, ahhoz 
viszont, hogy az ember vegye a bátorságot, és lehuppanjon 
a helyi királyokkal néhány partira, nem árt, ha van mögötte 
néhány (száz) leosztás. 

Ha kedvet kaptál és persze  tudod, hogy mi az a passz, piros 
passz, 40-100, ulti, betli,  durchmarsch….stb akkor szeretet-
tel várunk a következő versenyre.
A legjobb eredményt elérő játékosok:
I. Kovács Tamás
II. Oláh József
III. Pangyelka Péter
IV. Takács Gábor
V. Miklós István

Köszönjük szépen az Önkormányzat támogatását és min-
denkinek aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvény 
lebonyolításához. Reméljük, hogy ez a hagyomány folytató-
dik és évről évre minnél több ember fogja megmutatni Sajó-
vámoson a tudását.

Benyóné Omaszta Renáta



Sajóvámosi

KISBÍRÓ18

KÖNYVAJÁNLÓ

BBC History

Ezermester

Kertbarát magazin

Lakáskultúra

Magyar Nemzet

Turista magazin

Verdák magazin

Vidék íze

FOLYÓIRAT AJÁNLÓ

Impresszum 

Sajóvámosi Kisbíró: Információs lap. 
Megjelenik: negyedévente Kiadó: Sajóvámos Község Önkormányzata. 
Felelős szerkesztő: Sajóvámos Község Önkormányzatának képviselő-testülete.   
Szerkesztőség: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u 2, Tel: (46) 597-221, 
E-mail: onkormanyzat@sajovamos.hu, ISSN 2063-496 X    ISSN 2063-4978 (Online)
Digitális kiadvány: https://issuu.com/sajovamkkh

sajovamos_official
@sajovamosifenykeptar
@sajovamkossuthkozhaz

Bartos Erika: Bogyó és Babóca

Boehme, Julia: A nagy Bori-könyv
Böszörményi Gyula: Kucó és más életszilánkok

Christie, Agatha: A kutya se látta

Eveleigh, Victória: A bátorság bajnoka

Eveleigh, Victoria: Póni születik
Farkas Nóra: Apa szeret!

Kertész Edina: A milliomos szamár

Lackberg, Camilla: Eltitkolt életek

Lackfi János: Mi az öröm? 

Meadows, Daisy: Anni, a tó bajnoka

Meadows, Daisy: Mazsi, a merész

Meisser, susan: A Bright nővérek
Monroe, Mary Alice: Ház a parton

Moriarty, Sinéad: A jó anya

Moser, Annette: Barátnők

Pellegrino, Nicky: Egy év Velencében

Reider, Katja: Uszodai történetek

Roberts, Nora: Merész vállakozás

Russell, Rachel Renée: Egy Zizi naplója-Cserediák
Slaughter, Karin: Azt hittem ismerlek

Smith, Dodie: Enyém a vár






