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A korábbi évekhez hasonlóan idén is ünnepséggel 
készült Sajóvámos  államalapító királyunk napjára. Már 
kora délelőtt megkezdődött a program a helyi vendéglá-
tóegységek focibajnokságával. Idén is remek meccseket 
láthattak a  szurkolók.

A szélesebb nézősereg számára a programok délután 
kezdődtek. Egy órától a Kalamajka bábszínház várta a 
legkisebbeket, két órától pedig a Pénzügyőr Fúvósze-
nekar adott pompás koncertet. Három órától a Miskolci 
Musical- és Dalszínház éneke- és tánca szórakoztatta 
az egyre népesebb közönséget. Közben a kicsiket ingye-
nes ugrálóvár és arcfestés, valamint játszóház várta.

A hagyományosan négy órakor kezdődő ünnepi műsort 
Komjáthy Lajosné polgármester asszony köszöntője 
nyitotta, utána a három helyi egyház vezetője mondott 
beszédet, majd megáldották a kenyeret. Az új kenyeret a 
helyi Arany János Általános Iskola tanulói kínálták kör-
be a vendégeknek. Az ünnepi  műsort az Óvoda ballagó 
gyerekeinek, és az Iskola tanulóinak versei és tánca, 
illetve a Sajóvámosi Népdalkör aratódalai zárták. 

Folytatásként Tóth Biankát és Tóth Boldizsárt, két fi-
atal, de már komoly versenyeken is remek eredményeket 
elért latin táncost csodálhatott meg a közönség. A műsoruk 
után következő gyermektáncverseny zsűrijét is ők adták, 
elmondásuk szerint az utánpótlás úgy látják biztosított.

SZENT ISTVÁN-NAP SAJÓVÁMOSON

17:30-kor lépett a színpadra a nap sztárvendége:
KOVÁCS KATI. Fantasztikus hangjával és egyéniségé-
vel, fülbemászó dallamaival, és még most is hihetetlen 
bájával valósággal elvarázsolta a publikumot.

Az őt követő három helyi tánccsoportnak szintén ha-
talmas sikere volt. Mind a Sajóvámosi Néptánccso-
port, mind az újonnan alakult Dream Dance, és az Art 
Revolution tánciskola helyi tagozata kitett magáért, új, 
vagy felújított koreográfiákkal, szép ruhákkal, és mosoly-
gós arcokkal léptek a parkettre. 

Este a Becman Stuntrix Madness motoros 
kaszkadőrshowja tette még emlékezetesebbé a napot, 
látványos akcióik és fényeik hosszan tartó emlékek lesz-
nek a benzingőz szerelmeseinek.

A sötétség beálltával tábortűzgyújtás és kívánságlam-
pion-eregetés után kezdődött az utcabál, mely hajnalig 
tartott.

Több fotó a www.sajovamos.hu oldalon
Kelemen Gábor



K ö r j e g y z ő s é g ü n k t ő l 
nyugdíjba vonult Kovács 
Tamásné, Aranka, akinek 
ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani, az itt eltöltött 
áldozatos és példamutató 
munkájáért.

Dolgozónk július 1-én a 
Köztisztviselői Napon „A Köz 
Szolgálatáért” elismerő ki-
tüntetés Ezüst fokozatában részesült.  

Pénztárosi, és egyéb feladatait  Baranyiné Ferenczi   Ka-
talin vette át. A közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyin-
tézői teendőket Körtvélyesi Julianna közfoglalkoztatott 
látja el, aki pályakezdő és ez az első munkahelye.  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Sajóvámosi Népdalkör, a Sajóvámosi Néptánco-
sok, valamint a Körjegyzőség dolgozói Vámosladányba 
kaptak meghívást, ahol egy megállapodás született 
Vámosladány (Szlovákia) – és Sajóvámos Önkormány-
zata között.  A hivatalos „testvér látogatáson túl” barátsá-
gok szövődtek, és eltölthettünk közösen egy tartalmas, 
gyönyörű napot.

Testvér-községi megállapodásunk a következő célkitű- »
zéseket tartalmazza:

Szorgalmazni a civil szervezetek közötti kapcsolatok • 
elmélyülését, főként az oktatás, kultúra és sport te-
rén.
Fejleszteni a közös gazdasági, falufejlesztési, turisz-• 
tikai programokat.
Megalapozni a történelmi egyházak közti együttmű-• 
ködést.
Kiemelt figyelmet szentelni az ifjúság közötti baráti • 
kapcsolatos elmélyülésének.

Olga Kollárdiová polgármester asszony valóban nagy  »
szeretettel fogadta a sajóvámosiakat, és jól eső érzés 
volt, hogy az est végén a Faluháza nagytermében kö-
zösen énekeltük a „Hegyek völgyek „ című dalt.
Vámosladány  település képviselői,  lakosai  nagy  sze- »
retettel fogadtak minket.
Az utcák fel voltak díszítve színes szalagokkal, a ven- »
dégváró asztalok telis-tele voltak a házak előtt fino-
mabbnál-finomabb süteményekkel. A magyarság érzé-
se mindenki lelkét átmelengette.

2011. szeptember 1. napjától módosult a 
lakásfenntartási támogatás rendszere

  Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 2011. szeptem-
ber 1-től jelentősen átalakult a lakásfenntartási támoga-
tás. Augusztus 31-ével megszűnt a szociális alapú gázár- 
támogatás és beépült a lakásfenntartási támogatásba. Az 
új támogatást a helyi önkormányzatnál kell igényelni. La-
kásfenntartási támogatást a fűtéstámogatáson túl többek 
között lakbérre, albérleti díjra, csatornahasználati díjra, 
a szemétszállítás költségeire, villanyáram, víz és gázfo-
gyasztás költségeire lehet kérni. 

Újdonság az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a 
gázzal fűtők mellett azok is igénybe vehetik az új lakás-
fenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy 
más módon fűtenek. A támogatási kérelmeket a helyi 
önkormányzathoz kell benyújtani, amely jövedelem- és 
vagyonvizsgálatot végez, és elsősorban természetben 
állapítja meg a támogatást.   
  
Milyen előnyei vannak még az új támogatási rendszernek? 

Az új támogatási rendszer egyszerűbb lesz. A jogosult-
ságot biztosító jövedelemhatár emelése lehetővé teszi, 
hogy a korábbi energiatámogatási rendszer jelenlegi 
jogosultjai továbbra is kaphassanak támogatást. Annak 
köszönhetően, hogy a fűtéstámogatás is beépül a lakás-

* * *

* * *

Tisztelt Olvasóink !

Tájékoztatjuk Önöket  néhány – a korábban
megjelent újság óta – történt változásokról

Megkezdődött a Népszámlálással
kapcsolatos teendők előkészülete

Megtörtént a körzetesítés, a felülvizsgálók és a szám-• 
láló biztosok kijelölése.
Szeptemberben az összeírók részt vesznek egy to-• 
vábbképzésen, majd megbízás alapján látják el fel-
adataikat. Az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. 
november 30. között kell végrehajtaniuk. Az adatszol-
gáltatás kötelező. Aki interneten válaszol az összeírási 
kérdésekre, kap egy un. Tértivevényt, és annyi a teen-
dője, hogy felmutatja a kijelölt összeírónak, hogy ő már 
elküldte az enepszamlalas.hu-ra az adatait.
A népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. Törvény szól. • 
A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természe-
tes személyek , a lakó- és üdülőegységek, valamint 
a közösségi elhelyezést szolgáló intézetek adatainak 
összeíratására tejed ki. Az adatszolgáltatás kötelező! 
Az adatszolgáltatásra köteleseknek a népszámlálás 
körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően kell 
megadni. Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, 
a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a 
nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.    
Az összeíráson kívül internetes adatszolgáltatásra is • 
lesz lehetőség.
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fenntartási támogatásba, nem kell két, hasonló célokat 
szolgáló támogatási rendszert párhuzamosan működtet-
ni. Így kiszűrhetőek a támogatást jogosulatlanul igénybe-
vevők. 

Az átalakítás fő célja az ellátásra jogosultak körének 
kibővítése, vagyis az energiatámogatás megszűnése 
miatt ellátás nélkül maradó jogosultak befogadása az új 
rendszerbe. 
     
Milyen jövedelemhatárig lehet igényelni a támogatást? 

Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli 
a jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény         
71. 250 Ft-ban, az öregségi nyugdíjminimum 250 szá-
zalékában határoz meg (a korábbi 150 százalék he-
lyett). 

Milyen más feltétele van még a lakásfenntartási
támogatásnak? 

A lakásfenntartási támogatás rendszerében a jövedel-
mi jogosultsági feltételek módosítása mellett két új elem 
is megjelenik: a fogyasztási egység, valamint a vagyon-
vizsgálat. 

A jövedelemszámítás alapja, a jelenlegi egy főre jutó 
jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét 
jobban kifejező, fogyasztási egységre jutó jövedelem 
lesz, amely reálisabban jeleníti meg az adott háztartás 
jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és 
a kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével 
nem egyenes arányban növekednek. 

Annak érdekében, hogy a támogatás a korábbinál 
igazságosabb és hatékonyabb legyen, a lakásfenntar-
tási támogatás feltétele a jövedelem- és vagyonvizsgá-
lat, amelyet a helyi önkormányzat végez el. A támoga-
tást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatával az a cél, 
hogy kiszűrhetőek legyenek a támogatást nem jogsze-
rűen igénylők, növelve ez által az ellátás célzottságát és 
hatékonyságát. 
     
Hogyan számítják az egy fogyasztási egységre jutó        
jövedelmet?

A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem 
helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifeje-
ző fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz. A háztartás 
első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a második: 0,9; 
minden további nagykorú arányszáma 0,8; a háztartás 
első és második kiskorú tagjának arányszáma szemé-
lyenként 0,8 és minden további kiskorú tagjának arány-
száma tagonként 0,7. 
     
Mit jelent a vagyonvizsgálat? 

Az önkormányzat a támogatás megítéléséhez jövede-
lem- és vagyonvizsgálatot végez.
A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a 
járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell 
figyelembe venni, nem kell azonban beszámítani a kérel-
mező (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott ingat-
lanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgás-
korlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű értékét. 
     
Pénzben vagy természetben kell nyújtani a támogatást? 

A törvény értelmében a lakásfenntartási támogatást el-
sősorban természetben kell nyújtani. 

A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres kiadá-
sokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmara-
dása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben 
veszélyezteti. 

Pontosan, hogyan történik a természetben nyújtott támo-
gatás? 

 A természetben nyújtott támogatás esetén az ügyfél 
nem kap kézhez pénzt, hanem az önkormányzat közvet-
lenül a közüzemi (gáz, áram, szemétszállítás, stb.) szol-
gáltatók felé fizeti a megállapított lakásfenntartási támo-
gatás összegét.

Eddig jogosult voltam a lakásfenntartási támogatásra. 
Újra kell igényelnem? 

Amennyiben Ön eddig már jogosult volt a lakásfenntar-
tási támogatásra, úgy jelenleg nem kell új igénty benyúj-
tania, azt a megállapító határozatban foglalt ideig válto-
zatlanul megkapja. 
    

Az új  kérelemhez csatolni kell a szolgáltató vállala-
tok által kiadott utolsó havi számlákat, a kérelmező és 
a vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozatát, a 
kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rend-
szerességgel járó – nem vállalkozásból származó – jö-
vedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelmét. 

A nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalko-
zásból származó jövedelem esetén a kérelem benyúj-
tásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap 
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazo-
lást, gyermektartásdíjról szóló igazolást, ösztöndíjra vo-
natkozó igazolást.   

A törvény  1 személyes háztartás esetében     35 m2

      2 személyes háztartás  esetében   45 m2

                  3 személyes háztartás esetében    55 m2

                  4 személyes háztartás esetében    65 m2

                 
Minden további személye után 5-5 m2 lakásnagyságot 
állapít meg.
Az egy négyzetméterre jutó havi költség pedig 2011-ben 
450.-Ft-ban lett meghatározva.

Egy példán keresztül szeretném a normatív lakás-
fenntartás kiszámítását bemutatni.

Férj utolsó havi nettó keresete 102.500.-Ft, feleség 
utolsó havi nettó keresete 75.600.-Ft. A családban két 
gyermek van, aki után összesen 26.600.-Ft családi pót-
lékot folyósítanak.

Mivel fogyasztási egységre számolunk, így jövedelmü-
ket nem 4 fővel, hanem csak 3.5 kell osztanunk, mivel a 
igénylő férj 1, a feleség 0,9, az első gyermek 0,8, a má-
sodik gyermek 0,8 egység.
A család összjövedelme 102.500.-Ft
     75.600.-Ft
     26.600.-Ft
    204.700.-Ft
ez kell osztanunk a 3,5 =  58.485.-Ft az egy fogyasztási 
egysége jutó nettó jövedelmük.
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ISKOLAI HÍREK58.485.-Ft-ból ki kell vonni a nyugdíjminimum fe-
lét 14.250.-Ft-ot, és el kell osztanunk a nyugdíjmini-
mum összegével 28.500.-Ft-tal. Az eredmény 1,55.

Ezt az összeget kell megszoroznunk 0,15-tel
1,55 x 0,15 = 0,23.
0,3 – 0,23 = 0,07, ezt az eredményt kell megszoroznunk 
a 4 főre adott négyzetméterrel (65x450.-Ft-tal).

0,07 x 29.250 = 2.047.-Ft lakásfenntartási támo-
gatásra jogosult a család. Tekintettel arra, hogy a 
legkisebb lakásfenntartási támogatás 2.500.-Ft, 
ezért részükre ezen összeg kerül megállapításra.

A példámban említett 0,15, valamint a 0,3 számok 
törvényi előíráson alapulnak azok, valamint a nyugdíj-
minimum összege minden család esetében ugyanaz.

NYÁRI GYEREKPROGRAMOK
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Idén nyáron is sok programmal készültünk vakációzó 
ifjúságunk elfoglalására, ám a rossz idő pár alkalommal 
közbeszólt, és a zápor, vagy eső miatt azok meghiúsultak. 
Amit viszont sikerült megtartanunk jó hangulatban, vidám 
társaságban telt. Az idei nyarat is tanévzáró-nyárnyitó 
Kölyökdiszkóval kezdtük június 22-én. A mindennapos 
asztalitenisz és csocsó partik mellett, a július végére ter-
vezett Tapolcai kirándulást, és az iskolaudvari sport-na-
pot elmosta az eső. Augusztus 2-án viszont kegyes volt 
hozzánk a felhős ég, csak az iskolaudvari szalonnasütés 
végén kezdett el cseperegni. Másnap Szirmabesenyőről 
táborozó gyerekeket fogadtunk, akik biciklivel érkeztek, 
hogy a vámosi fiatalokkal együtt, kreatív meseszínhá-
zat játszanak. A feladat az volt, hogy klasszikus mesé-
ket, modern eszközök, és fogalmak köré kellett átkölte-
ni.  Rengeteg nevetéssel telt el ez a nap is. Augusztus 
4-én a legjobb fürdőidőben indultunk Kazincbarcikára a 
strandra. A nyár legjobb napja volt, minden gyerek önfe-
ledten lubickolt, és meglepő volt látni, mennyire vigyáz-
nak egymásra is az eltöltött idő alatt. Augusztus 30-án 
Nyárzáró Kölyökdiszkót tartottunk, a 21 órás végződést 
a gyerekek akár hajnal 2-re is kitolták volna, de ez nem 
változtatott a tényen: a nyárnak vége van, a következő 
alkalom a Halloweenkor szokásos tökfaragó játszóház és 
Kölyökdiszkó lesz.

P Á LY Á Z AT I  T Á J É K O Z TAT Ó
Tájékoztatjuk Önöket a beadott Pályázatainkról:

Folyamatban van az ÉMOP 3.2.2. pályázaton elnyert • 
százmillió forintos támogatottsággal megvalósuló 
Óvodai felújítási projekt.
Köszönjük a szülők és az iskola türelmét az átalakí-• 
tással járó kellemetlenségekért.  Higgyék el, hogy az 
új közintézménnyel mindenki elégedett lesz. Bízunk 
benne, hogy a következő hónapban már a megújult 
óvodában folytatódhat az óvodai nevelés.
A Vis Major pályázatból sikerült Önkormányzatunknak • 
az árvíz során érintett útszakaszokon  Sajóvámos bel-
területi útjait helyreállíttatni. Van, ahol  teljes aszfalto-
zásra került sor (Gárdonyi út, Bartók köz), van, ahol 
részleges aszfaltozás történt (Jókai út) és van, ahol 
csak kátyúzási munkálatokra jutott a támogatásból, 
melyet az önkormányzat saját forrásból kiegészített .  A 
Munkácsy és Arad úton járda felújítást végeztettünk. 
A TIOP pályázaton elnyert 7,7 millió forintból az Arany • 
János Általános Iskola informatikai eszközeit sikerült 
bővíteni. Az interaktív tábla nem csak a diákok, hanem 
a tanárok kedvence lett rövid időn belül.

ALAPTÖRVÉNY ASZTALA
Tisztelt Állampolgárok!

2011. szeptember 
1-én felállításra került 
Sajóvámos Munkácsy 
u. 2. szám alatt az Alap-
törvény Asztala. 
Az Asztalt a Polgármes-
teri Hivatal Konferencia 
termében állítottuk fel. 
Az asztalon elhelyezés-
re került az Alaptörvény.
A névre szóló megrendelő lapokat elhelyeztük az aszta-
lon. Amennyiben az állampolgár kitölti az igénylő lapot, 
megkapja a saját nevére kiállított Alaptörvényt, melyet 
Orbán Viktor aláírásával lát el.

ÁCIÓ! KÁCIÓ! VAKÁCIÓ!
Év végén, az udvari szünetben odaszaladt hozzám egy 
alsós diák.
- Te számolod a napokat? – kérdezte.
- Nem – válaszoltam meglepetten. Te igen?
- Én igen.
- És mit vársz ennyire? (Gondoltam, nyilván a tanév vé-
gét.)
- A füzesgyarmati tábort. Már csak két hét van addig!
Most is mosolyogva idézem fel ezt a jelenetet, a kislány 
csillogó szemeit, vidám pofiját.

S nem hiába számolt! Elfogyott a két hét. Csomagok, 
társasjátékok, sportszerek fel a buszra… Mindenki itt 
van? Indulunk. Az út kalandos (rossz ómen: lerobbant az 
egyik buszunk), de ez szemlátomást senkit nem zavar. Az 
idő, ragyogó. Megérkezünk. Mindenki elfoglalja a szobá-
ját. Én is épp a szobámba igyekszem, s már fürdőruhás, 

* * *

* * *
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törölközős, úszószemüveggel felszerelt gyerekek húznak 
el mellettem a medencék felé. Tavaly is épp így volt – fut 
át az agyamon-, s én is követem őket. Az első nap csak 
enni jönnek ki a vízből. Ezután délidőben nem engedjük 
őket fürdeni, mert egészségtelen az erős UV sugárzás. 
Senki nem morog, nem elégedetlenkedik. Tudják, hogy 
jót akarunk. Előkerülnek a társasjátékok, s kis csoportok-
ban játszanak. És milyen komolyan, szinte fegyelmezet-
ten! S ha épp nem játszanak, akkor jöhet a sport! Min-
denki becsületesen „leússza” minden nap a Szobonya 
tanár úr által előírt távot, eszükbe sem jut „megúszni”! 
Zsinórlabda, kosárlabda, röplabda, foci. Természetesen 
verseny. Ha nem egymás ellen, akkor a strandon tobor-
zott ellenfelekkel. No, persze a „kaja” egyre jobban fogy, 
ami napközben megmarad, estére, gazdára talál. Reggel 
már szinte üres a hűtőgép. Majd jön a kedvenc esti fürdő-
zés (reflektorfényárban), másnap záró vízi vetélkedő.

Eredményhirdetés, jutalomosztás. Hihetetlen, de elrö-
pült ez a pár nap! Hazafelé mindenki fogadkozik, hogy 
jövőre is jön. Én meg azon merengek az elsuhanó tájban 
gyönyörködve –mint a suliban is gyakran -, milyen kár, 
hogy nem látták a gyerekeket a szüleik. Felszabadultan, 
kedvesen, épp udvarlás közben, a fiúkat lopva bámulva, 
egymásért szurkolva, egymást segítve, edényét moso-
gatva. Én a munkámban ezt élvezem: látni a gyerekek 
örömét. Unatkozás? Ugyan! Mobiltelefon? Nem hiány-
zik. (Beszedjük, csak este kapják meg, hogy szót vált-
sanak az otthoniakkal.) Tévézés? Talán este egy rövidke 
a szobákban. Lehet élni ezek nélkül? Naná! Csak értel-
mes, érdekes dolgokat kell kínálni helyette. Na, erre jó a 
füzesgyarmati tábor! S bár Szobonya Ferenc tanár úr – 
aki a mindig klassz, pergős napokról gondoskodik -, már 
másik iskolában tanít, a tábort jövőre is megszervezi és 
vezeti. Hurrá! Jövőre ti se hagyjátok ki!

Lukács Ágnes

MISKOLC KIRÁNDULÓHELYEIN
JÁRTUNK

Elérkezett a vakáció minden diák örömére. A hosszú 
szabadság egyben fejtörést is hoz magával felnőttnek, 
gyermeknek egyaránt. A szünidő akkor válik élvezetes-
sé, ha sikerül megtöltenünk emlékezetes eseményekkel, 
hasznos elfoglaltsággal. Ezt tartottuk elsődleges szem-
pontnak a programok kiválasztásakor. Nem lényegtelen 
az sem, hogy ez a szülőnek minél kevesebb költségébe 
kerüljön. Így jutottunk el a miskolci Vadasparkba, ahol a 
gyerekek közelről szemlélhették mindazt, amit a tanítási 

órákon tanultak. Utaztunk a lillafüredi kisvonattal is, ahol 
az egészséges életmódot népszerűsítettük. Ellátogattunk 
a Lillafüredi Pisztrángtelepre, megismerkedhettünk az 
itt tenyésztett halfajtával. Érdekes ismeretekkel lettünk 
gazdagabbak. Tapolcán ki-ki saját ügyességét, testi ere-
jét tehette próbára. Természetesen nem maradhatott ki a 
programok közül a strandolás sem. A kazincbarcikai Vá-
rosi Strandon töltöttünk el egy napot.

A kirándulásokon a 6-14 éves korú gyermekek egyfor-
mán jól érezték magukat. Megismerkedhettek a tömeg-
közlekedés szabályaival, nehézségeivel.

A tábor főszervezője a Családvédelmi Szolgálat  gyer-
mekvédelmi felelőse Földeákné Takács Zsuzsa, segítője 
és kísérője Lengyel Andrásné. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a kíséretet azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, 
akik a szabadidejüket feláldozták a biztonságos utaztatás 
és kirándulás érdekében.

Lengyel Andrásné
tanító

BOGÁCSI TÁBOROZÁS
A sajóvámosi Arany János Általános Iskola tanulói-

nak idén nyáron is lehetőségük volt egy kalandos táboro-
záson részt venni.
A Kökölyszi Egyesület szervezésében Bogácson töl-
töttünk egy hetet július 16-23 között, több csoporttal 
együtt.

Mi 19 gyerekkel indultunk útnak. Már a megérkezésünk 
napján program várt minket: játékos vetélkedőkkel csa-
patokat szerveztek. A mi lányaink lettek a Kukacok, a 
fiúk pedig Okos-kosok. Egy héten át kalandoztunk az 
időben, hiszen ez egy Időkapszula tábor volt. Akadály-
versenyen az őskorba mentünk vissza. Halászat, vadá-
szat, gyűjtögetés volt a feladat. A római korra emlékezve 
Olimpiát rendeztünk. A középkort egy lovagi nappal ele-
venítettük meg, amikor is egy történetet adtunk elő király-
lánnyal, érte versengő lovagokkal. Díszletet, pajzsot ké-
szítettek, szerenádot írtak és adtak elő a gyerekek. Ezt a 
napot egy nagyon jó hangulatú Lovagi est zárta. Másnap 
már a jövőbe kalandoztunk. GPS segítségével kellett a 
gyerekeknek különböző helyszíneket felfedezniük a tele-
pülésen.

A sok érdekes program között természetesen strandol-
tunk is. Esténként pedig, vacsora után különböző szó-
rakozások várták a kis időutazókat. Volt disco, karaoke, 
táncverseny, gitáros daltanulás.
Egy héten át csapatonként vetélkedtek a gyerekek, min-
den feladatot értékeltünk.

A tábor végén az összesített pontszámok alapján a mi 
fiaink, az Okos-kosok lettek a győztesek, 10 csapat kö-
zül! Jutalmul egy-egy pólót kaptak, amit szívesen visel-
nek azóta is.

Az egy hét elteltével nem akartak hazajönni a gyere-
kek, annyira jól érezték magukat. Barátságok szövődtek, 
a mai napig tartják egymással a kapcsolatot. Bizonyíték 
erre, hogy már szervezik a következő évi nyaralást!
Reméljük, sikerült ismét egy élményekben gazdag hetet 
szerveznünk a gyerekeknek.

Jövőre, veletek, ugyanitt!

* * *

* * *
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NYÁRI TÁBOROZÁS A HELYI
CSALÁDSEGÍTŐ SZERVEZÉSÉBEN
2011 június 23-tól június 28-ig napközis tábort szer-

veztünk helyi gyermekek számára a szabadidő hasznos 
eltöltése céljából. Kirándultunk a vadasparkba, elláto-
gattunk a tűzoltóságra, Lillafüreden a pisztrángtelepet 
látogattuk meg valamint túráztunk az őskohóig. Miskolc 
Tapolcán, a bob pályán próbálhatták ki a gyermekek a bá-
torságukat, és kerékpártúráztunk Szirmabesenyőben,  
strandoltunk Kazincbarcikán.

Nagyon sok segítséget kaptunk a helyi Arany János 
Általános Iskolától, amit köszönünk.  Kressz társasjá-
tékkal próbálhatták meg a gyermekek közlekedési jártas-
ságukat. Szeretném megköszönni Lengyel Andrásné 
gyermekvédelmi felelős önkéntes munkáját és segítsé-
gét a szervezésben és a lebonyolításban, és azon szülők 
és nagyszülők, pedagógusok segítségét is, akik idejüket 
áldozva részt vettek a kirándulásokon, túrákon. Reméljük 
jövőre is hasonló lelkesedéssel és erővel szervezhetjük 
meg már- már hagyományossá vált napközis táborun-
kat.

Balatoni tábor 2011 augusztus 22-től augusztus 26-ig.
Kistérségi táborozást szerveztünk Sajóbábony kis-

térséggel közösen, a balatonfenyvesi miskolci Kilián 
gimnázium ifjúsági táborában. Nagyon jó időt fogtunk 
ki, a tó vize 28 fokos volt, így a fürdésé volt a főszerep. Ki-
rándultunk Kányavárára ahol végig jártuk a tanösvényt, 
szebbnél szebb vízi madarakat ismertünk meg, hajóki-
rándulást szerveztünk Badacsonyba.  Igyekeztünk a 
szolgálat alapellátott gyermekeit is beszervezni a tábo-
rozásba nagy sikerrel. Külön köszönetet szeretnék mon-
dani azoknak a képviselőknek, akik anyagi hozzájárulá-
sukkal támogatták egy kisfiú táboroztatását, az élmény 
magáért beszélt.  Valamint köszönet egy édesanyának, 
aki  támogatta egy gyermek táborozását. Nagyon szép 
és nemes dolog segíteni másokon, ha ez pedig történe-
tesen egy gyermek, aki ráadásul ez által egy igazi életre 
szóló élményhez juthatott, attól még boldogabbá válunk 
mi felnőttek, köszönjük e kisgyermek nevében a támo-
gatást.  A sajóbábonyi és sajóvámosi gyermekek között 
nagy barátságok köttettek, tervezzük majd közös játszó-
ház megszervezését is.  Köszönetet szeretnék mondani 
Csenge Lászlónénak a táborozás alatt nyújtott önkéntes 
segítő munkájáért.

Augusztusban a szirmabesenyői napközis táboros 
gyermekek látogattak el hozzánk, a közösségi házba, 
ahol a szabadtéri színpadon rögtönzött mesejelenete-
ket adtak elő. Kapcsolatépítés , barátságok kialakítása 
szempontjából fontos a szomszédos településekkel való 
jó kapcsolattartás, melyet a helyi gyermekek is nagyon 
élveztek. A délutánt közös fagylaltozással zártuk. Sze-
retnénk továbbra is hasonló jó programokat szervezni a 
gyermekek részére további kistérségi települések bevo-
násával, közös segítségével. Végezetül, de nem utolsó-
sorban köszönet a közösségi ház munkatársainak a se-
gítségükért és közreműködéséért. 

Földeákné Takács Zsuzsa
családgondozó, gyermekjólét

ERDEI TÁBOR
2011. június 6.

Immár hagyományosan minden tanévben a 4. osztá-
lyos tanulók tavasszal erdei táborba mennek. Ez jó al-
kalom arra, hogy a gyerekek a természet közelségében 
olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyeket az iskolá-
ban - a tanítók minden igyekezete ellenére- nem lehet 
megszerezni. Szintén nagyon hasznos ez az egy hét arra 
is, hogy kipróbáljuk, hogy hogyan tudunk együtt élni, al-
kalmazkodni egymáshoz a nap 24 órájában. Sok gyerek-
nek ez az első lépés a kamaszkori önállósodás felé, bár 
itt a tanító nénik azért még tyúkanyóként próbálják pótolni 
a családi ház hiányát.

Szóval „… kell egy hét együttlét  …”, és ez nekünk 
megadatott,  stranddal, játékkal, diszkóval, mozizással, 
vetélkedővel, kirándulással az ősember barlangjához. 
Ám az ősembernek biztos nem tetszett a látogatásunk, 
mert egy alapos vihart küldött utánunk hazafelé…  Bár  
bőrig áztunk, de mégsem ettől rekedtünk be, hanem az 
esti karaoke-partitól.  

Aztán ez a hét is elrepült, koronájaként az együtt töltött 
felejthetetlen 4 évnek, melyet a 22 kisdiák, Edit néni és 
én együtt tölthettünk örömben, bánatban, de leginkább 
szeretetben.

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy 
mi huszonnégyen jól érezhettük magunkat: Sajóvámos 
Önkormányzatának az anyagi támogatásért, a szülők-
nek, akik a szállítás során segítségünkre voltak, és nem 
utolsósorban a bogácsi „ Kökölyszi Egyesületnek” , akik a 
programokról és a vendéglátásunkról gondoskodtak.

Szekrényesné Földvári Éva
tanító

Visszatekintés a 2010/2011-es tanévre
Vannak évek, melyek különlegesek, melyek mér-

földkőként kerülnek be az intézmény krónikájába. A 
2010/2011-es tanév is ilyen év volt. Megújult, megszépült 
intézményben kezdhettük a tanévet. Sajóvámos Község 
Önkormányzata – a gazdasági megszorítások ellenére is 
– épületeinket önerőből felújíttatta. 

A 2010/2011-es tanév azért is kiemelkedő jelentőségű, 
mert az eszközállományunkban is minőségi változás kö-
vetkezett be. A TIOP 1.1.1-es pályázaton közel 8 millió 
forintot nyertünk. Ennek köszönhetően iskolánk 10 db 
számítógéppel, 1 szerverrel, 5 interaktív táblával és 5 
laptoppal gazdagodott. 
Ez évben informatikai pályázaton újabb 1.000.000 Ft-
ot nyertünk.  

Az ősz folyamán megújult az informatika terem bútor-
zata is. A sajósenyei Református Szeretetotthon vezetője 
– Kövér Imre úr –. számítógép asztalokat adományozott 
iskolánknak. 

IPR pályázaton is sikeresen szerepeltünk. A tanév fo-
lyamán 962.047 Ft-tal gyarapodott költségvetésünk, mely 
az oktatás-nevelés feltételeihez szükséges anyagi esz-
közök megteremtéséhez járult hozzá.

Az év folyamán nemcsak a tárgyi feltételek megterem-
tésében következett be minőségi változás, hanem az ok-
tató munkánk eredményeire is jogosan lehettünk büsz-
kék. A statisztikánk szerint a tanítványaink 35 %-a vitt 

* * *
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haza kitűnő vagy jeles bizonyítványt. Iskolánk tanulmányi 
átlaga: 4,24. Szinte valamennyi évfolyam 4 egészen fe-
letti átlagot ért el. 

Az év folyamán nagy gondot fordítottunk a tehetséges 
tanulóink fejlesztésére is. Ennek eredményeként diákja-
ink a tanulmányi versenyeken is szép sikereket értek el. 

„A fecske – az év madara” rajzverseny Hernádkak
Kiss Fanni – különdíj 
Megyei rajzverseny – Miskolc
Budai Ákos II. helyezés
Lakatos Bettina IV. helyezés
Petercsák Eszter V. helyezés
Felkészítő tanár Gergely Éva

„Szatmári Ízek Kft.” - rajzpályázat
Hajdu Zita, Mikó Brigitta –különdíj
Népszava - rajzpályázat
Hajdu Zita – különdíj
Versmondó verseny – Sajólád 
Földeák Boglárka III. helyezés
Felkészítő tanár: Szekrényesné Földvári Éva

Matematikaverseny – Bőcs
Kendrovszki Márk II. helyezés
Felkészítő tanár: Kovácsné Tamás Ilona

Matematikaverseny – Felsőzsolca 
Eszenyi Martin III. helyezés
Felkészítő tanár: Pruskóczkiné Berzi Klára

Szavalóverseny – Gesztely
Szekrényes Ádám III. helyezés
Szavalóverseny – Sajólád
Szekrényes Ádám III. helyezés
Felkészítő tanár: Szekrényes Miklós

Angol nyelvi verseny – Onga
Ár Bence I. helyezés
Szekrényes Ádám I. helyezés
Vanyó Írisz I. helyezés 
Felkészítő tanár: Szekeres Erika

Kézműves verseny – Harsány
Németh Ernikő I. helyezés
Kovács Dorina II. helyezés
Kovács Fanni II. helyezés 
Éliás Eszter – különdíj
Kriston Bettina – különdíj

Vámos települések országos vetélkedője
Csapatverseny: III. helyezés
Csapat tagjai: Hajdu Tamás, Nagy Martin, Nagy Sza-
bolcs
Felkészítő tanár: Takács Mária

Természetesen ezek a szép eredmények annak is kö-
szönhetők, hogy pedagógusaink kiváló szakmai felké-
szültséggel rendelkeznek. Képesek tanítványainkat lel-
kesíteni, még alaposabb, mélyebb tudás megszerzésére 
ösztönözni. 

Sokak által irigyelt szép környezetben, megújult, jól fel-
szerelt iskolában nagyon eredményes tanévet zártunk. 
Büszkék lehetünk eredményeinkre.

Az iskola igazgatójaként ezúton is szeretnék mindezért 
köszönetet mondani a községnek, a fenntartó önkor-
mányzatnak, a szülőknek, a diákjainknak és a kollegá-
imnak.

Nagy változások jönnek a közoktatásban. Hiszem, 
hogy ilyen összefogással, áldozatkészséggel, mint ami a 
mi községünkben tapasztalható meg fogunk tudni oldani 
a jövőben is minden gondot, problémát, feladatot.

Póczos Barnabásné
igazgató

2010 szeptemberében elhatároztam, hogy az általam 
korábban tanult néptáncos hagyományt továbbadom az 
érdeklődő helyi fiataloknak. Legfeljebb 10-12 gyerekre 
számítottam, így hatalmas meglepetés volt a 25 főt is 
meghaladó létszám, és még nagyobb örömmel töltött el 
az, hogy régi táncos társaim is csatlakoztak. Elhatároz-
tuk, három év szünet után újra Szüreti Bált rendezünk! 
A kislányok táncában a bálra felkészülni Körtvélyesi Juli-
anna, Körtvélyesi Alexandra és Gyöngyösi Marietta, míg 
az ifjúsági páros csoportnál Kelemen Gyula segített ren-
geteget. Sajnos a hagyományos felvonulást nem sikerült 
megtartanunk, de a bál fantasztikusra sikerült, újjászüle-
tett a csoport. Már az év során több alkalommal fellép-
tünk még: Sajóvámosi Katalin Bál, Mindenki Karácsonya 
és a felnőtt csoport két alkalommal Sajópálfalára is meg-
hívást kapott. 2011-ben a Sport Bálon, a Családi napon, 
a Pincebálon, a Szlovákiai Vámosladányon és a Szent 
István-napi ünnepségen léptünk fel.

A csoport folyamatosan gyarapodik, májusra már új 
szoknyákat kellett varratni, mert több volt a fellépő lány, 
mint a ruha. A fejlődés a koreográfiákban is meglátszik, 
egyre több és „erősebb” táncokat láthat a közönség a 
csoporttól. Az idei Szüreti Bálra is gőzerővel készülünk, 
igyekszünk újra büszkévé tenni a falut. 

Szoknyát, blúzt, inget, nadrágot tudtunk minden fellé-
pő számára szerezni, vagy biztosítani a fellépésekre, de 
sajnos szűkében vagyunk csizmáknak és fekete kala-
poknak. A még szebb látvány, a csoport még sikeresebb 
működése érdekében szeretnénk tehát kérni mindenkit, 
akinek ilyen van otthon és már úgy érzi, nem használja 
azt semmire, mi nagy örömmel fogadnánk azt. A Kossuth 
Közösségi Házban nyitva tartási időben bármikor köszö-
nettel vennénk az ajándékot.

Bízunk benne, hogy még sok sikeres fellépéssel ör-
vendeztethetjük meg Önöket!

Kelemen Gábor

A SAJÓVÁMOSI NÉPTÁNCCSOPORT 
ÚJRASZÜLETÉSE
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ÉLETMÓD
Néhány gondolat a fogápolásról     

Az ép és szép fogak 
részben öröklőd-
nek, de a gondos 
és rendszeres száj-
ápolás rengeteget 
javíthat a kevésbé 
kedvező genetikai 
adottságokon is. 
Ennek ellenére egy 
pár évvel ezelőtti 

felmérés szerint a magyar lakosság 15 %-a nem tisztítja 
naponta a fogait, és több mint fele egyáltalán nem hasz-
nálja fogkeféjét. Ezen elborzasztó adatok ismeretében 
úgy tűnik, nem lehet eleget beszélni a megfelelő fog- és 
szájápolásról.

Sokan hivatkoznak arra, hogy nincs elég idejük a kö-
rültekintő fogápolásra. Reggel munkába sietnek, este fá-
radtak. Gondoljuk azonban át, hogy mennyi időt töltünk 
bőrünk, hajunk ápolásával, jó megjelenésünk és közérze-
tünk érdekében. Fogaink ápolása nem lehet kevésbé fon-
tos területe életünknek. Vigyáznunk kell rájuk, hiszen ha 
elveszítjük őket, nem ad helyettük a természet másikat! 
Márpedig a jó emésztés, és ebből adódóan az egészség-
megőrzés fontos eszközei az egészséges fogak.

Fogmosás hiányában lepedék (plakk) rakódik  a fo-
gakra, és az íny felületére. Ez a  megtapadó fehér szí-
nű ragadós anyag, a nyál, baktériumok, ételmaradékok, 
és más nyálban oldott anyagok keveréke. Amennyiben a 
fogfelszínen tartósan jelen van ez a lepedék, felszapo-
rodnak benne a savképző baktériumok, amik fogszuva-
sodást eredményeznek!

A hatékony fogmosást megfelelő ideig tartó, rendszere-
sen végzett és jó technikával párosuló tisztítással tudjuk 
elérni. 

A legideálisabb természetesen az lenne, ha minden 
étkezés után tudnánk fogat mosni. Ha nincs erre lehe-
tőség, reggel és este mindenképpen tegyük meg. A le-
fekvés előtti fogmosást soha ne hagyjuk ki, mert éjszaka 
a nyáltermelés csökkenése miatt kevésbé érvényesül a 
szájüregben a nyálvédő, tisztító hatása, ezért nő a lepe-
dékképződés. Lefekvés után pedig már ne együnk!
 A szájápolás legalább három percig tartson, általában 
azonban azt mondják, hogy az alapos fogmosás legalább 
5 percig tart!

Legyen szó felnőttekről, vagy gyermekekről, az egyik 
legfontosabb kérdés a fogkefeválasztás.  Felnőttek szá-
mára is hasznosabb a kisebb fejű fogkefe választása, így 
könnyebb a hátsó fogak tisztítása. Érzékeny ínyűek szá-
mára elengedhetetlen a sörte 
puhaságára való odafigyelés. 
A fogkefeváltás ideje általában 
2-3 hónap, ez azonban függ a 
használattól is. A szétálló sör-
téjű fogkefék már nem képesek 
hatékonyan tisztítani a fogaza-
tot, így cserére szorulnak.

Fogápolás gyermekkorban

Amint megjelennek az első fogak, 
meg kell kezdeni azok rendsze-
res tisztítását. A fogmosás célja a 
fogszuvasodás és az ínygyulladás 
megelőzése. A tejfogak szuvasodá-
sa ronthatja a kisgyermek általános 
egészségi állapotát, valamint a rágás 
és a beszéd fejlődését is károsan be-
folyásolhatja.
Fontos tudni, hogy a kisgyermekek 
foga általában a cukros teák, gyümölcslevek miatt is rom-
lik. Éppen ezért, ha lehetséges, soha ne használjunk cu-
misüveget nyugtatónak. Ha mégis ragaszkodik gyermeke 
a cumisüveghez, figyeljen arra, hogy elalvás előtt és főét-
kezés után az üveg csak tiszta vizet tartalmazzon!
Amint megjelennek az első tejfogak, ideje elkezdeni a 
fogmosást megfelelő bébifogkefe és fogkrém segítségé-
vel. A gyerekeknek speciális gyermekfogkefére van szük-
ségük, melynek különlegesen kicsi fején puha, lekerekí-
tett végű sörték találhatók.

A fogkefét 2-3 havonként mindenképpen, fertőző be-
tegség után pedig azonnal ajánlatos kicserélni. 
A fogkrém  íze és  kinézete mellett azonban a 
fluoridtartalom is fontos. 

Használjon kifejezetten 
tejfogakra készült, csök-
kentett fluoridtartalmú 
gyermekfogkrémet, mely-
lyel megelőzhető a fog-
krém lenyelése miatti túl-
zott fluoridbevitel.

A gyermek fogainak 
tisztítása a szülő feladata  
az óvodáskor végéig, de 
később is szükség van 

szülői felügyeletre, biztatásra. Az alapos szájápolás nem 
egyszerű dolog, elsajátítása hosszú időt igényel. Legyünk 
gyermekünkkel nagyon türelmesek! Kezdetben hagyjuk, 
hogy játékosan ismerkedjen meg a fogkefével. Fogkré-
met még ne adjunk neki, csak akkor, ha már tud öblíteni.

A szülői példamutatás mindennél hatásosabb! Az étke-
zések után együtt végzett fogmosás segít megalapozni a 
később magától értetődő fogmosás szokásait.

Fogápolás várandósság alatt

A terhesség alatti fogápolás nagyobb odafigyelést igé-
nyel, hiszen a szervezetben bekövetkező változások az 
egész testet érintik, beleértve a fogakat és a szájat is. 
Megfelelő fogápolással és rendszeres fogászati ellenőr-
zésekkel a problémák azonban megelőzhetőek.

Terhességük alatt a nők nem kevesebb, mint 70%-ának 
van valamilyen ínybetegsége, nem árt tehát figyelni a je-
lekre: 
1. Az íny érzékeny, megduzzadt, vagy vörös.
2. Fogmosás, vagy fogselyem-használat után vérzik az íny.
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3. Nem tudunk szabadulni a rossz lehelettől, vagy rossz 
szájíztől.

A fogszuvasodás elkerülésének érdekében érdemes el-
kerülni a cukros ételeket, italokat. Főként a süteménye-
ket, csokoládékat mellőzzük, helyette fogyassunk gyü-
mölcsöt. Ezzel nem csak a fogakat óvhatjuk meg, de több 
vitamint is biztosíthatunk a fejlődő magzatnak.

Látogassa meg fogorvosát félévente egyszer! Az el-
lenőrzést már az első tejfogak megjelenésekor el kellene 
kezdeni, így nemcsak a kezdeti kóros elváltozások fedez-
hetők fel és gyógyíthatók, hanem a gyermekek fogorvos-
tól való szorongása is elkerülhető.

Ha a fogorvos rutin fogászati ellenőrzés során rend-
szeresen megvizsgálja, ezzel sok későbbi szenvedéstől 
kímélheti meg saját magát!

 Ha ezekre az „apróságokra” odafigyelünk azáltal, hogy 
egészségesek lesznek a fogaink, jobban is fogjuk érezni 
magunkat. 
Ne sajnáljuk hát azt a napi 10 percet, végülis az nem is 
olyan sok idő!
Nem igaz?

Gombkötőné Séllei Tünde védőnő
Garaminé Bodnár Zsuzsanna

Bíróné Paul Judit, Bodnár Judit

MASSZÁZS A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Kéthetente masszázs napot tartunk a
közösségi házban, szombatonként.

Képzett masszőrök végzik a különféle masszázsokat 
(frissítő, relaxációs, gyógy, cellulitisz, test- és alakfor-

máló masszázs)
időtartam egy óra/ 2.000-Ft.

Előzetes bejelentkezés szükséges a 06-70/3764599-es 
telefonszámon lehetséges.

Következő alkalom 2011. október 1. szombat

Várunk mindenkit szeretettel

Földeákné Takács Zsuzsa

KÖNYVAJÁNLÓ
100 klasszikus mese
Anderson, Catherine: Csillogó 
szemmel
Bagyinszki Zoltán: Erdélyi temp-
lomok
Bartos Erika: Zakatoló: gyerek-
versek 
Berkesi András: A 13. ügynök
Christie, Agatha: Harmadik lány, A Pollensai probléma
Cziegler Orsolya: Egyedül nevelem
Cs. Kottra Györgyi: Magyar zászlók
Gion Nándor: Az angyali vigasság
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója
Kisvasutakkal Magyarországon
Mandel Róbert: Magyar népi hangszerek
Martin, Jill: Öltözködés
Scharf, Natalie: Sophie, Sissi lázadó húga
Sparks, Nicholas: Első látásra, Menedék
Steel, Danielle: Családi kötelékek, Örökség
Szabó Enikő: Virágkötés
Szentiday Klára: Alpesi társasutazás
Tóth Krisztina: Pixel
Vujity, Tvrtko: Búcsú a pokoltól……és ami azóta történt
Zombori Sándor: Zseniális világsztárok: 100 híres 
futballista

AJÁNLÓ FOLYÓIRATOKBÓL
Autókatalógus 
Csodakert - kertészkedés
Ifjúsági Magazin - fiatalok lapja
Motorkatalógus 
Nők Lapja -konyha
Szép Házak - lakáskultúra
Szivárvány – gyermekmagazin
Pc Guru+ DVD melléklet
CHIP Magazin+DVD melléklet

AZ IDŐSEKET ÜNNEPELTÜK

Minden évben ünnepnapként tartjuk számon, amikor 
az időseket, a munkában megfáradt és többnyire már a 
betegségeiket is hordozó kedves nagymamákat, nagy-
apákat, látja vendégül Önkormányzatunk: sorrendben, 
mára a 19. alkalommal.
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A nevezetes napon, július 15-én, frissítő záporra éb-
redtünk, de a nap további része már ragyogó napsütésre 
váltott.

A déli harangszó után már lassan érkeztek az ünne-
peltek. Ki gyalogosan, ki kerékpárral, vagy éppen önkor-
mányzatunk kisbuszával.

A Kossuth Közösségi Ház díszterme délután két órá-
ra majdnem megtelt.

Az alkalomhoz illően, szépen megterített asztalok mellé 
a már „megszokott” rendben ültek a szépkorúak: az asz-
szonyok nagyobb részben külön, s persze a férfiak ugyan 
így.

A halk és meghitt beszélgetéseket a műsorvezető, 
Tötös Istvánné szavai szakította félbe, aki színpadra 
kérte községünk polgármesterét, Komjáthy Lajosnét, 
ünnepi beszédének megtartására.

A beszéd első részében megtudhattuk, hogy 212 het-
ven éven felüli lakosnak szólt a meghívó erre a napra, 
melyből 156 nőt és 56 férfit köszönthettünk, akik közül 23 
házaspár van.

Ebben az évben 13 személy töltötte be, vagy idén tölti 
be a 70. életévét, - hallhattuk a köszöntőből.

Mindig különös figyelmet érdemel, amikor Sajóvámos 
két legidősebb lakosának nevét halljuk.

Így voltunk ezzel most is!
Településünk legidősebb állampolgára Horkai 

Andrásné, aki május 9-én töltötte be a 99. életévét.
A férfiak között Orosz Péter bácsi a legidősebb, aki jú-

nius 7-én ünnepelte a 91. életévét.
Isten éltesse őket, és további jó egészséget és nyugal-

mat kívánunk nekik!
Megtudhattuk továbbá a polgármesteri köszöntőből, 

hogy házassági évfordulójukat két házaspár ünnepelte, 
illetve ünnepli ebben az évben.

Lengyel János bácsi és felesége, májusban ünnepel-
te a 65. házassági évfordulóját.

Kovács István és felesége pedig októberben fogják 
ünnepelni az 50. házassági évfordulójukat. Természete-
sen, az előzőekben felsorolt személyek egy-egy szerény 
ajándékban is részesültek. 

Megszívlelendő gondolattal fejezte be ünnepi beszédét 
községünk vezetője, ami az idős emberek gondoskodá-
sára, törődésére irányította figyelmünket.

A meghívottak nevében Madarász Istvánné kért szót és 
mondott köszönő szavakat.

Lelkészeink- az ünnepség fényét emelve-, mindig szót 
kapnak. Elsőként Szabó Zoltán református lelkész állt a 

vendégek elé, aki a Zsoltárok Könyve- néhány versének 
felolvasásával, magyarázatával köszöntötte a jelenlévő-
ket.

Majd Kaló János római katolikus esperes plébános pél-
dázatot mondott el egy fiatal, és egy idős ember meg-
szívlelendő párbeszédéről - a szívről, a szeretetről- és a 
szeretetéhségről szólt- a ma világában.

A görög katolikus Tóthszegi István paróchus köszön-
tött mindannyiunkat, aki a közel-múltban foglalta el 
Sajóvámoson szolgálati helyét.Először a Zsoltárok Köny-
véből olvasott fel, majd a szép kort elért idősek – Isten 
iránti hálaadásáról tett tanúbizonyságot. Végezetül pedig 
két, - ahogy fogalmazott- lélekerősítő történetet mondott 
el, nagy sikerrel.

Ide kívánkozik, hogy Mosolygó Tibor görögkatolikus 
paróchus úr is rendszeres résztvevője volt az Idősek 
Napjának. Tudjuk róla, hogy hosszú évek alatt hűsége-
sen szolgálta egyházát és faluját egyaránt. 

Isten áldása kísérje további szolgálatát és családját. 
Figyelmes és kedves meglepetésként Kovács Sándorné 

saját versével és énekével köszöntötte paróchus urat, aki 
láthatóan örömmel fogadtam a szívből jövő köszöntést.

E kis közszereplés után a legkisebbek, az óvodások 
Földeák Panna és Balogh Adrián verssel köszöntötték az 
ünnepelteket.

Őket iskolánk diákja, Gombkötő Eszter követte, aki 
versmondással ajándékozta meg a vendégeket.

A helyi Népdalkör immár 10 éve szerez kellemes per-
ceket a jelenlévőknek. Ez alkalommal két dalcsokrot mu-
tattak be, sikerrel.

A Sajóvámosi Néptánccsoport látványos, pergős műso-
rával most is nagy sikert aratott. Reméljük, hogy sikereik-
nek nem csak itthon tapsolhatunk majd a továbbiakban!

Az arcokon kirajzolódott, hogy e-kis műsorcsokor el-
nyerte a Kedves Vendégek tetszését. Ezt követte a tom-
bolasorsolás, amit mindenki nagyfigyelemmel kísért és 
reménykedett benne, hogy az Ő számát is kihúzzák.
Mindezek után, már a felszolgálóké volt a főszerep, akik 
pillanatok alatt felszolgálták a finom töltöttkáposztát, ami 
– mint elmondták- mindenki ízlését kielégítette.
A kísérő sütemény elfogyasztása pedig kellemesen zár-
ta a délutáni közös étkezést. S aztán bizonyára maradt 
még idő a további beszélgetésekre, és a közös emlékek 
felidézésére is.
Kicsit elgondolkodva jutott eszembe: milyen öröm így 
együtt látni őket!
A megfáradt idős embereket, deres hajkoronájukat és az 
olykor könnyes szemeket.
A Teremtő Isten adja meg, hogy jövőre is találkozzunk 
mindannyian.

Csiszár József    
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Dr. Orosz Atanáz a Miskolci Görögkatolikus Apostoli 
Exarchátus Püspöke július 1-től kinevezett a Sajóvámosi 
Görögkatolikus egyházközség paróchusává.

 Tótszegi István vagyok, 1972-ben születtem 
Újfehértón. 

Általános iskolai tanulmányaimat egy Szabolcsi falu-
ban, Bökönyben végeztem. A középiskolai tanulmánya-
imat Debrecenben, a Vegyipari Szakközépiskolában 
végeztem, ahol 1991-ben érettségiztem, majd 1992-ben 
Villamos energiaipari technikusi oklevelet szereztem. A 
középiskolai tanulmányaim befejezése után Budapestre 
kerültem dolgozni. 

1995- 2002 Papnevelő Intézetben tanultam Nyíregy-
házán. 2002 – ben szentelt pappá Dr. Keresztes Szilárd 
Püspök, majd Dámócra kerültünk a feleségemmel együtt. 
Feleségem: Tótszeginé Vízi Anita Encsi származású. 
Végzettsége szerint Óvónő és Gyógypedagógus. Mind-
három gyermekünk Dámócon született. Rebeka 8 éves, 
most második osztályos a Sajóvámosi általános iskolá-
ban. Natália, 3 éves múlt, óvodás a Kórházi Óvodában, 
Domonkos, kettő éves múlt, ő még odahaza van.  Hét 
év után, 2009-től Baktakéken szolgáltam. Ahol papként 7 
település hívei tartoztak hozzám. A legkisebb Gagyapáti, 
a legnépesebb Baktakék, de hozzám tartozott Csenyéte 
is.   

2005-2008 között a Semmelweis Egyetem 
Mentalhigiénés Intézetében Kórházi Lelkigondozói diplo-
mát szereztem. 

A Gyakorlati időmet Mosolygó Tibor Atyánál töltöttem 
a Miskolci megyei kórházban. Itt szeretném neki meg-
köszönni, hogy mind a gyakorlati képzés alatt, mind a 
Sajóvámosi egyházközség vezetése idején oly sok min-

Lelkészi Gondolatok
Egyszer egy menekült, bujdosása során, eljutott egy 

kis faluba. Az emberek kedvesek voltak hozzá, és be-
fogadták. Amikor azonban a menekültet kereső katonák 
megkérdezték, hol bujkál, mindenki félni kezdett. A kato-
nák azzal fenyegetőztek, hogy felégetik a falut, és min-
denkit megölnek, ha a fiatalembert nem adják át nekik 
hajnalhasadta előtt. Az emberek elmenetek a paphoz, és 
megkérdezték,mitévők legyenek. A pap, aközött őrlődve, 
hogy átadja-e a fiút az ellenségnek, vagy hagyja veszni a 
falu népét, visszavonult a szobájába, és belemerült a Bib-
liájába, az remélve, hogy pirkadat előtt válaszra lel. Órák-
kal később, kora hajnalban tekintete ezekre a szavakra 
esett: „Jobb, ha egy ember meghal, mint ha az egész 
nép elpusztul.” A pap becsukta a Bibliát, hívta a katoná-
kat, és elárulta nekik a fiú búvóhelyét. Miután a katonák 
kivégzésre vezették a fiút, a falu megünnepelte, hogy a 
pap megmentette az életüket. A pap azonban nem vigadt 
velük. Mély szomorúság vett erőt rajta, és a szobájában 
maradt. Éjjel eljött hozzá egy angyal, és megkérdezte: 
Mit tettél? –Átadtam a menekültet az ellenségnek. Az an-
gyal azt felelte:
- Hát nem tudtad, hogy a Megváltódat adtad át nekik?
- Honnan tudhattam volna?- válaszolta a pap gondterhel-
ten. Az angyal így folytatta:
- Ha a Biblia olvasása helyett csak egyszer is felkerested 
volna ezt a fiatalembert, és a szemébe nézel, megláthat-
tad volna…

A mai társadalom elképzelhetetlen számomra a 
lelkigondozás nélkül. A saját magam környezete és a ku-
tatásaim rávilágítanak arra, hogy az emberek vágynak 
arra, hogy legyen velük valaki, aki rájuk figyel nondirektíve, 
hogyan Rogers is tanítja. Sokat tehet a lelkigondozó, aki 
iterdiszciplináris előképzettséggel felvértezve időt, ener-
giát, odaszánva megy az embertárs mellé. Az emberek, 
szükségét érzik, hogy az egyház ne csupán a szentséget 
feladó papot küldje, hanem a lelkigondozót, aki meghall-
gat, vigasztal, és elkísér, ha kell egészen végig az úton. 
Aki ha kell, megfogja az embertárs kezét és útitársává 
válik az Isten felé vezető úton. Sajóvámosi paróchusként 
szeretnék ilyen segítő lenni sok-sok embertársam élete 
mellé. Gyakran felemelkedve a Szentírás és szertartások 
után felkeresni az itt élőket, szemükbe nézni, s úgy tenni, 
ahogyan Szentírásban olvassuk: Együtt sírni a sírókkal 
és együtt örülni az örvendezőkkel. 

Tótszegi István
Sajóvámosi gör.kat paróchus

Személyi változás a Sajóvámosi 
Görögkatolikus egyházközség élén

den jót, szépet, nemeset, emlékezeteset tett az itt elő 
görögkatolikusok és a Sajóvámoson élő minden ember-
társunkért. Isten áldja meg életét és adjon áldást család-
jának, amikor szolgálja a híveinket Magyarország Nem-
zeti Kegyhelyén, Máriapócson. 

 Az új szolgálati helyemen örömmel kapcsolódom be 
Sajóvámos település vérkeringésébe, hogy látható és 
tapasztalható módon jelen legyek, s a magam eszköze-
ivel fonjam szorosabbra az itt élők életét a mindenható 
Istennel.

EGYHÁZI HÍREK

Tótszegi István



A többi csoporttal is sikerült felvenni a kapcsolatot, kü-
lönösen a Maglódi Kacamajka Néptánc Együttes fiataljai 
és a mi néptáncosaink közt volt nagy az egyetértés. 

A szabadtéri program után egy finom vacsorára voltunk 
hivatalosak a helyi kultúrházban, ahol Vámosladány és 
Maglód megújította együttműködési szándéknyilatkoza-
tát, és mi is megkötöttük azt vendéglátóinkkal. 

Reméljük, jövőre mi is üdvözölhetjük őket valamelyik 
falunapunkon és viszonozhatjuk azt a kedvességet, amit 
kaptunk tőlük.

Kelemen Gábor
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VENDÉGSÉGBEN EGY
MÁSIK VÁMOSON

2011. július 23-án VÁMOSLADÁNY, (szlovákul Mýtne 
Ludany) község önkormányzatának szívélyes meghí-
vására falunk népi szokásokat őrző kulturális csoportjai 
ellátogattak VÁMOSLADÁNY falunapjára és ott műsort 
adtak. 

Korán hajnalban gyülekezett a csoport, hogy elinduljon 
a Budapesttől északra, a határtól kb 35 km-re lévő tele-
pülésre.

Nagy vendégszeretettel és finom reggelivel vártak, 
majd minden csoport átöltözött a fellépő ruhájába és egy 
felvonulás során bejártuk a települést. Minden utcában 
megcsodáltak minket és a többi vendéget. Két másik 
szlovákiai település mellett a magyarországi Maglód is 
képviseltette magát.

A délután folyamán,  a sportpályán felállított színpadon 
kezdődtek a fellépések. Sajóvámosnak nem kellett egy 
ilyen erős program során sem szégyenkeznie, az egyik 
legsokoldalúbb műsort mutattuk be.

Az Önkormányzatunk részéről Komjáthy Lajosné pol-
gármester és Csiszár József képviselő beszéddel és vers-
sel, a fellépő csoportok a Sajóvámosi Népdalkör, vala-
mint Tötös Roland és Szajkó Anita énekkel, a Bencskó 
és Darvas család citerajátékkal, és a Sajóvámosi Nép-
tánccsoport tánccal képviselte Sajóvámost.

Érdekes volt látni a különbségeket a szlovákiai nép-
táncosok mozgása és ruhái valamint a mieink között, de 
ezek a különbségek megvoltak az énekcsoportok között 
is. Elmondható tehát hogy összességében egy nagyon 
széles kulturális és népi palettáról láthattunk kiváló mű-
sorokat egész délután.

Sajóvámosi Kisbíró Információs lap. Megjelenik: negyedévente. Terjeszti: Sajóvámos Polgármesteri Hivatal Kiadó: Sajóvámos Község Önkor-
mányzata. Felelős kiadó: Komjáthy Lajosné polgármester. Felelős szerkesztő: Komjáthy Lajosné.  Szerkesztő: Molnárné Cseh Mária, Csiszár 
József. Design, tördelés, nyomdai munkálatok: Me-NET Kft. Miskolc Tel: (46)555-344, E-mail: menet@menet.hu, web: www.menet.hu. 
Szerkesztőség: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon/fax: (46) 597-221. E-mail: sajovam@t-online.hu, web: www.sajovamos.hu

2011-ben a következő programokkal várjuk 
Önt is, téged is!

Az Országos Könyvtári Napok keretében október 4-én 
kedden 17 órától 19 óráig kézműves foglalkozást tar-
tunk. A játszóházban termésképeket, csutkabábot toboz-
állatkákat készítünk.

Október 8-án szombaton Szüreti felvonulás és 
20.00-órától Bál. Október 9-én a Könyves vasárnap al-
kalmából 16.00-20.00 óráig nyitva lesz a könyvtár. Ok-
tóber 28-án 17.00-tól tökfaragó játszóház, 19.00-tól 
Halloween-napi Kölyökdiszkó.

Novemberi programunk még szervezés alatt.
Decemberben ismét a gyerekekkel együtt fogjuk várni a 
Mikulást, és idén is megrendezzük a helyi kulturális cso-
portokkal együtt a Mindenki Karácsonyát, Szilveszter-
kor pedig Bálba hívunk mindenkit.

PROGRAMOK A KOSSUTH
KÖZÖSSÉGI HÁZBAN


