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Megcsináltuk
 Sajóvámos!

Országos rekord kolbász 853 m



2018. január 20-án került megrendezésre a mások által 

„télűző” fesztiválnak is nevezett IV. Vámos-Toros Nap.
Az immáron hagyományosnak számító disznóvágáson 

túl, egy óriási rekord megdöntésére is készültek a szer-

vezők. Nagy izgalom előzte meg ezt a napot, hiszen 
nem kisebb feladatra vállalkozott Sajóvámos Önkor-
mányzata, mint, hogy megdöntse a 2012-ben felállított 
620 méteres magyarországi kolbásztöltési rekordot. 

A kolbászhús előkészítése már pénteken elkezdődött 
a rekordok.hu képviseletében megjelenő Gál Gábor 

figyelő szemei előtt, aki a további eseményeket is do-

kumentálta és felügyelte. Szombat reggelre virradóra 
hangos zenével megkezdődött a disznóvágás, a „fogó-

pálinka” elfogyasztása után.

Az Önkormányzattól kapott malacokat a 8 dolgos és 
vidám csapat feldolgozta és finomabbnál, finomabb 
disznótoros ételeket készített belőle a nap folyamán. A 
rendezvényre érkező vendégek nagy örömmel fogad-

ták és vásárolták ezeket az ételeket. 

Reggel fél 8-kor kezdetét vette a rekordkísérlet. A 10 
főből álló lelkes csapat munkájának eredményeként 
óráról, órára gyűltek a kolbász méterek. A cél 650 mé-

ter volt, amelyet már 1 órára el is értek. 

Azonban a munka itt nem állt meg, hiszen bőven volt 
még előkészített kolbászhús és a csapat kitartása sem 
hagyott alább. Végül több mint 7 óra folyamatos mun-

ka után, délután 3 órára a végeredmény 853 méter kol-
bász lett. 

A rekordkolbász hozzávalói: 

 559,6 kg disznóhús (darálva)
 12 kg csemege fűszerpaprika
 1 kg csípős fűszerpaprika
 6 kg tisztított fokhagyma
 3 kg őrölt feketebors
 12 kg só

 7,7  kg disznóbél

valamint a lelkes szervezők és ötletgazdák, akik meg-

álmodták és a megvalósításhoz segítették a 10 főből 
álló csapatot. 
A csapat tagjai voltak: Farkas Gyula, Pável László, 
Körtvélyesi Gyula, Munkácsi József, Gazsik Ferenc, 
Juhász Attila, Soós László, Bulza Adi, Lukács Zoltán-

né, Béres Jánosné

A nap folyamán megrendezésre kerültek különböző 
gasztronómiai versenyek is, amiket nagy érdeklődés 
kísért. A pogácsasütő verseny első helyezettje Körtvé-

lyesi Edina hagymás-szalonnás pogácsájával. A disz-

nótoros ételek versenyét a Görögkatolikus Parókia csa-

pata nyerte. 
A pálinkaversenyre pedig rekordszámú nevezés érke-

zett, amelyek közül kiemelkedett Zelenák Ferenc bir-
salmapálinkája. 
A jó hangulatról délelőtt 10 órától a Számadó zenekar 
gondoskodott. 

Délután 1 órakor megkezdődtek a kulturális progra-

mok, amely keretében fellépett a Sajóvámosi Cseme-

te Néptánccsoport 2 csapata, sztárvendégeink voltak: 
Polgár Peti, a Miskolci Illés EmlékZenekar illetve a 
Zártosztály, akik fergeteges műsort adtak a közönség 
legnagyobb örömére. 

A nagy hírverésnek köszönhetően rengetegen kiláto-

gattak a rendezvényre, elmondható, hogy nagy sikerrel 

zárult a nap. Sajóvámos jó hírét láthattuk és hallhattuk, 
nemcsak az interneten, hanem az országos tv- és rádió-

adásokban is.

Juhászné Lipták Erika 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nyertes pályázataink 
1. A támogatott pályázataink között kiemelt helyen áll 
az Egészségügyi alapellátások infrastruktúrájának fej-
lesztése Sajóvámoson, TOP-4.1.-16-BO1-2017-00015, 
melynek keretében megújul a védőnői lakás, az orvosi 
rendelő, valamint a szolgálati lakás. A fejlesztés bruttó 
költsége 59.990.096,- Ft

2. Nyertes pályázataink között szerepel az EFOP-
3.3.2-16-2016-00305 „A Sajóvámosi Kossuth Közös-

ségi Ház a köznevelés eredményességéért”elnevezés-

sel ellátott az Emberi Erőforrások Minisztériumához 
benyújtott pályázatunkra 30.000.000,- Ft támogatást 
kaptunk.

3. A Belügyminisztériumtól pályázatunk 19.753.412,- 
Ft– ban részesült önkormányzati feladatellátást szolgá-

ló fejlesztések támogatására. Ebből a Sportöltöző fel-
újítására kerül majd sor.

4. TAO pályázatokból összességében 42.000.000,- Ft-
ot sikerült nyernünk, melyből 26.000.000,- Ft műfü-

ves pálya valósul meg a régi aszfaltos pálya helyén. A 
fennmaradó 16.000.000, -Ft- ból pedig részben a spor-
töltöző teljes felújítása valósul meg, részben pedig a 
Sport Egyesület működését fogja finanszírozni.

5. Sajóvámos település benne van a között a 108 tele-

pülés között, ahol az MVM Hungarowind Szélerőmű 
Üzemeltető Kft. napelem erőművet létesít. Ez a projekt 
is az előkészítés végső fázisában tart. 2018. májusában 
elkezdődik a napelem erőmű kivitelezése, melynek ki-
viteli költsége megközelíti a 300.000.000,-Ft-ot

6 .A GINOP 3. támogatásban részesítette pályázatun-

kat, mellyel a Kossuth Közösségi Ház eszközparkját 
sikerül bővíteni: 3 db laptop, 2 db tablet, 2 db okos 
telefon, l db projektor, l db multifunkcionális eszköz, 2 
db WIFI Acces Point.

7.A Belügyminisztérium 1.000.000,-Ft Rendkívüli tá-

mogatást nyújtott önkormányzatunknak.

Váradi Lajos
polgármester
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Útfelújítási felhívás 
Társaságunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt, az „Építé-

si megállapodás 2017-2020- Észak-Magyarország ré-

gió –Hazai finanszírozás” Projekt által biztosított for-
rás felhasználásával történő burkolat-felújítások terveit 
készíttette Borsod-Abaúj-Zemplém megye területén.

A felújítandó útszakaszok listáján szerepel többek kö-

zött:

2619 jelű Szirmabesenyő-Sajóvámos összekötő út 
2+558-5+623 szelvények között

2619 jelű Szirmabesenyő-Sajóvámos összekötő út 
2+623-5+436 szelvények között

A kiviteli tervek elkészültek, a munka hatósági enge-

dély nélkül végezhető. A kivitelezők kiválasztása köz-

beszerzés útján megtörtént, a szerződéseket megkötöt-
tük.

A tervek a burkolatszélek közötti teljes burkolatfelü-

leten az elöregedett kopóréteg marása, helyett új asz-

faltbeton kopóréteg terítése helyenként a szegélyek 
átépítése a burkolati jelek felfestése, az aknafedlapok 
szintbe helyezése, szükség esetén a fedlapok cseréje is 
szerepel.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2619 jelű úton Sajó-

vámos közigazgatási területét is érintő útépítési mun-

kák március 19-én megkezdődnek, a kivitelezést vár-
hatóan 90 nap alatt fejezik be. A generál kivitelező a 
Colas-Út Zrt.

Ez részben örömteli esemény, de ugyanakkor elkerül-

hetetlen a kötúti forgalom korlátozásával, időszakon-

kénti akadályoztatásával is jár, ezekért előre is a meg-

értésüket kérjük. 

Váradi Lajos 
polgármester 



EGÉSZSÉGÜGYI GONDOLATOK

Az ép és szép fogak részben öröklődnek, de a gondos 
és rendszeres fogápolás nagyon sokat javíthat a kedve-

zőtlen genetikai adottságokon. 
   Iskolaorvosi vizsgálatokon is tapasztaljuk, hogy az 
óvodás és iskolás gyermekek körében is nagyon gya-

kori a szuvas fog. Mindezek ismeretében úgy tűnik, 
hogy nem lehet eleget beszélni a megfelelő fog- és szá-

jápolásról. 
   Sokan arra hivatkoznak, hogy nincs elég idejük a 
körültekintő fogápolásra. Reggel iskolába, munkába 
sietnek, este fáradtak. Gondoljuk át, hogy mennyi időt 
töltünk bőrünk, hajunk ápolásával, jó megjelenésünk 
és közérzetünk érdekében. Fogaink ápolása nem lehet 
kevésbé fontos területe életünknek!
Vigyáznunk kell rájuk, hiszen ha elveszítjük őket, nem 
ad helyettük a természet másikat, márpedig a jó emész-

tés, és ebből adódóan az egészségmegőrzés fontos esz-

közei az egészséges fogak.
A hatékony fogmosást megfelelő ideig tartó, rendsze-

resen és jó technikával végzett tisztítással tudjuk elér-
ni. A legideálisabb az lenne, ha minden étkezés után 

tudnánk fogat mosni. Mivel erre ritkán van lehetőség, 
reggel és este mindenképpen tegyük meg. Fél perces 
hadonászás egy fogkrémmel összemaszatolt fogkefé-

vel a szánkban nem nevezhető alaposnak. Legalább 3 
percig tartson a fogápolás, de 5 perc lenne elegendő az 
alapos fogmosáshoz. 

FOGÁPOLÁS GYERMEKKORBAN

A száj ápolását már a baba megszületése után meg kell 
kezdeni. 

Minden etetés után gyengéden töröljük át a baba ínyét 
egy nedves gézdarabkával. Amint megjelennek az első 
fogak, meg kell kezdeni azok rendszeres tisztítását. A 
tejfogak szuvasodása ronthatja a kisgyermek általános 
egészségi állapotát, valamint a rágás és a beszéd fejlő-

dését is károsan befolyásolhatja.

A tejfogak szuvasodása elkerülhető, ha a gyermek első 
fogainak megjelenésétől kezdve külön figyelmet fordí-
tunk a megelőzésre. Fontos tudni, hogy a csecsemők, 
kisgyermekek foga a teák, a gyümölcslevek miatt is 
romolhat. 

Éppen ezért, soha ne adjunk cumisüveget nyugtatónak. 
Ha a gyermek mindenképpen ragaszkodik hozzá, elal-
vás előtt, főétkezés után mindig tiszta vizet tartalmaz-

zon. 

Amint megjelennek az első tejfogak el kell kezdeni 
a fogmosást megfelelő bébi fogkefe és fogkrém se-

gítségével. A fogkrém fluorid mentes, természetes 
alapanyagú legyen. A fogkeféket 2-3 havonta ki kell 
cserélni, mert a szétálló sörtéjű fogkefe nem képes ha-

tékonyan tisztítani a fogazatot. Fertőző betegség után 
pedig azonnal ajánlatos kicserélni. 
A gyártók általában három éves kortól ajánlják az 

elektromos fogkefét. Ebben a korban már érdemes 
kipróbálni, hiszen nem csak jó móka a gyerekeknek, 
de nagyon hasznos segítség az alapos fogtisztításban. 
Arra azonban vigyázni kell, hogy az elektromos fogke-

fe használata más fogmosási technikát igényel, mint a 
hagyományos fogkefe.

A legtöbb nassolnivaló szuvasodást okoz. Próbáljuk 
meg korlátozni a nassolást. Fontos lenne, hogy a gye-

rekek minél többet rágjanak. Ezért kapjanak gyakran 
répát, almát.

A gyermek fogainak tisztítása óvodáskor végéig a szü-

lő feladata, de később is szükség van szülői felügye-

letre, biztatásra. Az alapos fog- és szájápolás nem egy-

szerű dolog, elsajátítása hosszú időt igényel. Legyünk 
gyermekünkkel nagyon türelmesek!
A szülői példamutatás mindennél hatásosabb! Ha a 
szülő együtt mos fogat gyermekével főétkezések után, 
segít megalapozni, hogy a gyermek később magától ér-
tetődőnek tartsa a fogápolást.

FOGÁPOLÁS VÁRANDÓSSÁG ALATT

Várandósság ideje alatt kiemelten fontos a megfelelő 
fog- és szájápolás. Ez a mindennapos fogmosást, a ki-
egyensúlyozott egészséges táplálkozást és a fogorvos 
rendszeres látogatását jelenti. 

A cukros ételek iránti kívánósság, a reggeli rosszullé-

tek még inkább sérülékennyé teszik a kismama fogait.
Ha ezekre az apróságokra odafigyelünk, megkímél-
hetjük magunkat a kellemetlen fogászati kezelésektől, 
másfelől pedig, azáltal, hogy egészségesek lesznek a 
fogaink, jobban is fogjuk érezni magunkat.
Ne sajnáljuk azt a napi 15 percet, végül is az nem is 
olyan sok idő!
  

Gombkötőné Séllei Tünde
területi védőnő
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RENDEZVÉNYEK

„A rendszeres futáshoz ki kell kanyarítanod egy darabot a 
napodból, még ha csak fél vagy egy órát is. Ha ez lehetetlen-

nek látszik, tedd föl magadnak a következő kérdést: mennyi 
időt töltök tévénézéssel? Vagy a világhálón? Vagy vásárlás-

sal? Ezektől vedd el az időt, hogy olyasmire fordítsd, ami 
jót tesz neked.”
                                                                             Scott Jurek

2014. október 26-án Sajóvámosiként öregbítve falunk 
dicsőségtábláját, a Miskolci Barátság Maraton 42 km-
es távját 42 évesen  teljesítettem. Majd az elmúlt évek-

ben a Bükk Hegyi Maratont szintén sikeresen  teljesí-
tettem. Budapesten a Margit-szigeten 50 km-t futottam 
egy barátunk születésnapján. Ultrafutó ismerősöm biz-

tatására Jótékonysági futáson vettem részt. A  65 km es 
táv : Székesfehérvár- Balatonszőlős között jó hangu-

latban telt el. A MáriaMaraton településünket is érintő 
szakaszán 42 km-t futottam.
Ma már teljesen természetes, hogy december 6-án 
megszerveztük IV Sajóvámosi Mikulásfutást.
A több mint 150 nevezés elárulja, hogy van igény a 
mozgásra, sportra, futásra a mi falunkban s a környező 
településeken. 
A nevezők 4 kategóriában egy 600m,1600m, valamit 
5 km és 10km-es   távon mutathatták meg tudásukat. S 
mint Maratoni futó, idén indítója voltam a távok futói-
nak és  célban vártam a beérkező futókat. 
A hideg szeles időben test és lélek melegítő volt a forró 
tea, amit a templom ajtóban kaptak a célba érkezők. 
A távok különbözősége és edzettségi állapotunk miatt 
türelmesen, nagy tapssal vártuk a célba érkezőket.

A mobil hangosítás több helyen is példásan helyt állt, 
így mindenki időben értesült a szükséges verseny in-

formációkról. 

A díjakat Csáki Tamás Iskolánk testnevelő tanára és 
Váradi Lajos Polgármester úr adta át a templomban 
Szent Miklós Püspök ikonképe előtt. S közben meg-

érkezett a Mikulás. S Minden futót magajándékozott 1 
mikulás csomaggal. 

Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, a Kossuth Kö-

zösségi ház munkatársainak, a Sajóvámosi Polgárőr-
ségnek a közös rendezvény lebonyolításában nyújtott 

segítségért.

„A futók csak futnak. Futnak a cél felé, nem számít, 
hányan előzték meg őket."

„A futás ugyanolyan művészet, mint a festészet vagy a ze-

neszerzés. Egy mestermű létrehozásához négy alapfoga-

lommal kell tisztában lenni. Ezek a technika, a gyakorlás, 
a tehetség és az inspiráció. Mindezeknek dinamikus egyen-

súlyban kell lenniük.”
                                                                         Kilian Jornet

Tótszegi István
Maratoni futó

MIKULÁSFUTÁS 2017

Sajóvámosi

KISBÍRÓ6



Azt mondják, egy gyerek addig igazán gyermek, még 
hisz a mesékben, a karácsony szellemében, a télapó lé-
tezésében. Oly rendkívüli látni a ragyogást a parányi 
szemekben, ahogy izgatottan várják, azt a napot mikor 
végre elérkezik a Télapó és mindenféle finomságot hoz 
a kicsiny csizmácskákba. 
Településünkön már hagyománnyá vált, hogy ezen a 
napon a Közösségi Házba is ellátogat a nagyszakállú. 
Idén az Aranyudvar Mesezenekar szórakoztatta színvo-
nalas műsorával a közönséget, majd a kijáratnál min-
den gyermek mikuláscsomagot kapott a Télapótól. 

Az idei Mikulás, most mégis kicsit más volt; egy új-
donsággal szolgált az Önkormányzat a kicsiknek és na-
gyoknak. 

Mikulásvonat közlekedett a falu utcáin. Egy ünnepi 
díszbe öltözött kisvonat várta az utasait a Kossuth Kö-
zösségi Ház bejárata előtt, amit személyesen a Mikulás 
vezetett. A hangulatos zene már messziről hívogatta a 
falu apraját, nagyját. Minden utas kapott egy apró csoki 
mikulást. 

Üresen sosem ment a kereken guruló gőzös, legtöbben 
csak sorbaállás után tudták élvezni a vonat hangulatát. 
Volt olyan iskolás osztály, akik mikulás bulija pont ezen 
a napon lett megtartva. A közös vonatocskázás igazán 
megalapozta a hangulatot. Akik kivárták az esteledést, 
azoknak zene mellett fények, valamint Betlehem mel-
lett felállított világító figurák igazi varázslatos hangula-
tot biztosítottak. 

Remélem, mindenki nevében kijelentem, hogy büszkék 
lehetünk, hogy ezen a településen élünk, hiszen mindig 
nagyszerű programokkal kapcsolódhatunk ki a szürke 
hétköznapokból és évről-évre valami kis újdonságot 
csempésznek bele az ünnepi hangulatokba.  

        
 Körtvélyesi Edina

MIKULÁS ÜNNEPSÉG ÉS
 MIKULÁSVONAT 

SAJÓVÁMOSON  
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Advent közeledtével 2017. november 25-én a buszos 
kirándulást szerveztünk a Budapesti Adventi- és Kará-

csonyi vásárra.
A főváros egyik legszebb főterén, a Vörösmarty téren 
karácsonyi forgatag várt bennünket, ahol zsűrizett kéz-

műves és iparművészeti termékeket vásárolhattunk.  A 
vásárt hamar körbejártuk, így szabadprogram kereté-

ben mindenki maga fedezhette fel Európa egyik leg-

szebb városának szépségeit.

 A Duna-parti sétára vágyók megnézték a gyönyörű 
Parlamentet, láthattuk a Budavári Palotát, megcsodál-
hattuk a gyönyörű hidakat. Volt, aki a világhírű Titanic 
kiállítást tekintette meg és volt, aki a Budapest-Gaz-

dagréti Szent Angyalok templomába látogatott el.
Olyan is akadt, aki a Budapest Óriáskerék lélegzet-

elállító élményét választotta, ahonnan a város összes 

nevezetessége látható teljes panorámában. Számomra 
kihagyhatatlan volt a Városliget ékszerdoboza, azaz a 
Vajdahunyad várának meglátogatása. A gyönyörű épü-

letek egységei más-más stílust mutatnak be kezdve a 

gótikus és a román stílustól egészen a reneszánszon át 

a barokkig. 

Igazán szép napot töltöttünk el Budapesten, ezúton kö-

szönjük Sajóvámos Önkormányzatának támogatását.
  

Tötös Istvánné

ADVENTI KIRÁNDULÁS 

BUDAPESTEN 

Márciusban, a tavasz közeledtével már csak emlékké-

pekben él bennünk az év egyik legszebb ünnepe, a ka-

rácsony. 

Településünkön már hagyománynak számít, hogy min-

den évben megrendezésre kerül a „Mindenki karácso-

nya” ünnepség.  2017. december 17-én is így történt. A 
Közösségi Ház díszterme megtelt ünnepelni vágyókkal 
és a szereplőkkel. 
Az ünneplő közönséget Szólya Zsuzsanna köszöntötte, 
majd a gyönyörű díszlet előtt községünk polgármeste-

re, Váradi Lajos mondta el ünnepi beszédét és gyújtotta 
meg az adventi koszorún a harmadik gyertyát.

Ezután Tóthszegi István görög katolikus parókus osz-

totta meg az ünneplőkkel ünnepi gondolatait.
Az ünnepi beszédek után a sajóvámosi gyerekek, helyi 
csoportok karácsonyi műsora következett. 
Mint minden évben a legkisebbek, a Kincses Sziget 
Óvoda nagycsoportosai léptek először színpadra
Felkészítő óvónők Lipéczné Iván Katalin és Medvéné 
Bene Mónika voltak. 

Az ovisok nagyon aranyos műsora után az Arany János 
Általános Iskola tanulóinak változatos, meghitt kará-

csonyi előadása következett. 

MINDENKI KARÁCSONYA 
2017

Sajóvámosi
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Felkészítőik Kendrovszkiné Takács Tímea, Kovács 
Petra Klára, Kaczúr Illés és Veres Tamás.
Ezután a Csemete Néptánccsoport utánpótlás csoport 
táncosainak tapsolhattunk, akik gyönyörű ruhában, 
játékos előadásukkal kápráztatták el a közönséget. A 
kicsik után a Csemete Néptánccsoport nagyon ügyes, 
komoly táncosai következtek, akik színvonalas táncuk-

kal örvendeztettek meg bennünket. Felkészítő tanáruk 
Tóth Tibor.
A gyerekek előadásai után a Sajóvámosi Népdalkör lé-

pett színpadra. Gyönyörű karácsonyi műsorukkal mél-

tán érdemelték ki az elismerő tapsokat. A Népdalkör 
szakmai vezetője: Dojcsákné Bodnár Tünde.
A karácsonyi műsor zárásaként a fiatalokból álló Sajó-

vámosi Csillag Társulat következett. 
Szabó Magda Abigél című regényének musical válto-

zatát 2008-ban állította színpadra Somogyi Szilárd az 
Operettszínházban. A Társulat tehetséges fiataljai eb-

ből a musicalből mutattak be részleteket. 
Felkészítőjük Szólya Zsuzsanna volt. 
A csodálatos karácsonyi műsor után a Közösségi Ház 
előtti vendéglátás és beszélgetés a karácsonyi hangula-

tot még meghittebbé tette.

                                                    Gombkötőné Séllei Tünde

Sajóvámosi

KISBÍRÓ 9

Önkormányzatunk már második éve az Egyházakkal 
közös Adventi gyertyagyújtással készül a karácsonyi 
ünnepre. 

Azzal a hittel és várakozással, hogy a hívekkel együtt, 

az ő jelenlétük előtt, kerülnek meggyújtásra a gyertyák.
Az első gyertya advent első vasárnapján december 
3-án, a görögkatolikus templomban, a második vasár-
napon, december 10-én a református, majd december 
24-én a római katolikus templomban került meggyúj-
tásra a negyedik gyertya. A gyertyák szépen jelképezik, 
ahogyan közeledünk a Világ Világosságának megszü-

letéséhez, - a gyermek Jézus eljöveteléhez.

A harmadik gyertyát a Kossuth Közösségi Házban 

december 17-én, a Mindenki Karácsonyán gyújtottuk 
meg, az ünnepi műsor fontos részeként.

     Csiszár József
     képviselő  

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
TEMPLOMAINKBAN ÉS 
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN



A Staféta történetében mérföldkőnek számított, ami-
kor az ősz vége felé Dupla SMS-sel lepte meg kö-

zönségét. Mint ismeretes a fent említett cikkből, a 
gyöngyösi születésű Szekrényes diákként rendkívül 
nagy affinitást érzett az írás iránt, s egy Amerikában 
élő régi évfolyamtársa érdeklődő kérdése, miszerint 
„hol olvashatom a regényeid?” indukálta az írót, hogy 
negyvenegynéhány évesen tollat ragadjon. Novelláiból 
így született meg végül Budifoci című tárcaregénye, 
amely gazdagon illusztrált, anekdotikus történetfüzér, 
élménybeszámoló, szociológiai tanulmánykötet, kinek 
melyik a szimpatikus. 

Központi témája a foci, a rangadók, a kisebb falvak öl-
tözőinek ilyen-olyan állapotú körülményei. 

Ám ez csak a felszín. A kötet tele van megkapó idé-

zetekkel, és az egyes szám első személyben elmesélt 
sztorik még hozzám is közelebb hozzák a futball vi-
lágát, ki nem vagyok egy nagy drukker. És itt volt a 
„testvérkötet”, a miskolci gyökerekkel rendelkező To-

masovszki István Hazahozni apát című, „75%-ban igaz 
története”, melynek fejezeteit szintúgy fotók, illusztrá-

ciók teszik teljesebbé. 

A brazil dzsungelben és Magyarországon is játszódó, 
memoire-ként is felfogható kötet apa és fiú sokszor el-
lentmondásos és viharokkal teli kapcsolatát mesélné el, 
ha nem lenne ez is sokkal de sokkal több. Lélegzetel-
állító és libabőrgeneráló az a fajta szövegezési stílus, 
melyet a sokáig Stephen Paul Thomas írói álnéven 
alkotó Tomasovszki képvisel. Korábbi, tudományos-

fantasztikus, fantasy regényeit sajnos nem ismerem, de 
valószínűleg ugyanilyen jók.

A két író közös barátsága a főiskolán kezdődött, ez is 
kiderült a kettős interjúból, az SMS-en.

Az estet ilyenformán ketté osztották, és ahogy len-

ni szokott, lehetőség adódott személyesen is beszél-
getni velük, köteteiket dedikáltatni. A szép számmal 
eljött közönség a külföldön élő Tomasovszki István 
személyében egy igazán sokoldalú és kifogyhatatlan 
fantáziájú írót ismerhetett meg, ki beavatott minket 
következő könyvtervébe is. Emlékszem, talán Czinki  
Ferenc volt az, ki nem szívesen „teregette ki lapjait”, 
Tanárúr régi barátja viszont a világ legközvetlenebb és 
legtermészetesebb módján mesélt terveiről. Hangula-

tos este volt.

Sajóvámosi
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Egy rendezvénysorozat, ahol a kultúra történelmet írt

Már le sem lehetne tagadni, hisz, ha szeretett települé-

sünkről újabb könyv látna napvilágot, a kulturális éle-

tet taglaló fejezetben betonbiztos helye lenne a Szek-

rényes Miklós által megálmodott, s 2006-ban életre 
hívott Sajóvámosi Művészeti Stafétának. Tavaly no-

vemberben rendhagyó módon ünnepeltük meg, hogy 
félszáz (plusz egy) kortárs kiválóság tette tiszteletét a 
Kossuth Közösségi Házban – jobbára az irodalom vi-
lágából, de nyilvánvalóan a többi művészeti ág is kép-

viseltette magát. Így válik szép lassan minden alkalom 
egyfajta össz-artisztikai minifesztivállá.

Régiónk napilapja, az Észak-Magyarország készített 
egészoldalas interjút az íróvá előlépett ötletgazdával, 
melyben szó esik többek között arról, voltaképp egy 
véletlennek köszönhető az SMS léte. 
Az Esterházy Péterrel indult rendhagyó irodalomóra 
már rég kinőtte az eredeti elképzeléseket, és miután az 
önkormányzaton túl a Szépírók Társasága is támogatá-

sáról biztosította, a Staféta szinte szárnyakra kapott. Ez 
a nagyszerű szervezet az ország több pontján szervez 
könyvbemutatókat, népiesen „író-olvasó találkozókat” 
saját tagjai számára.

Így jutott el hozzánk többek közt Vass Tibor költő, 
képzőművész, a Spanyolnátha főszerkesztője, ki pont, 
hogy nem szereti a fenti idézőjeles kifejezést. Az idő-

rendiséget mellőzve, csupán emlékeimben kutatva 
sorolom, hogy a teljesség igénye nélkül Sajóvámosra 

látogatott Csaplár Vilmos, Garaczi László többször 
is, Vámos Miklós, Egressy Zoltán, Karafiáth Orsolya, 
Szvoren Edina, Potozky László, Kemény István… a 
pontos és teljes lista településünk honlapján érhető el. 

Vitatkoznék Miklós „véletlen-teóriájával”, mert hisz 
véletlenek nincsenek, így az sem véletlen, hogy most 
leírhatom, legemlékezetesebbek számomra – a nagy-

szerű koncerteket, filmvetítéseket leszámítva azok az 
esték, amikor Kabai Lóránt, Czinki Ferenc, Tompa 
Andrea és Berta Ádám jött el, de ők még innen voltak 
a bűvös ötvenpluszegynek. 

TÓTH BENEDEK 
AZ 52. SMS-BEN 



A számtalan reklám, beharangozó ellenére sem voltak 

sokan az SMS 52. alkalmán (pedig kulturális szervező-

ként én is kivettem benne a részem); az a február 13-a 
Totth Benedek Margó- díjas íróval, műfordítóval a leg-

emlékezetesebb marad számomra. Első kötete, a Holt-
verseny az év könyve lett 2014-ben, így ezt annyira 
elkapkodták, hogy a szerző is csupán a saját példányát
hozta el, de azóta már új, bővített kiadása jelent meg 
úgynevezett spin-off novellával.

Ez a regény picit kapcsolódik Totth mélytengeri búvár 
válogatott múltjához, megteremtve alaphangulatát. El-
mondása szerint sokszor átírta, javítgatta első művét – 
mely zsánerét tekintve lélektani thriller kamaszokkal 

–, ennek lett eredménye egy nem túl olvasóbarát, nyers 
(úgy értem, durva), komor és kijózanító szöveg, mely 
olyan, mintha gyomorszájon rúgtak volna. 

Nem beszélve arról, hogy milyen már az a könyv, ahol 
lehetetlen azonosulni a főhőssel?! Hát, kult… És ere-

deti. Stílusában nem hazudtolta meg magát második 

kötete sem, hisz messze elkerüli a pátoszosságot, dics-

himnuszokat. Posztapokaliptikus irománya. Az utolsó 
utáni háború tavaly jelent meg a Magvető Kiadónál. 
Elmondta, az alapötlet egy 2016-os irodalmi pályázat-
ból született: el kellett játszani a gondolattal, mi lett 

volna, ha valami máshogy történik az 1956-os forra-

dalom alatt. 

Ebből született A másik forradalom – Alternatív öt-
venhat című kötet. Totth történetében az amerikaiak 
beavatkoztak a harcba, így ebben a regényben is ők 
állnak szemközt egymással. A sztori itt sem felemelő, 
nincs erkölcsi tanúsága. Illetve talán az, hogy a testvéri 
szeretet az egyik legfontosabb a világon.
Egyébként nyugodt és elegáns hangvételű, tükrözi 
Totth Benedek kissé visszahúzódó, távolságtartó sze-

mélyiségét. 

Természetesen a beszélgetés fonala érintette műfordí-
tói tevékenységét is. Mindenki ismeri az Éhezők via-

dala-trilógiát, Jack Kerouac Úton című klasszikusát, 
vagy Aldous Huxley Szép új világját, melyet újrafo-

galmazott 2008-ban. Egyszóval, megérdemelt volna 

nagyobb

érdeklődést.

Még nem igazán ismeretes, ki lesz a következő, illető-

leg milyen produkció fog ellátogatni Vámosra, de nem 
lesz nehéz olyan „irodalmászt” találni, aki munkássá-

gával erőt és példát tud mutatni nekünk, földi olvasók-

nak.

Sokszor eszembe jut, mi az igazi célja az olyasfajta tó-

nusú rendezvényeknek, mint a Sajóvámosi Művészeti 
Staféta. Illetve, miért nincs nagyobb ereje, jobb PR-
ja, miért nem mozgatja meg az embereket, s ők miért 
nem szánnak rá egy-másfél órát, hogy megismerked-

jenek egy adott mű keletkezési történetével, és annak 
szerzőjével? Hány olyan falu van ma a régióban, ahol 
ennyi nagyszerű ember megfordult cirka 12 év alatt? 
Én belátom, nem lehet mindenki Varró Dániel vagy Pa-

lya Bea, Gryllus Vilmos vagy Lackfi János… Viszont 
mindegyiküktől lehet tanulni. 

Szerintem van még legalább ötven alkotó, kikre nem 

mosolygott szép településünk Közösségi házának ajta-

ján a napsugár, hozzuk el őket is, Önök pedig jöjjenek 
bátran!

Lánczos Norbert

Sajóvámosi
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25. ÉVES  JUBILEUMI KÖZGYŰLÉS 
SAJÓVÁMOSON 

25. éves jubileumi Ünnepi Közgyűlést tartott, a Sajóvá-
mosi Polgárőrség Egyesülete. 

Meghívott előadóként megjelent Csóra György a B.A.Z 
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, OPSZ. elnökhelyet-
tese, Váradi Lajos Sajóvámos Község polgármestere, 
Dobos János rendőr őrnagy helyettes Őrsparancsnok
. 
A közgyűlés levezető Elnök megnyitó szavaiban elmon-
dotta, hogy az 1993-ban működő – első – Sajóvámosi 
Képviselő testület, a 8/1993. (XI.02.) rendeletében lé-
rehozta, illetve megalakította a Sajóvámosi Polgárőr-
ség Szervezetét. Az önkormányzati törvény – többek 
között – előírta a helyi önkormányzatoknak a telepü-

POLGÁRŐRI HÍREK 

Sajóvámosi
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lési közrend-közbiztonság védelmében való részvételt, 
tevékenységet. A Képviselő-testület bölcsen belátta, 
hogy a Polgárőrség létrehozása és működési támoga-
tása, bőven megtérül a lakossági köznyugalom oltárán. 
Az 1993. évtől 2001. évig civil szervezetként működő 
Polgárőrség – törvényi kötelezettségként – Sajóvámosi 
Polgárőrség Egyesületeként végezte és végzi napjaink-
ban is – térítésmentes – munkáját, közfeladat ellátását, 
Sajóvámos lakossága érdekében. 
Legfontosabb feladatának eleget téve, közterületi jár-
őrszolgálatot teljesít a Község kül - és belterületén a 
bűnmegelőzés szellemében, a lakossági szubjektív biz-
tonságérzet növelése érdekében. A Havi Előütemezett 
Szolgálati Beosztások szerint dolgozó polgárőreink 
mögött, 25 éves, folyamatos szolgálat áll, amelyet – már 
a VII. számon iktatott – Polgárőr Naplókban történő, 
sajátkezű aláírások bizonyítanak. 

A 18 fős alapító tagi létszám, az évtizedek során 25 fő 
aktív polgárőrben realizálódik, az egy fő tiszteletbe-
li polgárőr nyilvántartása mellett. A Község bűnügyi 
fertőzöttsége, lakossága és területe ezt a létszámot tette 
optimálissá. Struktúráját tekintve, nyolc darab polgárőr 
járőr végzi bűnmegelőző tevékenységét, élükön a felelős 
járőrvezetőkkel. Egyre jelentősebb számban vesz részt 
a polgárőrség, a községi rendezvények biztosításában 
való közreműködésben. 
A helyi Egyházak, az Oktatási, a Közművelődési és 
egyéb civil Szerveztek továbbá a helyi Önkormányzat 
felkéréseit teljesítve, sikeresen hozzájárult a rendezvé-
nyek olajozott és biztonságos lebonyolításához. Polgár-
őrségünk eredményességét nagymértékben növeli, a 
forgalomirányítói-jelzőőri jogosultság, törvényi bizto-
sítása. A Megyei Polgárőr Szövetség ezerirányú oktatá-
sán résztvevő Sajóvámosi polgárőrök, eredményes vizs-
gát tettek az oktatást végző rendőrhatóság képviselője 
előtt. 
A Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete – továbbra is – 
Márai Sándor útmutatása szerint kívánja Sajóvámos la-
kosságát szolgálni: „…Az életnek értelmet csak a szol-
gálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk…”

  Szokircsák István
       polgárőr egyesületi elnök



Itt a farsang áll a bál 
Farsangi bál az óvodában
„Nagy mulatság van itt ma, 
ezerféle maskara 
perdül-fordul, integet, 
búcsúztatja a telet.”

A Farsang a vízkereszttől, hamvazó szerdáig tartó 
hosszú télbúcsúztató időszak, de igazán a február a far-
sangi bálok időszaka. Intézményünkben is, minden év-

ben megrendezésre kerül a farsangi bál, melyre óvodás 
gyerekeink már hetekkel előtte nagy izgalommal ké-

szülnek. Minden nap újabb és újabb ötletekkel állnak 
elő, ki minek fog beöltözni az óvodai farsangon. 

A jelmezbált megelőző hetek is a farsang témájában 
zajlanak. A folyosóra és a csoportszobákba színes de-

korációk készülnek, melyben már a nagycsoportosok is 
ügyesen részt vesznek. A heti foglalkozások a farsang 
témáját ölelik fel, festettünk, vágtunk, ragasztottunk, 
készültek az álarcok, szemüvegek. A gyerekekkel tré-

fás éneket, verset tanultunk, így a hét végére már min-

denki nagy izgalommal készül a bálra. 

A várva várt napon a gyerekek vidáman érkeztek dél-
után a Kossuth Közösségi Házba, ahová szülők, nagy-

szülők és rokonok kísérték el a kicsiket. Mindenki 
büszkén bújt bele a jelmezébe, hogy társaiknak eldi-

csekedhessenek vele. Készülődés közben már tombo-

lát is lehetett vásárolni. A farsangi felvonulás előtt a 
gyerekek közösen elénekeltek egy farsangi dalt, majd 
mindenki egyenként mutatkozott be, és elmondta mi-

nek öltözött be. Voltak itt szebbnél-szebb királylányok, 
hercegnők, sárkányok, pókemberek, kalóz, és még 
sok-sok ötletes jelmez. A bemutatkozás után elérkezett 

a tombolasorsolás, ahol a gyerekek nagyon várták va-

jon milyen ajándékot sikerül nyerniük. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők tombola 
felajánlását, mellyel támogatták az óvodánkat. A tom-

bolasorsolás után lehetőség volt zsákbamacskát vásá-

rolni, hogy azok se szomorodjanak el, akiknek nem 

sikerült semmit nyerniük. 

Egy kis zene és tánc után a Zenebona társulat műsora 
következett. Sanyi és Cini bohóc egy fergeteges, zenés 
műsorral szórakoztatta a gyerekeket. 
Tartalmas, maradandó élményt nyújtó farsangi mulat-
ságot töltöttünk együtt, melyet a gyerekek mosolygós, 

vidám arca is igazolt. Reméljük, még sokáig szívesen 
emlékeznek vissza erre a délutánra.

                                              Medvéné Bene Mónika 
                                                                                               óvónő

KINCSES SZIGET ÓVODA HÍREI 
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Arany Napok képekben 
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Az iskolánkban a felső tagozatosok farsangja 2018. február 9-én került megrendezésre. A tanulók már hetekkel 
korábban el kezdtek készülődni, ami meg is hozta az eredményét, mert szebbnél-szebb ötletes jelmezek sorakoz-

tak fel. Minden osztály készült csoportos jelmezzel.

 Az ötödikesek M&M’s csokigolyók voltak, a hatodikosok Angyalok és Ördögök, a hetedikes lányok Pizsihősök. 
Az utolsó farsangjukon részt vevő nyolcadikosok a Piroska és a farkas című meséből adtak elő egy jelenetet. A 
jelmezesek felvonulása után kezdődött a tánc, majd a tombolasorsolás és szívkirály és szívkirálynő választás. 

Ebben a tanévben Balogh Angéla 6. osztályos tanuló és Horváth János 8. osztályos tanulók nyerték el a címeket. 
Nekem és nyolcadikos osztálytársaimnak az idei az utolsó ebben az iskolában. Kívánom, hogy minden osztály 
érezze nagyon jól magát a következő években is ezen a rendezvényen az iskolában.

  Gombkötő Eszter
                                                      8.osztályos tanuló

Farsang az Iskolában 
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Armentrout, Jennifer L: Ónix
Béres Klára: Cseppben az élet: 
Béres József életútja
Elek Mária: Levesek finoman
Follett, Ken: A tűzoszlop
Hecker, Frank: Édesvízi halak
Hugles, Shirley: A nagy autóverseny

Jankó Olga: Hollófészek: hogyan lett király 
Hunyadi Mátyás
Jókai Mór: Névtelen vár
Lakatos Levente: Szeress  jobban!
Leiner, Laura: Egyszer

Orbán Zoltán: Madárbarátok könyve
Taylor, Laura Jane: Foltvarázslat

BBC History
Családi lap
Kertbarát magazin

Kertbarát magazin

Lakáskultúra
Magyar idők 
Magyar Krónika
Vidék íze
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