
    Amíg községünk lakossága – tisztelet a kivételeknek –
szombat reggeli jól kiérdemelt pihenését töltötte, addig 
Önkormányzatunk dolgozói, a képviselő- testület tagjai, 
illetve számos dolgos kezű jószándékú segítő a Szőke- kas-
tély előtti téren -,valamint bent a konyhán is - már hajna-
li hat órától lázas készülődéssel voltak elfoglalva. Amíg a 
konyhán készültek a krumplilángosok, főtt a rizs, valamint 
a elkezdődtek a nap további részeihez szükséges nyers-
anyag feldolgozó előkészületek, addig a konyha előtti plac-
con gyűltek az asztalok és székek, bemelegítésre kerültek 
az üstházak, illetve a nap további részében nagy jelentő-
séggel bíró 

sparhet is! 
Mindemellett természetesen – csakhogy a hagyományos 
falusi disznótor minden elemét kellő aprólékossággal 
„lemásolhassuk”, ezáltal pedig élethűen bemutathassuk - 
nem feledkeztünk meg a fogópálinkák tapasztalati úton 
történő rendszeres időközönkénti 
minőségi ellenőrzéséről sem. 
7.00- kor azonban tényleg „a tettek mezejére lépve” elin-
dultunk, hogy napunk „főhősét”, a cirka 170 kilós sertést 
birtokba vegyük! Sertésünk nevelési helyére megérkezve 
jókorára nőtt jószágunk zokszó nélkül besétált szúróketre-
cébe, eztán pedig elindult - a csupán kevés sertésnek kijáró 
nagy népszerűséget hozó, ámde - utolsó útjára. 
Önkormányzati traktorunk pótkocsiján eltöltött útja során 
malackánk – talán sertéstársai által áhított irigylésre mél-
tó módon - bejárta községünk jelentős részét! Pár perces 
útjával sertésünk lehetőséget és időt biztosított községünk 
- Első Vámos- Toros Napról bármilyen okból elmaradó - 
lakossága számára a szúrásra történő megérkezésre, a hely-
színen tartózkodó – percről- percre gyarapodó létszámú 
– vendégsereg számára pedig (gasztronómiai rendezvény 
révén) a lélekmelegítők elfogyasztására!
Rövid várakozás után végre sertésünk a helyszínre érkezett, 
de mielőtt rendeltetési célja beteljesült volna vendégsere-
günk tagjai még utoljára szemügyre vehették, néhányan 
pedig – kihasználva a vissza nem térő alkalmat – spontán 
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módon le is fényképezhették, vagy ahogy a fiatalság mon-
daná „szelfizhettek” vele.

Malackánk – az őt körülvevő embertömeg ellenére is – 
nyugodtan tűrte a hírtelen jött népszerűséget, némi ag-
godalom csupán a szúróketrec kinyitásakor mutatkozott 
gyámoltalan tekintetében. Eztán pedig megtörtént, amire 
mindenki visszafojtott izgalommal várt. Sertésünk – a je-
len lévő hatósági állatorvos által is elégedetten nyugtázott 
módon – a kötelezően előírt uniós előírásoknak megfelelő-
en kilehelte lelkét, eztán pedig már - a disznóvágást talán 
lelkük mélyén elítélő - vendégek is korgó gyomorral várták 
malackánk feldolgozását és mielőbbi tányérra kerülését. 
Malacunk orrfogó elleni demonstrációja során tanúsított 
- egész napos rendezvényünk kezdetét hírdető - riadt vi-
sítása is csupán vendégszámunk további gyarapodását 
eredményezte. A hagyományos - szalmában történő - per-
zselést követően megindult a sertés feldolgozása, amiben a 
megbízott feldolgozó csapat mellett mind az Önkormány-
zat dolgozói és képviselői, mint a jelen lévő vendégsereg is 
– persze a higiéniai szabályok szem előtt tartásával – bese-
gítettek! A sertés teljes feldolgozásáig vendégeink hangula-
táról a miskolci Varga Lajos harmonikás, Kelemen Gábor 
kikiáltó, valamint az időközönként vissza- visszatérő pálin-
kák és természetesen a folyamatosan felmelegedő ragyogó-
an napsütéses időjárás gondoskodott. 
A jelen lévők mindemellett – a helyszínen felvonult kür-
tös kalácsos és büfé kocsi nyújtotta szolgáltatások mellett 
– igény szerint igazi hagyományos, ízletes sparhén sült 
krumplilángossal csillapíthatták a sertésfeldolgozás láttán 
növekvő csillapíthatatlan éhségüket. 

Sertésünk feldolgozásával, valamint a napközbeni rohamos 
vendégszám növekedéssel párhuzamosan folyamatosan 
nyílt nevezési lehetőség a napi programok között előzete-
sen meghirdetett pogácsasütő,- és pálinkaversenyre, vala-
mint akadt vállalkozó szellemű nevező a tepertősütő ver-
senyre is.
A versenyekre történő minta leadási határidőket követő-
en elkezdődtek a zsűrizések, ezzel párhuzamosan pedig a 
rendezvény vendégei részére is elérhetőek lettek az Önkor-
mányzat által árusított, a vendégek körében nagy népsze-
rűségnek örvendő – 1 hurkát és 1 kolbászt, illetve tepertőt, 
valamint 2 dl teát és 2 dl forralt bort tartalmazó – tikettek. 
Eközben a Kastély vendégtermében Török Dezső, a Bor-
sod- Abaúj- Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, valamint 
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő részvételével kez-
detét vette az Első Vámos- Toros Nap meghívott vendégei 
tiszteletére megrendezett ebéd. 
Váradi Lajos polgármester pohárköszöntőjét követően 
– melyben kifejtette, hogy „egy olyan hagyományt sze-
retnénk teremteni, amelynek középpontjában a vidéki 
gasztronómiai értékek állnak” – Török Dezső kiemelte a 
vidék hagyományos gasztronómiai értékeinek fontosságát, 
megőrzését a jövő számára, valamint felhívta a figyelmet az 

egészséges magyar ételek fogyasztására. 

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő az elhangzottakat 
követően méltatta és követendő példának nevezte a sajóvá-
mosi gasztronómiai hagyományok felelevenítését, megőr-
zését, közösségteremtő erejét.
Az elfogyasztott ebédet követően a Csemete néptánccso-
porttal táncház vette kezdetét, melynek keretein belül a 
„régi néptáncosok” feleleveníthették, a jelenlegi néptánco-
sok gyakorolhatták, a jövő néptáncosai pedig elsajátíthat-
ták a néptánc egyes lépéseit.

A hangulatos táncelemek felelevenítését követően kihirde-
tésre kerültek a programok között megemlített versenyek 
eredményei:
Tepertősütő verseny (Koordinátor: Csenge Lászlóné; Zsű-
ritagok: Csiszár Józsefné, Komjáthy Lajosné, Varga Zsolt)
A tepertősütő versenyre csupán egyetlen nevezés érkezett, 
de a versenyző(k) „alacsony” számát figyelmen kívül hagyó 
szakmai zsűri véleménye alapján a megmérettetésben: 
I. helyezést elérő Zentai György törzs zászlós körzeti meg-
bízott bográcsban sült tepertője, akár több nevező esetén is 
esélyes lett volna az I. helyezés elérésére. 

Pogácsasütő verseny (Koordinátor: Csenge Lászlóné; Zsű-
ritagok: Csiszár Józsefné, Komjáthy Lajosné, Varga Zsolt)
A pogácsasütő versenyen 14 féle egyedi kelesztési eljárás-
sokkal készült változatos ízvilágú pogácsa került bírálásra, a 
döntés éppen ezért nagyon nehéz volt. Mivel azonban nem 
lehet mindenki első helyezett, a zsűrinek azon pogácsákat 
kellett előnyben részesítenie, melyek elkészítésükben (nem 
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csupán a hagyományos elkészítési módoktól eltérő, de) 
gasztronómiailag mégis a többi pogácsával szembeni pozi-
tívumot hordoznak. 
I.   helyezést ért el Takács Lajosné a tökmagos pogácsájával
II.  helyezést ért el Dulai Istvánné a finom-sajtos szezám-
magos pogácsájával
III. helyezést ért el Mészáros Sándor a füstölt sajtos po-
gácsájával

Pálinkaverseny (Koordinátorok: Kovács Tamás és Gyön-
gyösi Róbert; Zsűritagok: Csiszár József, Omaszta Balázs, 
Bertók Zoltán, Szekrényes Miklós, Takács Gábor, Éliás 
Csaba)
A pálinkaversenyen 47 pálinka különböző kritériumok sze-
rinti elbírálására került sor. Mivel, mint zsűritagok egyön-
tetűleg eldöntve minden megkóstolt pálinkát le is nyeltünk 
bátran kijelenhetem, hogy a végeredmények a legobjektí-
vabb módon kerültek kialakításra! Embert próbáló mun-
kánk eredményeképpen zsűrink a teljes pálinka-felhozatalt 
arany, ezüst, vagy bronz kategóriákba sorolta, mindazon-
által a pálinkasokadalom közül csupán 1 pálinkát volt le-
hetőségünk kiemelni! Ezek alapján a teljesség igénye nél-
kül kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy a Vámos 
Legjobb Pálinkája elismerő címet legesleginkább a Váradi 
Lajos polgármester úr által rendelkezésünkre bocsátott 
kajszibarack pálinka érdemelte ki.

 A versenyek eredményhirdetését követően megrendezett 
tombolasorsoláson játékosaink – ha nem is mindig a leg-
értékesebb, de – szinte minden esetben praktikus nyere-
ményre tehettek szert, az ehhez fűződő jó hangulatot és 
közösségi igényeket pedig mi sem jelzi jobban, minthogy 
a sorsolást megelőzően az összes tombola értékesítésre ke-
rült.

 

Végezetül, de nem utolsó sorban az Első Vámos- Toros Nap 
zárásaként a Csemete néptánccsoport táncosai által szavalt 
télűző verseket követően, kolompolás közepette elégetésre 
került a kiállított kisze bábú, ezáltal pedig elűztük a telet és 
a rontást, valamint az egész napos rendezvényünk résztve-
vői megszabadulhattak mindennapi gondjaiktól. 

Az Első Vámos- Toros Napra kilátogatók egy egész napos 
tradicionális értékekkel bíró rendezvényen vehettek részt 
és fogyaszthatták jóízűen a rendezvény során helyben ké-
szült, hagyományos magyar vendégszeretettel kínált gaszt-
ronómiai különlegességeket.

Az étkezési tikettek és tombolák - előzetes várakozásokat 
meghaladó - értékesített darabszáma, valamint a nagy-
arányú vendégsereg, illetve a meghirdetett versenyeken 
résztvevő nevezők száma komoly visszajelzéssel szolgált 
a szervezők számára arról, hogy egy-egy hasonló rendez-
vény Sajóvámos apraját- nagyját igenis összekovácsolja. 
Önkormányzatunk bízik benne, hogy a Vámos- Toros Nap 
rendezvénynév előtti ELSŐ jelző valóban egy hosszú távra 
tervezhető gasztronómiai fesztiválsorozat kezdete, vala-
mint bízik abban is, hogy jövőre ugyanekkor és ugyanitt 
már körünkben üdvözölhetjük Sajóvámos Község minda-
zon lakóit is, akik egyéb elfoglaltságaik miatt nem vehettek 
részt a 2015 évi Vámos- Toros rendezvényünkön.

A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal vezetősége 
köszönetét fejezi ki a rendezvényt bármilyen formában tá-
mogatók felajánlásaiért, a meghirdetett programokban és 
versenyszámokban segítséget nyújtó és azokban részt vevő 
személyek részvételét/nevezéséért! Kiemelt köszönetét fe-
jezi ki továbbá mindazoknak, akik szabadidejüket feláldoz-
va segítséget nyújtottak a rendezvény alkalmával levágott 
sertés feldolgozásában, a felszolgált ételek elkészítésében, 
valamint azoknak, akik bármilyen egyéb formában hozzá-
járultak Sajóvámos közösségi életében mérföldkőnek szá-
mító gasztronómiai rendezvénysorozat első rendezvényé-
nek megvalósításában.

               Éliás Csaba 
                   képviselő
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasóink !
   
   Szeretettel köszöntjük önöket 2015. évi Újság megjelené-
sének első alkalmából. 
   Legutóbb 2014. szeptemberében jelentettünk meg a Kis-
bírót, és azóta bizony számos hasznos  és közérdekű hírek-
kel gazdagodtunk. Engedjék meg, hogy az újság hasábjain 
közreadjuk ezeket: 
   2014. október 12-én a helyhatósági választás érvényesen 
és eredményesen lezajlott. Önkormányzatunk megkezd-
hette felelősségteljes munkáját, Váradi Lajos polgármester 
irányításával. 
   2014. október 26-án megtartotta alakuló ülését a képvi-
selő-testület.  Kötelező bizottság  a Pénzügyi és Ellenőrző 
Bizottság,  tagjai:  Csiszár József elnök, Éliás Csaba, Tamás 
Kálmán tagok.   
   Szociális Bizottság :   Szekrényes Miklós elnök,  Juhászné 
Lipták Erika, Éliás Csaba tagok 
Alpolgármester Lévai István lett. 
   Meghatározta szervezeti és működési szabályzatát, és azo-
kat a főbb irányvonalakat, melyek mentén működni fog.

   2015. november 25-i testületi ülésen a közrend és köz-
biztonság helyzetéről szóló tájékoztatót hallgathattuk meg. 
Dr. Bogyay Ferenc kapitány úr bemutatta a Sajóbábonyi 
őrsparancsnok urat, Hudák Zsoltot, és tájékoztatott min-
ket arról, hogy Ondreák Ferenc a régi Sajóbábonyi őrspa-
rancsnok urat áthelyezték és munkaviszonya megszűnt. 
Összességében településünkön a közrend és közbiztonság 
helyzete jónak mondható.           

  Rendszeres a kapcsolat a Sajóvámosi Polgárőr Egyesü-
lettel, a Sajóbábonyi Rendőrőrséggel és kellő visszatartó 
hatást jelentett a térfigyelő kamerák elhelyezése is. Orosz 
Emil mezőőrünk hosszabb ideig volt táppénzen, de örven-
detes, hogy egészségi állapota javul, és hamarosan visszatér 
munkájához.  A láthatóság a prevenció szempontjából na-
gyon fontos, hogy rendőreink, polgárőreink, és a mezőőr 
hatékony munkát fejtsen ki. Kérjük kedves lakosainkat, 
hogy jelezzék a hivatal felé, amennyiben illegális szemét-
lerakásokat tapasztalnak, vagy észreveszik, hogy kutyákat 
dobnak ki a gépjárművekből, vagy bármilyen rendellenes-
séget tapasztalnak lakókörnyezetükben. A rendszám fel-
írásával máris sokat segítenek.

   A novemberi testületi ülésen döntötte el önkormányza-
tunk, hogy elfogadja Sajópálfala azon szándéknyilatkoza-
tát, hogy a Sajóvámosi Polgármesteri Hivatalhoz szeretne 
csatlakozni.
 A két település nem csak közigazgatásilag határos, de 
számtalan közös pont , rokoni szálak összekötik ezeket a 
községeket. Örültünk, amikor bejelentkeztek hozzánk, 
mert kettő ezer fő alatt önálló önkormányzati hivatal már 
nem működhet. Sajóvámos 2014. január 1-i létszáma 2139 
fő, ezt kellett a közös hivatal alakításakor figyelembe venni.
Sajópálfala 770 fő létszámú község, kirendeltség működik 
az önkormányzatnál, ahol l főállású ügyintéző I. alkalma-
zott Berdár Ildikó tevékenykedik.

  A Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatalt 2014. de-
cember 11.-én alakították meg az önkormányzatok. Sajó-
vámoson a hivatali struktúra lényegében nem változott. 
A hét fő közszolgálati tisztségviselő mellé még egy főál-
lású ügyintéző felvételére volt lehetőség Sajóvámoson. A 
pályáztatási eljárás lezárult, az álláshelyet Bencskóné Fe-
renczi Beáta tölti be.

   A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan arról szeretnénk 
tájékoztatni lakosainkat, hogy 2015. január 1-től megválto-
zott a szemétszállítási díj beszedésével kapcsolatos eljárás. 
A  Zöld Völgy Nonprofit Kft. fogja csekkes rendszerben be-
szedni a díjakat. Kéthavonta fogják a csekkeket kipostázni 
a lakosok felé. A 2014. évi és az előtti hátralékokat még a 
Hivatalban kell mielőbb rendezni, mivel azt önkormányza-
tunk az előleg számlák alapján már rendezi a lakos helyett. 
A szemétszállítási díj mértéke ebben az évben nem válto-
zott, ingatlanonként 22.190,- Ft /120 literes hulladékgyűjtő 
edény. Továbbra is működik a szelektív gyűjtő sziget, ahon-
nan heti két alkalommal szállítják el a szemetet. 
A Zöld Völgy folyamatosan pályázni fog a szelektív sze-
métszállítási edények beszerzésére, és igyekszik minden 
olyan szolgáltatást biztosítani, amit a lakosok megszoktak.

  Önkormányzatunk 2015. évre úgy döntött, hogy újabb 
adónemet nem kíván bevezetni, és nem szeretné a lakos-
ság nehéz anyagi terheit tovább sújtani. Fontosnak tekinti 
a három adónem (gépjármű, iparűzési adó, talajterhelési 
díj) kintlévőségeinek beszedését. A tartozókkal szemben el 
fogunk járni, ezzel kapcsolatosan már megtettük az első lé-
péseket. Az érintettekkel egyéni megállapodásokat kötünk, 
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a fizetéskönnyítés és a kintlévőség beszedése érdekében.
A település vezetése teljes mértékben kiáll azon állampol-
gárok mellett, akik rendszeresen megfizetik adóterheiket, 
azokat, pedig akik a tartozásaikat nem rendezik és felhal-
mozzák, mélyen elítélik.

Kedves Olvasóink!

   A Tiszáninneni Református Egyházkerület Diakóniai 
Központ Sajóvámosi Szolgálatának gondozónőjével és egy-
ben csoport vezetőjével Kisné Viktor Évával az Európa Rá-
dió 2014. novemberében interjút vett fel, melyből néhány 
kedves gondolatot megosztunk olvasóinkkal: 
   Sajóvámos, Sajósenye, Sajópálfala és Sajókeresztúr tarto-
zik a gondozóközponthoz, Sajóvámosi központtal. A gon-
dozónők létszáma 15 fő. Főállású gondozónők, önkéntes 
társadalmi gondozók végzik áldozatos munkájukat az idős, 
munkában megfáradt, elesett emberek körében. Takarítást, 
felolvasást, elbeszélgetést meleg étel házhoz szállítását vég-
zik. 
Esetmegbeszéléseket tartanak egy-egy probléma megoldá-
sára, és teszik ezt embertársaikért, a vallás oldaláról meg-
közelítve. Mindennapi munkájuk során számtalan pozitív 
visszajelzést kapnak, ami még lelkesebbé teszi őket.  

Köszönjük munkájukat.

Néhány gondolat a 2015. évi közfoglalkoztatásról…..

   Az előző években megvalósult sikeres közfoglalkoztatás-
ra tekintettel Önkormányzatunk 2015. január 01. napjával 
kezdődően is részt vesz a különböző közfoglalkoztatási 
programokban. 
 A 2014. március 01. napjával indult Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei kistérségi startmunka mintaprogram „Mező-
gazdasági” alprojektjében 2015.02.28. napjáig 4 fő dolgo-
zik. 2014. október 29. napján benyújtott kérelmünkben 4 
fő közfoglalkoztatását vállaltuk, mely program 2014.11.03. 
napjától 2015.02.28. napjáig 100 %-os támogatottság mel-
lett megvalósult. A kapott támogatás összege: 1 403 776 ,- 
Ft. 
Hivatalunk kérelmet nyújtott be hosszabb időtartamú köz-
foglalkoztatási támogatás iránt, mely pozitív elbírálásban 
részesült, így a megigényelt létszám rendelkezésre bocsá-
tásra került, melynek köszönhetően a kiírt program köz-
ségünkben 2015.01.01. napjától 2015.02.28. napjáig 100 
%-os támogatottság  mellett megvalósult. A hivatkozott 
programban a kapott támogatás összege 3 135 297,- Ft. Je-
lenleg 25 fő közfoglalkoztatott dolgozik lakókörnyezetünk 
megszépítésén. 
A közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott emberek 
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a településen belül és kívül egyaránt végeznek munkát. A 
településen kresz és tájékoztató táblákat helyeztek ki. Intéz-
ményeink  karbantartási munkálataiban is részt vesznek. 
Forrás patak medrének és annak környezetének tisztítása 
folyamatosan történik. 
A településen belül a téli időszakban végzik a belterületi 
utak és járdák hómentesítését, síktalanítását. 

Ebben az időszakban a községünkben élő idős és az egye-
dülálló emberekhez is eljárnak a közmunkás dolgozók, és 
letakarítják az ingatlanuk előtti járdaszakaszt, egyes ese-
tekben még a belső udvari járdát is. Sok esetben végeznek 
értékteremtő munkát. 

Jelenleg a Napközi Otthonos Konyha éttermi részéhez 
tartozó helyiségben alakítanak ki akadálymentes WC-ét. 
A településen kresz és tájékoztató táblákat helyeztek ki. A 
programok esetében a munkavégzések brigádokra történő 
bontásokban történnek. A munkacsoportok és ezen belül 
a munkát végző személyek is váltják egymást a munkahe-
lyeken, az erőforrások és igények valamint egyéb körülmé-
nyekhez (pl: időjárás) igazodva. 
   A közfoglalkoztatási bérekben ez évben is pozitív változás 
történt, ugyanis a segédmunkás közfoglalkoztatási bér 77 
300 Ft-ról 79 155 Ft-ra, míg a szakmunkás közfoglalkozta-
tási bér 99 100 Ft-ról 101 480 Ft-ra emelkedett.
         

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TER-
MÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSO-
KAT ÉRINTŐ 2015. JANUÁR 01-TŐL 
HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával 
összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti 
feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén 
átalakul:
Az aktív korúak ellátásnak megállapítása a járási hivatal 
hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében két-
féle ellátástípus állapítható meg:
• a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szabályai-
ban- az ellátással kapcsolatos hatáskörváltozáson túl- nem 
várható változás)
• az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti tá-
mogatás (új támogatási forma)
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív ko-
rúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe 
tartoznak az alábbi ügykörök:
• alanyi ápolási díj
• időskorúak járadéka



• alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyó-
gyellátás
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Rendszeres szociális segély
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben 
a formában nem része a szociális ellátórendszernek. Azon 
személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik 
részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szoci-
ális segélyre való jogosultság került megállapításra a jegy-
zőnek 2015. január 1. és 2015. február 28. között, az Szt. 
2015. március 1-jén hatályos rendelkezései alapján felül 
kell vizsgálni.
A felülvizsgálat eredményeként 2015. március 1-jétől a ko-
rábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek el-
látásra való jogosultsága a következők szerint alakul:
1. amennyiben a felülvizsgálat során nyilatkozatban 
vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogo-
sultak számára előírt együttműködést, úgy Foglalkoztatást 
Helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak:
 a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők
2. egészségkárosodása és gyermekfelügyeleti támo-
gatásra lesznek jogosultak:
 a Szt. 2015. február 28-i szabályai szerint egészség-
károsodottak és
 a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biz-
tosítani nem tudók.
Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i kezdő-
nappal kell megállapítani.
2015. február 28-val meg kell szüntetni azon, az Szt. 2015. 
február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, 
illetve a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személy aktív 
korúak ellátására való jogosultságát, aki a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt 
együttműködési kötelezettség teljesítését nem vállalja. A méhnyakrákról

Világviszonylatban és Magyarországon is a mellrák után a 
méhnyakrák a második női leggyakoribb daganatos meg-
betegedés. Közel 500 nő hal meg évente hazánkban méh-
nyakrák miatt, mely esetek elkerülhetőek lennének rend-
szeres szűréssel.
A méhnyakrák kialakulását a méhnyak felszínét borító 
hám különböző súlyosságú elváltozásai előzik meg. Ennek 
során a normálistól eltérő megjelenésű (eltérő méretű, ala-
kú, számú) sejtek jelennek meg.
A méhnyakrák korai felismerésében komoly problémát 
jelent, hogy a betegség jellemzően nem okoz észrevehető 
tüneteket egészen addig, amíg a daganat előrehaladottabb 
stádiumba nem kerül. A méhnyakrák kialakulása azonban 
10-20 évig is eltarthat, így a tünetek általában már csak ké-
sőn jelentkeznek.
A méhnyakrák korai felismerésének szinte egyetlen lehető-
sége emiatt az, ha rendszeresen méhnyakszűrésen veszünk 
részt- 18 éves kor felett vagy a nemi élet megkezdésének 
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Tisztelt Sajóvámosiak !

Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam önöket az 
önkormányzati választás első öt hónapjának eseménye-
iről:

- Sajóvámos Község Önkormányzata 2014. december 
hónapban   harmincmillió forint támogatásban részesült  
a Belügyminisztériumtól  Önkormányzati Étterem felú-
jítására. Ebből a forrásból lehetőség nyílik  a nyílászárók 
cseréjére, fűtés korszerűsítésre, burkolásra, megújuló en-
ergia felhasználására,  konyhai eszközök bővítésére. A be-
ruházási munkálatokra a nyári időszakban kerül majd sor.  

- A Borsod megyei Munkaügyi Központ  által támogatott 
közfoglalkoztatás keretén belül  

630.000,- Ft-ot nyertünk, amiből a traktorunkra szerelhető  
sószóró adaptert  vásároltunk, illetve útszóró sót . 

- Nem feledkeztünk meg a településen   élő 70 éven felüli  
egyedül  élő  emberekről , akiknek  a téli időjárás okoz-
ta nehézségeken enyhítettünk közfoglalkoztatottjaink 
segítségével :  hó eltakarítást végeztek az ingatlanokon, 
amelynek  az érintettek  nagyon örültek.

-  A református egyházzal karöltve közel száz családnak 
tudtunk almát biztosítani. 

- A három egyházi felekezet hívei, az önkormányzati 
képviselő-testület tagjai, az önkormányzati   intézmények 
dolgozói  gyűjtést szerveztek,melynek eredményeként 107 
csomagot sikerült kiosztani az arra rászorulóknak.

- A fűtési gondok enyhítésére ismét pályázott az 
önkormányzat  szociális tűzifa beszerzésére. 65 kérelmezőt 
támogattunk  egyenként 0,5 m3 tűzifával.

- Karácsonyra  az Arany János Általános Iskolának  ötvenezer 
forint összeget, az óvodások részére harmincezer forint 
összeget  biztosított önkormányzatunk ajándékvásárlásra. 

-   a TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0016 kódszámú pro-
jekt keretében „Együtt az egészségesebb életért” cím-
mel szűrőnapot tartottunk  2014.  december 4.-én. A 
szűrőnapon komplex vizsgálatot végeztek a szakemberek a 
lakosság körében. A program nagy érdeklődést mutatott.



Az alábbiakban a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Diakóniai Központ Sajóvámosi Szolgálatának gondozónő-
jével és egyben csoportvezetőjével Kisné Viktor Évával az 
Európa Rádió 2014. november 19. Találkozások című mű-
sorban elhangzott riport rövidített kivonatát olvashatják.
Riporter: Erre a pályára honnan vezetett az út, hogy került 
kapcsolatba a Diakóniai Központtal, és mi az, ami emberi-
leg is ide vezette?
 K.V.É: A kohászatban dolgoztam 25 évet egy kereskedelmi 
csoportban annak megszűnéséig. Akkor jött egy lehetőség, 
hogy idősekkel foglalkozhatnék. Megtetszett a dolog, mi-
vel tisztelem és szeretem az időseket, tapasztalataik és böl-
csességük révén fölnézek rájuk. Ki akartam próbálni, hogy 
milyen lehet ezt hívatásként gyakorolni. Azt gondolom, 
hogy megtaláltam a helyem és ez az a pálya, amit az Úr 
nekem szánt. Nagy szeretettel végzem ezt a munkát, mert 
az időseknek segítek ezzel, hogy napjaikat szebbé tegyem 
egy kicsit. 
Riporter: Igen itt néhány dolgot kiemelt.  Egy kicsit átfo-
góbban, hogy ön miben látja ennek a szolgálatnak a szépsé-
gét, illetve a nehézségét?  Van-e specialitása Sajóvámosnak 
és a környékbeli településeknek?
 K.V.É : Én azt gondolom , hogy minden területnek van spe-
cialitása,  gondolok itt a városi gondozásra is és a falvakban 
történő gondozásra is. A mi szerepünk abban más talán, 
hogy itt mi olyan emberekkel kerülünk kapcsolatba, akiket 
ismerünk. Régóta kapcsolatban vagyunk velük és ilyen ala-
pon történik a megkeresés, hogy vegyük fel gondozottnak, 
mert segítségre szorul, akár idős koránál fogva, vagy beteg-
ségei miatt. A szépségét abban látom, hogy minden ember 
más, minden ember egy egyéniség és őhozzá nekünk kell 
tudni alkalmazkodni. Meg kell tanulni azt, hogy hogyan 
szóljunk hozzá, (nyilván nem a tankönyvből) a problémá-
it hogy kezeljük. Segítségükre lenni abban, hogy élhetőbb 
életet éljenek, és hasznosnak érezzék magukat függetlenül 
attól, hogy már nem úgy mozognak, mint korábban. 
A nehézségét abban látom, hogy olyan helyzetekkel is ta-
lálkozunk, amikor olyan stádiumot ér el egy betegség, ahol 
már sajnos az orvosoknak a szerepe is véget ér, mert ők 
sem tudnak sok mindent tenni. Nekünk ezt a helyzetet is 
meg kell próbálni kezelni, olyan segítséget nyújtani nekik, 
amivel az utolsó napjaikat esetleg szebbé, elfogadhatóbbá 
tehetjük, és támaszt nyújtunk a család mellett. Sok esetben 
nem ott élnek a családtagok, és már szomszédi kapcsolatok 
sincsenek. Számtalan esetben olyan is előfordul, hogy csak 
mi nyitunk ajtót a gondozottra, és ilyenkor lelki támaszra is 
szüksége van a betegségének az elviseléséhez. Egy két ked-
ves szóra, nyilván fizikai tevékenységre és ápolási feladatra 
is.
Riporter: A sajóvámosi csoporthoz mely települések tar-
toznak és itt hány gondozott van és mennyien végzik itt ezt 
a szolgálatot? 

K.V.É: Sajóvámos a csoport központ, Sajósenye, Sajópá-
lfala és Sajókeresztúr tartozik hozzánk. 90 fő gondozotti 
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időpontjától (ha az a 18.életév előtt kezdődik ) minden nő-
nek 3 évente ajánlott.
A legfontosabb a rendszeres nőgyógyászati, illetve citológi-
ai vizsgálat. A méhnyakrák megelőzésének leghatékonyabb 
módja, ha a rákmegelőző állapotokat vagy a rák legkorábbi 
stádiumát időben észreveszik és kezelik. 
.
A méhnyakrákos megbetegedés hátterében az egyik legy-
gyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés, a humán papil-
lómavírus (HPV) áll.

 A vírussal bárki megfertőződhet, alapvetően nemi érintke-
zéssel terjed. Nagyobb kockázatnak vannak kitéve, akiknek 
több partnere van, illetve gyakran cserélgetik őket. 
A HPV fertőzés nagyon gyakori. Az emberek 50-80 %-a 
is átesik valamilyen HPV fertőzésen  és a legtöbbjük nem 
is tud róla. A fertőzés átmeneti jellegű és az esetek legna-
gyobb részében nem okoz tünetet vagy megbetegedést. A 
rákkeltő HPV-típussal történő fertőzés esetén az emberek 
10 százalékánál a fertőzés éveken át észrevétlen marad. Ez 
komoly kockázatot jelent a méhnyakrák kialakulása szem-
pontjából., mert legtöbbször sem a fertőzött, sem partnere 
nem tud a fennálló fertőzésről, a továbbadás veszélyéről.

A HPV fertőzés megelőzhető védőoltással és rendszeres 
szűrővizsgálattal. Méhnyakszűrésen még akkor is részt kell 
venni, ha HPV elleni védőoltásban részesült. A szűrés ré-
vén időben felismerhetőek a kóros elváltozások. Nagyon 
fontos, hogy csak az időben felismert betegség gyógyítható. 

Hazánkban a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően minden 
12. életévét betöltött  7. osztályos lány térítésmentesen kap-
hatja a védőoltást. 

Magyarországon 2003 óta biztosított  a 25-65 év közötti nők 
számára a szervezett méhnyakszűrés. A szervezett, 3 éven-
kénti méhnyakszűrés lehetőségével a nők egy része nem élt. 
Vannak, akik rendszeres gyakorisággal járnak nőgyógyász-
hoz méhnyakszűrésre, mások viszont nem fordítanak időt 
a szűrésen való , 3 évenkénti részvételre. Elsősorban ezen 
nők elérése, személyes megszólítása, szűrésre hívása volt a 
Védőnői Méhnyakszűrő Programok célja. 
A Program célul tűzte ki, hogy a védőnő aktívan vegyen 
részt a méhnyakrák megelőzésével kapcsolatos egészségfej-
lesztő tevékenységben, a méhnyakszűrés szervezésében és 
végzésében.  

           Gombkötőné Séllei Tünde
                                                                  Területi védőnő
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Néhány mondatban szeretnék visszatekinteni a keresztény 
világ Imaheteinek létrejöttéről és annak időbeli változása-
iról:
1740 körül egy pünkösdi mozgalom célul tűzte ki az imád-
kozást minden egyházért, minden egyházzal.
1886-ban Magyarországon először hirdettek meg Imahetet 
és a Kálvin Téri Református Gyülekezetbe hívták a részt-
vevőket.
1894-ben XIII. Leó pápa szorgalmazta az „egységért moz-
galom” gyakorlását, a pünkösdi ünnepkör keretében.
1964-ben a II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról szóló dek-
rétuma hangsúlyozta, hogy a mozgalom lelke az imádság és 
egyúttal megfogalmazta az imahét rendszeres megtartását.
 2004-ben megegyezés született, hogy az imahét anyagát 
közösen azonos formában adják ki. A 2015. esztendő ima-
hetének anyagát a Brazil Keresztény Egyházak Nemzeti Ta-
nácsa készítette el.
Forrás: Imahét a Krisztus – hívők egységéért.
E rövid bevezető és ismertető után esti alkalmainkról a kö-
vetkezőképpen szeretnék beszámolni:
Az első együttes Istentiszteletre január 19-én  a Sajósenyei 
Ökumenikus templomban került sor, ahol a helyiekkel 
együtt-  a sajóvámosi és sajópálfalai egyházközségek tagjai 
is részt vettek.
Majd így folytatódott minden nap, amikor estéről – estére 
újra találkoztunk templomainkban, Sajópálfalával bezáró-
lag.
Az evangéliumok felolvasását, magyarázatát minden este 
más lelkész végezte.
A mindenütt megtelt templomokban a felhangzó – immár 
közös énekek és imádságok – csodálatosan zengtek Isten 
házában.
Bizonnyal elmondhatjuk, hogy nekünk már nem kell azt 
keresnünk, ami szétválaszt bennünket – mert hála Isten-
nek- ilyen már nincs!
Akiről eddig nem ejtettem szót, azok papjaink, paróchu-
saink: prédikációik, imádságaik, lelkeket megérintő beszé-
deik tették ezeket az esti alkalmakat széppé és felejthetet-
lenné!
Áldja meg az Isten mindannyiuk életét!
Felemelő érzés volt hallgatni egyházi kórusainkat három 
estén is: a sajósenyei ökumenikus templomban és a refor-
mátus templomban a református vegyeskórus énekelt, a sa-
jópálfalai görög katolikus templomban pedig a nem régen 
alakult énekkar – csodálatos, szép műsorával tette magasz-
tossá az imahét záró estéjét.
Az istentiszteletek után  - három este is – szeretetvendégség 
részesei voltunk. A szíveslátást, a finom süteményeket és a 
forralt italokat köszönjük.
Köszönjük az Úristennek, hogy az élő víz forrásánál lehet-
tünk – 2015 Imahetén is!
 
        Csiszár József

EGYETEMES IMAHÉT 
TEMPLOMAINKBAN 

Karácsony elmúltával a keresztény világ figyelme az öku-
menikus, az Egyetemes Imahét felé fordítja tekintetét.
Várja ezeket a naponként ismétlődő találkozásokat a kü-
lönböző, ősi felekezetek tagjaival.
Így voltunk ezzel mi is- a római katolikusok, a görög ka-
tolikusok, reformátusok és természetesen a már hosszabb 
ideje hozzánk tartozó sajósenyei és sajópálfalai hívek is.

létszámmal dolgozunk. A gondozók létszáma 15 fő, velem 
együtt.  Főállású kolléganő 8 fő, helyettesítő 1 fő, önkéntes 
társadalmi gondozó 5 fő, mert önkéntes gondozókat is al-
kalmazunk. Ők egy parányi tiszteletdíjért végzik áldozatos 
munkájukat, ami fizikai tevékenység, takarítás, felolvasás, 
elbeszélgetés, étel házhoz vitele, éppen amire szüksége van 
az idősnek.
 Riporter: Nyilván önök is találkoznak olyan helyzetekkel, 
ami lelkileg megterhelő, hogyan tudják az ilyen helyzeteket 
feldolgozni, van-e lehetőség arra, hogy egymás munkáját 
támogassák, erősítsék egymást?
K.V.É.:Igen, természetesen. A lakásomban van egy hely-
ség, ahol összejövünk, esetmegbeszélést tartunk. Ötleteket 
adunk, hogy a felmerült problémákat valaki hogyan ke-
zelje. Nagyon nagy probléma a váratlan haláleset, vagy ha 
halva találunk valakit a lakásában, mivel közel állnak hoz-
zánk gondozottaink, hiába nem családi a kapcsolat. Meg-
próbáljuk ezt a helyzetet is a vallás oldaláról megközelíteni, 
és továbblépni.
Riporter: Van-e olyan emléke-nyilván nagyon sok van- 
amit ki tudunk emelni ezen időszakból, amióta a diakónia 
szolgálatát végzi, ami különösen közel áll a szívéhez.
K.V.É.:Igen, minden eset közül egy olyan van, ami nagyon 
megérintett, és úgy érzem ,hogy sikerélményként éltem 
meg. A napi gondozásom során volt egy néni, akin bizo-
nyos változásokat vettem észre, orvosának ezt jeleztem, aki 
további vizsgálatokra küldte, és két napon beül kiderült, 
hogy egy agydaganat jelentkezett korábbi problémái mellé. 
Átesett a műtéten, és ebből a betegségből sikeresen felépült. 
Riporter: Az ilyen helyzetek, azt hiszem, hogy erőt adnak 
Önöknek is, és ez is azt sugallja, hogy mennyire sokrétű ez 
a feladat, és mennyire szükség van rá, hogy odafigyeljünk 
egymásra. Visszajelzéseket is kapnak a hozzátartozóktól, 
vagy maguk a gondozottak hálásak ezért a tevékenységért?
K.V.É.:A mindennapok során számtalan pozitív visszajel-
zést kapunk, és szerencsére ez a vezetőinkhez is eljut. En-
nek a híre a faluban is elterjed, és ezért keresnek minket. 
Sajnos várólistával rendelkezünk, mert a lehetőségeink vé-
gesek.



AZ EPERFASOR SÖTÉTSÉGE ÉS 
VILÁGOSSÁGA
A Karácsony egyfajta kavalkád a Görög Katolikus Egyház-
községben. Immár hagyományosan készülünk évről évre, 
hogy meghitt légkörben és hangulatban ünnepeljük meg a 
Karácsony ünnepét. Visszatérő alkalom, hogy a templom-
kertben elkészítjük a betlehemi jászlat. Az idén már jó ko-
rán még novemberben elkészültünk a bábok felújításával, 
amit ügyes kezű asszonyok készítettek, majd a férfiak el-
készítették a jászol szerkezetét. A bábok belekerülése után 
még megfelelő világítás is került, hogy késő estig látogat-
ható legyen a mi betlehemünk. A gyerekek előző évekhez 
hasonlóan nagy izgalommal készültek, hogy hibátlanul 
tudják előadni a betlehemes játékot. A maguk szeretetét így 
fejezik ki a születendő gyermek Jézus felé. 

December 24-én kora reggel már 8 óra előtt a templomban 
szólt az angyalok dicsérete és az öreg vicces beszólási a fő-
próbán. A Próba után elindultunk, hogy hirdessük: „Velünk 
az Isten!”. Este 5 óráig több mint 30 házban zengedeztük: 
Menyből az Angyal eljött hozzátok…” A délutáni időszak 
szinte tavaszias melegben, vidám hangulatban telt, nem is 
fáztunk a jelmezeink alatt. A sok kedves kínálás, süti, üdítő 
bizony próbára tette még a gyomrunkat is. 
A betlehemezés után, nem is indultunk hazafelé, hanem 
csatlakoztunk a felnőttek kántáló csoportjához és így to-
vább jártuk szeretett kis falunk utcáit és énekeltük legked-
vesebb karácsonyi énekeinket. Megható volt, amikor olyan 
háznál énekeltünk, ahol a családtagok misén voltak, mi pe-
dig az otthon maradt beteg családtagnak énekeltük,: „A kis 
Jézus megszületett örvendjünk…” 
Az eperfasor széléről a sötétségből megszemléltünk a fa-
lunk és a távolabbi nagyváros fényeit. S emlékeztünk, nagy-
szüleink még közvilágítás, díszkivilágítás, nélkül ünnepel-
ték a karácsony éjszakát a sötétségben micsoda érték volt a 
legkisebb fénynek is. Krisztus, mint a világ világossága jön 
ebbe a világba, hogy örömet, békességet, szeretetet sugá-
rozzon minden embertársunk szívébe. A kántálásból ha-
zaérve megtaláltunk a kedves ajándékokat a feldíszített fa 
alatt. Majd a gyors közös vacsora után, már a templomban 
zengedeztük: „ A te születésed, földerítette az Istenismeret 
világosságát”  
A Templomi szertartás végén a paróchián közösen kántál-
tunk. A mákos és diós sütit, finom borokkal együtt kóstol-
tuk. S hogy valóban éjszakai lelki élmény legyen az éjféli 
mise, Senyén átimádkoztuk az éjfélt. S újra testvéri szere-
tetben énekeltünk együtt. Ilyen mozgalmas éjszaka után 
nehezen jön az álom szemünkre. A fülünkbe még zeng a 
karácsonyi ének, szívünk, lelkünk csordultig tele szeretet-
tel. Ó ha nem csak karácsony éjszakáján tudnánk így sze-
retni egymást…..  

Teréz anya mondása: „ Ha mindenki a maga portáját ki-

seperné, az egész világ tiszta lenne.” Ha egész évben tud-
nánk egymást szeretni, a mi falunk lenne a béke szigete...
Tegyünk érte, hogy az legyen!

        
     Tótszegi István
            Görög katolikus paróchus

FAlUGAZDÁSZ:  
Ügyfélfogadás Minden Szerdán 11.00-12.30-ig 
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Kossuth Közösségi Ház 
Hírei 

Kossuth Közösségi Ház új nyitvatartása
Hétfő: 10.00-16.00
Kedd: 12.00-20.00

Szerda: 12.00-20.00
Csütörtök: 12.00-20.00

Péntek: 13.00-21.00
Szombat: 16.00-20.00
Vasárnap: 16.00-20.00

Könyvtár új nyitvatartása
Hetfő: Zárva

Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 14.00-18.00

Csütörtök: 14.00-18.00
Péntek: 14.00-18.00

Szombat: 14.00-20.00
Vasárnap: Zárva

Március 19-én (csütörtök) 14 órától rendhagyó 
Irodalomóra keretén belül Bíró-Balogh Tamással 
Radnóti Miklós életéről beszélgetünk. 
Március 31-én 17 órától Húsvéti játszóházba várjuk 
az érdeklődőket ahol tojásfát fogunk készíteni, mely-
nek kiállítását is tervezzük.

Április 18-án Bababörze: Jön a tavasz! Frissítsük fel 
gyermekeink ruhatárát és adjuk el a kinőtt ruhákat. 

Ha bármelyik program felkeltette érdeklődésed, lá-
togass el hozzánk, a Közösségi Házba! Szeretettel 
várunk minden korosztályt!



KASZÁS TAMÁS 
TERMÉSZETFOTÓS KIÁLLÍTÁSA

A kazincbarcikai ifjú fotós már gyermekként is nagy ér-
deklődést tanúsított a fotózás iránt. Jelenleg a Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) másodéves, Fo-
tográfia szakos hallgatója ezen belül is Fotóriporter szak-
irányon tanul. 
2010-ben „AZ ÉV IFJÚ TERMÉSZETFOTÓSA “ címet 
nyerte el.
Kiállítás sorozata 2011 januárjában indult. A sorozat már 

R E N D E Z V É N Y E K 
SMS: Magyar Kúltúra Napja

         Szilas Lászlóval 

A kultúra erejéből az életünkhöz meríthetünk erőt
A Magyar Kultúra Napján a S(ajóvámosi) M(űvészeti S(ta-
féta) meghívására Szilasi László volt a vendége a Kossuth 
Közösségi Háznak. Szilasi László reggel indult Szegedről, 
hogy délután 5-re Sajóvámosra érkezzen. 

A Szegedi Egyetem József Attila díjas irodalom professzo-
ra ő. Két regénye jelent meg. Nemrégiben Mészöly Mik-
lós díjat kapott. Szekrényes Miklós tanár úrnak - az SMS 
program megálmodójának és megvalósítójának - a kérdé-
sei kapcsán megismertük élete fontos eseményeit. Beszélt 
munkájáról, könyveiről. 
Számomra két gondolata volt különösen izgalmas és tovább 
gondolásra sarkalló. Az első a „jókodás” problémája. Vagy-
is az, hogy amikor őszintén jót akarunk, akkor sem biztos, 
hogy jól cselekszünk. Mindig a saját elképzeléseinkhez iga-
zodunk, ami nem esik feltétlenül egybe mások vonatkozó 
elképzeléseivel. Hányszor állunk értetlenül mások negatív 
reakciója előtt olyankor, mikor mi igazán jót próbáltunk 
tenni. Az igazat bevallva: gyakran fogalmunk sincs arról, 
hogy másoknak mi a jó. Még a hozzánk legközelebb állók-
ról sem feltétlenül tudjuk. Nem még a számunkra isme-
retlenek esetében. Milyen fontos lenne elgondolkodnunk, 
megbeszélünk: kinek mi a jó. Az önkényes, saját elképzelé-
seink szerinti jótékonykodás helyett, mennyivel jobb lenne 
abban segíteni, amire a másiknak valóban szüksége van.
A másik számomra izgalmas felvetése Szilasi Lászlónak az 
volt, amikor a lektűrtől megkülönböztette az igazi irodal-
mat. Az igazi irodalom kritériuma szerinte az, hogy a nagy 
általános elveket, viselkedési mintákat nem megerősíti, ha-
nem megkérdőjelezi, új szempontok alapján világítja meg. 
Elbizonytalanít, gondolkodásra és állásfoglalásra késztet.
A Sajóvámosi találkozóra külön szöveggel készült az író. 

Ez a kultúrának arról a varázsáról szólt, mely összeköti a 
különböző korokat és országokat. Összeköti Michelangelo 
Piétáját a Sajóvámosi betlehemmel. 

Jó volt ezen az estén, Sajóvámoson együtt lenni az egybe-
gyűltekkel. Jó lenne a hasonló alkalmakon még többekkel 
találkozni. Nem azért, hogy fitogtassuk kultúrszomjunkat 
és kulturáltságunkat. Nem azért, mert a kultúra ünnepén 
illik magas kultúrát fogyasztani. Egyszerűen azért, mert 
életünk mintázatát a kultúra rajzolja ki. Azért, mert a mű-
vészet úgy emel ki hétköznapjainkból, és úgy tisztít meg, 
hogy erőt ad a mindennapok gondjainak könnyebb vise-
léséhez. Sajóvámoson január 22-én Szilasi László figyel-
meztetett: nekünk, embereknek közös a sorsunk. Ami má-
sokkal megtörténik, az velünk is megtörténhet. Figyeljünk 
egymásra, a világra és benne a saját életünkre. 

Olvassunk. Olvassuk Szilasi László könyveit: Szentek hár-
fája (2010), A harmadik híd (2014) Éljünk azzal a ritka 
kinccsel, hogy helyünkbe jön az igazi irodalom. Ne mu-
lasszuk el a kínálkozó találkozások lehetőségeit. 

 Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta
Szociológus
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  Ha három éve valaki azt mondja nekem, hogy Mikulás 
futást fogok szervezni, egyszerűen kinevettem volna….
Két éve Éliás Csabi elhívott az ecseg-boldva körre bringáz-
ni. Nem is tudtam mire vállalkozom, de azokon az augusz-
tus végi napokon többször megismételtük. Ennek hatására 
vagy valami egészen más hatására, nehéz lenne megmon-
dani, de szeptember 9-én elindult valami. Valami, ami 
eddig elképzelhetetlen volt. Egy életmód váltás, párosítva 
egy aktív mozgással, ami a futás lett. Természetesen a mai 
világban mindenért meg kell küzdeni. Így kezdtem küzdel-
memet az ételekkel és a futással. Az eredmények meggyőz-
tek. A mérleg minden héten kevesebbet mutatott a távolság 
és az idő pedig egyre nőtt a futásoknál.

Így 2014. október 26-án Sajóvámosiként öregbítve falunk 
dicsőségtábláját, a Miskolci Barátság Maraton 42 km-es 
távját teljesítettem. Ez után fogalmazódott meg bennem, 
hogy nem elég futni, de példát is kell adni a felnövekvő 
nemzedéknek. Így December 6-án megszerveztük I. Sa-
jóvámosi Mikulás futást. A nevezők 2 kategóriában egy 
600m- es és egy 1600m-es távon mutathatták meg tudásu-
kat. S mint Maratoni futó a célban vártam a beérkező futó-
kat. A díjakat Csáki Tamás  Iskolánk testnevelő tanára adta 

át a templomban Szent Miklós Püspök Ikonképe előtt. 
Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, a Kossuth Közös-
ségi ház munkatársainak, a Polgárőrségnek a közös ren-
dezvény lebonyolításában nyújtott segítségért.

Természetesen a futás nem olyan amit ne lehetne újra kez-
deni, ezért biztatunk mindenkit, hogy elkezdeni soha sem 
késő. 
  
“Bárki, aki fut, megelőzi azt, aki gyalogol és bárki, aki gya-
logol, megelőzi azt, aki üldögél.” 
Tom Bunk
                    Tóthszegi István 
                 Görög katolikus paróchus  

MIKULÁSFUTÁS 
                  SAJÓVÁMOSON
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több magyarországi településen is járt. 
Nagy örömmel vettük, hogy volt osztálytársa Lévai Tamás 
meghívta településünkre, így 2015. január 17-én a Sajó-
vámosi Kossuth Közösségi Ház adott otthont a tárlatnak. 
Az összes fotó Magyarországon készült, főként a Tisza-ta-
vi Madárrezervátum, illetve a Kiskunsági Nemzeti Park 
területén. 
A megnyitón a fotós maga vezetette körbe az érdeklődőket 
és mutatta be egyes képek készítésének módját és történe-
tét. 



MINDENKI KARÁCSONY 
2014

MIKULÁS ÜNNEPSÉG 2014

Mint minden évben, idén is ellátogatott községünkbe a Mi-
kulás.
Egy csodás, zenés műsorszámmal a Pom-Pom Família 
együttes kedveskedett gyermekeinknek, akik örömmel fo-
gadták Hókirálynő szívmelengető, kicsik és nagyok arcára 
mosolyt csaló ismert dalokat.
A műsorszám vége felé megérkezett a várva várt Mikulás, 
aki minden gyermeket megajándékozott egy kedves ölelés-
sel, mosollyal és mikulás csomaggal.
Élménygazdag, szép estét kaptunk, köszönjük.

               Ondáné Tóth Judit

Vannak szép és emlékezetes ünnepeink, ezeket számon is 
tartjuk, de a Karácsony nagy eseményének örömteljes jó 
hírét és annak üzenetét – különleges módon minden év-
ben újra átéljük.
Így történt ez december 19-én is, amikor a Mindenki Ka-
rácsonyának résztvevői lehettünk: ünnepelni vágyókkal és 
szereplőkkel együtt.
A Közösségi Ház díszterme délután 5 órára teljesen megtelt. 
A gyönyörű karácsonyfa és az alkalomhoz illő színpadkép 
előtt  - elsőként községünk új polgármestere, Váradi Lajos 
mondta el ünnepi beszédét.
Bevezető mondataiban Márai Sándortól idézett, amely így 
hangzott:

- Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a 
csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az em-
beriség. - Amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert 
nem lehet csoda nélkül élni.
A folytatásban egy kedves történetet olvasott fel, egy cso-
dálatos kislányról, beteg öccséről és szüleikről. A kislány 
önzetlensége, testvéréhez való ragaszkodása valóban cso-
daként hatott mindannyiunk számára.
E szívszorító, de örömmel végződő történet meghallgatása 
után Tóthszegi István görög katolikus paróchus köszöntöt-
te az ünneplő közösséget.
Először Ady Endre: Karácsony c. verséből az első verssza-
kot idézte, majd a Bibliából a Máté evangéliuma 2. részének 
verseiből a következőket mondta el:
- „Hol van a zsidók királya, aki megszületett, mert 
láttuk az ő csillagát napkeleten és azért jövének, hogy tisz-
tességet tegyünk néki.”
- Hol van Jézus? – tette fel a kérdést többször:
- Ott van, ahol szállást kapott, a betlehemei jászol-
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ban, ott, ahol volt számukra egy üres hely. Majd így foly-
tatta: a Napkeleti bölcsek ajándékot vittek néki és hódoltak 
előtte.
- Az Isten Fia azon az éjszakán emberré lett, s ha ki-
tárjuk szívünket, az ő ajándéka: saját maga, mindannyiunk 
számára.
- Isten Karácsonykor azt kéri tőlünk, hogy fordul-
junk szeretettel egymás felé, és ez az igazi ajándékunk, és 
akkor lesz igazi Karácsonyunk. – fejezte be gondolatait Ist-
ván atya.
A színpadot az ünnepi beszédek után, már a szereplők töl-
tötték be:
Mint eddig minden Karácsonykor, úgy most is az óvodá-
sok léptek először színpadra. A Kincses Sziget ovisai érté-
kes és szép szavalatokkal, énekekkel és táncjátékukkal most 
is magukkal ragadták a lelkes közönséget.

Felkészítő óvónők voltak: Medvéné Bene Mónika és Ju-
hász Zoltánné.
A folytatásban az Arany János Általános Iskola tanulói 
léptek színpadra, és változatos műsorukban jól összeállított 
verseket hallottunk.
Énekeik és hangszeres játékuk gyönyörűen hangzott. Betle-
hemes előadásuk az egyházi dallamokra, népzenére és ma-
gyar csárdásra összeállított táncuk – fergetegesre sikerült.
Műsoruk felejthetetlen befejezése volt, amikor a Karácsony 
ünnepéről énekeltek- miközben a gyertyák villódzó fénye 
megvilágította mindannyiukat…
Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, Takács Máriának, 
Garaminé Bodnár Zsuzsának és Lukács Ágnesnek.
A következő percekben egy lelkes kis csapatnak, a Cse-
mete Néptáncosainak tapsolhattunk, akik új műsorukkal 
örvendeztettek meg bennünket. A színpadon a csemeték 
gyönyörű ruhákban, játékos, örömmel előadott és könnyed 
tánctudásukkal – kápráztatták el közönségüket.
A tizennégy táncos között a „fiatalember” szó szerint ki-
magaslott: páros táncuk emlékezetes marad.
Akinek pedig sokat köszönhetnek, az Tóth Tibor felkészítő 
tanáruk.
A díszteremben - utolsó fellépőként- a Sajóvámosi Népdal-

kör következett. Szentestét idéző énekekkel, szóló és zenes 
aláfestéssel méltán érdemelték ki az elismerő tapsokat.
A Népdalkör és szakmai vezető: Dojcsákné Bodnár Tün-
de. A műsorvezető szerepe – aki megköszönte a szereplők 
színvonalas műsorát – még nem ért véget, mert felkonfe-
rálta iskolásainak betlehemes játékát az újonnan elkészült 
betlehem előtti színpadon.
Az ünnepi műsornak szép, szabadtéri zárása volt a betlehe-
mes játék, akik úgy ruházatban, mint szerepeikben felidéz-
ték Karácsony éjszakáját.

Igen, volt igazi Karácsonyunk 2014 decemberében. Adja 
Isten, hogy jövőre ismét együtt ünnepeljünk a felkészítő: 
Garaminé Bodnár Zsuzsa pedagógussal, és nem mellé-
kesen a két műsorvezetővel Tötös Istvánnéval és Szólya 
Zsuzsannával. 
A felhangzó karácsonyi énekek után pedig jólesett a meleg 
tea, a sütemény és természetesen a forralt bor…

        Csiszár József
                képviselő
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SPORTBÁL 2015

Ezen az éven is megrendezésre került a Sajóvámo-
si Sportbál február 21-én. Évről évre egyre nagyobb 
társaságot sikerül vendégül látni a Kossuth Közösségi 
Házban. Az est házi asszonya ebben az évben Dobai 
Nóra volt. A Sportklub elnöke Takács Gábor beszé-
de után a 4 dance club tánccsoport szórakoztatta a 
vendégeket. A nagyszerű vacsora elfogyasztása után 
Molek Csongor hajnalig  szórakoztatta zenéivel a ven-
dégeket. Az éjfélt a szokásos tombolasorsolás követte 
ahol értékes nyeremények találtak gazdára.  

          Lévai Tamás 

2014-es esztendőben is megrendezésre került a Sajóvámosi 
Közösségi Házban a szilveszteri bálunk, ami a hagyomá-
nyoktól eltérően most batyus jelleget öltött. Teltházzal, ez-
úttal is remekül szórakozhattunk. A jó hangulathoz hoz-
zájárult természetesen Debreceni Rita és társaik, akik 
formációs táncbemutatójukkal nyitották meg az estét. Rá-
adásként pedig a Retro divatbemutatót nézhettük meg, 
ami újra levette a lábáról a közönséget. Arról, hogy a tánc-
parkett minél zsúfoltabb legyen a Goodwill Trió gondos-
kodott, akik ezúttal is kiváló zenét szolgáltattak.
A jó hangulatot fokozta, hogy a kedves vendégek értékes 
ajándékokkal is gazdagodhattak a tombola sorsolás alkal-
mával. Természetesen ebben értékes felajánlások is voltak.

Az óévet búcsúztató pezsgőzés és köszöntés után csodála-
tos tűzijátékot láthattunk, a Közösségi Ház, Kiss Tibor és 
Váradi Lajos  jóvoltából. 
Majd tovább rophattuk a táncot reggelig.
2015 elején kívánom, hogy vágyaink valóra váljanak, telje-
süljenek terveink, elképzeléseink.
Jó magam és hozzám hasonlóan jól mulató vendégek nevé-
ben köszönjük a remek estét, szórakozást!

         Pintér Jánosné

SAJÓVÁMOSI SZILVESZTER
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NŐNAP SAJÓVÁMOSON Szeretetteljes műsor – sajóvámosi nőknek, sajóvá-
mosi férfiaktól

Március 7-én zsúfolásig megtelt a Kossuth Közösségi 
ház nagyterme. Asszonyok, lányok és az őket kísérő 
férfiak jöttek, hogy együtt ünnepeljük a Nőnapot. Az 
estébe nyúló délután attól lett igazán ünnepi, igazán 
sajóvámosi és igazán nőnapi, hogy - egy kivételtől el-
tekintve- minden műsorszámot sajóvámosi férfiak ad-
tak elő, ők találták ki és ők készültek föl rá. 
Először Váradi Lajos polgármester úr mondott ün-
nepi köszöntőt. Szent Ágostont idézte, aki szerint nem 
véletlenül teremtette Évát az Úr Ádám oldalbordájá-
ból. Ugyanis, ha azt akarta volna, hogy a nők uralkod-
janak a férfiak felett, akkor Ádám fejéből teremtette 
volna Évát. Ha azt akarta volna, hogy a férfiak ural-
kodjanak a nők felett, akkor Ádám lábából teremtette 
volna. Így azonban nyilvánvalóan egymás társaiul te-
remtett bennünket az Úr. 
Ezt követően a „ Hol a pénz, hol a nő” című dalt jelení-
tették meg a napszemüveges, kalapos urak, egy nőnek 
öltözött férfitársukkal együtt. A jelenet érzékletesen 
mutatta be a szomorú férfisorsot, mely szerint, ha a nő 
elmegy, akkor visz magával mindent, ami mozdítható. 

A következő műsorszám Arany János: Családi kör 
című versének mai viszonyokra átköltött változata 
volt. Ebben nem az este, hanem a reggeli készülődés 
került bemutatásra. A közönség jól derült azokon a 
szokásos reggeli szituációkon, melyek bizonyára szin-
te minden családban előfordulnak a reggeli kapkodás 
közepette. Az ilyen görbe tükrökbe azért is jó belepil-
lantani időnként, hogy rádöbbenjünk: milyen felesle-
gesen idegeskedünk jelentéktelen apróságokon. Meg 
arra is jó, hogy tudatosítsuk magunkban: ilyesmik 
nemcsak nálunk történnek, nemcsak a mi családtag-
jaink ilyenek, hanem, hogy ezek a helyzetből fakadó 
közös gondok, másoknál is gyakran előforduló bosz-
szúságok. 
Az est egyetlen külsős, nem sajóvámosi fellépője Bel-
lus István humorista volt. Ő a mindennapi élet külön-
böző helyzeteinek tréfás előadásával váltott ki nevetést 
és tapsokat. Az est fénypontja számomra a „Hattyúk 
tava” című balett paródiája volt, mely méltán aratott 
fergeteges sikert. Akik ott voltunk, hosszú ideig em-
lékszünk majd a rózsaszínű tüllszoknyáikban, fejpánt-
tal a fejükön pipiskedő, pózoló, amúgy komoly, derék 
férfiakra, közöttük a község polgármesterére, akik 
nagy átéléssel adták elő a rendkívül humoros műsor-
számot. 



Február végén a Sajóvámosi Arany János Általános Iskolát 
már napok óta a farsang hangulata hatotta át. A gyerekek 
az egyéni és csoportos jelmezek tervezgetésével, szüleik és 
tanáraik a kivitelezéssel, Lengyel Andrásné Emese néni pe-
dig a farsangi bál szervezésével volt elfoglalva.
Eljött a várva várt nap. A tornaterem a farsanghoz méltó 
öltözetett kapott, gyönyörűen feldíszítve várta a mulatni 
vágyó gyerekeket.
Mindenki izgatottan, a győzelem reményében bújt bele jel-
mezébe. 
A 2014/15-ös tanév télbúcsúztató mulatsága a második 

FARSANGI HANGULATBAN 

Arany János Általános Iskola 
Hírei
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Ezt követte Szőr István énekes produkciója, mely a 
humort az érzelmek kifejezésére váltotta át. 
Végezetül Csiszár József előadásban hallgathattuk 
meg Juhász Gyula:Szerelem című versét. Ajándék volt 
számomra ez a vers azért is, mert minden pózolás 
nélkül, rendkívül hitelesen tolmácsolta a költő gon-
dolatait, érzéseit az előadó. Mindezek után ráadásnak 
voltak tekinthetőek azok a tavaszi virágszálak, melye-
ket minden résztvevő nő megkapott a helybéli fiatal-
emberektől. Az egész együttlétet az tette bensőségessé 
és vidámmá, hogy az érzések szavakkal történő túl-
hangsúlyozása helyett, a műsort áthatotta a szeretet, 
mellyel a férfiak adták, a nők pedig fogadták. Az ilyen 
ünneplés erőt adhat a hétköznapokhoz, és alkalmat 
teremthet a nők és férfiak összetartozásának, egymás 
iránti megbecsülésének kifejezésére.

   Dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta
Szociológus

osztályosok fergeteges nyitótáncával és farsangot búcsúz-
tató műsorával kezdődött.
Az egyéni jelmezesek között volt barackvirág, fecske, kör-
hinta, szabadnapos mikulás, TV és távkapcsolója, Zorro, 
Donald kacsa, zsákba macska, dédapa fényképe, pöttyös 
fazekak, fekete özvegy és még számos ötletes, profi módon 
elkészített maskara.

A csoportos jelmezesek produkciói csak tovább fokozták a 
jó hangulatot. 
 A 2. osztályosok színes jelmezei melyek az „Évszakok” 
megtestesítői voltak,
 a 4. osztályos „Hóemberek” bájos totyogása,
 a 3. osztályos „Pinocchiók” vidám tánca igazán nehéz 
helyzetbe hozta a zsűrit.

A felvonulás után a gyerekek a szülői munkaközösség által 
feltálalt finomságokban dúskálhattak. 

E rövid pihenő után a gyerekek birtokba vették a táncpar-
kettet, és a nevelők által felkínált játékokkal szórakoztak 
(célba dobás, horgászat, arcfestés, szerencsekerék, ügyes-
ségi játék).

Szinte röpült az idő a tombolahúzásig. Ezen a délutánon 
minden kis lurkó jól szórakozott. 
Még sokáig fogják emlegetni ezt a vidám napot.

Köszönöm gyermekink nevében ezt a jól sikerült bált 
Lengyel Andrásnénak, a 2. osztály osztályfőnökének, a 
szervezésben mellette álló alsó tagozatos munkaközösség 
tagjainak, és a 2. osztályos szülőknek, akik munkájában 
maximálisan támogatták Emese nénit.

Köszönöm az alsó tagozatos szülők tombola felajánlásait, 
anyagi és tárgyi segítségüket, ezzel is gazdagítva ezt a szép 
délutánt, Horváth Szabolcs 2. osztályos szülőnek és Csáki 
Tamás tanár úrnak a hangosítást és a jó talpalávaló zenét.

Hálás köszönet mindenkinek, aki valamiben hozzájárult a 
délután sikerességéhez és ezzel mosolyt varázsolt kis tanít-
ványaink arcára.

    
             Kovácsné Tamás Ilona mb. igazgató
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Kincses Sziget Óvoda 
Hírei

„Amikor a földön gyermekek nevetnek,
Nagy az öröm kéklő mezején a mennynek.

Jó kedvű angyalkák le-lekukucskálnak,
Fellegek nyílásán csókokat dobálnak,

Szivárványszalagból csokrot kötögetnek,
Amikor a földön gyermekek nevetnek.”

   (Móra Ferenc)

honi élményeiket, hogy milyen ajándékok rejtőztek a 
karácsonyfa alatt, hogyan ünnepeltek a családdal.
A mindennapi tevékenységek mellett ismét izgalmas 
eseményre készülődünk a gyerekekkel, hiszen febru-
ár végén tartjuk farsangi mulatságunkat. Már nagyon 
várják, mindennap új ötleteket hallunk arról, ki mi-
lyen jelmezben lesz.
Azt valljuk, hogy a közösen megtartott ünnepeink 
színesebbé, „nevetősebbé” teszik az óvodánk életét és 
még jobban összekovácsolják ezt a kis közösséget.

Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzat 
karácsonyi ajándékát, amit a gyermekek örömmel vit-
tek haza.
Köszönet a Magenta Kft. dolgozóinak, akik a gyerme-
keket karácsony alkalmából színes pólókkal ajándé-
kozták meg.
      

Nagyváradi Józsefné
óvodapedagógus

A Kincses Sziget Óvodában a téli hónapok legfőkép-
pen az ünneplés jegyében telnek. Ilyen a december, 
ami nemcsak a várakozás a készülődés hónapja is.
A Mikulással való találkozáskor a csillogó szemek, 
mosolygós arcok azt sugallták mindannyiunk számá-
ra: - nem az a fontos, hogy hulljon a hó csak jöjjön a 
Télapó-!
Alig telt el néhány nap már karácsonyi versektől és 
énekektől zenget az óvoda. Mindhárom csoportban 
feldíszítettük a karácsonyfát, a meghitt pillanatok után 
a meglepetés sem maradt el. A fa alatt talált ajándékok 
sokaságát örömmel bontogatták gyerekek és már in-
dult is a játék.

A „ Mindenki Karácsonya” ünnepségen a szülők is 
kaptak ajándékot, mégpedig a gyermekek színes és 
megható műsorát, amire a nagycsoportos gyermekek 
is nagy izgalommal készült.
A téli szünet után az ovisok örömmel mesélték el ott-
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POLGÁRŐRI HÍREK

   Az 1993. november 02. napján megalakult – és ez idő óta 
folyamatosan és rendszeresen működő – Sajóvámosi Pol-
gárőrség, a 2014-es szolgálati évben 115 alkalommal látott 
el Sajóvámos Község közterületein bűnmegelőző jellegű 
polgárőr szolgálatot. 
A kevés számú figyelőszolgálataink a választókerületi sza-

vazóhelyiségek őrzésében, a ’mindenszenteki’ temetői fi-
gyelőszolgálatokban és a közösségi tüzifa felügyeleteiben 
nyilvánultak meg. 

Önkormányzati, oktatási-művelődési és egyéb civil szerve-
zetek felkérésének eleget téve, rendezvénybiztosítási tevé-
kenységeket folytattunk a Kossuth Közösségi Ház három 
napos ünnepén, a Pincebálon, az „Augusztus 20.- i”ön-
kormányzati ünnepen, a Szüreti felvonuláson és bálon, a 
„Mikulás napi” önkormányzati futóversenyen és az önkor-
mányzati Karácsonyi rendezvényen. 
Új feladatként jelentkezett számunkra az Iskolai- Óvodai 
gyalogos átkelőhelyi biztosítás, amely az iskolakezdéskor  
szolgálta a szünidőből visszatérő gyermekeink biztonságos 
közlekedését. 

Helyi egyházainkkal ápolt jó kapcsolatokat tükrözi a köz-
úti  - közterületi közlekedés terelése, irányítása a rendez-
vényeink alkalmával, pl. az „elsőmisés” papi rendezvény.  
Közrend – közbiztonságot óvó tevékenységünk gerincét al-
kotja, az ütemezett rendszerességű, éjszakai bűnmegelőző  
polgárőri járőrszolgálat, amelyek során óvjuk a lakossági 
köznyugalmat, a lakossági tulajdonokat. 

Mindemellett fokozott figyelmet szentelünk a Polgármes-
teri Hivatal, a Közösségi Ház, az Iskola, az Óvoda, a Ját-
szóterek, a Gázfogadó, a Posta az Emlékmű objektumainak 
ellenőrzésére. 

E három polgárőri feladatellátási módszer alkalmazásával, 
az elmúlt évben 1628 órában szolgáltuk Sajóvámos lakos-
ságát, szubjektív biztonságérzetének növelését. Egyesüle-
tünk várja azokat a fiatalokat, akik a középiskolájuk által 
előírt közösségi munkavégzést teljesíteni szeretnék.

A Sajóvámosi Polgárőrség Egyesületének Vezetősége és 
Tagsága Boldog Újévet kíván minden 
Tisztelt Sajóvámosi Lakosnak!

                 Szokircsák István 
             polgárőrparancsnok
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