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Testületi ülés
Képviselő-testületünk az augusztusi ülésén elfogadta  a 
féléves gazdálkodásról szóló határozatát.
Az önkormányzat: 135.426e.Ft bevétellel, 133.320 e.Ft 
kiadással, 89.258 e.Ft pénzkészlettel  zárta az első fél-
évet.

ISKOLAI, ÓVODAI TÁMOGATÁSOK

Képviselő-testületünk augusztus 26-i ülésén döntött 
arról, hogy a „Bursa Hungarica” pályázati lehetőséggel 
nem kíván élni. Döntését azzal indokolta, hogy ezzel a 
támogatási lehetőséggel nagyon kevés felsőfokú oktatá-
si intézménybe járó hallgatót tudna támogatni (max: 6- 8 
fő).

Ezért úgy döntött, hogy mind az 59 nappali tagoza-
tos főiskolás és egyetemista részesüljön anyagi támo-
gatásban, hiszen mindenkinek jól jön az önkormányzat 
egyszeri anyagi támogatása. Ugyan akkor döntött az ál-
talános iskolások, a középiskolások és az óvodások tá-
mogatásáról a következő képpen:

az általános iskolások részére: 7.000.- Ft• 
a középiskolásoknak 8.000.- Ft,• 
a főiskolás- egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók • 
részére 10.000.-Ft, 
az óvodáskorú gyermekek részére, akik októberben • 
a helyi óvodába járnak 4.500.-Ft/fő támogatást ad, a 
korábban meghatározott feltételekkel.

Ebben az évben így,
153 fő általános iskolás: 1.071.000,-Ft
153 fő középiskolás: 1.224.000,-Ft
59 fő főiskolás, egyetemista 590.000,-Ft
66 fő beíratott óvodáskorú gyermek 297.000,-Ft
összeségében 3.182.000,-Ft 

támogatásban részesült az önkormányzat által.

Értesítjük Sajóvámos Község 
lakosságát, hogy 
2008. október. 30. 13.00-tól
(csütörtök)
2008. november 2.-ig.
(vasárnap) a Cirkont Rt.
      

“LOMTALANÍTÁST “ 
végez az előző évek gyakorlatának megfelelően.

A feleslegessé vagy használhatatlanná vált tárgyakat a 

“ ZÚGÓ ” HÍDNÁL
és a 

CSOKONAI út végén 
elhelyezett KONTÉNERBE kell rakni.

A lomtalanítást végző Cirkont Rt. kéri a lakosságot,
hogy az ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKET zsákba rakva helyez-
zék el a konténerbe.
UNDORT KELTŐ anyagot pedig ne tegyenek a gyűjtő-
edénybe.

A lomtalanítás befejezését követően a fenti terüle-
tekre szemetet vinni továbbra is TILOS!

Polgármesteri Hivatal Sajóvámos

LOMTALANÍTÁS

Árkok, átereszek tisztítása

Tisztelt Lakosaink !
Visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz, ami szintén az 
esős hónapok évszaka. 
Akik az ingatlanuk előtt még az árkokat, átereszeket 
nem tisztították ki, sürgősen tegyék meg, hogy a víz 
szabad elfolyását biztosítsák.
Védjük ezzel az ingatlanunkat és a település útjait!

F E L H Í V Á S

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK1956-os FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC

Tisztelettel meghívom Sajóvámos 
Község valamennyi lakóját a 2008. október 

23-án (csütörtök) 16.45 órakor
a  Hősi Emlékműnél tartandó ünnepségre.

Komjáthy Lajosné
polgármester 
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Intézmények felújítása,
akadálymentesítése

Kedves Sajóvámosiak !
Bizonyára a Munkácsy utcán közlekedők észrevették, 

hogy idén augusztus hónapban beindult a Tanácsadó – 
és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, aka-
dálymentesítése.

Európai uniós elvárás, hogy a közintézményeket aka-
dálymentessé kell tenni 2009. január 1-re. Mindezt sze-
rettük volna pályázati forrásból megvalósítani, és az 
Észak-magyarországi Regionális Operatív program ke-
retén belül sikerült mindkét épületet 10 %-os saját erő 
biztosítása mellett átalakítani a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. 

 A Tanácsadóra és a Polgármesteri Hivatalra kapott tá-
mogatás közel tizenhét millió forint.

Örömteli volt számunka , hogy az önkormányzat saját 
forrásából ki tudtuk egészíteni a beruházást, s mindösz-
szesen huszonhét millió forintos munkálatokat végez-
tünk.

A megújult épületekben az elavult nyílászárókat sike-• 
rült lecserélni korszerű ajtókra, ablakokra. 
A lámpatesteknél a neont felváltotta a szemkímélő vi-• 
lágító test.
A radiátorok , és a fűtésrendszer szintén felújításra • 
került. Nem csak az akadálymentesítésnek fogunk 
megfelelni, hanem az energia takarékos feltételeknek 
is.
Az uniós elvárásokhoz igazodva az intézmények aka-• 
dálymentesítésével egyidejűleg Sajóvámos weblapja 
is akadálymentesítésre került, egyenlő esélyt biztosít-
va a weboldal látogatóinak.

Bízunk abban, hogy a felújított épületekben, a lakosság 
igényeit is sikerül kielégíteni.

 Iskola kerítésének felújítása                                                               
.

Reméljük olvasóink is örömmel fogadják, hogy az isko-
laudvarra vezető önkormányzati kerítés egy része előre 
gyártott kerítés elemekből felújításra kerül a bejárati ka-
puval együtt.

Kérjük Önöket, vigyázzanak rá, hogy nem csak esztéti-
kai szempontból, hanem vagyonvédelmi szempontból is 
szolgáljon. A felújítás összege kb. 3 millió forint. Ameny-
nyiben anyagi lehetőségünk engedi, az elkövetkezőkben 
szeretnénk pályázatot beadni az iskola felújítására és a 
kerítés többi részének kicserélésére.

Tervezői díjat nyert Sajóvámos! 

Kedves Sajóvámosiak! 
Nagy örömmel adunk hírt arról, hogy 2008. október 10.-

én részt vettünk a Virágos Magyarországért Környezet-
szépítő verseny díjkiosztó ünnepségén, mely Szombat-
helyen került megrendezésre.

Településünknek a Magyar Önkormányzati Főkerté-
szek Díszkertészek Kertépítők és Parkfenntartók Szövet-
ségének Elnöksége külön díjat adományozott fásítási 
terv készítésére, melynek értéke 100 eFt. 

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves lako-
sunknak, akik környezetszépítő munkájukkal hozzá-
járultak a település sikeréhez.

Köszönetet mondunk az Önkormányzat azon dolgozó-
inak is, akik szorgos munkájukkal széppé, virágossá va-
rázsolták községünk köztereit, és közintézményeit.

A kiültetett virágok meghálálták a gondos ápolást, lo-
csolást és a szivárvány minden színében pompáztak 
mindenki örömére, a gondosan levágott füves környezet-
ben.

Köszönjük nektek „virágos” lányok és fiúk!
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KERESKEDELMI EGYSÉGEK FELHÍVÁSA!

Tájékoztatjuk a településünkön kereskedelmi egysége-
ket üzemeltető vállalkozókat, hogy a 133/2007. (VI.13.) 
kormányrendelet értelmében szíveskedjenek az üzletük-
ben a vásárlókat tájékoztatni, hogy panaszukkal
Sajóvámos Körjegyzőjéhez:
Molnárné Cseh Mária (Sajóvámos, Munkácsy u. 2. sz. 
Tel: 06 - 46/597-221),
a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez
(Miskolc, Városház tér 1. sz.),
a Kamarák mellett működő békéltető Testülethez
(Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc, Szentpáli u. 1. 
sz.), az élelmiszer-előállító és feldolgozó tevékenységet 
végző kereskedelmi egységek esetében
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (Miskolc, 
Vologda u. 1. sz.) fordulhatnak. 

A vásárlók panaszukat szóban, vagy írásban közöl-
hetik a kereskedővel. A szóbeli panaszt azonnal meg 
kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell a keres-
kedőnek. Az írásbeli panaszt a vásárló a jegyző által 
hitelesített vásárlók könyvébe rögzítheti. Az írásbeli 
panaszt a kereskedőnek 30 napon belül meg kell vizs-
gálni és írásban meg kell válaszolnia. Ha a válasszal a 
vásárló nem ért egyet, akkor a fent említett szervekhez 
fordulhat.

A kereskedő által adott válasz másolatát az ellenőrzés 
során az ellenőrző hatóságoknak be kell mutatni.

Kérjük továbbá kereskedőinket, hogy még nagyobb 
gondot fordítsanak a lejárt szavatosságú termékek üzlet-
ből történő kivonására, az árak jól látható elhelyezésére 
és nem utolsó sorban arra, hogy a 18. életévüket be nem 
töltött fiatalokat dohánytermékkel, alkohollal ne szolgál-
ják ki. Ellenkező esetben súlyos szabálysértési bírság 
kiszabására számíthatnak.

Keresztesiné Szabó Piroska
igazgatási főea.

Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési Információs 

Rendszer
ELBIR

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2008. október

ÚJRA FELBUKKANTAK AZ ÁLRENDŐRÖK

Többféle módszerrel próbálják elnyerni a gyanútlan em-
berek bizalmát. Az elkövetők által alkalmazott legendák 
egyre sokszínűbbek, aktualizáltabbak, az adott körül-
ményekhez jól illeszthetőek, ezáltal megtévesztésre al-
kalmasak. A kiszemelt áldozatnak előnyt, jót, hasznot, 

segítséget ígérnek, melynek hatására annak védekezési 
mechanizmusa „kikapcsol”, elmarad az egészséges ké-
telkedés, a kontroll és az eredmény a bekövetkezett bűn-
cselekmény.

Ezeknek a cselekményeknek a felderítése több szem-
pontból is nehéz. Egyrészt a sértettek az elkövetés után 
hosszabb idő elteltével tesznek bejelentést a rendőrsé-
gen. Másrészt a sértettek figyelmetlensége, korából kö-
vetkező fogyatékosságai miatt kevés olyan információval 
rendelkeznek, amelyek segíthetik a bűncselekmények 
körülményeinek tisztázását, az elkövetők azonosítását. 
Jellemző az is, hogy ezek az emberek szégyellik és ma-
gukat okolják a történtekért és csak az ismerősök, vagy 
hozzátartozók bíztatására, vagy felszólítására értesítik a 
rendőrséget. 

Az előzőekben felsorolt eseteket tanulságul véve, kérjük 
jegyezzék meg:

A hivatalos minőségben eljáró rendőrök esetében a la-
kóhely szerint illetékes rendőrkapitányság ügyelete tud 
felvilágosítást adni, hogy valóban szükséges-e ott az 
ilyen típusú rendőri intézkedés. 

Az intézkedő  -civil ruhás-  rendőr saját maga igazo-
lására rendőrigazolványt 
köteles felmutatni, amely 
mellett mindig van egy 5 
jegyű számot tartalmazó 
rendőrségi emblémát ma-
gába foglaló jelvény is. A 
jelvény egyedi sorszámo-
zású, az alapján állapítható 
meg a rendőr kiléte és ezt 
kérés esetén az intézkedő 
rendőrnek az állampolgár tudomá-
sára kell hoznia.

Az egyenruhás rendőrt intézke-
dése során az egyenruhája (váll-
lap, névtábla) és a számozott 
azonosító jelvénye igazolja. A 
hamis jelvényen nincs számozás, 
helyette általában a POLICE felirat 
található.

Az álrendőrök mindig a pénzre 
utaznak. Tolakodóan, fenyegetően 
lépnek fel, engedély nélkül akar-
nak házkutatást végezni. 

A legfontosabb, 
amit tudni kell, 
hogy amennyiben 
a rendőr lefoglal 
vagy átvesz vala-
mit arról hivatalos 
j egyzőkönyve t 
ír (Jegyzőkönyv 
Lefoglalásról) és 
egy példányát a 
helyszínen hagyja. 

Amennyiben kételyei vannak az intézkedő rendőrrel 
szemben, hívja a rendőrség központi telefonszámát, az 
ingyenesen hívható 107-et, vagy az általános segélyhí-
vót, a 112-t.

Hamis igazolvány

Valódi igazolvány

A Sajóvámosi Közösségi Házért Közalapítvány  
ezúton mond köszönetet mind azoknak, akik szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítványnak ajánlot-
ták fel.

A 2006 -2007. évi felajánlásokból képződött 500 e.-Ft-
ot a kuratórium döntése alapján célzott támogatásként 

JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSRE átadja a
 Sajóvámosi Önkormányzat részére.
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* * *

Ez évben a IX. B.A.Z. Megyei Polgárőrnap rendez-
vényének Edelény városa adott otthont, a L’Huillier-
Coburg kastélykertben, 2008. augusztus 16-án.

A szép környezetben megrendezett polgárőr „sereg-
szemle” fővédnökei voltak: 
dr Turós András nyugalmazott rendőrtábornok az Or-
szágos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke, 
dr Ódor Ferenc a B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke, 
és Molnár Oszkár edelényi polgármester. 

A 10 órakor elhangzó Himnusz hangjai után – többek 
között – köszöntőt mondott, dr Wereczkei Csaba rendőr 
ezredes, B.A.Z. Megyei Rendőrfőkapitány is. 

A rendezvényt megnyitó Csóra György megyei szövet-
ségi elnök elmondta, hogy napjainkban már 222 polgárőr 
szervezet, 8347 tagja védi, óvja a lakossági nyugalmat a 
B.A.Z. megyei településeken. Az „ünnepélyes csapatgyű-
lésen” többek között elhangzott, hogy a polgárőrök rend-
védelmi munkáját, a büntető törvénykönyv is elismeri, a 
közfeladatot ellátó személyek közé sorolja a polgárőrt, és 
az azokat megillető jogi védelembe részesíti őket.

A kiemelkedően jó munkát végző polgárőrök kitünteté-
se során, Miskolc Város Rendőrkapitánya dicséretben és 
jutalomban részesítette – többek között – a Sajóvámosi 
Polgárőrség  elnökét is. 
A hivatalos megnyitó után a rendvédelmi szervek bemu-
tatójára, kulturális és sportrendezvényekre került sor a 
IX. B.A.Z. Megyei Polgárőrnapon.

POLGÁRŐR HÍRADÓ

A helyi Önkormány-
zat felkérésére, a 
Sajóvámosi Polgárőr-
ség is részt vett az Au-
gusztus 20-i községi 
rendezvény biztosítá-
sában. A színpompás 
lovas huszárok felvo-
nulási útvonalát, gép-
járműforgalmi terelés-
sel biztosították a polgárőrök. Külön kérésre felügyelték 
az előre letelepített „tűzijátékot”, biztosították a „sztárven-
dég” Nagy Feró színpadi inzultusainak megelőzését.
A KMB rendőrökkel együttműködve éjszakai preventív 
járőrözést folytattak az est hátralévő részében.

Kedves Olvasók !

Engedjék meg, hogy egy kellemes kirándulásunkról 
adjunk tájékoztatást, melyet idén nyár végén tettünk 
Nemesvámosra.

2008. augusztus 1-2-3-án Nemesvámos rendezte a 
Vámos Települések II. Országos Találkozóját. Jelen 
volt a rendezvényen a  Vám- és Pénzügyőrség Orszá-
gos Parancsnoksága (VPOP) részéről a híres nagyze-
nekar, kommandósok, kutyás nyomozók és még sok más 
érdekes csoport.  Továbbá a Vámos településekről részt 
vettek a bemutatókon az irodalomban, történelemben, 
kultúrában, borkultúrában, iparban, gasztronómiában, tu-
rizmusban érdekelt helyi vállalkozók, lovasok, motorosok, 
művészeti csoportok, sportolók stb. Sajóvámos község-
ből a testület tagjai, a helyi foci csapat, valamint kulturális 
fellépők vettek részt ezen a rendezvényen.Szajkó Ani-
ta és Tötös Roland a Sakk Színház musical énekesei 
ismét lenyűgözőek voltak, Bencskóné Ferenczi Beáta, 
Bencskó János, Darvas Gábor, Kovács Katalin citera-
zenekarukkal mutatkoztak be az ottani közönség előtt.

Kedves sportszerető  olvasók! Lehet, hogy még 
nem is hallották, hogy a sajóvámosi foci csapat 
Nemesvámoson harmadik helyezést ért el! 

Gratulálunk fiúk!
Községünk benevezett a ping-pong bajnokságra, ahol 

negyedikek lettünk.A versenyek mellett megismertük 
Nemesvámos közintézményeit, gyönyörködhettünk a 
festő művészek kiállításában, séta kocsikázhattunk, és 
részt vettünk a Vám- és Pénzügyőrség kiállításán.

A szállásunk Veszprémben volt, ahonnan már kora 
reggel útra keltünk, s egész napos programokkal tarkított 
napot töltöttünk.

Vissza felé még a Balaton vizében is megmártóztunk. 
Rendkívüli élményekben gazdagon érkeztünk haza, s 

ismét nyugtáztuk magunkban, hogy

„De jó Vámosinak lenni !”

Az év augusztus 30-án szombaton került sor a kö-
zösségépítő, közös családos polgárőr kirándulásra, 
melynek úticélja a Bogács-i strandfürdő volt. A polgár-
őreinket elkísérő házastársak is kellemes pihentető napot 
töltöttek el, erősítve a személyi állomány baráti kollégális 
viszonyát. 

Szokircsák István
polgárőr parancsnok

* * *

VÁMOS TELEPÜLÉSEK II .  TAL ÁLKOZÓJA

Kátyúzás                                                                  
Az önkormányzat előzetes felmérése alapján idén is 

sort kerítettünk a kátyúzásra, melynek költsége 2,5 millió 
forint volt.     
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Megkezdődött az iskola!

Szeptember 1.-én a mi iskolánkban is 
becsengettek. Az első tanítási napon vé-
gig jártam az osztályokat, s közben für-
késztem tanítványaim tekintetét. Örömmel 
állapítottam meg, hogy a hosszú nyár után 
kipihenve, erővel telve tértek vissza is-
kolánk falai közé. A napbarnított arcokról 
sugárzott az energia, a kipihentség. Fizi-
kailag és szellemileg készen álltak az előt-
tük álló feladatokra. Megfogott ez a hangu-
lat…., majd a tanári asztalon heverő „üres” 
naplóra pillantottam. Arra gondoltam, hogy 
jó diáknak lenni. Új tanév, új kezdetet je-
lent. Valamennyi tanítványunk tiszta lappal 
indulhat. Mindenkinek van esélye álmai, 
vágyai valóra váltására. 

A jövőnket tervezni kell. Fontos előre 
látni, hogy milyen feladatokat kell megol-
dani. Az elmúlt években oktatási rendsze-
rünk sok változáson ment keresztül. Ez a 
tendencia ez évben is folytatódik. Egyik 
leglényegesebb változás, hogy az 5. év-
folyamon a szakrendszerű oktatás mellett 
bevezetjük a nem szakrendszerű oktatást 
is, mely a készségek, képességek hatéko-
nyabb fejlesztését szolgálja. 
Oktatási, nevelési célkitűzéseink elérésé-
hez éves munkatervet állítottunk össze, 
melyben gazdag és tartalmas programok-
ról gondoskodtunk. 
Izgalommal és várakozással telik meg a 
szívem, valahányszor a tennivalók soka-
ságára gondolok. Képesek leszünk-e fel-
adatainkat maradéktalanul végrehajtani, 
színvonalasan teljesíteni….?

Év elején, amikor nekiindulunk a követ-
kező esztendőnek mindig érdemes szám-
ba venni mindazt, ami az elmúlt évben 
történt, amire építhetünk, amire jogosan 
büszkék lehetünk. 

Biztos vagyok abban, hogy évekig fog-
juk emlegetni a 2007/2008-as tanévben 
elért sikereinket. Intézményünk pedagó-
gusai fáradságot nem ismerve, sokszor 
szabadidejüket is feláldozva ragadtak meg 
minden alkalmat annak érdekében, hogy 
értéket közvetítsenek, hogy tanítványaink 
képességeit fejlesszék. 

Oktató-nevelőmunkánk hatékonysá-
gát igazolják a területi, megyei és or-
szágos tanulmányi és sport versenye-
ken elért eredményeink. 

„Aprók szava” – Kisgyőr
Földeák Boglárka - II. hely
Felkészítő tanár: Szekrényesné Földvári 
Éva

Versmondó verseny – Arnót
Bartusz Bernadett - II. hely
Felkészítő tanár: Garaminé Bodnár 
Zsuzsa

Versmondó verseny - Arnót
Szekrényes Ádám - különdíj
Felkészítő tanár: Bodnár Judit

Helyesírási verseny – Onga
Hajdú Tamás – V. helyezés
Felkészítő tanár: Bíróné Paul Judit

Matematikaverseny – Bőcs
Hajdú Tamás - II. hely
Felkészítő tanár: Gergely Éva

KEK rajzverseny
Dombai Rita - II. hely
Felkészítő tanár: Gergely Éva

„Kit tud többet a Vámos települések-
ről?” – országos verseny I. helyezés
Csapatverseny tagjai:
Mihók Anna, Benke Kitti
Fejes Alexandra, Spiczmüller Lilla
Felkészítő tanár: Takács Mária Lukács 
Ágnes, Kovácsné Tamás Ilona

Szavalóverseny – Arnót
Kollár Adrienn - III. hely
Felkészítő tanár: Szekrényes Miklós

Szavalóverseny – Sajólád
Kollár Adrienn - I. hely
Izrók Daniella - II. hely
Felkészítő tanár: Szekrényes Miklós

KEK helyesírási verseny 
Pongó Petra - II. hely
Felkészítő tanár: Szekrényes Miklós

KEK angol verseny 
Mihók Anna - I. hely
Skrenya Béla - II. hely
Felkészítő tanár: Szekeres Erika

KEK angol csapatverseny – I. hely
A csapat tagjai: 
Mihók Anna, 
Németi Viktória
Benke Kitti, 
Skrenya Béla
Felkészítő tanár: Szekeres Erika

Megyei angol verseny
Mihók Anna - I. hely
Felkészítő tanár: Szekeres Erika

KEK helyesírási verseny
Péter Andrea - I. helyezés
Felkészítő tanár: Szekeres Erika

KEK Népdal és zeneelméleti verseny 
Németi Viktória - II. hely
Festő Kornélia - III. hely
Felkészítő tanár: Lukács Ágnes

Tavaszvarázs – kézműves verseny
Németi Viktória - II. hely
Szabolcsik Andrea - III. hely
Kossuth Evelin – zsűri különdíja
Felkészítő tanár: Lukács Ágnes

Bendegúz történelmi verseny
Ruszkai István – arany fokozat
Fejes Alexandra – arany fokozat
Németh József – arany fokozat
Miklós Zoltán – arany fokozat
Felkészítő tanár: Lukács Ágnes

Német levelezős verseny
Kerékgyártó Petra - I. hely
Rigely Barbara - I. hely
Felkészítő tanár: Takács Mária

Jonatán levelezős helysírási verseny
Festő Kornélia – mester fokozat
Felkészítő tanár: Takács Mária

KEK – matematikaverseny
Mihók Anna - I. hely
Felkészítő tanár: Pruskóczkiné Berzi 
Klára

Marie Curie területi matematika
verseny
Mihók Anna - I. helyezés 
Marie Curie országos matematika 
verseny
Mihók Anna - II. helyezés

Diákolimpia labdarúgás körzeti 
verseny
korcsoport - II. hely
korcsoport - II. hely
Teremlabdarúgás
4. korcsoport  - III. hely
Felkészítő tanár: Szobonya Ferenc

Diákolimpia megyei döntő
Labdarúgás - 4. korcsoport - IV. hely
Atlétika 4. korcsoport - V. hely
Felkészítő tanár: Szobonya Ferenc

Karácsony – kupa – labdarúgás 
4. korcsoport fiú - II. hely
Húsvét – kupa – kosárlabda
4. korcsoport lány - I. hely
Felkészítő tanár: Szobonya Ferenc

A kiváló teljesítményt elérő tanítványaink-
nak szívből gratulálok, felkészítő tanáraink 
lelkiismeretes munkáját köszönöm. 

A 2008/2009-es tanévben az Arany János 
Általános Iskola valamennyi diákjának, 
szüleiknek, az iskola dolgozóinak jó egész-
séget, szép sikereket és sok-sok türelmet 
kívánok a kitűzött célok eléréséhez. 

Póczos Barnabásné
igazgató

ISKOLAI HÍREK
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Sószoba az óvodában

Évszázadok óta közismert tény, hogy egyes barlangok 
illetve sóbarlangok és a sós tengeri levegő az embe-
ri szervezetre, főként a légzőszervekre jótékony hatást 
gyakorol. 

A védjegyzett, speciális SOMADRIN sóoldat csak ter-
mészetes anyagokat tartalmaz. A párolgása következ-
tében létrejött klíma által fokozódik a légutak öntisztító 
tevékenysége. Az oldat ajánlott asztma, allergia, idült 
hörg-és légcsőhurut, kruppbetegség, nátha, köhögés, 
arcüreggyulladás, immungyengeség gyógyítására. 

Óvodánkban október hónapban minden csoport-
szobában ennek a speciális sóoldatnak a használatát 
vezetjük be, bízva abban, hogy ezáltal hozzájárulha-
tunk gyermekeink egészségének védelméhez, a be-
tegségek megelőzéséhez.

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani Váradi La-
jos képviselő úrnak, aki 150.000,-Ft-os felajánlásával 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy sószobáinkat 
létrehozzuk.
       

Baloghné Piszkor Erika
óvónő

A sajóvámosi római katolikus plébánia
története

A település neve 1219-ben a Váradi Regestrumban 
Vamus névalakban fordul elő. 1320-ban Bel- és Külvámos 
nevű két falurészt különböztettek meg. Szent Katalinról 
nevezett kápolnáját 1320- 1326-ban említik, papja 1332-
ben 8 garas pápai tizedet fizetett. Ekkor már jelentős 
vámszedőhely és megyei közgyűlések színhelye volt. A 
XV. században a vámosi vár őrsége és Bebek Imre há-
rította el a huszitáknak a Sajó völgyében Galgócnál mé-
lyebbre való benyomulását. 1527-ben mezővárosként 
említik. Földesurai a Bebek családtagok, majd Mágosi 
Gáspár meggyökereztették a reformációt. 

A XVII. század közepétől a Keglevich család lett a fő-
birtokos. A XV. században épült gótikus templomot a re-
formátusok birtokba vették, és 1700-ban helyreállították. 

1746 körül a 200 házban lakó református lakosság mellett 
mindössze 50 gyónó katolikus hivőt találtak itt. Katolikus 
templom ekkor már nem volt, a hívek a falun kívül fekvő 
Keglevich-kastély házikápolnájába jártak istentiszteletre, 
itt a gróf időnként udvari káplánt alkalmazott. (1)

1794-ben a sajóvámosi katolikus hívek papot kértek 
helységükbe, de Eszterházy püspök nem látott reményt 
óhajuk megvalósulására: "Mi ugyan készek vagyunk az 
Instánsok kívánságát tellyesíteni s Lelki Pásztort közikbe 
rendelni, tsak arrul tétessünk bizonyossá, hogy közöttök 
a Templom szolgáival betsületessen el élhet. Mert mi-
vel a Plébániáknak regulatioja jobb időkre halasztatott 
légyen, remélni nem lehet, hogy az felsőség a vámosi 
plebanusnak tartására a Religionarius Fundusbul mos-
tanság valamit resolvájon". 

Végre 1803-ban, a sajóvámosi katolikus híveknek 20 
éven át folytatott sürgetésére, a helytartótanács egy he-
lyi káplán tartására évi 205 Ft-t rendelt, Keglevich Károly 
pedig kastélyában állandó lakást jelölt ki, javadalmazá-
sára egy jobbágytelek földjét biztosította. A helyi lelkész-
ség tehát 1803-ban megalakult, bevezették az első lel-
készt, Gosztonyi Károlyt. Filiák lettek: Boldva és Pálfalva 
faluk, Senye és Zbuska puszták. Templom az egész 
parochiában sehol sem volt. 1806-ban a helyi lelkészsé-
get királyi rendelettel plébánia rangjára emelték, 1811-
ben a vallásalap paplakot építtetett. (2)

A kastélykápolna eredetileg is igen szűk, megközelítése 
pedig körülményes volt. 1817-től egymást érték a temp-
lomépítés iránt előterjesztett kérelmek. 1843-ban leégett 
az egész falu, a saját portájuk helyreállításával elfoglalt 
hívek a templomépítés körüli munkát nem vállahatták. 
1845-ben Marco Casagrande egri szobrász művészeisen 
megrajzolt tervvázlatot készített a Sajóvámoson felépí-
tendő templomról, ezt építészeti kidolgozásra kiadták 
Farkas József miskolci építésznek, ez azonban rövide-
sen börtönbe került, meghalt, a szép tervrajz elveszett. 
Keglevich József kegyúr most Bécsben Pichl Alajos fő-
hercegi udvari építésszel és akadémiai taggal készíttetett 
egy díszes és túlméretezett templomtervet, erre nézve 
pedig a helytartótanács 1847-ben úgy rendelkezett, hogy 
ennél kisebb és kevésbé költséges templomot kell ter-
veztetni. (3)

1865-ben Keglevich István a sajóvámosi uradalmat és 
kastélyt eladta a református vallású Degenfeld Imrének, 
aki a kastélykápolna helyiségét saját céljaira kívánta 
fordítani, sürgette annak kiürítését. 1866-ban az érsek-
ség ismét elkészíttetett egy tervet és költségvetést, de 
a kormány nem vállalta a 14 000 Ft-os költséget, a ke-
vés igával rendelkező hívek pedig megtagadták a kézi és 
fuvarterheket. 1878-ban Frank Károly plébános újból a 
VKM-hez fordult, de a tervek vizsgálata további egész év-
tizedet vett igénybe. Végre 1886-ban a VKM. a vallásalap 
terhére engedélyezte az építési költségeket és Szilvásy 
Nándor rozsnyói építőmester 1887-ben, 80 évvel a plé-
bánia felállítása után, felépítette a plébániatemplomot is. 
1889-ben Sajósy Alajos egri festő elkészítette az oltárké-
pet. (4) 

EGYHÁZI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

Sajóvámosi római katolikus templom
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Ezen ismertető Dr. Soós Imre levéltár-vezetőnek a Szent 
István Társulatnál 1985-ben megjelent Az egri egyház-
megyei plébániák történetének áttekintése c. munkájából 
való, a 161-162. oldalról. 

A Római Kat. Egyházközség jelenlegi adatai:

Címe: 3712 Sajóvámos, Kossuth u. 5. 
Ellátva: Borsodszirákról
Levelezési cím:
Rk. Plébánia, Borsodszirák, Bartók B. u. 67.
Telefon: 48/341-074
Róm. kat. hívek száma: 1.046 fő (2000. évi népszámlálási 
adatok szerint)
A templom titulusa: Szűz Mária neve
Hittanórák Sajóvámoson, Sajósenyén: óvodás kortól 
8. osztályig.

A templom titulusa: Szűz Mária neve.
Sajósenye filia neve Sene alakban egy 1312 körül kelt 
oklevélben merül fel. 1332/37-ben Szent Egyedről neve-
zett temploma s ennek András nevű papja volt. 1599-ben 
a tatárok a templommal együtt elpusztították, azóta há-
rom évszázadon keresztül pusztának számított, csak a 
Templomdomb nevű hely emlékeztet egykori egyházára.

JEGYZETEK. 1. Csikv. Borsod IV. rész 136. lap - Canvis. 1746. - 
2. Prot. 1794:591. lap Canvis. 1829. - 3. Par. Sajóvámos - 4. Par. 
Sajóvámos.

KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Nyári programokról
Júliusban játszóházba, számháborúba invitáltuk a 

gyerekeket.  Jó kikapcsolódás lehetőség volt minden 
egyes alkalom, szívesen töltötték idejüket nálunk a va-
kációzók. 

A nyár második fele változatosabb volt, úsztunk, túráz-
tunk, bicikliztünk. Több olyan helyet is célba vettünk, ahol 
eddig közösen még nem jártunk. Augusztus 7-én tündök-
lő napsütés fogadott minket a kazincbarcikai strandon. 
A vízben és a medencék mellett is jól éreztünk magunkat, 
hódoltunk a napozás divatjának. Az előző évek kilátós sé-
tái sikerén felbátorodva, távolabbra, a Bükkbe indultunk 
augusztus 23-án. Lendületesen hagytuk magunk mögött 
a kilométereket Garadna és Jávorkút között, pihenés 
közben gyönyörködtünk a természet szépségében.

Augusztus 29-én a Szirmabesenyő határában fekvő 
Királyhegyre tekertünk fel kerékpárral. A Balogh-liget-
ben láttuk hogyan zajlik egy díjugrató edzés, élveztük, 
hogy az ősállatok milyen könnyen barátságukba fogad-
tak. A sport nemesíti a lelket, a közös élmények fokozták 
a vakáció örömét. Jövőre is várunk Titeket és azokat a 
gyereket is, akik idén kimaradtak a társaságunkból!

Szász Tilda
Kossuth Közösségi Ház vezető

LAKOSSÁGI KÖSZÖNET
A sajóvámosi körte ültet-

vény tulajdonosok nevé-
ben ezúton is köszönete-
met fejezem ki Rőczeiné 
Jancsurák Judit asszony-
nak, fáradozásáért, a sok-
sok telefonért, utánajárá-
sért, hogy mindnyájunk 
számára elintézte, hogy el tudjuk adni a termést.

Aki szervezett már hasonló közös akciót, az tudja, ez 
nem hálás feladat, mindig van aki elégedetlen, de Ő még 
nem próbált a közösségért, a közösség érdekében tevé-
kenykedni! Köszönjük Judit!

Munkácsi Józsefné
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Ez év július 5-én került megszervezésre a XV. Vá-
mosi Pincebál és Borverseny. A kábel TV-én, a községi 
hirdetőtáblákon kifüggesztett meghívókon lett invitálva 
községünk lakossága, erre a hagyományos községi kul-
turális rendezvényre. Úgy érezzük, hogy az elmúlt 15 
évben igyekeztünk hagyományt teremteni, hogy ma már 
hagyományt ápolónak, községi hagyománynak tekinthet-
jük rendezvényünket.

A június közepe táján – minden pince bejáratához – 
behelyezett írásos kérésre reagálva a pince, vagy pince-
hely használó illetve tulajdonos, lekaszálta, rendbe tette 
a Déryné út folytatásában levő, vámosi belső Pincesort. 

A szép környezetben lezajló, báli köszöntőt és megnyi-
tót Komjáthy Lajosné polgármester asszony tartotta 
meg, a viszonylag szép számmal megjelenő pincetulaj-
donosok és kedves vendégeiknek. 

A hivatalos megnyitó után, szép és kedves műsornak 
lehettek szem és fültanúi a rendezvényen megjelentek: 
A Sajóvámosi Jervis Dance Company kezdő, majd ha-
ladó csoportjainak a táncait láthattuk. A szép produkció 
bizonyította a  táncosok összeszokottságát, a muzikális 
összecsiszolódást az egyre több fellépés utáni gyakorlati 
ismereteket.

A megnyitói műsor keretén belül fellépet és szinte profi 
színvonalú műsorral szórakoztatta a „ nagyérdemű kö-
zönséget”  Szajkó Anita és Tötös Roland, sajóvámosi 
tehetséges fiatalok. A mindig „ad hoc” jelleggel életre 
hívott „laikus” borversenyi zsűritagok, elbírálták a XV. 
Vámosi Borversenyre benevezett – Sajóvámos köz-
ségben készített és nevelt – termelői borokat. A héttagú 
zsűri megválasztotta elnökét, Petróczi Gábor gimnázi-
umi igazgató személyében. A borbíráló grémium tagjai 
voltak: Komjáthy Lajosné, Csetnekiné Fecske Márta, 
Soltész István, Stefán Antal, Seres Ottó és Jankovics 
Balázs.

Az este 20 órai eredményhirdetésen Gyöngyösi Já-
nos bora érdemesült a XV. Vámosi Borverseny III. díját 
jelentő szép serlegre és oklevélre.

A zsűri értékelése alapján Váradi Lajos vörösbora 
nyerte el a II. helyezést. 

Első helyen végzett a Szokircsák István által készí-
tett vörösbor. 

Az értékes tombolatárgyak kisorsolására, közvetlenül a 
borversenyi eredményhirdetés után került sor. A hajnali 
három óráig tartó mulatsághoz Tötös István szolgáltatott 
színvonalas élőzenét. 

A pincékben fogyatkozó bormennyiség pótlását, illetve 
a vendégek ellátását ifj Váradi Lajos által üzemeltetett 
báli büfé szolgálta.

A jubileumi 15 évre való visszatekintés kapcsán el le-
het mondani, hogy 15 éve - 10-15 tenni akaró pincetulaj-
donos – megalakította a Sajóvámosi Pincebaráti Kört, 
melynek ténye jelentve lett, az akkori községi jegyzőnek 
is. Ennek a körnek elsődleges céljai között szerepelt az 
infrastruktúra megteremtése (aszfalt út, elektromos áram-
ellátási gerincvezeték stb;) a pincehelyek gondozottabbá 
tétele és egy olyan pincebál megszervezése amely éven-
te a lakosság díjmentes szórakozását szolgálja.

Elképzelés szerint ezt össze kell kötni egy olyan bor-
versennyel, amely a vámosi szőlő- és borkultúrát ösztö-
nözné, amelyre csak a Sajóvámos község bel-és kül-
területein készített, nevelt és érlelt borokkal lehessen 
benevezni. A közös gondolkodást tett követte és így már 
napjainkban egy kulturális hagyománnyal több létezik 
községünk közösségi életében. Ezen a területen is jelent-
kezik az a sajátságosan gondolkodó – a lakosság ele-
nyésző hányadát alkotó – személyeknek a hangoskodó 
véleménye, miszerint pl; „minek vannak a képviselők ha 
nem csinálnak semmit”? , ha meg a községet szolgáló, 
a közért díjmentesen dolgozó emberek tevékenykednek; 
akkor az „nem jó, nem az igazi”. Így van ez a Pincebálnál 
is, csak mikor rákérdezünk, „ …ugyan akkor mond már 
meg légy szíves, hogyan is kell jól csinálni, mert szívesen 
vesszük a jó ötleteket és tanácsokat”.

A válasz: „nem tudom, de nem jó!” Ezeknek a rosszin-
dulatú és örökké elégedetlen – hangosan kinyílvánított 
véleményeknek csak úgy vethetünk gátat, ha mi is – a 
lakosság nagy többsége is – hangot ad az elhangzott ne-
gatív vélemények mellett, a közéleti tevékenységet vég-
ző, lakossági szolgálatban lévő emberek önzetlen mun-
káinak elismeréséről. 

PINCEBÁL
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A Sajóvámosi Népdalkör ebben az évben is sok felé 
kapott szereplési meghívást, amelyet -  egy-két kivételtől 
eltekintve – el is fogadott.

2008. szeptember 27-ig tizenkét alkalommal lépett 
színpadra az együttes: kezdve a II. Sajókeresztúri
Tojásfesztiváltól, majd folytatva a már hagyományos 
emődi, nyékládházi, szirmabesenyői dalostalálkozókig.

Népdalkörünk
az V. Dalostalálkotó tükrében

Sajóvámoson – sajnálatos módon – nem szokás meg-
köszönni a régi szóhasználattal élve: „társadalmi mun-
kát”. Úgy gondoljuk, hogy ez így természetes. Nem is 
volna ezzel baj, ha nem hangozna el a „ semmise jó” em-
berek szájából a hangos és rosszindulatú kritika!

Ezt csak úgy lehet megszüntetni, ha a komolyan és fe-
lelősségteljesen gondolkodó, lakossági többség  is pozitív 
hangot ad, a közösségükért  tenni akarók tekintetében!

Megkezdve ezt a tendenciát: megköszönjük a „Vámo-
si Pincebál és Borverseny” anyagi finanszírozását a 
Sajóvámosi Képviselő testületnek, megköszönjük ifj 
Váradi Lajos és Tötös István szolgáltatásait, a zsű-
ri tagjainak a munkáját, a polgármestei megnyitót, az 
elektromos áramellátást Rőczei Bélának, a szervezési 
munkát Szász Tildának és Tötös Istvánnénak, Kónya 
Zoltánnak a zenész helybiztosítását, Szajkó Anita és 
Tötös Roland színvonalas műsorát, a Jervis Dance 
Company táncait és Horváth János vezetői és oktatói 
tevékenységét!

Köszönjük mindannyiuk munkáját!

Jóleső nosztalgiával tekintünk vissza a III. – IV. Pin-
cebálra, amikoris mintegy 150 – 200 kikapcsolódni és 
mulatni vágyó ember táncolt a zenész előtti útszaka-
szon. Örömmel nyugtáztuk – anno – hogy érdemes volt 
fáradni, érdemes volt dolgozni, szervezni a Pincebál 
megvalósítása érdekében.

Vannak olyan pincehelyek, aszfaltút menti területek, 
ahol a Pincebál napján a család bográcsolhat, szórakoz-
hat. Vélhetőleg tudunk egyezkedni a pincehelyeiket nem 
használó – de egy napra odaadó- tulajdonosokkal. Kérjük 
a lakosságot, hogy a jövőben minél nagyobb számban 
vegyenek részt ebben a községi kulturális rendezvényen, 
mert csak akkor érezzük, hogy a célt elértük, ha a lakos-
ság élvezi munkánk „gyümölcsét” a díjmentes szórako-
zás lehetőségét.

Szokircsák István
alpolgármester 

Új helyszínek vendégei is lehettünk. Mályinkán, fa-
lunap keretén belül rendezték meg az I. dalostalálkozót, 
ahol a közönségdíj elnyerésével térhettünk haza.

Mindeddig, ebben az évben – a legszínvonalasabb ta-
lálkozóra Tállyán került sor, ahol az ország szinte minden 
részéből voltak fellépő együttesek. Megyénket a hazaiak 
és népdalkörünk képviselte. Az evangélikus Kossuth 
templom méltó helye volt a kórusok találkozójának.

Természetesen az itthoni ünnepeinken való szereplé-
seket mindig szem előtt tartottuk. Mint mindig, úgy most 
is részesei és szereplői lehettünk a Közösségi Ház szü-
letésnapi ünnepségének, a júniusi Idősek Napjának 
és az augusztus 20-i Szent István ünnepnek. 

Kedves és szép színfolt volt a népdalkör életében, hogy 
június 13-án a görög katolikus templomban aranylakoda-
lom alkalmából énekelhettünk.

Hazai rendezvényeink közül kiemelkedett az V. 
Sajóvámosi Dalostalálkozó, melyet 2008. szeptember 
27-én tartottunk.

A hat meghívott együttes mindegyike elfogadta a 
meghívást, így láthattuk és hallhattuk a népdalköröket: 
Emődről, Harsányból, Nagybarcáról, Nyékládházáról, 
Szirmabesenyőből és Szögligetről.

A hagyományos felvonulást követően – a hűvösebb idő 
miatt – ezúttal a Közösségi Ház dísztermében foglal-
tak helyet a vendégek és vendéglátók egyaránt. Szép és 
kedves figyelmesség, hogy a népdalkörök tagjait - fellé-
pésük előtt – az óvodások és iskolások egy-egy csoportja 
köszönti. Az előadott ének és táncműsoruk most is tapsra 
ragadtatták a jelenlévőket.A dalostalálkozó résztvevő-
it Komjáthy Lajosné polgármester köszöntötte, örö-
mét lelve abban, hogy az együttesek sűrű programjaik 
ellenére – eljöttek településünkre. Külön köszöntötte a 
szögligeti Népdalkört, akik első alkalommal szerepeltek 
találkozónkon.

A műsorvezető, Orosz Zsoltné népdalkörünk vezető-
je, e-rövid műsor után, - színpadra szólította az elsőként 
szereplő kórust, akik Emődről jöttek. A színes, vidám, az 
őszi és szüreti népdalok bemutatása szinte valamennyi 
népdalkör műsorán jelen volt. A közösen elénekelt zá-
róének után újra összeálltak az együttesek és nótaszó-
val visszaindultak iskolánkba, ahol az ilyenkor szokásos 
vendéglátásban volt részük. A szívesen látott dalostársak 
megígérték, hogy amennyiben hívjuk őket, a VI. találko-
zóra is örömmel jönnek.

Népdalkörünk az elmúlt év nyarán már szerepelt 
Vámosgyörkön, a Vámos- nevű települések találkozó-
ján.2008. október 4-én a Vámos Települések Orszá-
gos Szövetsége rendezésben került sor, az I. énekkari 
találkozóra és versenyre, amelyen természetesen nép-
dalkörünk is részt vett.

Harsányi Népdalkör 
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A Községi Könyvtár ajánlata az 
új könyvekből 

Agatha Christie: Gyilkosság Me-
zopotámiában
Corinne Hofmann: Búcsú Afrikától
Darren Shan: Darren Shan regé-
nyes története
Erdély száz csodája
Ferwagner Péter Ákos: A második világháború törté-
nelmi atlasza
Jiri Zacek: A kisvakond és a számok
José Tola: Zoológiai atlasz
Kyra Sundance: 101 kutyatrükk
Manfred Mai: Detektívtörténetek
Novotni Péter: Magyar Lovak
Robin Cook: Fertőzés
Schmidt Egon: A baromfiudvar lakói
Smith Wilbur: A mágus
Veresegyházi Béla: Földrajzi felfedezések lexikona
Wayne Westcott: Harc a cellulitisz ellen

Ajánló folyóiratokból

A Földgömb - földrajz, távoli tájak, utazások
Magyar Burda - divat&stílus
Ifjúsági Magazin - fiatalok lapja
Szép Házak - lakáskultúra
Szivárvány - gyermekmagazin
Autókatalógus 2008-as modellév
Motorkatalógus 2008

KÖNYVAJÁNLÓ

A találkozón a 12 énekkar, népdalkör és kórus vett 
részt, kiegészülve román és szlovák együttesekkel is. 
A talákozó névadójáúl Virág János vámosgyörki kán-
tortanítót választották.

Népdalkörünk sikeresen szerepelve, élményekben 
gazdagon -  ezüstfokozattal tarsolyában – tért haza.
Számukra az őszi fellépéssorozat befejező állomása 
Harsányban volt, ahol a IX. Szüreti Napokra kaptunk 
meghívást:Az egész falut megmozgató ünnep látványos 
és szórakoztató eseménye Harsánynak. Az utcai fel-
vonulás szereplői és dalosai a falu több pontján vidám 
dalokkal köszöntötték a már várakozó helyieket és ven-
dégeiket Az ehhez hasonló érdeklődést jó volna itthon is 
megtapasztalni.A programok a tornateremben folytatód-
tak, ahol a népdalkörök bemutatták dalaikat. A felhangzó 
népdalok természetesen a szőlőről, a borról és a szüret-
ről szóltak.Együttesünk erre az alkalomra is, - mint vala-
mennyi fellépő helyszínre – hetenkénti próbákkal készült: 
félretéve olykor munkát, fáradtságot és egyéb tennivalót. 

A közös éneklések, az újabb szereplések mindig újult 
erőt adnak a következő találkozókra és megméretteté-
sekre.

Csiszár József

Katalin Bál
Immár hagyomány jelleggel kerül meg-
rendezésre 2008. november 29.-én a 
Sajóvámosi Közösségi Házért Közala-
pítvány szervezésében a Katalin Bál.

A belépő 3.000,-Ft/fő, melyért a bálo-
zók egy finom egy-tál ételt, meglepe-
tés műsort kapnak.

Az idei bált az teszi különlegessé, hogy 
a Közalapítvány a bál teljes bevételét a Sajóvámosi 
Játszótér építésére ajánlja fel.
Hívunk minden kedves olvasónkat, és kérjük invitál-
ják a bálba barátaikat, ismerőseiket.

Jegyek elővétleben a Közösségi Házban kaphatók.


