
2014. október
XX. évfolyam 2. szám

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Sajóvámosi Lakosok!

Bizonyára mindenki előtt ismeretes, hogy a 2014. 
október 12-én tartandó önkormányzati választáson már 
nem indulok, mint polgármester-jelölt, átadva a község 
vezetését a fiatal generáció képviselőjének.

Remélem jó gazdája lesz a településnek, gyarapítani 
fogja értékeit, és óvni fogja mind azt, amit 24 éven 
keresztül megalkottunk a mindenkori testülettel.

Hálásan köszönöm a lehetőséget, hogy 24 éven át 
Önöket szolgálhattam, hogy újra-és újra bíztak bennem, 
és megerősítették pozíciómat a szavazataikkal.

Mindig és mindenkor arra törekedtem, hogy eskümhöz 
hű legyek, településünk javát szolgáljam.

Nem volt könnyű feladat, de Istenben bízva, tudtam, 
hogy sikerül a nehézségeket leküzdeni.

Amikor végigmegyek a község virágos, rendezett utcáin, 
amikor rápillantok a felújított iskolánkra, amikor hallom és 
látom a gyönyörű óvodánkban a mosolygós, csodaszép 
gyermekeket, miközben gondtalanul játszanak, amikor 
rácsodálkozom a park közepén álló Közösségi Házunkra, 
rádöbbenek, hogy volt értelme a munkámnak, maradandót 
alkottunk, mi közösen, együtt, Önökkel.

Köszönet illeti mindazokat, akik ebben segítségemre 
voltak. Köszönöm a férjemnek, lányaimnak, unokáimnak, 
hogy mellettem álltak, hogy segítettek és örömömben 
osztoztak.       

Köszönetet mondok intézményeink dolgozóinak, 
egyházaink vezetőinek, hogy munkámat segítették, 
annak aktív közreműködői voltak.

Munkám, tevékenységem elismeréseként 1998-
ban Magyar Köztársasági arany Érdemkereszt, 2013-
ban Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben 
részesültem. De számomra a legértékesebb a 2014-ben 
adományozott Sajóvámos Díszpolgára Cím.

Elköszönök Önöktől, nyugdíjba vonulok. Döntésem 
meghozatalában családom intelmeit vettem figyelembe, 
akik azt tanácsolták, hogy a 40 év közszolgálat után – 16 
éven keresztül mint Sajóvámos Községi Közös Tanács 
ügyintézője, 24 éven át pedig mint polgármester dolgoztam 
– pihenjek, és gyönyörködjek az elért eredményekben, 
mint nyugdíjas éveit örömmel élő sajóvámosi lakos.

Kedves községünknek pedig azt kívánom, hogy tovább 
fejlődjön, épüljön, szépüljön.

Önöket pedig arra kérem, hogy olyan polgármestert 
és képviselő-testületet válasszanak, akik becsülettel, 
tisztességgel, mindig és mindenkor az Önök érdekében 
fognak tevékenykedni, Sajóvámos javát fogják szolgálni, 
és betartják a jó élet szabályait: 

„Légy kedves!     Légy kegyes!      Légy igaz!”

Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, békességet, 
és mindezekre Isten áldását.

Komjáthy Lajosné polgármester

Polgármesteri Hivatal

SAJÓVÁMOS FEJLŐDÉSE
1990-2014

Polgármesteri Hivatal belső udvara
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Épülő Közösségi Ház Kossuth Közösségi Ház

Óvoda felújítás előtt A megújult „Kincses Sziget” óvoda

Óvoda udvar régen Az új óvoda udvara

Új óvoda belső Óvoda átadási ünnepség
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A régi iskola épülete A felújított „Arany János Általános Iskola” épülete

Tornaterem felújítás előtt Felújított tornaterem

Napközi Otthonos Konyha felújítás utánNapközi Otthonos Konyha épülete régen

Tanácsadó épülete felújítás, akadálymentesítés utánOrvosi rendelő napjainkban
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Gázláng meggyújtása 1993 Gázfogadó Állomás átadása 1993

I-II. Világháborús Hősi Emlékmű I-II. Világháborús Hősi Emlékmű új térburkolatú járda és parkosítást követően

COOP Áruház 2002-ben COOP Áruház napjainkban

Régi játszótér Új játszótér
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-traktor vásárlás        9 millió Ft
-járdaépítés      15 millió Ft
-egyéb felújítás, fejlesztés, beszerzés   10 millió Ft
-6 db térfigyelő kamera     2,5 millió Ft
-hivatali informatikai rendszer fejlesztés     1 millió Ft
-közfoglalkoztatásra kapott pályázati összeg 125 millió Ft

4 év alatt összesen:  360,5 millió Ft gyarapodott 
községünk, éves viszonylatban pedig 90,1 millió Ft-tal.

Összegezve a fentieket, szép eredményeket értünk 
el, annak ellenére, hogy voltak sikertelen pályázataink 
is (útfelújításra, konyhaépület teljes felújítására, 
közbiztonsági, kamerarendszerre, sportöltöző 
felújításra).   

A legfontosabb eredmény, hogy biztonságosan 
működtettük az intézményeinket, településünket. Ezt 
csak együttgondolkodó testülettel és munkatársakkal 
lehetett, a tisztesség és a bizalom jegyében.

A jó gazdálkodásnak, a takarékos felhasználásnak 
köszönhetően, adósságállományunk nem volt, ezért 
önkormányzatunk 2015-ben és 2017-ben (a jelenlegi 
jogszabályok szerint) 44-44 millió Ft - összesen 88 millió 
Ft - támogatásban fog részesülni.

Jelenlegi megtakarításunk pedig kb; 30 millió Ft, így 
kedvező anyagi feltételekkel kezdheti meg fejlesztési, 
beruházási tevékenységét a 2014. október 12-én 
megválasztásra kerülő polgármester és a 6 tagú testület.

Örömünkre szolgál az is, hogy minden intézményünk 
épülete felújított, új bútorzattal ellátott, útjaink 
100%-ban aszfaltozottak, a közvilágítás korszerű, 
energiatakarékos.

A ciklus végén egy olyan értéket, egy olyan tőkét 
hagyunk az utánunk jövőkre, melyre lehet építeni, 
melyet lehet és kell gyarapítani, mert ezt kívánja a kor 
követelménye, és szeretett községünk érdeke.

Végezetül a Képviselő-testület és a magam nevében 
köszönöm az elismerő szavakat, a biztatást, az építő 
jellegű kritikát, mert mindkettő kell a hatékony és 
eredményes munkához.

Sajóvámos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ciklusértékelője 

a 2010 és 2014 közötti időtartamra.

Kedves Sajóvámosi Lakosok!
Tisztelt Választópolgárok!

2010. október 3-án az önkormányzati választáson 4 
éves időtartamra bizalmat kaptunk Önöktől, a település 
további vezetésére, fejlesztésére.

A 4 éves időtartam hamarosan lejár, és ilyenkor az 
ember számvetést készít, hogy a rábízott javakkal hogyan 
gazdálkodott, a község fejlődött-e, a működőképesség 
biztosított volt-e.

Úgy gondolom, hogy nincs szégyenkezni valónk, mert 
a pénzszűke ellenére is gyarapodtunk, fejlesztések 
valósultak meg, és önkormányzatunk gazdálkodása 
stabil volt, és jelenleg is az.

Megvalósult fejlesztések, beruházások 2010-2014 
között a következők voltak: 

-óvoda teljes felújítása, bővítése  110 millió Ft
-iskola informatikai fejlesztés      8 millió Ft
-iskola belső felújítása     20 millió Ft
-étterem tetőszerkezetének felújítása   20 millió Ft
-a 2010-es árvíz utáni utak helyreállítása16,5 millió Ft
-2013. évi felhőszakadás utáni helyreállítása a
 „Zúgó” illetve Kishídnak    3,5 millió Ft 

Régi ravatalozó Ravatalozó, lélekharang napjainkban

Kossuth Közösségi Ház Parkja
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Szabó Zoltán református lelkész nagy szeretettel 
köszöntötte a görög katolikus, a római katolikus és 
református híveket, majd igehirdetés előtt a már ismert 
katolikus énekeket énekelte együtt az ökumenikus 
gyülekezet.

A Sajóvámosi Népdalkör ezt követően énekszóban 
köszöntötte a jelenlévőket.

Az igehirdetést és annak magyarázatát Tótszegi 
István, görög katolikus paróchustól hallgattuk meg, 
akinek hozzánk intézett prédikációját mindannyian 
megszívlelhettük és magunkévá fogadhattuk, lelkünk 
épülésére.

Majd ismét énekek hangzottak el az ősi templomfalak 
között: ezúttal a Református Vegyeskórus állta körül az 
Úrasztalát, és mutatták be énekeiket.

„Aki énekel, az kétszeresen imádkozik” – mint tudjuk. 
S a két énekcsoport az Úristent dicsőítette, mindannyiunk 
örömére.
„A tegnap történelem!
A holnap rejtély! 
A mai nap: ajándék!”
    (Eleanor Roosevelt)

- Így kezdte ünnepi köszöntését Komjáthy Lajosné 
polgármester asszony.
Beszédében többek között elmondta: A képviselő 
- testülettel megállapítottuk, hogy a lehetőségeket 
figyelembe véve – jól teljesítettünk. Ez nem azt jelenti, 
hogy teljesen elégedettek vagyunk, ennek oka pedig a 
fejlesztési pályázatok elmaradása és az egyre csökkenő 
állami támogatás. 

Összegezve elmondta: sikerült a 4 évet eredményesen 
végig dolgozni, az önkormányzat gazdálkodása stabil 
volt, adósságunk nincs, és szerény összegű tartalék is 
maradt jövőre.
Majd megköszönte a választóknak a 4 évvel ezelőtti 
bizalmat, kiemelve: csak azt szabad megígérni, amit 
teljesíteni is lehet!

Egyházi vezetőinknek is köszönetet mondott azért, 
hogy együtt ünnepeltük az elért sikereket.
Kiemelte: csak együtt, önkormányzat és egyház végezhet 
olyan cselekedeteket, ami erősíti a hitet, a bizalmat és 
otthont ad az itt élő embereknek.

Végezetül a közelgő választásokra hívta fel a 
figyelmet, szavai a következők voltak:
- Kívánok egy jó polgármestert, aki keveset ígér, de sokat 
teljesít!
- Kívánok egy jó képviselő – testületet, melynek tagjai 
elkötelezettek!

Köszönjük mi 7-en, leköszönő vezetők:       

Csiszár József   képviselő
Szekrényes Miklós  képviselő
Váradi Lajos   képviselő
Lévai István   képviselő
Tamás Kálmán   képviselő
Kardos Péter   képviselő         
   és 

Komjáthy Lajosné polgármester,

hogy Önökért és Sajóvámosért dolgozhattunk a 2010-
2014-ig tartó választási ciklusban.

Komjáthy Lajosné polgármester

* * *

Cikluszáró Ökumenikus Istentisztelet 
a református templomban

2014. szeptember 28-án 15 órára szólt a meghívásunk 
Sajóvámos lakosai számára, mely szerint hálaadó 
Istentiszteletre került sor – ez alkalommal-, a református 
templomban.

Nagyon sokunk előtt ismeretes már, hogy 1990. óta 
a képviselő testületek templomból indultak el 4 éves 
útjukra és munkájuk végeztével,- Istennek hálát adva – 
templomban fejezték be célba érkezésüket.

Most ez az idő, gyönyörű őszbe hajló vasárnap 
délutánján érkezett el. A templomban megjelenők hallgatói 
és minden bizonnyal befogadói is, és résztvevői is voltak 
az ünnepi alkalomnak. 
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Erre a felelősségteljes munkára Isten áldását kérte,- és 
fejezte be ünnepi beszédét.
Majd a záró éneklés és imádság után fejeződött be az 
ökumenikus együttlét. 
A templom ajtóban az őszi napfényben, mintha könnyes 
szempárokat is lehetett volna látni…

Polgármester Asszony! Köszönjük a 24 éves 
munkádat!
       
„A könnyek gyöngyökké válnak,
a fájdalmak örömre fordulnak:
az alkotó kezek pihenni vágynak!” 

Csiszár József

TÁJÉKOZTATÓ A 2014 OKTÓBER 12-i 
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

Helyi Választási Bizottság határozatai a jelöltek 
sorrendjéről1/2014.(IX.09.) HVB határozat
A Bizottság sorsolással döntötte el a jelöltek szavazólapon 
történő sorrendiséget

Polgármesterjelöltek

1. Keresztesiné Szabó Piroska
2. Váradi Lajos
3. Kónya Tibor
4. Kardos Péter

2/2014.(IX.09.) HVB határozat
A Bizottság sorsolással döntötte el a jelöltek szavazólapon 
történő sorrendiséget

Képviselőjelöltek

1. Csiszár István
2. Lukács Ferencné
3. Kovácsné Németh Erika
4. Kardos Péter
5. Váradi István
6. Kisné Viktor Éva
7. Czifra László
8. Juhászné Lipták Erika
9. Tamás Kálmán
10. Czecz Zsuzsa
11. Szekrényes Miklós
12. Nagy Ferenc
13. Demeter Béla
14. Csiszár József
15. Hajdu Béla
16. Váradi Lajos
17. Ifj. Hővizi Tibor
18. Bencskó János
19. Lévai István
20. Demeter Júlianna Mónika
21. Szobota Imre
22. Varga Gyuláné
23. Kaszvinszki József
24. Éliás Csaba

A választás előkészítésével és lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat a választási szervek, és a 
választási irodák végzik. A választási iroda vezetője a 
jegyző, a választási bizottságot és a szavazatszámláló 
bizottságokat az önkormányzat képviselő-testülete 
választotta meg a településen lakóhellyel rendelkező 
választópolgárok közül. 2014. szeptember 8-án illetve 
9-én lezárult a jelöltállítás folyamata. Sajóvámoson 4 
polgármester jelölt és 24 egyéni képviselő jelölt található a 
nyilvántartásban. 2014. október 12-én a választópolgárok 
csak a nyilvántartásban, illetve a szavazólapon szereplő 
személyekre, listákra adhatják le a szavazataikat. 
Szavazni reggel 6 és este 7 óra között lehet. A szavazás 
lebonyolításában a szavazatszámláló bizottság működik 
közre, akinek a munkáját a helyi választási iroda egy 
tagja jegyzőkönyv vezetőként segíti. A szavazás feltétele, 
hogy a választópolgár a személyazonosságát igazolja. 
Erre a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolvány (ok) alkalmasak: lakcímigazolvány és – 
személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői 
engedély, vagy a lakcímet vagy a személyi azonosítót 
tartalmazó személyazonosító igazolvány.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog 
gyakorlására nincs lehetőség.

A választópolgár a mozgóurna iránti kérelmét írásba 
foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is 
előterjesztheti a helyi választási iroda, vagy szavazás 
napján a szavazatszámláló bizottság részére 15 
óráig.10000 vagy annál kevesebb lakosú településen 
polgármester-választáshoz, egyéni listán szereplő helyi 
önkormányzati képviselő választásához, továbbá megyei 
önkormányzati képviselő választásához szükséges 
szavazólapot kap a választópolgár.

2014. október 12.-én kerül sor a települési, területi 
és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 
megválasztására.   Településünkön nemzetiségi 
önkormányzati képviselő választásra nem kerül sor.

Az induló jelölteknek sok sikert, a választási szerveknek 
pedig eredményes, tiszta, törvényes választást kívánok 
az újság hasábjain keresztül.

Molnárné Cseh Mária HVI vezető  

Sajóvámos Község Önkormányzata szeretne egy kis 
tájékoztatást adni lakosainak az éven megvalósult 
közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatosan:

 Önkormányzatunk a 2014-es évben ismét részt vesz 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistérségi startmunka 
mintaprogramjának a „Belvízelvezetés, árkok, 
patakmedrek rendbetétele” alprojektjében. Az éven 
25 fő közfoglalkoztatott személy 2014.08.01.-2014.12.31. 
időszakban történő foglalkoztatását vállaltuk.

* * *

KÖZFOGLALKOZTATÁS
* * *
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2014. évben településünk közreműködik a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei kistérségi startmunka mintaprogram 
„Mezőgazdasági” alprojektjében. Ebben a projektben 
Önkormányzatunk ismét vállalta 4 fő 2014.03.01.-
2014.12.31. időszakban történő foglalkoztatásában 
való közreműködését. Ebben az évben már közel egy 
hektárnyi mezőgazdasági terület konyhakerti növényekkel 
való beültetését hajtottuk végre. (burgonya, sárgarépa, 
fehérrépa, cékla, zöldbab, hagyma, karalábé, zeller, 
zöldborsó, csemege kukorica) 

A mintaprogram során megtermelt konyhakerti növények 
- az óvodások, az iskolások illetve Sajóvámos Község 
meleg étkeztetésének ellátása céljából – a Községi 
Önkormányzat Napközi Otthonos konyháján kerülnek/
kerültek alapanyagként történő felhasználásra. A 
közfoglalkoztatottak szakképzettséget igénylő és nem 
igénylő feladatokat láttak el. 
A két projekt esetében településünk összesen 20 428 
887 Ft összegű támogatást kapott, mely összegből a 
bérek és járulékaik-, a munkaruhák, a kisértékű- illetve 
a nagyértékű tárgyi eszközök, a beruházás (dologi) 
kiadások, egyéb költségek kerültek finanszírozásra. 
2014 évben Önkormányzatunk a – fentiek alapján 
- bemutatott mintaprogramokon kívül a Munkaügyi 
központnál is élt pályázati lehetőségével. Első pályázati 
igényünk 2014.01.01. napjától 2014.04.30. napjáig 2 fő 
szakmunkásra és 12 fő segédmunkásra vonatkozott. A 
benyújtott pályázat alkalmával - megigényelt létszám 
rendelkezésre bocsátásra került, melynek köszönhetően 
a kiírt program községünkben 100 %-os támogatottság 
mellett megvalósult. A kapott támogatás összege 4 992 
208,- Ft volt. 

Önkormányzatunk 2014.02.28-án ismételten pályázati 
kérelemmel élt a Munkaügyi központ felé, mely 
programon belül 1 fő segédmunkást igényelt. A kért 
létszámot Hivatalunk ismételten megkapta, így a program 
1 fővel 2014.03.10. napjától 2014.04.30. napjáig tartott. 
A második programban kapott támogatás összege 154 
582,- Ft volt.

Május hónapban 3 pályázati lehetőséggel éltünk, - az 
első kérelmünket 2014.05.07. napján nyújtottuk be- 
mely kiírt program községünkben 2014.05.12. napjától 
2014.08.31. napjáig, 13 fő segédmunkás és 3 fő 

szakmunkás munkakörrel, 90 %-os támogatottság és 10 
%-os önkormányzati önerő mellett megvalósult. A kapott 
támogatás összege: 4 897 567,- Ft volt.

A fent említett hónapban a második kérelmünket 
2014.05.19. napján nyújtottuk be. A kért támogatást 
megkaptuk, így a program 2014.06.01. napjától 
2014.08.31. napjáig, 2 fő szakmunkás és 2 fő 
segédmunkás munkakörrel, 90 %-os támogatottság és 
10 %-os önerő mellett megvalósult. Kapott támogatás 
összege: 1 081 158,- Ft volt.

A harmadik igényünket 2014.05.28. napján jeleztük a 
munkaügyi központ felé, mely igény pozitív elbírálásban 
részesült, így a közfoglalkoztatás 2014.06.01. napjától 
2014.07.31. napjáig, 100 %-os támogatottság mellett, 
12 fő segédmunkással valósult meg. A kapott támogatás 
összege: 2 105 664,- Ft.

A Sajóvámos Községi Önkormányzat által benyújtott 
pályázati kérelmek útján biztosított közmunka – programok 
közvetlen haszonélvezői az abban résztvevő - hosszú idő 
után újra munkalehetőséghez jutó – személyek, közvetett 
haszonélvezői pedig – tekintettel az elvégzett munka 
közösségi jellegére - a település lakossága. A fentiek 
alapján bemutatott programok segítségével Sajóvámos 
község elhanyagolt településrészei rendezetté váltak, 
valamint - a lakókörnyezet megszépítésén túl – községünk 
csapadékvíz elvezetési problémái is elhárításra/
megoldásra kerültek. A nagy mennyiségben lehulló 
esőzések okozta árvíz, belvíz elkerülése érdekében a 
külterületi árkok gaztalanítása, fák kivágása, a Forrás-
patak és a Diós árok, patak medrének és partélének 
tisztítása, rendbe rakása illetve a belterületi vízelvezető 
árkok tisztítása, karbantartása megtörtént. 

Jelenleg 29 fő dolgozik közfoglalkoztatás keretein 
belül. Összesítve a 2014-es évben Sajóvámos Község 
Önkormányzata 54 főt vont be újra a „munka” világába. 
Anyagi forrás összesen 34 433 717 Ft, melyből 33 660 066 
Ft pályázati támogatás, míg 773 651 Ft önkormányzati 
önerő.       

Körtvélyesi Julianna ügyintéző

„Kezdődik az iskola, kapuját kitárja”….

Beköszöntött az ősz, de emlékeinkben még élénken 
élnek a tanévvégi és nyári események:
· Elbúcsúztunk kedves igazgatónőnktől, Póczos 
Barnabásné – Editkétől, aki 40 évet töltött pedagógus 
pályán. Ebből 12 évig volt a Sajóvámosi Arany János 
Általános Iskola igazgatója. 
· Nyolcadik osztályos tanulóink színvonalas műsorral 
köszöntek el az iskolától. A ballagási műsort Kendrovszkiné 
Takács Tímea készítette.
· Az első osztályosok  Lengyel Andrásné vezetésével 
megható műsorral kedveskedtek az idősek napján a 
nagymamáknak és a nagypapáknak.
· Méltóképpen emlékeztek meg augusztus 20-án hatodik 
osztályos tanulóink István királyról. A műsort Takács 
Mária tanárnő tanította be.
· Szép élményekkel tértek haza táborozóink Bogácsról és 
Füzesgyarmatról.
A táborokat Bíróné Paul Judit, Bodnár Judit, Garaminé 
Bodnár Zsuzsanna és Lukács Ágnes szervezte.

ISKOLAI HÍREK
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De minden jónak vége szakad egyszer. A vakáció is 
véget ért! Az időt nem tudjuk megállítani.  A nyár után 
jön az ősz. A gyerekek és a pedagógusok számára itt a 
munka ideje. 

Nyáron az iskola csendes, kihalt. Pusztán egy épület, 
élet nélkül. Nem ér többet, mint más, szépen gondozott 
építmény. Az iskola akkor lesz iskola, ha jönnek a 
gyerekek, megérkeznek a pedagógusok. Ettől lesz az 
épület értékes, élettel teli. Az ott élő emberek szépítik 
meg. Mi is megtöltöttük szeptember elsején iskolánkat. 
Szépen kitakarított épület várt minket. Köszönöm 
Komjáthy Lajosné polgármester asszonynak azt, hogy 
az egyre csökkenő technikai személyzetünket kisegítette 
az Önkormányzat. A gyönyörű parkot, ami körülveszi az 
intézményt, folyamatosan gondozzák. Apróbb javításokat 
elvégzik az épületen. Így a megszokott tiszta, rendezett 
környezetben kezdhettük meg az új tanévet. 

 21 elsős kisdiákot írattak be szüleik iskolánkba.
Szeretnénk megköszönni nekik a bizalmat, hogy ránk 

bízták legféltettebb kincsük – a gyermekeik nevelését, 
oktatását. Ez a feltétlen bizalom jele intézményünkkel 
szemben. Szívből kívánom, hogy érezzék jól magukat 
nálunk és sok sikert kívánok tanulmányaik során.

Az iskola jelenlegi létszáma 153fő. Délutáni 
foglalkozásokon több mint 80 gyerek vesz részt. A 
pedagógusok program kínálatukkal igyekeznek a délutánt 
változatossá, érdekessé tenni. 

Ennek érdekében az alábbi külön órák közül választhatnak 
diákjaink:

Alsó tagozaton: 
2- 3 osztályban angol és német szakkör• 
Rajz szakkör• 
kosárlabda• 
labdarúgás• 
kiskar és dráma • 
korrepetálás minden évfolyamon magyarból és • 
matematikából

Felső tagozaton:
Angol és német szakkör• 
földrajz szakkör• 
8.o. magyar felvételi előkészítő• 
8.o. matematika felvételi előkészítő• 
Rajz szakkör• 
Társas szakkör• 
asztalitenisz• 
kosárlabda• 
labdarúgás• 
énekkar• 
korrepetálás minden évfolyamon magyarból és • 
matematikából

A szülők továbbra is írásban kérhetik gyermekeik számára 
a délutáni foglalkozások alól a felmentést. 

2014. januárjától megoldódott az SNI tanulók ellátása. 
A 2014/15. tanévben a tanulásban akadályozott tanulók 
ellátását is tudjuk biztosítani. 

A szakkörök és a felzárkóztató foglalkozások mellett a 
napközi otthonban és a tanulószobán elkészíthetik házi 

feladataikat azok a tanulók, akik délután is az iskolában 
maradnak.
Az óvodások számára továbbra is megtartjuk havonta a 
Lurkó foglalkozást, ami az iskolára készíti fel őket. Ez a 
felkészítés nem csak a tudásukban csiszolja őket. Lelkileg 
is felkészülnek az iskolára. Szeptemberben nem olyan 
riasztó, idegen számukra az iskola épülete, a nevelőkre 
ismerősként mosolyognak. Azóta kevesebb az iskolába 
lépő, sírós kis elsős diák.
A tanulók számára minden lehetőség megadatott, hogy 
jól érezzék magunkat az intézményünkben. 
Pedagógusaink is jó körülmények között dolgozhatnak. 
Tanulóink jól nevelt, rendes gyerekek. Ezt nem 
elfogultságból írom. Bárhová mentünk az évek során, 
iskolán kívül, mindenhol a legjobb magaviseletűek voltak 
nebulóink. 
Méltán lehetünk rájuk büszkék. 
Kívánok a szülők, a diákok és a pedagógusok számára 
sikerekben gazdag, békés, boldog új tanévet!

Kovácsné Tamás Ilona mb. igazgató

KINCSES SZIGET ÓVODA HÍREI

Eljött az ősz véget ért a pihenés, kikapcsolódás ideje, 
óvodánkban is folytatódik az oktató, nevelő munka. 
A gyerekek örömmel vették birtokukba az óvoda 
csoportszobáit, a már ismert játékokat. Izgatottan mesélik 
óvónéniknek, dadusnéniknek nyári élményeiket, ki hol 
nyaralt, mi történt vele a szünet alatt.

A kicsikből középsősök, középsősökből 
nagycsoportosok lettek. Ez a változás a gyerekeket 
izgalommal tölti el. Az elkövetkező hetek fontos feladata 
az óvodába való visszailleszkedés illetve a csoporton 
belüli „csapatépítés”. Többször emlegetik barátaikat, 
az elballagott nagycsoportosokat, akik ma már az 
iskolapadban ülnek és büszke diákok.

Már zajlik óvodánkban a kiscsoportosok beszoktatása. 
Az óvodakezdés nem könnyű feladat a kicsiknek és 
ugyanilyen nehéz a szülőknek. Az óvodába kerülés szinte 
minden gyermeknek kettős élményt jelent. Várja a napot 
mikor oviba mehet, izgatják az új élmények, de hosszú 
időre el kell szakadnia a szülőktől ami bizony nem könnyű. 
Főleg így van, ha sír a gyermek az elváláskor. A legtöbb 
esetben néhány hét elég a beilleszkedésre, megszokja 
az óvodai életet. Hamarosan kialakul a kötődés a kezdeti 
nehézségek után jól érzi magát az új környezetben a 
gyerekek között.
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„NAGYHÁBORÚ KÉPEKBEN” KIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÓ, KÖNYVBEMUTATÓ

2014. szeptember 30-án A „NAGY HÁBORÚ 
KÉPEKBEN” címmel rendezett kiállítást Sajóvámos 
Önkormányzata az I. Világháború kitörésének 
centenáriuma alkalmából a Kossuth Közösségi Házban. 
A kiállítást Komjáthy Lajosné polgármester nyitotta 
meg, aki a háború borzalmainak felidézése mellett, 
meleghangú szavakkal emlékezett azon  sajóvámosiakra, 
akik a háborúban harcoltak, vagy meghaltak és ma 
már csak a világháborús emlékmű őrzi nevüket. Az 
önkormányzat a visszaemlékezésnek az egyik legszebb 
és legbensőségesebb formáját választva, adott ki egy 

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
A SZERETET JEGYÉBEN

Egy szerencsés találkozás kapcsán újból folytatódott 
a Sajóvámosi Művészeti Staféta rendezvény. Fecske 
Csaba, József Attila díjas költő volt a vendégünk. 
Nagy örömömre elkísérte őt kedves húga Ilonka is. 
Mivel földiek és barátok vagyunk, azért merem őt a 
továbbiakban Csabának szólítani. A könyvhét alkalmából 
megjelent egy újabb gyerekkönyve, „A sivatag hajója” 
című gyerekversek. Rendhagyó irodalmi óra ez jó, nem 
kell felelni, mi kérdezhetünk, örültek az Arany János 

Próbáljuk kihasználni az utolsó szép, meleg napokat, 
ha lehet kint tartózkodunk a szabadban, ahol a gyerekek 
vidáman tevékenykednek. Udvari életünk színesebbé, 
tartalmasabbá tételéhez igyekszünk folyamatosan 
bővíteni a kint használt eszközöket. A napokban egy 
régóta várt Fészekhinta (700.000Ft) került a birtokunkba. 
Amit a gyerekek már nagyon vártak és kitörő örömmel 
fogtak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek 
(óvodás bálok bevétele), Önkormányzatunknak és 
Váradi Lajos képviselő úrnak, hogy támogatásukkal 
lehetővé tették a Fészekhinta beszerzését!

Bízunk benne, hogy az óvodakezdés nehézségei után, 
minden gyerek megtalálja a helyét és örömmel várja 
minden reggel, hogy óvodába indulhasson.

 „Ó figyelj rám kérlek. Értsd meg amit mondok.
   Nem vagyok én buta, csak keveset tudok!
   Simogasd meg buksim, ölelj át ha félek,
   Óvjad apró léptem, nehogy rosszul lépjek!”
    /Horváth Piroska/

Medvéné Bene Mónika óvodapadagógus

RENDEZVÉNYEK

könyvet „Sajóvámosiak a Nagy Háborúban” címmel. Ez a 
könyv Komjáthy János visszaemlékezési, és Ortó Dániel 
levelezési anyagából szerkesztette Dr. Rémiás Tibor 
történész. A könyv megvásárolható a Közösségi Házban. 
A megnyitón a Sajóvámos Népdalkör az alkalomhoz 
illően  dobszóval kísért katonadalokat adott elő, míg 
az Arany János Általános Iskola tanulói versekkel, 
idézetekkel  emlékeztek. A megnyitón „A NAGY 
HÁBORÚ MAGYAR SZEMMEL” címmel Dr. Rémiás 
Tibor történész-muzeológus tartott  egy rendkívül 
tartalmas előadást, mely a nézőtéren helyet foglaló sok-
sok iskolásoknak jó tananyagnak is használható volt, míg 
az idősebb korosztálynak elgondolkodtató , a  nagyszülők, 
szülők elmeséléseit felelevenítő visszaemlékezést  
eredményezett.

A 100 éves évforduló alkalmából rendezett kiállítás, 

a kiadott könyv és a színvonalas előadás egy méltó 
visszaemlékezés a háború borzalmaiban elhunyt hősökre, 
és a szenvedő hozzátartozóikra.

A hősök iránti tiszteletből  köteles vagyunk minden évben 
legalább egyszer a HŐSI HALOTTAINK EMLÉKÉRE 
állított emlékműnél fejet hajtani és a kegyelet virágait 
elhelyezni.
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Általános Iskola növendékei. Megtisztelték jelenlétükkel 
a költőt a szülőfalujából Sajóvámosra származottak is.

 „Jó volt gyereknek lenni című” szép köszöntő vers után 
Csaba a gyerekeknek olyan boldog, örömteli gyerekkort 
kívánt, mint amilyen az övé volt.

Elmondta, hogy egy hegyek karéjozta csodálatos 
faluban született Szögligeten, 1948. márc. 10-én, 
középső gyerekként, egy bátyja volt és egy húga él 

még. Édesanyját, aki a mesére szoktatta, és édesapját, 
valamint apai nagymamáját is nagyon szerette, ők voltak 
a példaképei.

A felesége Marika nagyon fiatal volt, mikor megszerették 
egymást két gyermekük van Hajnalka és Zoltán, valamint 
öt unokájuk, ők az én halhatatlanságom letéteményesei 
mondta a költő. Már 14 éves korom óta Miskolcon lakom. 
A költészetből még a XXI. században sem lehet megélni, 
azért betegségemig műszaki ellenőrként dolgoztam.

Csaba csak mesélt, mesélt: őszintén, humorosan a 
gyermekkorról, az ifjú éveiről, a csínytevésekről, az írás 
öröméről és gyötrelmeiről. A gyerekek csillogó szemmel, 
hallgatták a történeteket. Már kisiskolás korában 
késztetést érzett az írásra. Iskolában óra közben a pad 
alatt is írogatott, szerencsére észrevették tehetségét és 
csak verset kellett írnia büntetésként.

Életének legszebb, legfontosabb időszakát a 
szülőfalujában töltötte. Költészetének legnagyobb 
inspirálója a szülőföld volt, talán még ma is az. „ A 
törzs, a lomb rávall a gyökerekre.” Mesélt a Weöres 
Sándortól kapott biztatásról. Arany János, Nagy László 
Pilinszky János költeményei voltak rá nagy hatással. Az ő 
ifjúkorában még nagy kincs volt a saját könyv. Elmondta, 
hogy most is szereti a meséket. Úgy látszik, én gyereklelkű 
felnőtt vagyok. Nagyon szeretem a gyerekeket, nemcsak 
az unokáimat, minden gyereket. Általában derűs 
hangulatomban írom a nekik szánt műveimet, igényesen 
kell a kicsiknek, mert az ő lelkük nagyon érzékeny.

Missziónak tartom a gyerekekhez írni. Írói 
munkásságának csaknem a fele szól hozzájuk. Ha 
óvodás kortól olvasnak Pistikének vidám versikéket, talán 
megszereti, és Istvánként is kezébe fog majd venni egy 
verseskötetet.

Aztán a színpadon a gyerekek ajkáról megelevenedtek 
a versek a minket körülvevő csodálatos világról. A 
családról, az unokákról, a háziállatokról, madarakról, 
lepkékről, évszakokról, virágokról, csendről, hajnalról 
és alkonyatról, honvágyról. Csupa derű, vidámság, 
dallam, majd szomorú melankólia árad ezekből a 
gyöngyszemekből. A lét és elmúlás is ott bujkál a sorok 
közt, de legfőképpen a szeretet a természet-és az alkotója 
iránt. Hagyományos verselésben, ír a költő, mint a népi 
mondókák és népdalok, azért könnyen befogadja a szív 
és a lélek. 

Egyszerűen, lelkesen szerepeltek az iskolások. Leültek 
a színpad deszkájára, mintha csak a Ménes-patak partján 
sütkéreznének és megszólalt a kismalac, a tyúkanyó, az 
egérke, repkedtek a pillangók, pisztrángok csobbantak a 
vízben… Egyszóval, jó volt.
Tegnap éjjel

Tegnap éjjel álmomban
pillangókkal táncoltam,
a legszebbik te voltál,
csak énvelem táncoltál.

Ám reggelre eltűntél,
vajon hová repültél
kéklő égbe, mezőre?
Visszajössz-e jövőre?

Egyszer majd

Elkolompolnak az évek
egyszer én is felnőtt leszek
mint ősszel a költöző madár
ki tudja hová elmegyek

Fölérem a kilincset, nagy leszek,
te akkor már kicsikét öreg:
hajad fehér, a szemed kék,
mint a megrepedt üveg.

Barátságos percek következtek, alig győzött Csaba 
válaszolni. Kérdeztek az iskolások: mikor ír, hogy ír, hány 
verset írt, mit szeretne még írni? Én teszem a dolgom 
írok a legjobb tehetségem szerint, nem szeretem, ha úgy 
megy le a nap, hogy nem alkottam semmit. Van olyan 
vers, ami szinte kicsorog a tollamból, de általában sok 
vajúdás után születnek a verseim. Régóta tervezek egy 
gyermek színdarabot, vagy mesejátékot írni. Vannak 
megzenésített verseim, amelyeket Halász Judit énekel. 
Írogatok novellákat és elbeszéléseket is, de az én igazi 
világom a líra.

 Majd felolvasta a legérdekesebb, legkedvesebb 
költeményeket. A hallgatóság tapsolt és sorakoztak a 
költőhöz a papírlapocskáikra emlék aláírást kérni.

Hálásan köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, én boldog 
vagyok, hogy ismerhetem Őt, az írásait, amit gyakran a 
kezembe veszek, ha töltekezni vágyom szépséggel és 
szeretettel.

Szerénységből nem ejtett szót eddigi kitüntetéseiről, de 
csodálatos verseivel Fecske Csaba már bejegyeztetett a 
halhatatlanok közé. Magáról így írt.” Romantikus vagyok, 
én még hiszek a leírt és kimondott szóban, hiszek az 
emberi jóságban. A szeretetben.”
Mindig találnak

a nappalt fölfalja az éj
de mindig megvirrad másnap
verset írsz mert te csak így tudsz
tőrt vetni az elmúlásnak

árnyéka van a beszédnek
sugárzó fénye a tettnek
reflektorként pásztázza be
sötét bugyrát életednek

többé nem veszítheted el
amit odaadtál másnak
mindig találnak kincseket
kik szívedben mélyre ásnak

Mikita Andrásné
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S egyben szomorúan kellett tudomásul vennünk, 
hogy voltak, akik már ebben az évben nem lehettek 
közöttünk. 

Két óra után néhány perccel már minden készen 
állt arra, hogy a műsorvezető köszöntő szavai után 
községünk polgármestere, Komjáthy Lajosné mondja 
el ünnepi beszédét.

Az ünnepeltekhez szóló kedves szavak első részét 
M. Legrand: Az idősek tisztelete – idézetéhez kötötte, 
amelynek lényege a: „Törődni és szeretni” – 
mondanivaló volt. 

Majd így folytatta: Az időskor nem tragédia, hanem az 
élet rendje, az éretté válás korszaka, életbölcsességgel 
és gazdag tapasztalatokkal. 

A számok és évek ismertetéséhez érve megtudhattuk, 
hogy 171 nőnek és 67 férfinak, - közöttük 26 házaspárnak 
– szólt a meghívó a mai napra: 27 személy pedig első 
alkalommal lehetett részese a közös ünneplésnek. 

Örömmel hallhattuk, hogy még mindig Horkai Andrásné 
településünk legidősebb lakója, aki május 9- én töltötte 
be 102. életévét! 

Nagy Józsefné pedig február 8- án a 101. évét érte el, 
aki már nem lehet családja körében, mert augusztus 8-án 
befejezte földi pályafutását.

Legidősebb férfi lakosunk Orosz Péter bácsi, ő június 
7 – én ünnepelhette 94. életévét és feleségével karöltve – 
a 60. házassági évfordulójukat ünnepelték.

Május 8- án Samu Balázs bácsi és felesége úgyszintén 
a 60. házassági évfordulójukat ünnepelték.

Komjáti Tibor és felesége május 2 – án az 50. 
házassági évfordulójukat tehették emlékezetessé. Az 
ünnepeltek természetesen egy – egy kedves ajándékban 
mindannyian részesültek.

A jeles évfordulókhoz érő személyeknek további jó 
egészséget és életükre Isten áldását kérjük. S mint oly 
sokszor, ezúttal is egy, az idősekhez illő verssel fejezte 
be ünnepi beszédét polgármester asszony.

Elvárt alkalom, hogy egyházi vezetőink is köszöntik az 
időseket: szívhez szóló szavakkal – reményt és biztatást 
adnak, életük folytatására. 

„A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat 
érnek!” – így voltunk ezzel mindannyian, amikor 
meghallgattuk Tótszegi István görög katolikus, Szabó 
Zoltán református és Kecskés László római katolikus 
lelkész urakat. 

A folytatás előtt még két köszöntés hangzott el, Csiszár 
Lajosné és Kovács Sándorné részéről. A következő 
percekben már az óvodás és iskolás gyermekeinket 
láthattuk és hallhattuk a színpadon műsort adva – szemet 
gyönyörködtetően szépen.

Fiataljaink táncjátéka látványos volt, a Népdalkör 
előadott dalaival tette teljessé az ünnepi műsor záró 
programját.

IDŐSEK NAPJA
2014. június 27-én Önkormányzatunk ismét 
megrendezte Idősek Napi ünnepségét, mely a Kossuth 
Közösségi Ház dísztermében volt megtartva.
Ez alkalomra is a 70. éven felüliek kaptak meghívást és 
azok, akik ebben az évben betöltötték vagy betöltik a 70. 
életévüket. A meghívó így 238. személynek szólt.
Jóleső érzés volt látni „új arcokat” is, akik bővítették a 
korábbiakban is meghívottak sorát. 



Augusztus 20-a minden évben valaminek a vége 
és valaminek a kezdete mindenkinek, de különösen a 
gyerekek számára. Jelképesen ez a nap már a nyár vége 
és ezáltal az ősz kezdete, az óvoda, az iskola, a „munka” 
kezdete is. 

Az idei sajóvámosi Szent István ünnepség azonban 
nemcsak az időpont alapján lett valami kezdete, hanem 
azért is, mert eddig nem látott fellépők is színpadra álltak, 
így az ő szereplői karrierjük kezdete is lett. A hivatalos 
köszöntők előtt inkább a gyermekeknek kedveztek a 
programok, – kisvonat, bohóc, trambulin, és még számos 
szórakozási lehetőség – majd késő délutántól Sajóvámos 
minden lakosának igyekeztek örömet okozni a szervezők. 

Végignézve a műsorokat, boldogan állapítottam meg, 
hogy településünkön nagyon sok tehetséges ember él, 
hiszen az iskolások, az óvodások, a kis néptáncosaink 
és táncos fiataljaink egész délutánra szóló igényes 
szórakozást nyújtottak. Idén Varga Feri és Balázsi 
Betti voltak a sztárvendégek, akik a rossz idő ellenére 
is lelkesen daloltak az esernyők alatt tapsoló közönség 
előtt.

A koncertet követően – a továbbra is töretlenül eső 
égi áldásra tekintettel – az utolsó műsorszám helyszíne 
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AUGUSZTUS 20-i ÜNNEPSÉG

Ezúttal sem maradt el a tombolasorsolás – ami a 
nyertesek számára derűt, a „nem nyertek” számára pedig 
némi sóvárgást hozott.

Mindeközben konyhásaink és felszolgáló „lányaink” 
készen állva várták, hogy az asztalokra kihozhassák az 
ünnepi ebédet, melyhez a sört Váradi Lajos képviselő 
úr szolgáltatta. 

A finom ebéd elfogyasztása után még tovább folytatódtak 
a csendes beszélgetések, hiszen voltak olyanok, akik 
ritkán vagy csak itt találkozhattak egymással.

Hogy a nóta se maradjon ki e kedves ünnepi 
összejövetelből, arról a Népdalkör tagjai gondoskodtak: 
segítőik azonnal akadtak.

A vidám együttlét befejezését többnyire az asszonyok 
kezdik el, majd lassan az emberek is elköszönnek.

Az előtérbe érve az önkormányzat ajándékát átvéve 
– köszönetet mondanak a kedves vendéglátásért és az itt 
töltött kellemes délutánért.

Mi mással is zárhatnám írásomat, mint azzal, hogy 
a Teremtő őrizze meg életünket és jövőre ismét 
találkozhassunk.

Csiszár József



VENDÉGSÉGBEN 
VÁMOSLADÁNYBAN

2014. július 19-20.

Immár harmadik alkalommal kaptunk szívélyes 
meghívást testvértelepülésünkre: a szlovákiai 
Vámosladányba. Korán reggel indult kis csapatunk 
a hosszú útra. Delegációnkat Komjáthy Lajosné 
polgármester asszony és Molnárné Cseh Mária jegyző 

LÁTOGATÓBAN AZ ÚJJÁSZÜLETETT 
EDELÉNYI KASTÉLYBAN

Augusztus 2-án egy délutáni kirándulás során, 
melyet a Kossuth Közösségi Ház dolgozói szerveztek, 
meglátogattuk Edelény ékességét, az újjáépült, megszépült 
L’Huillier – Coburg kastélyt. A napfény csak még szebbé 
tette a látványt, amikor a fák közül megpillantottuk az 
épületet, melyet 1716 – ban kezdett el építtetni Jean-
Francois L’Huillier gróf. De mindez hogyan is történt? 
Néhány mondatban érdemes összefoglalni. A barokk 
korabeli kastély, - mely stílusában egyedi – tervezőjét 
a kutatóknak a mai napig nem sikerült kideríteniük. Az 
építkezés folyamán volt, hogy egyszerre 18 kőműves is 
dolgozott segédeivel. Az építtető gróf halála után felesége 
1730 – ban fejezte be az építkezést. Fénykora 1730 és 
1820 közé tehető. Az építtető L’Huillier gróf unokája, 
Ludmilla és annak második férje, Esterházy István gróf 
idején végezték azokat a munkálatokat, melyeket a mai 
napig is láthatunk a kastélyon, illetve környezetében. 
A 6 szoba kifestésével Lieb Ferenc vándorfestőt bízták 
meg, munkája a legnagyobb összefüggő magyarországi 
rokokó falképek lettek, ezek 1770-re készültek el. 

A Coburg – korszak 1831 – től 1928-ig tartott. 
A német Szász- Coburg-Gotha hercegi családból 
származó Ferdinánd herceg 1831-ben megvásárolta az 
edelényi uradalmat, de ezt a birtokot csak gazdasági 
megfontolásból szerezték meg. Később, 1909-ben már 
alapos felújításra szorult. Ebben az időben neobarokk 
kiegészítések kerültek rá. Közel 100 évnyi Coburg 

áttevődött a Kossuth Közösségi Házba. Kellemes 
meglepetésként ért mindenkit, hogy a díszterem álló helyei 
is megteltek a kitartó nézőközönséggel. Úgy gondolom, 
nem jöttek hiába, mert nem mindennapi divatbemutatót 
láthattak.

Sajóvámos szép lányai, két lelkes fiúval, a ’70-es, ’80-
as évek fiataljainak stílusát, ruhaviseletét, életérzését 
jelenítették meg. De nemcsak a felnőtt korabeli divatot 
láthattuk, hanem a gyerekek öltözködési stílusa is 
megelevenedett a színpadon. A kislányok és Kiss Balázs 
– aki egyedüli fiúként lankadatlan kitartással színesíti 
műsorainkat – akár a profi modellek, pózoltak, táncoltak 
a zene ritmusára. És miért volt ez különleges? Mert kicsik 
és nagyok által újraélhettük gyermek- vagy fiatalkorunkat, 
gyönyörű lányokat láthattunk táncolni, mosolyogni; 
aranyos kicsik okoztak derűs perceket. A siker persze nem 
maradt el. Óriási ováció követett minden egyes számot. A 
sok próba, a szorgalmas gyakorlás megtérült, és ezúton 
szeretném megköszönni mindezt Szólya Zsuzsának 
– e különleges divatbemutató megálmodójának – , aki 
fáradtságot és időt nem kímélve lelkesen foglalkozott 
kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Visszagondolva tehát 
2014. augusztus 20-ára, azt gondolom, hogy büszke 
vagyok Sajóvámosra, büszke vagyok a sajóvámosi 
fiatalokra és örülök annak, hogy itt élhetek. 

Vassné Szokircsák Diána
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asszony vezette. Velünk jöttek még a képviselő-testület 
tagjai, községünk Népdalköre és a Kazincbarcikai 
Kodály Zoltán Művészeti Iskola néptáncosai. Kulturális 
rendezvényre érkeztünk.

A megelőző napok csapadékban gazdag időjárása 
ellenére, kellemes, nyári melegben volt részünk.

Vámosladány polgármester asszonya nagy szeretettel 
üdvözölte delegációnkat, majd átsétáltunk a kulturális 
rendezvény helyszínére.

Elmondhatjuk, mi sajóvámosiak kitettünk magunkért. 
Népdalkörünk két színes dalcsokrot adott elő; szólót 
énekelt Demeter Józsefné: Etelka néni, verset mondott 
Csiszár József.

Őket követték a Kazincbarcikai Művészeti Iskola 
néptáncosai, akik magas szintű táncművészetükkel 
kápráztatták el a közönséget. Programunk zárásaként 
Tötös István és Csiszár József mulatós és örökzöld 
slágereket zenélt. 

A nap további részében helyi fellépőket láthattak az 
idelátogatók.

Az esti sztárvendég után utcabál zárta ezt a kellemes 
napot.

Másnap mindannyian ökumenikus istentiszteletre 
mentünk, ahol a szentmise előtt népdalkörünk egyházi 
énekkel köszöntötte az egybegyűlteket.

Jó volt újra együtt lenni határon túli barátainkkal.

Melczer Beáta Közösségi Ház munkatársa



PAPPÁ SZENTELÉS: EGERBEN ÉS 
ÚJMISE:  SAJÓVÁMOSON

Vannak felejthetetlen napok életünk során, amelyek 
végig kísérnek bennünket.

2014. június 21. és 22. bizonyosan ünnepként kerül 
majd be Palotai Ádám és családja életébe.

Az Egri Bazilikában 21 – én, a délelőtti szentmisében 
Dr. Ternyák Csaba érsek, kézfeltétele és imádsága által 
– áldozópappá szentelt hat diakónust - közöttük Palotai 
Ádámot is.

A szentelésre és fogadalomtételre zsúfolásig megtelt a 
Bazilika, amelyről néhány adatot érdemes megismerni: 
az ország egyházi épületei közül az egyik legnagyobb, 
klasszicista műemlék templom. Méretei is lenyűgözőek: 

birtoklás után, 1928-ban a kastély végleg a magyar 
állam tulajdonába került. Az eleinte grófok, előkelőségek 
otthonául szolgáló épület a 20. században rendkívül sok 
funkciót töltött be. Kezdetben az Igazságügyi Minisztérium 
vette meg, de többek között a nehéz időkben szovjet 
parancsnokság működött benne, volt, hogy állattartás 
céljára is használták. A hozzá tartozó kápolnát is kiadták 
lakóháznak, mint a kastély többi részét is. Hivatalok is 
működtek benne.

Aztán elérkezett az újjászületés ideje is, amelynek 
eredményét kiránduló csoportunk is szemügyre vehette. 
2009 és 2014 között a rekonstrukciós munkák folyamatosan 
zajlottak a belső terek, illetve a külső környezet, a Holt- 
Bódva területén is. Az őshonos növény – és állatfajokat 
is sikerült visszatelepíteni, a vízpótlás is sikeres volt, 
mert így újra víztükör veszi körül a kastélyt, mint annak 
idején 300 éve, amikor építeni kezdték. Úgy vettem 
észre, mindnyájunkat elvarázsolt a kastély külső- belső 
szépsége, ami a kastélybeli séta során csak fokozódott. 
De még mielőtt elindultunk volna felfedező túránkra, 
megnéztünk egy 3D-s kisjátékfilmet, ami abba a korba 
vezetett vissza minket, amikor a vándorfestő Lieb Ferenc 
készítette lenyűgöző, színes falfestményeit a kastély urai 
számára és amelyeket alaposan megszemlélhettünk mi 
is. Gazdag színek, lebegő aranyszínű vonalkák, érdekes 
és humoros jelenetek, az évszakok és azok jellemzőinek 
ábrázolása az egyszerű ember tevékenységei tükrében, 
illetve a grófi mindennapok szórakozásainak jelenetei 
is fellelhetők a képeken. Az egyik teremben található a 
kastély makettje, amit olyan gombok vesznek körül, hogy, 
ha lenyomjuk, akkor megvilágításba kerül a gomb alatt 
feltüntetett helyiség. A kastélyban két rendkívül szép és 
egyedülálló világítótest is látható. Bútorok közül csak igen 
kevés maradt meg, például kályhák, kisebb szekrények, 
fésülködő asztal tükörrel és még néhány korabeli 
ereklye, amiket érdemes a kultúrát, történelmet és nem 
utolsósorban kastélyokat szerető embernek megnéznie, 
közelebbről megismernie.

Aki kíváncsi, itt még többet megtudhat a kastélyról és 
titkairól: www.edelenyikastelysziget.hu 

Tomasovszky Evelin

hossza 93 m, szélessége 53 m. Az öt manuális orgonának 
8026 sípja van!

A Bazilikát Hild József tervei szerint, 1831 – és 1836 
között építették. A belső kialakítása jóval több időt vett 
igénybe.

Ádám meghívását elfogadva nagyon sokan érkeztünk 
Sajóvámosról, a környező településekről és távolabbi 
helyekről is az egyházi eseményre.

A 10 órakor kezdődő szentmise előtt volt lehetősége 
az akkor még diakónusoknak, hogy szeretteikkel, 
ismerőseikkel néhány kedves szót váltsanak.

A szentbeszéd meghallgatása után következett a 
papszentelés lényegi része, amikor az érsek -, imádsága 
és kézrátétele által - átadta a Krisztustól kapott áldozópapi 
hatalmat és küldetést. 

Ezután a püspökök és papok kézrátétellel fogadták be az 
új áldozópapokat az egyházmegye papi közösségébe.

A szertartás közben felemelő volt az énekek felhangzása, 
a kórus szolgálata és a csodálatos orgonajáték, amely 
felejthetetlen marad mindannyiunk számára. 

Az ünnepség végén a Bazilika előtti tágas tér biztosította 
a lehetőséget most már hosszabb beszélgetésre, egymás 
köszöntésére is.

Akik pedig jelen résztvevői voltunk a szentmisének, 
tudtuk, hogy másnap, 22 –én a Sajóvámosi Szűz Mária 
Neve – Római Katolikus templomban mutatja be első 
miséjét – a már áldozópappá szentelt Ádám atya. 

A nyári verőfényben négy órára a templom már teljesen 
megtelt, majd fél ötre megérkeztek a szülői háztól az 
Újmisére, - a kikérési szertartáson résztvevők is. 

Az ünnepség köszöntésekkel kezdődött, először 
Demeter Lili és Soltész Bercel versmondását hallgattuk 
meg, majd településünk nevében Komjáthy Lajosné 
polgármester asszony szép gondolataival tette 
emlékezetessé köszöntését. 

A római katolikus egyházközség nevében pedig Mikita 
Andrásné köszöntötte az Újmisés Ádámot. 

A szentmise ünnepi szónoka Zajacz Ernő felsőzsolcai 
plébános volt, aki ünnepi beszédében többek között 
kiemelte: - Ádám vallásossága már 20 évvel ezelőtt 
nyilvánvaló volt, akkor ráébredt arra, hogy a papi 
szolgálatot választja és Isten szolgája lesz. 

A záróköszöntést -, mint házigazdától – Kecskés László 
plébános úrtól hallottuk: Krisztus iránti elkötelezettséggel 
együtt jár az egyház iránti szeretet, ami Ádámnak, a Jóisten 
által megadatott – emelte ki befejező gondolataiban.

A templomból kijövőket és a kinti padokon helyet 
foglalókat süteménnyel és üditővel kínálták a kedves 
vendéglátók. 

A vacsorára meghívott vendégek az Általános Iskola 
udvarán felállított sátorba vették útjukat, ahol már terített 
asztalok várták az odaérkezőket.

A finom és választékos vacsora minden vendégnek 
elnyerte tetszését, amit az édességek még jobban 
kiemeltek sütemények és torták formájában.

Felszolgálók és segítőik pedig igyekeztek minden 
kérést azonnal megteremteni.
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Az 1993. november 02 – án megalakult Sajóvámosi 
Polgárőrség – az elmúlt két évtizedben – folyamatos 
és rendszeres, társadalmi segítői tevékenységgel óvja 
Községünk közrendjét – közbiztonságát.

Jól látható, demonstratív jelleggel szervezett közterületi 
polgárőr járőr szolgálataink teszik ki, bűnmegelőzési 
munkánk túlnyomó részét. A viszonylag kevés mértékű 
úgynevezett ’figyelő szolgálataink’ mellett, minden 
esetben eleget teszünk, a Sajóvámosi önkormányzati, 
művelődési – oktatási és egyéb civil szervezeteink 
részéről felmerült rendezvénybiztosítási kéréseknek. 
Említhetjük a Közösségi Ház – i „Családi Napokat”  az 
„Augusztus 20 – i” községi rendezvényt,  a Pincebáli 
eseményeket, de ide sorolhatjuk az egyházi jellegű 
polgárőr szolgálatokat, úgymint a „Mindenszentek” –i 
figyelőszolgálatainkat, zarándokok közúti biztosítását és a 
papszenteléssel kapcsolatos közúti forgalomirányítást is. A 
Polgárőrségünk önkéntes és díjmentes tevékenységében 
új bűnmegelőzési munkaként jelentkezett az iskola – 
és óvodakezdés időszakában végrehajtandó, közúti 
forgalomlassító illetve leállító polgárőri tevékenység, 
az iskolai és óvodai megközelítői ’gyalogos átkelőhelyi’ 
irányítás.

Folyamatos és rendszeres polgárőri munkánk a 
lakossági köznyugalmat illetve a lakossági biztonságérzet 
növelését szolgálja. 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK!
Őszköszöntő családi 
kézműves játszóház 
a Közösségi Házban.
 
Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt 2014. október 
17-én pénteken 16.30 
órakor ősz köszöntő családi 
kézműves játszóházba, melyen az évszakhoz kötődő 
ajándékokat, díszeket készíthetnek kicsik és nagyok 
egyaránt. A belépés díjtalan!

A nagyobb mértékű ’polgárőri lefedettség’ illetve 
közterületi jelenlét érdekében, gépjárműves 
járőrszolgálatokat végzünk, mely lehetővé teszi, hogy az 
alkalmankénti polgárőr járőrszolgálataink során, többször 
ellenőrizzük az éjszakai közrendet – közbiztonságot. 
Önkormányzati kérésre, fokozott figyelmet szentelünk 
a községi közintézményi objektumok vagyonvédelmi 
ellenőrzésére, megfigyelésére. Sajnálatos módon a 
„játszótéri” műtárgyak illetve területek okoznak gondot 
e tekintetben. Ennek javítása érdekében szakmai 
javaslatokat tettünk és fogunk tenni a tulajdonos 
Önkormányzatunk felé (használati jogosultság, tilalmi 
táblák, térvilágítás, törvényileg előírt tájékoztató táblák 
stb.) Ezek megvalósulása nagymértékben hozzájárul 
a rendőri és polgárőri – állagmegőrzést szolgáló – 
intézkedések törvényességéhez és hatékonyságához!

Polgárőri szervezeti felépítésünk, a nyolc polgárőr 
járőr tekintetében, rendszeres és fegyelmezett 
járőrszolgálatokat eredményez továbbra is. A 25 
fős Polgárőrségünk éves szinteken mintegy 120-
140 alkalommal lát el ingyenes és önkéntes polgárőr 
szolgálatot, mely társadalmi civil tevékenység évenként 
1400-1600 szolgálat órákat jelent. Azt tudnunk kell, hogy 
törvényi megfogalmazások szerint, a magyarországi 
Polgárőrség nem hatóság, nem bűnüldöző és nyomozati 
szerv, hanem csupán bűnmegelőzési jogosítványokkal 
rendelkező, civil szervezet! E szerény hatáskörök 
birtokában igyekszünk szolgálni Sajóvámos Község 
közrendjének – közbiztonságának megszilárdítását és a 
lehetőségeink határain belüli javítását.
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Mindeközben még köszöntés hangzott el: Nagy Lajosné 
a római katolikus egyházközség nevében méltatta Ádám 
atyát, majd e sorok írója az ünnepnap boldogító és 
megerősítő erejével kívánt hivatását – Isten előtt kedves 
szolgálatokat – az Újmisés Ádámnak.

A vacsora utáni meghitt beszélgetések már az estébe 
értek, amikor megköszöntük a szíves vendéglátást, 
majd elköszöntünk a Palotai családtól és fáradhatatlan 
segítőiktől.

Az újság hasábjain is a felszentelt Ádám köszönetet 
mond mindazoknak, akik oltárhoz segítették őt, és 
felejthetetlenné tették számára, mindkét ünnepnapot.

Az Úristen Áldása segítsen és kísérjen szolgálataidban 
mindenkoron.

Eger, 2014. június 21.
Sajóvámos, 2014. június 22.

Csiszár József


