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1./ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
PÁLYÁZATAINKRÓL.

A 2020-as év nem egyszerű év volt a vírus helyzet miatt. 
De ettől függetlenül a munka nem állt meg és a meg-
határozó fejlesztési programmal összhangban beadás-
ra kerültek a pályázatok, elkezdődhettek a fejlesztések. 
Ezekről szeretném Önöket  tájékoztatni:

PÁLYÁZATI FORRÁSOK:
• A piac kialakítása a végéhez közeledik, és tavasszal 
megnyithatjuk kapuit. Ránk háruló feladat volt a kiszol-
gáló helyiség, parkoló és a környezet kialakítása.

• Az egészségügyi pályázatunk befejeződött az évben. A 
védőnői szolgálat külső-belső felújításon esett át, illetve 
az orvosi rendelő külső-belső felújítása történt meg és 
a szolgálati lakás külső rekonstrukciója, a környezet ki-
alakítása, parkosítás, kerítés építés a közfoglalkoztatot-
tak és a karbantartó csoport munkáját dicséri.

• Az óvoda udvar felújítása pályázat is befejeződött. 
Szép és esztétikus udvaron játszhatnak majd a gyerme-
kek tavasztól.

• A Magyar Falu Program keretén belül járdákat is épí-
tettünk és építünk, melyre csak anyagköltséget adtak, a 
munkaerőt a fizikális megvalósításhoz az önkormány-
zat biztosította. A Közösségi Ház előtt lévő buszváró 
térköves burkolatot kapott teljes hosszában, illetve a kö-
zös hivatal előtti járdaszakasz, az egészségügyi komple-
xum közötti járdaszakasz fog még az idén megújulni.

EBBEN AZ ÉVBEN BENYÚJTOTT 
PÁLYÁZATAINK:  
• A Magyar Falu programban közterület karbantartást 
szolgáló eszközbeszerzés céljára nyertünk 12 millió 
forintot, mely gép beszerzése folyamatban van, amely 
nagyban fogja befolyásolni a településen végzett munka 
hatékonyságát. 
• A Belügyminisztériumhoz kötelezően ellátandó ön-
kormányzati feladatokra benyújtott pályázatunk a Kö-
zös Hivatal címen sikeres volt, melyre 30 millió forintot 
nyertünk. 
• A Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök 
beszerzésére került sor az orvosi rendelő és a védőnői 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
tanácsadó számára 3 millió forint értékben. 

• A Magyar Falu Programban szolgálati lakás kialakí-
tására, felújítására nyertünk megközelítőleg 28 millió 
forintot, melyen az egészségügyi fejlesztéseink végéhez 
értek. A szolgálati lakás belső is megújulhat. 

• Ígéreteinkhez híven tervben volt a Falumúzeum ki-
alakítása a Hivatal udvarán, mely célra önálló pályázati 
lehetőség nincsen, viszont lépcsőzetesen el tudtunk in-
dulni, mely projektben az első feladat a helyi polgár-
őrséggel karöltve nyert 6 millió forintból tetőszerkezet 
és a veranda felújítása Helyi civil szervezet támogatási 
jogcímen.

• Településünk szálláshely hiányában is nagy gondban 
van, ezen okból adtuk be a Magyar Falu program kere-
tén belül az Elhagyott ingatlanok vásárlására irányuló 
pályázatunkat, melyen szintén sikeresek voltunk, s erre 
a célra ideális „ Debreczeni féle „ ingatlant meg tudjuk 
vásárolni. 

• Az országos faültetési program keretén belül szintén 
pályáztunk települések közterületeinek fásítására, me-
lyet szintén támogattak és közte voltunk annak a közel 
négyszáz településnek Magyarországon, akik fák ülte-
tésével díszítették lakhelyünket, növelve ezzel a zöldfe-
lületet.

• TAO-s pályázatra való önkormányzati közreműkö-
désünk is még ezévben révbe ér. Mint tudjátok a helyi 
egyesületnek van egy függőben lévő 30 millió forintos 
infrastrukturális pályázata, melyhez 9 millió forintos 
önrészre lenne szükség, de sikerült azért lobbiznunk a 
megyei és országos labdarúgó Szövetségnél, hogy ezt az 
önerőt is TAO-s forrásból tudjuk feltölteni, így az ön-
kormányzatnak nem kerül pénzébe a beruházás, így el-
hárulnak az anyagi akadályok e beruházás elől és 2021. 
június 30-ig gond nélkül megvalósulhat. 

• A Magyar Falu program keretében augusztusban már 
említettem nektek, hogy sikeres lesz az Arany János Ál-
talános Iskola infokommunikációs fejlesztési pályázata. 
Ez Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr telepü-
lésünkkel szembeni lojalitásának és szimpátiájának kö-
szönhető.
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• Idén is pályáztunk szociális tűzifa beszerzésére. Pályá-
zatunk alapján   127 m3 tűzifát ítéltek meg községünk-
nek.

• Benyújtásra került a REKI (rendkívüli települési tá-
mogatás) mely pályázatot december hónapban bírálnak 
el.

2./ KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL ÉS 
SAJÁT ERŐBŐL MEGVALÓSULÓ TEVÉ-
KENYSÉGEK:
         
Közfoglalkoztatásban a már megszokott tevékenységek 
a parkosítás, uborka termesztés és sertés tartás mellett a 
pályázathoz tartozó már előbb említett környezet kiala-
kításokat végezték. 
Óvoda udvar parkosítás, kerítés építés, akadálymente-
sített rámpa felújítása, a focipályát az óvoda udvartól 
elválasztó betonelem kerítés építése.
A Széchenyi utcai buszmegállóban még az évben fedett 
bicikli tároló kialakítása. Az évben is oda figyeltünk a 
csapadékvíz elvezetők karbantartására, amely a telepü-
lésen rég elhanyagolt probléma volt. Így a Déryné utca 
, Petőfi utca ,és  a Széchenyi utca  árkainak egy része 
kerül  tisztításra. Ezek mellett nagy átereszek tisztítása 
történt meg a Rákóczi utca végén, a Széchenyi – Petőfi 
utca kereszteződésében, illetve a Hunyadi- és Déryné 
utca elágazásában.

A legmélyebb árkokhoz a forgalmasabb részeken a bal-
esetveszély elkerülése érdekében korlátokat készítet-
tünk és még fogunk ebben az évben. A Közös Hivatal 
udvar rendezése , térkövezése, belső parkoló kialakítása 
is megtörtént, mellyel így megoldódtak a rendelő előtti 
parkolási nehézségek .
Azt gondolom, hogy az elért eredményekre büszkék le-
hetünk a viszontagságos 2020. év ellenére. 

3./ A VÍRUS HELYZETBEN 
KIHIRDETETT RENDELETEINK:

• 9/2020.(XI.23.) rendelet a szociális tűzifa támogatás 
helyi szabályairól.
• 10/2020.(XI.23.) A helyi termelői piac létesítéséről és 
üzemeltetéséről. 
A rendeletek részletesen olvashatóak a www.sajovamos.
hu honlapon, valamint a hirdetőkön.

SAJÓMENTI KERÉKPÁROS 
KÖRTÚRA 

Nyárias ősz utolsó napját kihasználva, a környező tele-
pülésekkel közösen tettük meg a kerékpártúrát. 
A körtúra megszokott menetrend szerint zajlott, meg-
határozott sorrendben, érintve a településeket, melyek 
részállomásként szolgáltak a résztvevők számára.
Valamennyi pihenőponton frissítővel várták a mezőnyt, 
a sajókeresztúri befutóban a helyiek krumplilángossal 
fogadták kerékpozókat.
Közösen tettünk a saját és közösségeink egészségéért!
Jól sikerült nap volt!
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MIKULÁS 2020

Sajóvámos Önkormányzata a Mikulással és segítő Ma-
nóival 2020. december 3-án megajándékozott minden 
gyermeket településünkön. A gyerekek nagy örömmel 
és szeretettel fogadták őket.
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RENDEZVÉNYEK

 A TERMÉSZET A JÖVŐNK ZÁLOGA.

A Magyar Kormány célja a klímaváltozás elleni fellépés, 
amiben jelentős szerepe van az Agrárminisztérium által 
kezdeményezett Országfásítási Programnak.
Településfásításra Sajóvámoson 2020. október 22-én ke-
rült sor.
Az eseményen részt vett dr. Feldman Zsolt mezőgazda-
ságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Demeter 
Zoltán Sajóvámos Község Országgyűlési képviselő, Váradi 
Lajos polgármester, valamint az erdészet szakemberei és 
településünk lakói.
Az Államtitkár úr kiemelte, hogy az éghajlatváltozás ha-
tásait, erdősítéssel, fásítással lehet mérsékelni, ebben az 
állam egyaránt támogatja a gazdákat, a településeket és a 
helyi szervezeteket is.

A Vidékfejlesztési Program komoly lehetőséget jelent 
az Önkormányzati erdőterületek és fásítások, belterületi 
zöldfelületek növelésében.
A belterületi fásítással hozzájárulunk a közös céljaink el-
éréséhez, az egészségesebb környezet megteremtéséhez, 
az élhetőbb település kialakításához és a klímaváltozás 
hatásainak enyhítéséhez.
A Rákóczi utcán huszonhárom szilfa gazdagítja Sajóvá-
mos zöldterületét. 

ORSZÁGOS  FÁSÍTÁSI PROGRAM 2020

„Magyarnak lenni: nagy s szent akarat, Mely itt reszket 
a kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva: 
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva”    
                                                           Sajó Sándor

KOSZORÚZÁS 
AZ 1956-OS EMLÉKMŰNÉL 
ÉS A HŐSI EMLÉKMŰNÉL
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Itt vagyunk… Jól vagyunk most itt?

Örömmel olvastam a Kossuth Közösségi Ház plakátját: 
Pál Feri atya előadása lesz nálunk. Nálunk, itt? 
Évek óta olvasom írásait, amelyek nemcsak általános 
lélektani helyzetekről szólnak, hanem pedagógusként, 
kamaszokat terelgető (és nagyon szerető!) osztályfő-
nökként is kaptam belőlük egy-két kipróbált és bevált 
tanácsot a munkámhoz. Az előadására nagyon kíván-
csian mentem: végre most élőben láthatok egy igazi 
Nagy Pszichológust! Az előadásán többször is meglepe-
tést okozott nekem, ám ezek a meglepetések igazolták, 
hogy valódi szakembert hallhattam.

Először akkor néztem nagyot, azaz magasat, amikor 
megláttam: kiemelkedett közülünk. Jó jó, tényleg, ma-
gasugró volt… Kedvesen, szelíd mosollyal beszélgetett 
a szervezőkkel. Azután felállt a színpadra, és egy pil-
lanat alatt mást láttunk: egy energiával teli, hatalmas 
gesztusokkal magyarázó…  én nem is tudom, kit lát-
tunk! Eltelt az első öt perc, már megtudtuk, hogy ő ka-
tolikus papként pszichológiával foglalkozik és tanít is, 
és azt is, hogy lehet a múltban is, a jövőben is élni, de 
inkább válasszuk a jelent. 

Meglepett az előadói stílusa, de amikor éppen az járt 
az eszemben, hogy hát én vagyok annyira kíváncsi és 

jólnevelt, hogy végighallgatom az előadást, akkor elő-
rejött a színpadon, és mosolyogva rákérdezett, hogy 
hányan nem hallottuk még őt, ezután megnyugtatott, 
hogy hát igen, ez az ő stílusa, ne aggódjunk, tudja… Pe-
dig a maszk alatti mosolyunkat nem is láthatta és akkor 
történt a varázslat. 

Ettől a pillanattól kezdve előadása nemcsak a színpadon 
hangzott el, hanem együtt tudtunk vele gondolkodni. 
Mesélt történeteket, aminek már tudtuk a végét, pedig 
most hallottuk először, feltett kérdéseket, amelyekre 
éreztük a választ. 
Megtanultuk Tőle, hogy akkor vagyunk jól most, a je-
lenben, ha a múltat és a jövőt rendbe tesszük. Ami el-
múlt, azt nem szabad letagadni, túlságosan megszépíte-
ni pláne! A múltunk az oka annak, hogy most ilyenek 
vagyunk, de ne hagyjuk, hogy a jelenben is meghatá-
rozza döntéseinket. A jövőt pedig tervezni kell: rövid és 
hosszútávú, de életen túlmutató terveinknek is kell len-
nie ahhoz, hogy most jól legyünk! Hogy hogyan? Mit is 
hagyhatunk magunk után? Mit is vihetünk magunkkal? 
Egy kisgyermek illatát, a társunktól kapott szendvicse-
ket, a négylábú barátunk farkcsóválását… És nekünk is 
a szeretetünket kell már most előre elküldenünk, ami 
akkor is működik majd, amikor mi már nem leszünk!

Az utolsó meglepetés még mindig tart: akármikor 
eszembe jut ez a hétfő este, még mindig úgy látom a 
gondolatok bölcsességét, mintha még a Közösségi Ház-
ban lennénk.

Köszönjük Pál Feri atya!

Németh Anna

PÁL FERI ATYA SAJÓVÁMOSON
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HOGYAN SEGÍTSÜK GYERMEKEINKET A 
TANULÁSBAN ÉS AZ ONLINE OKTATÁSBAN.

Ezzel a címmel került sor egy nagyszerű előadásra 2020. 
szeptember 28-án a Kossuth Közösségi Házban. A beszél-
getést, közös gondolkodást Németh Anna pedagógus tar-
totta.

Sokan vannak, akik tanulási problémákkal küzdenek. 
Végtelennek tűnő órák a könyv fölött, magolás, a szöveg 
értelmezés nélküli megtanulása, többszöri elolvasás után 
is ismeretlennek tűnő anyagrész. Mi az oka, hogy ennyire 
nehéz a többségnek az új információk elsajátítása? Egy-
szerűen az, hogy nem tanuljuk meg, hogyan kell tanulni. 
Nem a „tuti módszert” kaptuk az előadótól, amitől egy 
csapásra megoldódnak a problémák, hanem kaptunk né-
hány tanácsot, egyfajta új szemléletű útmutatást a tanulás 
folyamatának megkönnyítésére. Például a kreatív gondol-
kodás fejlesztése a házi feladaton keresztül a szülők segít-
ségével, gondolkodásmódok típusai, vagy a közös tanulás 
= közös öröm. Motiváljuk a gyerekeinket, hogy legyenek 
céljaik, és ezek elérése miatt tanuljon, ne a külső elvárá-
soknak akarjon megfelelni.

Másképpen tanul az, aki sokat szeret mozogni, máskép-
pen az, aki inkább a hallott információra, másképpen az, 
aki pl. a látottakra emlékszik jobban. Jó tehát megismerni 
a tanulási stílusunkat, mert így könnyebbé tudjuk tenni a 
tanulást. 

Az előadás abban nyújtott segítséget, hogy nekünk szü-
lőknek mennyi mindent lehet figyelembe venni gyerme-
keink tanulásával, a mi hozzáállásunkkal kapcsolatban, 
annak érdekében, hogy a régi beidegződéseinken változ-
tatni tudjunk, valamint mi szülőként mit tudunk tenni, 
hogy kiegyensúlyozott és kevésbé kimerült tanulókká vál-
janak gyermekeink. 
Ehhez hasonló, megszívlelendő apró lépésekkel tehetjük 
könnyebbé gyerekeink iskolás éveit, mondhatni mindany-
nyiunk életét. Köszönjük Annának a témában való lelkiis-
meretes, alapos felkészülést és a nagyszerű előadást.

KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

NYÁRI TÁBOR

Nemcsak egy rendhagyó tavaszt tudhattunk magunk 
mögött, az idei nyár is eltért a megszokottól.
A nyári tábort idén különleges jogszabályok betartásá-
val Sajóvámos Község Önkormányzata támogatásával 
kerülhetett megszervezésre.
Kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a fertőtlenítésre, a 
gyerekek tábor előtti higiéniás oktatására.
A nyári pihenés legszebb formája a táborozás a gyerme-
kek számára, segítség a szülőknek.
A táborozás során igyekeztünk mozgalmas, tartalmas, 
játékokban gazdag tábort biztosítani a gyerekeknek. 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2020

Az idei év témája: „A könyvtárak az emberekért – Ün-
nepeljünk együtt!
Községi Könyvtárunk is csatlakozott az Országos 
Könyvtári Napok programsorozathoz.
2020. október 9-én rendezvénnyel vártuk az érdeklődő 
gyerekeket. A délutánt egy könyvtárismertetővel kezd-
tük, majd egy szívhez szóló mesefilm vetítéssel zárult a 
program.
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EGYHÁZI HÍREK

LELKI FELTÖLTŐDÉS TELEPÜLÉSÜNK 
SZÜLÖTTÉVEL, TÖTÖS ROLAND OPERAÉNE-
KESSEL.

Mindannyian nehéz időket élünk, hiszen a zene, a szín-
ház és a kultúrának számos élő megjelenése most hi-
ányzik az életünkből.
A Sajóvámosi Református Templomban három éve 
minden évben hagyomány jelleggel az egyházi zenében 
is jártas énekesek, zenekarok fellépésének lehettünk 
szem és fültanúi.
Az idei koronavírus okozta járványhelyzet alakulá-
sa miatt bizonytalan volt, hogy 2020 évben egyáltalán 
tartható e koncert.

Az idén nagy megtiszteltetés ért bennünket, hiszen te-
lepülésünk szülöttét, Tötös Roland operaénekest hall-
hattuk a templom falai között énekelni.
Tötös Roland életének gyermekkorától része volt a 
zene. Emlékszem, amikor kisiskolásként az édesapja, 
Tötös István kísérete mellett énekelte a slágereket a he-
lyi rendezvényeken, bálokon. Ki gondolta volna, hogy 
az a fiú egykor főszerepeket fog énekelni a hazai szín-
házainkban?

Operaénekesi pályáját 2010-ben a Miskolci Nemze-
ti Színházban kezdte, ahol 2013-ban elnyerte az „Év 
Hangja” díjat. 2015-ben felvételt nyert a Budapesti 

Honvéd Férfikarba. 26 évesen debütált a Pécsi Nemzeti 
Színházban. Pécs mellett az ország többi kőszínházá-
ban, Miskolcon, Győrben, Szegeden is énekelt fősze-
repeket. Számára a közönség szeretete a legfontosabb. 
Hitvallása, hogy a benne rejlő érzéseket úgy próbálja 
meg átadni a közönség számára, hogy maradandó szép 
élményekkel gazdagodhassanak.

2020. szeptember 20-án Tötös Roland csodálatos hang-
jába remegtek bele a Sajóvámosi Református Templom 
falai és a jelenlévők szívei. 
Roland repertoárjában hallhattunk egyházi énekeket, 
mint például Franz Schubert: Ave Maria, stb. Olasz dal-
lamokat is felcsendített (O sole mio, Per te, Torna Surri-
ento, Santa Lucia). Többször is megemlítette, hogy nagy 
példaképe Luciano Pavarotti. A magyar kultúra ékessé-
geit sem hagyta ki, az egyik legszebb népdalt adta elő: 
A csitári hegyek alatt. Végül a magyar szívek számára 
Erkel Ferenc: Bánk bán - Hazám, hazám című előadása 
okozott igazán melengető és felemelő érzést.

Kedves Roland! Köszönjük, hogy megtiszteltél bennün-
ket az előadásoddal. Mi, sajóvámosiak nagyon büszkék 
vagyunk Rád! További munkásságodhoz kívánunk 
erőt, egészséget, kitartást és sok sikert!

Rőczeiné Jancsurák Judit
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KARÁCSONYI KULCSOK

Talán 10 éve történt a csereháti papi szolgála-
tom alatt. A templomajtón olyan zár volt, ami 
kis ügyességet igényelt a zár nyitójától. Ha 
nem, a megfelelő pozícióban volt a kulcs, a zár 
nem nyitott ki. Egy alkalommal Máriapócsra 
mentünk zarándoklatra, s akik otthon maradtak 
nem tudták kinyitni a templom ajtaját, így el-
maradt a vasárnapi Szent Liturgia. 

A kulcs jelentőségét csak akkor érted meg, ha 
ott állsz lakásod vagy házad bezárt ajtaja előtt, 
és nem találod zsebedben a kulcsot…
Mindenhez szükséged van egy kulcsra! Sőt! 
Mindenkihez szükséged van egy kulcsra!

Ahhoz, hogy az emberek és a dolgok titkát 
megértsd és fölfedezd, szükséged van egy 
megfelelő kulcsra! Ha nincs ilyen kulcsod, az 
emberek, a dolgok örökre bezárulnak előtted. 
Látod ugyan őket, de nem érted meg soha a tit-
kukat.
És, ha nem érted meg az emberek és a dolgok 
titkát, akkor csak felszínesen élsz és szegény 
maradsz!

Igy van ez hitünk titkaival is! Főként így Kará-
csonykor.
Ha meg akarod érteni például, hogy mi a kö-
zelgő Karácsony titka, akkor nem elegendő, ha 
csak a karácsonyi meséket és történeteket ol-
vasod. Szükséged van egy pár kulcsra, hogy a 
Karácsony titkát valóban megértsd.
Az első ilyen kulcs: a csend kulcsa.

Minduntalan keresned kell egy csendes helyet, 
ahol a Karácsonykor történteket szívedben for-
gathatod. Talán a templom csendje alkalmas rá. 
Csak a szívével lát jól az ember! - mondja An-
toine de Saint Exupéry. Amit a szíveddel meg-
értettél, azt soha nem felejted el!
A második kulcs: a szívvel való hallás kulcsa.

Nem elég füleddel hallanod a karácsonyi tör-
téneteket, szíveddel kell meghallanod őket. 
Ugyanis Karácsonykor Isten szívével hallgatta 
meg az emberek sóhaját.
És mert „…a hit hallásból ered”– mondja Szent 
Pál a rómaiakhoz írt levélben..

A harmadik kulcs: a felkerekedés kulcsa.
Nem elég, ha az ünnepek alatt csak otthon ülsz. 
Még ha Pandémia is van a világban El kell 
menned Betlehembe, amint a pásztorok és a 
bölcsek is felkerekedtek és elmentek s ott rá-
találtak Isten Fiára. Nekem hol van Betlehem? 
tehetjük fel a kérdést saját magunknak. Isten 
azt akarja, hogy keressük és megtaláljuk Őt.
A negyedik kulcs: az imádás és a csodálkozás 
kulcsa.
Az ember addig marad fiatal, míg csodálkozni 
tud!
Nem elég pár nap után napirendre térned a ka-
rácsonyi dolgok fölött. Le kell borulnod, le kell 
térdelned az isteni Gyermek előtt, és csodálnod 
kell az Ő ember-szeretetét. Mert Isten azért lett 
emberré, hogy bennünket , közel vezessen az ő 
isteni szeretetéhez. Csak így érted meg Kará-
csony igazi titkát!

Ezek négy kulcsot fogja megnyitni számodra a 
Karácsony titkához vezető nagy kaput!
Használd a kulcsokat! Lépj be rajta! 
Áldott karácsonyt kívánok szeretettel!
        
    Tótszegi István

görögkatolikus parókus
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KÖNYVAJÁNLÓ

Magyar nemzet , Kiskegyed, Vidék íze, Lovas nemzet, Kertbarát magazin, Mozimánia, Buci maci, 
Blikk nők otthon és kert

FOLYÓIRAT AJÁNLÓ

Grecsó Krisztián: Isten hozott: a Klein napló

Grey, Anthony: Kémjátszma a Bahamákon

Gucci, Patricia: Gucci: egy sikeres dinasztia 
története 

Kádár Annamária: Mesepszichológia - Az érzelmi 
intelligencia fejlesztése gyermekkorban

Kádár Annamária: Mesepszichológia 2. Útravaló 

kényes nevelési helyzetekhez

Merle, Robert: Íme a király!

Pál Ferenc: Ami igazán számít, A szorongástól az 
önbecsülésig, A magánytól az összetartozásig

Santos, José Rodrigues dos: Az Isteni formula, 
Salamon kulcsa

Shukri, Laila: Perzsa gyűlölet

Toon, Paige: Öt év múlva

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!

GYEREKKÖNYVEK 
Anido, Gerardo: A lovak története (Olvass velünk!)

Arany László: Az aranyszakállú ember 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca énekel 

Bosnyák Viktória: A sirály a király?

Bosnyák-Knézics-Dudás: Rém jó könyvek 1-5 szint

Braun, Christina: Sarkvidékek ( Mi micsoda)

Harrison, Paula: A kis unikornis,A kis viharsárkány

Lackfi János: Életem első könyve, 

Jóság néni csokija 

Makos Ádám: Lándzsahegy

Meadows, Daisy: Mazsi a merész

Mester Györgyi: Zizi naplója: tizenkét évvel később

Mészöly Ágnes: A királyné violája (gyermekregény)

Nógrádi Gábor: Papa, ne már!

Stilton, Geronimo: A barátság próbája, 
A nagy dinoszauruszverseny, A T-rex fogságában
Tielmann, Christian: Berci azt mondja, állj!, Berci 
Rozinál alszik
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