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SajóvámoSon 

„Élünk, vagyunk már ezer éve
Sok harcba', sok viharba', vészbe',

S mig a kereszt marad jelünk,
Dicső király, el nem veszünk!”

                           Reviczky Gyula
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK 
INFRASTRUKTURÁLIS 
FEJLESZTÉSÉNEK ÁTADÁSA 

2021. július 20.-án ünnepélyes átadásra került sor az 
alábbi projektek lezárásával:

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00015. kódszámú Egészség-
ügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Sajóvá-
moson. A projekt olyan infrastrukturális fejlesztéseket 
tartalmaz, mely során felújításra kerültek a háziorvosi 
rendelő- szolgálati lakás és védőnői tanácsadó épüle-
tei. 

Az épületek rossz energetikai jellemzőkkel bírtak. A 
felújítás során teljeskörű akadálymentesítés és meg-
újuló energia is beépítésre került. A projekt összkölt-
sége 60 millió forint volt. A Magyar Falu Program 
keretében a szolgáltatás eszközei   2.894.984,-Ft-ból 
bővülhettek az orvosi, védőnői hálózatban. A megva-
lósult projekt a településen élők számára minőségi fej-
lesztést jelentett. 

HELYI TERMELŐI PIAC ÁTADÁSA 

Átadásra került ezen a napon a Sajóvámosi Helyi Ter-
melői Piac, mely a Széchenyi 2020. pályázatok kereté-
ben 14,18 millió forintból valósult meg. 

A piactér infrastrukturális fejlesztése Sajóvámoson  az 
őstermelőknek, az egyéni vállalkozóknak biztosítja a 
helyben történő minőségi értékesítést. Sajóvámos köz-
ség önkormányzata térítésmentesen biztosítja a helyi 
piac igénybevételét, helypénzt nem kér a sajóvámosi 
árusoktól.
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KINCSES SZIGET ÓVODA 
UDVARÁNAK ÁTADÁSA 

A Kincses Sziget Óvoda udvarának felújítására került 
sor . A Magyar Falu Program keretében 4.999.997,-Ft 
támogatást nyertünk, melyből az óvoda kerítését, par-
kosítást betonozást sikerült megvalósítani. 
  
Az átadási ünnepségen jelen volt és az intézményeket 
átadta Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közgyűlés Elnök asszonya, Demeter Zol-
tán országgyűlési képviselő, Váradi Lajos Sajóvámos 
község polgármestere.
Tótszegi István görögkatolikus paróchus úr szentelte 
fel a létesítményeket.

Köszönjük Magyarország Kormányának és Demeter 
Zoltán országgyűlési képviselőnek a településünknek 
nyújtott segítséget.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGOS 
TEMPLOMFELÚJÍTÁSI PROGRAM 
SAJÓVÁMOSON

2021. május 14-én került sor a Templomfelújítási prog-
ram bemutatásának Sajtótájékoztatójára.
Soltész Miklós az egyházi és nemzeti kapcsolatokért 
felelős államtitkár úr tájékoztatójában elmondta, hogy 
Sajóvámos községben mindhárom felekezet a Görög 
Katolikus, a Református, a Római Katolikus egyen-
ként 15 millió forintos támogatásban részesült a Temp-
lomfelújítási programból. A sajtótájékoztatón részt vett 
valamennyi Borsod-Abaúj-Zemplén megyei országy-
gyűlési képviselő, egyházaink vezetői, a környező te-
lepülések polgármesterei.

Köszönjük a támogatást, és a lehetőséget, amivel meg-
újulhatnak templomaink.
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SPORTFEJLESZTÉSEK ÉS 
ESZKÖZBESZERZÉSEK ÁTADÁSA

2021. szeptember 26-án került átadásra a TAO támoga-
tásból megvalósuló sportfejlesztések, valamint közte-
rület karbantartását szolgáló eszközbeszerzések. 

Az ünnepélyes átadón részt vett Sajóvámos Község 
Országgyűlési képviselője Demeter Zoltán, a Borsod 
Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke Szabó 
Gergely, Sajóvámos polgármestere Váradi Lajos vala-
mint Kubik Zsolt a Sajóvámosi Sport Klub Egyesület 
elnöke.

VII.VÁMOS TOROS A JÁRVÁNYHELYZETT 
ALATT IS  

2021-ben a nagysikerű Vámos-Toros rendezvényünket 
a vírushelyzet miatt nem lehetett megtartani. 
Sajóvámos Község Önkormányzata 1-1 sertéssel támo-
gatta a helyi intézményeket, egyházakat és civil szer-
vezeteket nem akarta megszakítani ezt a hagyományt, 
ezért a VII. Vámos-Toros ilyen egyedi formában került 
megszervezésre. 

Köszönjük a csapatok nyitottságát és segítőkészségét 
ebben a nagy munkában, s reméljük, hogy a jó hangu-
lat mellett szép összegű adománnyal is gyarapodtak. 
2022-ben várunk minden Sajóvámosi és a településre 
érkező vendéget a VIII. Vámos-Toroson
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RENDEZVÉNYEK
GYERMEKNAPI KEDVESKEDÉSEURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 

KERÉKPÁROS KÖRTÚRA

A Kossuth Közösségi Ház a kialakult pandémiás hely-
zet miatt, sajnos nem tudta a hagyományos Családi 
Napokat megtartani, ezért úgy gondoltuk külön-külön 
meglepjük az óvodásokat és az iskolásokat egy kis mű-
sorral. Az óvodásaink a MIAMANÓ Színház előadá-
sában a Három kismalac című zenés mesejátékot lát-
hatták.
A Sajóvámosi Arany János Általános Iskola tanu-
lói a Miskolc Dixieland Band előadásában hallhatták 
a rajzfilmekben, filmekben előforduló jazz dalokat. 
Előadásukon keresztül próbálták szemléltetni a gyere-
keknek, ezeknek a zenéknek a „mindennapiságát”.
Az előadások végén minden gyermeket megajándé-
koztunk, így kívánva boldog, vidám, felhőtlen gyerek-
napot!

Hét település részvételével, szomszédolással egybekö-
tött bringa-túrán vettünk részt, 2021.09.18.-án. A nyá-
rias ősz utolsó napjait kihasználva, korosztálytól füg-
getlenül mindenki lelkesen tekert ebben a közösségben 
és tett egy kicsit az egészségéért is!

Reméljük mindenki jól érezte magát! Találkozzunk jö-
vőre is!
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Szeptember 8-án ellátogatott hozzánk Lakatos Leven-
te, aki ötszörös Aranykönyv-díjas író. 
Olvasható tőle több regény is, mégis az írói pályájának 
legnagyobb népszerűségét a Barbi bébi és a Szigor so-
rozat hozta meg. Nagyon is vártam személy szerint ezt 
a találkozót, hogy megismerhessem azt az embert, aki 
így tud írni.
Az író-olvasó találkozóra Levente pontosan érkezett.  
Mikor bejött a terembe ő a színpad szélén foglalt he-
lyet, hogy közelebb legyen hozzánk és egy könnye-
debb beszélgetés alakulhasson ki. A beszélgetés elején 
Szólya Zsuzsanna tett fel neki pár kérdést, majd a jelen 
levők is húztak egy-egy kérdést, amit fel is tettünk Le-
ventének. Az író készségesen válaszolt kérdéseinkre, 
egy roppant mondhatnám hétköznapi, szinte baráti be-
szélgetés alakult ki. 
A kérdések a sikerére, könyveire és írói munkájára vol-
tak főként fókuszálva. Elmondta, hogy gimnazistaként 
színésznek tanult. Ekkoriban 17 évesen kezdte el írni 
első regényét, melyet 20-as éveinek az elején adatott 
ki. De ugyanakkor foglalkozott modellezéssel, amit 
manapság is megmutat követőinek. Sok művészi akt 
készül róla, mely egyfajta visszaigazolás az egojának, 
mivel volt időszaka, amikor kissé túlsúlyos volt és na-
gyon sokat tesz egészségéért és külsejéért.
Majd a továbbiakban újságírással foglalkozott, mely-
ben sikereket ért el, már elég fiatalon, de sajnos a világ 
válság miatt elbocsátották és ekkor került inkább szá-
mára előtérbe a regényírás folytatása.
Azt vallotta magáról, hogy mindig is olyan magának 
való gyerek volt.

Visszatérve a regényírásra, Levente első nagy regénye 
a Barbibébi, hosszú évek munkája, mivel sokáig for-
málgatta ezt a regényét, mire kiadásra került. Ez a re-
génye volt az, amivel berobbant az írói világba. 

Írói munkáságára jellemző, hogy saját elmondása sze-
rint sokat ül az íróasztalánál, először egy füzetbe kezdi 
írni regényeit, melyeket folyamatosan visszaolvas, így 
számára könnyebb formálni. Mivel regényein hónapo-
kon keresztül dolgozik, mire elérik azon formájukat, 
hogy kiadásra kerüljenek.
Az inspirációt az emberek közötti kommunikációból, 
színészi játékokból nyeri. Mindig mindent megfigyel, 
folyamatosan figyeli a körülötte zajló dolgokat. 
Regényei főként az erotikus thriller és erotikus dráma 
vonalán mozognak. Vannak politikai tartalmú regényei 
is, mint a Szigor sorozat, de minden regényében meg-
jelenik az erotikus, szerelmi szál. Írói stílusa könnyed, 
nagyon is mai,modern mind hangvételében, mind a 
nyelvezetében.

Ugyanakkor Levente nem csak egy sikeres és népszerű 
író, hanem influencer is. Nagyon sokan követik, csak 
az instagrammon 72 ezer követője van. Segít állatmen-
helyeknek és foglalkozik a társadalmi visszásságokkal 
is, sok olvasójától kap olyan szomorú történeteket, 
amik megtörténtek.
Összegezve Levente egy roppant humoros és intuitív 
ember, ugyanakkor nagyon tehetséges író.  A beszél-
getés során egy rendkívül kedves, udvarias, kommu-
nikatív és laza, könnyed emberként ismerhettük meg. 
Számára nem volt olyan kérdés, amit meg ne válaszolt 
volna. Egy olyan légkör vagy inkább hangulat volt a 
beszélgetés során, mintha egy régi jó baráttal beszél-
gettünk volna.
A találkozó végén mindenkinek dedikálta a műveit és 
készített mindenkivel egy közös selfit is.
Bátran merem ajánlani bárkinek a regényeit, mivel na-
gyon is fogyaszthatók a művei és modernek.

Halászné Kutasi Erzsébet

Sajóvámosi
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EGYHÁZI HÍREK

REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYEI 
KÖZGYŰLÉS SAJÓVÁMOSON

Egyházmegyei Közgyűlésnek adott otthont a Sajóvá-
mosi Református Egyház 2021. július 3-án. A Bor-
sod-Gömöri Református Egyházmegye a Sajóvámosi 
Református Templomban tartotta meg évi rendes köz-
gyűlését mintegy 150 fő részvételével.

 

Az eseményen Pásztor Dániel főtiszteletű püspök úr 
is részt vett. Szabó Zoltán Sándor lelkipásztor nyitóá-
hítatát követően Tirk Tamás egyházmegyei gondnok 
nyitotta meg a közgyűlést, majd Váradi Lajos, Sajóvá-
mos község polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. 
A jelentések sorát Szőnyi Tamás esperes kezdte meg. A 
bizottsági jelentéseket követően ünnepi momentumra 
került sor, melyben az elmúlt évben megválasztásra ke-
rült és beiktatott egyházközségi lelkipásztorok ünnepi 
beerősítése történt meg.

 

A hivatalos alkalmat követően a vendéglátó Sajóvámo-
si Református Egyházközség a Közgyűlés közösségét 
ebédre hívta a Sajóvámosi Református Parókia udvarán 
felépített sátorba, ahol a vendégek kötetlen beszélgetés 
keretében tekinthettek be az egyházközségek életébe.

Köszönjük a rendezvény lebonyolításában résztvevő 
egyháztagoknak, presbitereknek, nőszövetségi tagok-
nak az önzetlen segítségnyújtást. Külön köszönet illeti 
Sajóvámos Község Önkormányzatát a teríték térítés-
mentes biztosításáért, Hernádkak Község Önkormány-
zatát a sátrak és a padok ingyenes felajánlásáért és a 
Sajóvámosi Polgárőr Egyesületet a rendezvénybiztosí-
tásért.
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KÖNYVAJÁNLÓ

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

FOLYÓIRAT AJÁNLÓ

Santos, José Rodrigues dos: A 632-es kódex, A 

végső titok

Walliams, David: Az éjféli banda

Corry, Jane: Hiba volt

Druart, Ruth: Míg Párizs aludt

Brown, Carolyn: A Magnólia Fogadó 

Hellinger, Bert: 

A forrás nem kérdi, merre visz az útja 

Kurcinka, Mary Sheedy: Eleven kölykök

Dempsey, Eoin: Fehér rózsa 

Bán Mór: Hunyadi: A szűz kardja 

GYEREKKÖNYVEK 
Santini, Gabriella: 

20 rendkívüli feltaláló, aki megváltoztatta a világot

Stilton, Geronimo: Belzebub Bon Bon serege

Végh Veronika: 

Álomszuszi álma, Az új lufi, A színtelen szivárvány

Symes, Ruth: 

Dixi és Vakkancs: két barát kalandja tűzön, vészen át

Walliams, David: Az éjféli banda

Bosnyák Viktória: A sirály a király? 

Lackfi János: 

Kerekítő százérintő: mai mondókák, ölbeli játékok

Mechler Anna: Nadin és a varázstégely 
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