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MÁRCIUS 15-i  MEGEMLÉKEZÉS
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

  Hosszú volt a tél és hideg. A törékeny hóvirág mégis át-
törte a havat: győzött az élet, a tavasz.  Ezen a tavaszon 
egy 162 évvel ezelőtti forradalomra emlékeztünk. Egy 
több mint másfél évszázados csoda előtt hajtottunk fejet 
és térdet, a Közösségi Házban március 12-én.

Csokonai, a XVIII. század legnagyobb költője remélte, 
hogy egy boldogabb időben megvalósulnak az álmok, 
amelyekről minden magyar álmodott: az új nap elhozza 
a szabadságot, egyenlőséget, testvériséget.

Iskolánk 4. osztályos tanulói az 1848- as csodát hozták elénk és jelenítették azt meg: versekkel, énekekkel és tánccal 
kiegészítve. A szíveket és lelkeket megigéző márciusi csillag fénye - amíg magyar ember lesz a világon - soha nem fog 
kihunyni, tudatták velünk diákjaink.

Felemelő érzés volt látni és hallgatni a „márciusi ifjakat”, akik pontosan visszaadták március 15-ét, a történelmi napot.
Nemzeti Imádságunk eléneklése után iskolánk igazgatójának, Póczos Barnabásnénak köszöntő beszédét hallgat-

tuk meg először, majd a szereplőké volt a színpad. Előadásaikat az alkalomhoz illő ruhákban,- kokárdákkal a szívük fe-
lett- mutatták be a hősök cselekedeteit, tetteit. Műsorukban bepillantást nyerhettünk a pesti utca forrongó hangulatába. 
A megjelenített helytartótanács vitájából a Márciusi Ifjak kerültek ki győztesen. Részesei lehettünk Táncsics Mihály, a 
forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjának budai börtönéből való kiszabadításának,- aki művei miatt sajtóvét-
ségért volt fogva.

Szívből jövően hallhattuk Petőfi híres költeményének, a Nemzeti Dalnak szavalatát is. A 12 pont felsorolása-  ha más 
értelemben is- , de napjainkban is helytálló lenne… A forradalom győzelmét - mintegy megkoronázva -  a lányok öröm-
tánca tette teljessé, mellyel a vérontás  nélküli forradalmat ünnepelték.

Diákjaink -, szinte hibátlan műsorából kiderült, hogy pontosan tudják mi történt 1848. március 15-én. Mindezért peda-
gógusainkat illeti a dicséret: mindenek előtt a műsort összeállító és betanító Garaminé Bodnár Zsuzsát! 

Gazdagító, erősítő érzéssel megint emlékeztünk, ünnepeltünk.

Ady így fohászkodott ’48 márciusához:
„Fiatal Március most nézz a szemünkbe, s úgy adj nekünk erőt, sugarat, hatalmat, mert érdemesek vagyunk életre s jövőre.”

  
Ha lassan is, de beköszöntött a tavasz: hazafelé tartva a feketerigó gyönyörű hangja is ezt igazolta.

Csiszár József  
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ÖNKORM Á N Y Z AT I  H Í R E K
Kedves Olvasóink!

Köszöntjük Önöket, akik a Sajóvámosi Kisbíró, 2010. 
év első újságjának hasábjait olvassák.

Elsőként  tájékoztatást adunk a 2009. december 15-én 
megtartott Képviselő – testületi ülésen hozott döntéseink-
ről, melyek a közszolgáltatási díjak változásiról szólnak, 
és 2010. január 1-től érvényesek.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

2010. évben is a CIRKONT 
Hulladékgazdálkodó Zrt. végzi. 
A 18/2009.(XII. 17.) rendelettel 
került elfogadásra a 2010. évi 
díj, ennek összege 20.332,-Ft/
év. 
Az önkormányzat átérezve a lakosság egyre nö-
vekvő anyagi terheit idén is átvállalt a szemétszál-
lítási díjból lakóingatlanonként közel 2.400,-Ft-ot. 
A rendelet értelmében a lakossági hulladékszállítási 
díj mértéke lakóingatlanonként az önkormányzati átvál-
lalást követően 18.000,-Ft/év, mely összeg tartalmazza a
25%-os ÁFA-t.

A díj továbbra is a Polgármesteri Hivatalban fizethető be.• 
 Idén is átvállaljuk a 70 éven felüli egyedül álló személy • 
szemétszállítási díjának 50%-át.
Kiemelt célként kezeljük, hogy településünkön az ille-• 
gális     szemétlerakások szűnjenek meg. Ezzel kap-
csolatosan továbbra is várjuk a hatékony együttműkö-
dést, a lakossági bejelentéseket.  

SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS
A Bódva Közmű Kft. 2010. évi 
szennyvíz szolgáltatási díja lakos-
ság részére 440,-Ft/m3, a közüzemi 
fogyasztók részére 1.070,-Ft/m3. 
A szippantott szennyvíz elszállítás 
és kezelés költsége 2.600,-Ft/m3.

IVÓVÍZ
Az önkormányzati tulajdonban lévő ivó-
víz hálózat üzemeltetését az ÉRV ZRt. 
látja el. A 16/2009.(XII. 17.)sz. rendelet 
értelmében az ivóvíz szolgáltatás díját 
544,-Ft/m3 összegben állapítja meg, 
melyből 62,-Ft a használati díj.

KÉMÉNYSEPRÉS
2010. évben a TERMOMENT 
Kft. végzi a kéményseprő ipari 
közszolgáltatási tevékenységet.

EBOLTÁS
Tisztelt Sajóvámosiak!

Közeledik az eboltás, 
és ilyenkor sajnálatos, 
hogy sok állattartó elmu-
lasztja a kedvenc háziál-
latuk beoltását. Sajnos 
egyre több a kóbor eb az 
utcákon, és veszélyezte-
tik a járókelőket.

A 17/2009.(XII. 17.) sz rendeletünk alapján a kémény-
seprő ipari közszolgáltatás kémény típusonként változó. 
Nagy terjedelmű a táblázatokat tartalmaz, ezért azt az in-
ternetes honlapunkon olvashatják.

Tisztelt Olvasóink!

Képviselő-testületi tagjaink névsorában is változás kö-
vetkezett be. 

Bencskóné Ferenczi Beáta bejelentette a Képviselő-
testület felé, hogy 2009. november 27-napjától köztisztvi-
selői kinevezést kapott (korábban ügykezelőként volt al-
kalmazva a Hivatalnál) Sajóvámos-Sajósenye Községek 
Körjegyzőségénél, mint előadó. A köztisztviselői törvény 
21.§.(1) bekezdése kimondja: „Köztisztviselő nem lehet – 
törvényben meghatározott egyéb megbízáson túl – helyi 
önkormányzati, kisebbségi önkormányzati képviselő an-
nál az önkormányzatnál, amely az őt alkalmazó közigaz-
gatási szerv illetékességi területén működik.”
Bencskóné Ferenczi Beáta írásban úgy nyilatkozott, hogy 
2009. november 27. napjától kezdődően lemond önkor-
mányzati képviselői mandátumáról.

A kislistán Varga Gyuláné sz: Demeter Erika független 
jelölt következik a lemondó Bencskóné Ferenczi Beáta 
után.

A Választási Bizottság elnöke Lipéczné Iván Katalin 
felkérte a jelöltet, hogy szíveskedjék nyilatkozni, hogy el-
fogadja-e a képviselői jelöltséget.

Varga Gyuláné személyesen jelent meg a 2010. feb-
ruár 9-i képviselő-testületi ülésen, ahol úgy nyilatkozott, 
hogy a képviselői tisztséget elvállalja, vele szemben ösz-
szeférhetetlenség nem áll fenn.

Ezután letette az esküt Komjáthy Lajosné polgármes-
ter asszony előtt.

Az önkormányzati törvény értelmében a „települési 
képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel kép-
viseli a választóinak érdekeit. A megbízatás tehát kettős 
tartalmú felelősség az egész településért, ami a testületi 
munkában jelentkezik elsősorban, illetve a megválasztók 
érdekeinek vállalása és képviselete.

A leköszönő képviselő asszonynak megköszönjük a 
településért végzett áldozatos munkáját a megválasztott 
új képviselő asszonynak pedig sok sikert és egészséget 
kívánunk valamennyi sajóvámosi lakos nevében.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Felhívjuk a figyelmet 
az illegális szemét-
lerakások megszün-
tetése érdekében, 
hogy vegyék igénybe 
a szervezett szemét-
szállítást, és ameny-
nyiben olyan szabály-
talankodót látnak, akik 
kidobálják a szeme- tet, jelentsék be a Hivatalba! 

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2010
Tisztelt Választópolgár!

Négyévenként nyílik 
mód arra, hogy- alkot-
mányos jogunkkal élve- 
szavazatunkkal döntsünk 
arról, kik képviseljenek 
bennünket az Országgyű-
lésben.

Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az ország-
gyűlési képviselő- választás első fordulójára, 2010. áp-
rilis  25- én  pedig a  második fordulóra.

Ön a lakóhelye szerinti kijelölt, az Értesítőn feltüntetett 
szavazókörben szavazhat.

Amennyiben mozgásában akadályozva van (például 
egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően 
a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az eset-
ben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt fel-
keresni a mozgóurnával. Mozgóurnát végső esetben a 
szavazás napján - szintén írásban - a szavazatszámláló 
bizottságtól kérhet.

Ha a szavazás napján  Magyarországon, de lakóhelyé-
től eltérő településen tartózkodik, a jegyzőtől kapott iga-
zolással szavazhat.

Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján leg-
később 2010. április 9-én 16.00 óráig kérhető. Ha aján-
lott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek legkésőbb 
2010. április 6-án meg kell érkeznie a jegyzőhöz.

Az első és a második forduló között lakóhelyet változ-
tató választópolgár a második fordulóban nem az új, ha-
nem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében 
az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra 
szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen  lakcímigazolás bir-
tokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt szavazó-
helyiséget. 

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonossá-
gát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolvá-
nyok valamelyikével:

lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító iga-• 
zolvány ( azaz a régi típusú személyi igazolvány)
személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy • 
útlevél, vagy 2001. január 1-jét  
követően  kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, • 
ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal 
együtt fogadhatók el.

Szavazni csak személyesen, 6.00-tól 19.00-ig lehet.

Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló 
bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát 
és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt 
szavazólapokat, amelyek átvételét a névjegyzék aláírá-
sával kell igazolnia. 

A szavazás titkossága miatt javasoljuk a szavazófülke 
használatát.

A kóbor ebek befogása olyan nagy költséggel jár és 
bizonytalan, hogy azt az önkormányzat nem tudja felvál-
lalni.

Elkerülhető lenne azonban az ebek megfelelő tartásá-
val, a kerítések kijavításával, illetve azzal, hogy odafigye-
lünk lakókörnyezetünkre, és esetlegesen figyelmeztetjük 
egymást.

A veszélyeztetés kutyával szabálysértést a 218/1999. 
Korm. rendelet 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja. 
Kutyaharapás esetén a bírság már 50.000,-Ft-ig terjed, 
ha a sértett 8 napon belül gyógyul. Ha ez tovább tart, 
akkor bűncselekményről beszélhetünk.

Kérem, hogy a hatósági eljárást elkerülve inkább a meg-
felelő ebtartással igyekezzünk megszüntetni a közterüle-
ten történő kutyák, kóbor ebek általi veszélyeztetését.

Idén is beneveztünk a „Virágos Magyarországért” 
Környezetszépítő Versenyre.
Tegyenek egy sétát és láthatják, hogy mi már megkezd-
tük a közfoglalkoztatottak segítségével a közintézménye-
ink környezetének szépítését.

Mindez áldozatos munkával, folyamatos kertészkedés-
sel, öntözéssel, némi anyagi befektetéssel válik olyan 
széppé, virágossá, mint amilyen nyaranta szokott lenni.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ültessenek virágokat, 
óvják, vigyázzák településünket.

Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy a Sajóvámosi 
Napközi Otthonos Óvoda akadálymentesítésére 
14.999.652,-Ft-ot (nettó) nyertünk az Új Magyarország 
Vidékfejlesztés keretében kiírásra került ÉMOP-4.2.-09-
2009-0060 jelű pályázati alapból.

* * *

* * *

* * *

Folytatás a következő oldalon
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Érvényesen szavazni a je-
lölt illetőleg a lista neve alat-
ti, feletti vagy melletti körbe, 
tollal írt két egymást metsző 
vonallal lehet (+ vagy X ).  A 
szavazólapokat a borítékba 
helyezve az urnába kell dob-
ni.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még az 
urnába helyezése előtt jelzi, a szavazatszámláló bizott-
ság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Amennyiben az országgyűlési képviselő- választással 
kapcsolatosan egyéb kérdése merülne fel, forduljon a la-
kóhelye szerinti jegyzőhöz vagy a választási információs 
szolgálathoz.

Kérjük, éljen választójogával!      
 

Molnárné Cseh Mária
helyi választási irodavezető

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
SAJÓVÁMOS

001 Szavazókör                                    002 Szavazókör

Elnök:  Kelemen Gábor              Elnök: Kovács Istvánné
Tagok: Tötös Istvánné                Tagok: Lukács Ferencné
            Váradi Katalin                            Nagyváradi József
            Lipéczné Iván Katalin
            Dr Sasváriné Szász Tilda
Póttag: Makkai Mária       Póttag: Varga Lászlóné

AZ „ÚT A MUNKÁHOZ” PROGRAM
2009. ÉVI MEGVALÓSULÁSA A TELE-

PÜLÉSÜNKÖN
Közel egy éve működik az Út a munkához program az 

önkormányzatok, a munkaügyi központok és természete-
sen az aktív korú ellátottak bevonásával.

A program elérte hatását, mert már nem alanyi jogon 
kapják a rászorulók a segélyt, hanem bevonjuk őket a 
helyi intézményi feladatok ellátásba, a kertészkedésbe, a 
település szépítő, környezetszépítő feladatokba.

GÉPJÁRMŰADÓ
A GÉPJÁRMŰADÓRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI LXXXII.
TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2010. JANUÁR 1-TŐL:

A gépjárműadóról szó-
ló többször módosított 
1991. évi LXXXII. törvény  
6.§. (1) bekezdése értel-
mében az adó alapja
- a személyszállító gép-
jármű-ide nem értve  az 
autóbuszt-hatósági nyil-
vántartásban feltüntetett teljesítmény, kilowatban kifejez-
ve.

Az adó mértéke 2010.01.01-től  személyszállító gépjár-
mű esetén a gépjármű

gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft/kw,• 
4-7. naptári  évben 300,-Ft./kw.,• 
8-11. naptári évben 230,Ft/kw, • 
12-15 naptári évben 185,-Ft/kw, • 
16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft/kw.• 

Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakó-
kocsi, lakópótkocsi esetén a hatósági nyilvántartásban 
feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű ese-
tén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege 
(önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-val.

Az adó mértéke 2010.01.01-től  

a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendsze-• 
rű nyergesvontató,  tehergépjármű, autóbusz esetén 
az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után  
1200 Ft,
a nem  légrugós gépjárművek  és pótkocsik esetén • 
az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 
1380 Ft.

Számos szép eredményt értünk el velük, többek kö-
zött községünk virágosítását is. A Virágos Magyarország 
Környezetszépítő Versenyen Sajóvámos külön díjban ré-
szesült az Országos  Virágos Kertbarátok Alapítványától 
százezer forintot kaptunk, melyből a tulipánokat, árvács-
kákat, stb. vásároltunk. 

A tartósan munkanélküliek között van kertész, aki irá-
nyítja a többi társát, s még szebb, még gondozottabb ha-
tást kelt az utcák melletti virágágyás, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtéssel megvalósított, rend és tisztaság.

A közfoglalkoztatásba bevont személyek örömmel vet-
ték, hogy munkához jutottak, szívesen kezdtek minden-
nap a munkavégzéshez.

Jó érzés, hogy kölcsönösen segíthettük egymást és eb-
ben az évben is élni kívánunk ezzel a lehetőséggel.

* * *

* * *

* * *
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KRÍZISHELYZET
Tájékoztatjuk Közsé-

günk Lakosságát, hogy 
a gazdasági válsághoz 
kapcsolódó, előre nem 
látható esemény kö-
vetkeztében a családja 
mindennapi életvitel-
ének fenntartását sú-
lyosan veszélyeztető 
krízishelyzetbe került 
személyek támogatá-
sának határideje 2010. április 30. 

Eddig az időpontig lehet igényelni a támogatást a 
Körjegyzőségen.

Krízis helyzetnek minősül, ha a kérelmező
a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően ve-• 
szítette el,
jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez ké-• 
pest 20 %-ot elérő mértékben csökkent,
lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötele-• 
zettsége a törlesztő-részlet
2008. szeptember havi összegéhez képest 20 %-ot el-• 
érő mértékben emelkedett, vagy
egészségi állapota indokolja• 

2009. november 15-én a lakó-vagy tartózkodási helye-
ként a kérelmében megjelölt lakcímen a villamosener-
gia-ellátásból lakossági fogyasztóként - az egyetemes 
szolgáltató 2008. szeptember 30-át követően hozott 
döntése eredményeként - ki van kapcsolva és az érin-
tett ingatlanon a vezetékes gázszolgáltatás sem ér-
hető el, vagy abból 2009. november 15-én lakossági 
fogyasztóként szintén ki van kapcsolva.

Az igénylés további feltételeiről a Körjegyzőségen lehet 
érdeklődni Keresztesiné Szabó Piroska szoc.pol.főea.-
nál.

HELYI  IPARŰZÉSI ADÓ
Az adózók kötelezettségeit érintő változások:

bejelentési kötelezettség:•  az adókötelezettség kelet-
kezési illetve megszűnése (15 napon belül):
az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleg-• 
gel folytató adózó adóköteles tevékenységének meg-
kezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkez-
désének napján,
bevallási kötelezettség:• 

 2009. adóévről  az önkormányzathoz, -
2010. adóévről az állami adóhatósághoz egy bevallás,  -
önkormányzatonként részletezve,
az adóelőleget és adóelőleg-kiegészítés összegét is  -
be kell vallani ( a tárgyév utolsó hónap 20. napjáig).

adófizetési kötelezettség:• 
egy számlára történik a befizetés, -
az előlegfizetés és az előleg-kiegészítés megfizeté- -
sének határideje nem változik,
az önellenőrzési pótlékot önkormányzatonként kell  -
megállapítani,
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az  -
iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése 
napján meg kell fizetni,
2010. március 15-én esedékes előleget és a 2010.  -
május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet 
még az önkormányzati adóhatóságnál kell rendezni.

TALAJTERHELÉSI DÍJ
A 2009. évi talajterhelési díj bevallás benyújtásának illet-
ve befizetésének határideje: 2010. március 31.

A talajterhelési díj alapja: 

a 2009.01.01 és 2009.12.31. közötti időszakra a szol-• 
gáltató által leszámlázott víz mennyisége. Ameny-
nyiben nincs lehetőség egyedi vízbeszerzés esetén 
mérési lehetőségre /mérőóra nem került felszerelésre/, 
akkor átalányösszegben kell megállapítani a fel-
használt vízmennyiséget. Az átalány vízmennyiség: 
2,5 m3/fő/hó
csökkentve az ivóvíz vezeték meghibásodása követ-• 
keztében elszivárgott, ( a szolgáltatótól kért igazolás 
szerinti mennyiség szerepeltethető) vízmennyiséggel 
a talajterhelési díj alapja csökkenthető•  az adózó ne-
vére kiállított, az adóévben kibocsátott, folyékony hul-
ladék elszállításáról szóló számlával igazolt meny-
nyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíz tárolójából, 
olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhe-
lyezését igazolja.

Egységdíj mértéke: 120 Ft/m3 2009. évre a megállapí-
tott talajterhelési díj 100%-át köteles megfizetni.

* * *

* * *

* * *

IDŐSEK VESZÉLYBEN
Ismételten felhívjuk a lakosság 

figyelmét, hogy házaló árust vagy 
bármely indokkal megjelenő idegen 
személyt ne engedjen be udvarába, 
lakásába. 

Amennyiben megjelentek figyel-
je meg őket és gépjárművüket, 
mert bűncselekmény esetén fontos 
nyomravezető adat lehet! 

Nem zárható ki, hogy a napköz-
ben megjelenő személyek kifigyelik élethelyzetünket és 
tippet adva más elkövető körnek, azok éjjel visszatérnek 
és erőszakot alkalmazva támadhatnak.

Ha valaki hivatalos személyként, vagy valamelyik szol-
gáltató alkalmazottjaként keresi fel az idős személyeket, 

Folytatás a következő oldalon
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Volt is mit nézniük, hiszen az első napon, a katedrán 
diákok vették át az oktató munkát, s kóstoltak bele abba, 
milyen egy tanórára felkészülni, s tudásukat osztályuk-
nak átadni. Meg is érdemelte minden tanuló az ajándék 
tortát és üdítőt!

Ezután „Ki mit tud?” volt a Faluházban. A gyerekek vál-
tozatos, színvonalas produkciókkal hozták nehéz helyzet-
be a zsűri tagjait tánc, zene, vers-próza és kézműves ka-
tegóriákban. (A zsűri tagjai: Póczos Barnabásné, Csíszár 
József, Dr. Sasváriné Szász Tilda, Lukács Lászlóné, 
Poráczki Enikő).

ARANY NAPOK, 2010
Szép hagyománya iskolánknak, hogy névadónk tiszte-

letére Arany Napokat rendezünk. Póczos Barnabásné 
igazgatónő és helyettese Kovácsné Tamás Ilona idén 
is átadta az intézmény kulcsát és vezetését a Diákön-
kormányzatnak. A diákigazgató Herczeg Laura (8. o.) és 
helyettese Izrók Daniella (7. o.) órákat látogatott.

ISKOLAI HÍREK

Másnap Arany János életrajzának és műveinek ismere-
téből vetélkedtek a felsősök, míg az alsósok játékos aka-
dályversenyen mérkőztek. Az „agytorna” után lazíthattak 
a diákok. Szabadon választhattak, hogy sportolnak, raj-
zolnak, társasjátékoznak vagy gyöngyöt fűznek.

Majd eljött az a pillanat, melyet mindenki izgatottan várt: 
az eredményhirdetés, az oklevelek és jutalmak átadása.
Kézműves kategória:

I. hely: Szabolcsik Renáta 6. o.
II. hely: Éliás Eszter 2. o.
III. hely: Németi Viktória 8. o.

Vers-próza kategória:
I. hely: Budai Ákos, Szekrényes Ádám 5. o.
I. hely: Burka Máté 1. o.
II. hely: Izrók Daniella 7. o.
II. hely: Földeák Boglárka 3. o.
III. hely: Éliás Orsolya 1. o.

Zene kategória:
I. hely: Hajdu Tamás (harsona) 6. o.
II. hely: Berki Nóra (furulya) 3. o.
III. hely: Gombkötő Edina (zongora) 6. o.

Tánc kategória:
I. hely: Kovács Dorina, Skrenya Alexandra 7. o.
I. hely: Festő Fédra, Gombkötő Edina, Gyöngyösi Kitti 6. o.
II. hely: Lukács Brigitta 2. o., Zentai Vanda 6. o.
II. hely: Vanyó Írisz 7. o.
III. hely: Béres Judit, Tóth Vivien 4. o.

minden esetben kérjék el az igazolványát, vagy a meg-
bízó levelét, ellenőrzés céljából. Gyanús személyek ese-
tében kérjenek segítséget az önkormányzat dolgozóitól, 
vagy a polgárőröktől.

Tájékoztatjuk kedves lakosainkat, hogy önkormányza-
tunk idegen személyt nem bíz meg semmilyen küldemény 
(burgonya, zöldség, hagyma) átadásával. Ha ilyenre len-
ne lehetőségünk, azt a mi dolgozóink végeznék el, akik 
ismertek a településen.

Kérjük Önöket, vigyázzanak magukra és 
szomszédaikra!     

Ha már bekövetkezett a baj azonnal hívja a rendőr-
séget az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es 
általános segélyhívó számon (bármely bűncselek-
ményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rend-
őrség által működtetett Telefontanú ingyenes számát: 
06/80/555-111).

H I R D E T É S
Akupunktúra és BEMER 3000 terápia egymás hatását 
erősítve gyógyítanak (asztmát, migrént, allergiát, izületi- 

mozgásszervi betegségeket stb;)
Lehet fogyókúrára, streszoldásra is jelentkezni

Dr Szabó Beátánál. 

Tel.: 06/20/318-9752  E-mail: akupunktura.miskolc@gmail.com
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KOMPETENCIAMÉRÉS 2009.
2009. május 27-én az Oktatási és Kulturális Minisz-

térium megbízásából hazánk valamennyi általános és 
középfokú iskolájában matematikából és szövegértésből 
országos kompetenciamérésre került sor. A mérésben 12 
éves illetve 14 éves korú diákok vettek részt. Ezek a ta-
nulók valamennyien azonos típusú feladatokat oldottak 
meg, függetlenül attól, hogy milyen iskolatípusban járnak, 
illetve milyen szervezeti keretek között folyik a képessé-
gük fejlesztése.

Valamennyien nagyon vártuk a mérés eredményét, 
hiszen ez objektíven értékeli tanítványaink tudását, ok-
tatómunkánk színvonalát, de alkalmas arra is, hogy az 
országos, városi és községi átlag értékeihez viszonyítva 
meghatározzuk intézményünk helyét, hatékonyságát a 
magyar oktatási rendszerben. 

Tanulóink munkáját központilag javították, értékelték, 
és grafikonok ábrázolásával tették szemléletessé. Ezek 
az adatok, értékek alkalmasak következtetések levoná-
sára.

Matematika

6. osztály:

országos átlag    489
általános iskolák átlaga  486
községi általános iskolák átlaga  465
városi általános iskolák átlaga 481
intézményünk átlaga  491

8. osztály:

országos átlag    484
általános iskolák átlaga  477
községi általános iskolák átlaga  460
városi általános iskolák átlaga 474
intézményünk átlaga  517

Szövegértés

6. osztály 

országos átlag    513
általános iskolák átlaga  510
községi általános iskolák átlaga  484
városi általános iskolák átlaga 505
intézményünk átlaga  522

Az Arany Napokat az Alapítványi Gála zárta, ahol a 
szülők, érdeklődők amellett, hogy megtapsolhatták a 
gyerekek műsorát, szavazhattak is. A Közönség Díjat a 
4. osztályosok életre keltett Mesekönyve kapta. A ven-
déglátásról a szülők gondoskodtak süteményeikkel. Ked-
vességüket, pártoló támogatásukat ezúton köszönjük, s 
jövőre is mindenkit szeretettel várunk!

Lukács Ágnes

8. osztály:

országos átlag    502
általános iskolák átlaga  494
községi általános iskolák átlaga  472
városi általános iskolák átlaga 491
intézményünk átlaga  466

Az alábbi grafikonok elemzésénél is egyértelműen 
megállapítható, hogy az intézményünk az országos, illet-
ve községi iskolák összehasonlításában is a jól teljesítők 
közé tartozik, csak néhány százalékuk ért el tőlünk jobb 
eredményt.
Az eredmények önmagukért beszélnek. Döntő többsé-
gük átlag fölötti értéket képvisel.

6. osztály
Szövegértés

Matematika

Folytatás a következő oldalon
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FARSANGOLTUNK
Hagyományainkhoz híven az iskolások farsangja idén 

is megrendezésre került. A felső tagozatosok már he-
tekkel előtte készülődtek erre az alkalomra, ami meg is 
hozta az eredményét, mert szebbnél-szebb, ötletesebb 
jelmezesek sorakoztak fel. 

A mi osztályunk (5. osztály) egy focicsapatnak „álcázta” 
magát. A lányok voltak a pálya ördögei, a fiúk pedig lelkes 
pom-pom tánccal biztattak minket, focistákat.

Más osztály tagjai is vicces jelmezekbe bújtak. Láthat-
tunk: pantomim előadást, divatbemutatót, kisiskolásokat. 
Megjelent egy robot és a kiskakas is itt kereste az elve-
szett gyémánt félkrajcárját.

FARSANGI  MULATSÁG
AZ ALSÓ TAGOZATBAN

A  gyermekek kedvelt télbúcsúztató programja a far-
sang. Már hetekkel a kijelölt nap előtt folyik a lázas ké-
szülődés. A kisebbek inkább egyéni jelmezbe öltöznek 
szívesebben, így egy délután erejéig ők lehetnek

 Jogosan lehetünk büszkék tanítványaink tudására, az 
őket tanító nevelők lelkiismeretes munkájára.

Póczos Barnabásné igazgató

Miután véget értek a produciók, megkezdődött az igazi 
buli. A büfében finom falatokkal és üdítőkkel jutalmaztuk 
magunkat, majd táncra perdültünk. Közben arra is jutott 
időnk, hogy tombolát és szívcédulát vásároljunk. Végre 
megszületett a zsűri nehéz döntése. Nagy örömet jelen-
tett nekünk, hogy a mi osztályunk előadása tetszett a 
legjobban a zsűrinek, első helyezést értünk el. A nyere-
ményünk táblás csoki és toll volt. Majd következett, amit 
nagyon vártunk: a tombolasorsolás. Rengeteg nyere-
mény várt gazdára.

Én először vettem részt a felsős farsangon, mely na-
gyon tetszett, a hangulata teljesen elvarázsolt.

Bencskó Boglárka 5.o.

Matematika

6. osztály
Szövegértés



ÓVODAI HÍREK
FARSANG, ÓVODÁS

JÓTÉKONYSÁGI BÁL 2010
Az óvodás gyermekek farsangi mulatságát 2010. febru-

ár 26-án rendezték meg a Sajóvámosi Napközi Otthonos 
Óvoda dolgozói. Az apróságok már hetekkel előtte izga-
lommal telve várták az álarcosbál napját. A szülők ötlet-
gazdagsága révén szebbnél-szebb jelmezek sorakoztak 
fel előttünk. Megcsodálhattunk többek között: tavasztün-
dért, kalózt, menyasszonyt, tűzoltót, koszorúslányt, va-
dászt, pillangót, zorrót, boszorkányt, kísértetet és ninját. 
Meglepetésként a Csiri-biri együttes szórakoztatta a 
kicsiket humoros-zenés előadásával. A mulatság része-
ként a tombolahúzás sem maradhatott el. Azoknak sem 
kellett búslakodniuk, akik a tombolán nem nyertek, hiszen 
a zsákbamacskában biztos ajándékok várták őket. 

Végezetül a tánc és a kicsik által nagyon kedvelt „sza-
ladgálás” vette át a főszerepet.

A következő hétvégén (március 6-án, szombaton 19 
órakor) a gyerekek szórakozását a felnőttek mulatozása 
követte. Ekkor került megrendezésre a Kossuth Közös-
ségi Ház dísztermében Óvodánk dolgozói és a Szülői 
munkaközösség együttes szervezésében a 2010. évi 
óvodás jótékonysági bál, az udvari játékok bővítése 
céljából. Mind az óvónők, mind a szülők már hetekkel 
előtte lelkesen, szabadidejüket nem sajnálva készültek 
az alkalomra. 

Lipéczné Iván Katalin óvodavezető köszöntőjét köve-
tően a szülők country - tánccal, majd az óvónők „nem 
mindennapi” zenés – táncos - humoros műsorral

szórakoztatták a mintegy 100 fős vendégsereget. A finom 
vacsora „lemozgatására” kiváló lehetőségként kínálko-
zott a tágas tánctér, ahol mindenki kedvére mulathatott 
Czaga József élőzenéjére. 

Éjfél után következett a tombolasorsolás. A szülők, 
óvónők, vállalkozók, magánszemélyek felajánlásainak 
köszönhetően bőséges volt a nyeremények listája. Haj-
nalban fergeteges karaoke - verseny vette kezdetét. 
A kezdeti félszegség ellenére végül több jelentkező is 
akadt, akik megvillogtathatták a jelenlévők előtt zenei te-
hetségüket. 

Reméljük, hogy minden vendég jól érezte magát. 
A bál nettó bevétele: 235 000 Ft lett, mely összeget 

teljes egészében az udvari játékok bővítésére kívánjuk 
fordítani.

Végezetül engedjék meg, kedves olvasók, hogy a 
Sajóvámosi Napközi Otthonos Óvodába járó gyerme-
kek, a dolgozók és a Szülői munkaközösség nevében 
hálánkat és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik anyagi és/vagy szervezésbeli segítséggel hozzá-
járultak a bál gördülékeny lebonyolításához.

Köszönet illeti:
- azokat, akik belépőjegyet vásároltak és részvételükkel 
megtisztelték rendezvényünket;
- a tombola ajándékokat felajánló és pártoló jegyeket 
vásárló szülőket, nagyszülőket, óvodai dolgozókat, roko-
nokat, ismerősöket, önkormányzati képviselőket, vállal-
kozókat /Váradi Lajos, Pozbainé Dobi Magdolna, Házi-
asszonyok boltja, Oroszné Kerékgyártó Beáta, Váradiné 
Harangi Erzsébet/, Komjáthy Lajosné polgármester asz-
szonyt, Molnárné Cseh Mária körjegyző asszonyt;
- a Kossuth Közösségi Ház dolgozóit;
- a szervezésben és a műsoros szereplésben részt vevő 
óvónőket és szülőket;
- Sajóvámos Önkormányzat karbantartó csoportját;
- a Napközi Otthonos Konyha dolgozóit a finom vacso-
ráért.

Rőczeiné Jancsurák Judit szülő
Lipéczné Iván Katalin óvodavezető
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Kedves Leendő Óvodások!
Kedves Szülők!

Szeretnénk megismerkedni Veletek és Szüleitekkel, be-
mutatni színes és vidám óvodai életünket, mindennapos 
tevékenységeinket. Ezért szeretettel várunk, hívunk még 
óvodánkba nem járó, minden kíváncsi gyereket egy sok-
oldalú, tevékenyen eltöltött közös délelőttre: 

2010. április 27-én 9.30-tól - 11.30-ig 
a Sajóvámosi Napközi Otthonos Óvodába.

Bízunk benne, hogy elfogadjátok meghívásunkat és 
reméljük, hogy ez a közösen eltöltött idő elnyeri a Ti és 
Szüleitek tetszését és bátran, vidáman várjátok az elkö-
vetkező óvodai éveket.

Óvónénik, dadusnénik és az óvodás gyerekek 

a bátor vitézek, gyönyörű királylányok és még sorolhat-
nánk a kedvenceket. A nagyobbak már élvezettel készül-
nek a csoportos jelmezek bemutatására. Ilyenkor van 
itt móka, kacagás. Minden gyermek önfeledten élvezi a 
közösen eltöltött órákat. Az iskola tanítói mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy tanítványaik arcán derű, 
öröm legyen. Játékokkal, tombolával teszik színesebbé a 
programot. Ki-ki kedve szerint próbálhatja ki ügyességét. 
Nagyszerű helyszín a program lebonyolításához a torna-
terem, ami erre az alkalomra ünneplőbe öltözik.

Az iskola dolgozói mellett köszönetet érdemelnek tanít-
ványaink szülei is, hisz mit sem érne a jó ötlet, ha nem 
lennének ügyes kezű szülők, akik az ötletből gyönyörű 
jelmezeket varázsolnak. Nem szabad megfeledkeznünk 
azokról a szülőkről sem, akik a saját gyermekeik szóra-
koztatása mellett az osztály többi tanulójára is gondol-
nak.

 
Ők azok, akik finom falatokkal, üdítőkkel látják el, a már 

kimerült, fáradt gyermekeket.
A jól sikerült gyermekprogramokról még hetek múltán is 

szívesen beszélgetünk. Reméljük ez a farsang is emléke-
zetes nyomot hagy a résztvevőkben.

Lengyel Andrásné
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A Sajóvámosi Polgárőrség Egyesületének - 2010. I. 
félévi személyi állománygyűlésére - ez év január 28-án 
került sor, a Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében.

A polgárőr közgyűlés által elfogadott első napirendi pont 
keretében, a polgárőr parancsnok tartott beszámolót a 
2009-es szolgálati évről. Az elnök elmondta; hogy a helyi 
Polgárőrség a  közösségi bűnmegelőzési koncepció és 

POLGÁRŐR HÍRADÓ

a LII./ 2006. Polgárőrtörvény szerint végezte Sajóvámos 
Község kül - és belterületén közhasznú tevékenységét. A 
rendszeres – előütemezett - bűnmegelőző jellegű polgár-
őri járőrszolgálatokon kívül az Egyesület „figyelő posztos” 
szolgálatot és rendezvénybiztosítási feladatokat látott el 
az elmúlt évben. A köznyugalmat óvó, közrendet és köz-
biztonságot védő tevékenységük során 111 alkalommal 
adtak polgárőri szolgálatot 2009 évben, melynek során 
1508 szolgálati óra keletkezett, 27 polgárőr tekintetében. 
A Polgárőrség az elmúlt évben három közlekedésbizton-
sági akciót szervezett - a Rendőrséggel közösen-, me-
lyek során három felállított ellenőrző ponton vonták ellen-
őrző tevékenység alá az arra közlekedő gépjárműveket. 
Az önkormányzati, művelődési és civil szervezetek fel-
kérésére polgárőri rendezvénybiztosítás valósult meg öt 
alkalommal.

A közgyűlés munkájában részt vett Magyari Péter 
rendőr százados, sajóbábonyi őrsparancsnok és Zentai 
György rendőr törzszászlós, akik a rövid tájékoztatásuk 
során elmondták, hogy minden, a lakosságot irritáló ese-
ménynél telefonálni kell az ingyenesen hívható  107- es 
rendőrségi telefonszámra! Vonatkozik ez a Község terü-
letén „gyanúsan” lassan - „felderítő sebességgel guruló” 
- idegen gépjárművek ismételt megjelenésére, az  illegáli-
san házaló- árusítókra és a közterület szennyező, csend-
háborító garázda személyek tevékenységére is. A 107- es 
szám indokoltsága mellett szól, hogy az ügyeletes tiszt - 
ilyen segélyhívásokra - mindig a községhez legközelebbi 
rendőrségi járőr kocsit küldi a bejelentett bűncselekmény 
helyszínére. Továbbra is működik a szirmabesenyői  
rendőri  KMB 06/46-307-139-es telefonja, továbbá elér-
hető a sajóbábonyi- rendőrörs a 06/46 549-210- es tele-
fonon. A tettlegességben megnyilvánuló, vagy párosuló 
erőszakos bűncselekmények  egyre nagyobb számban 
tapasztalhatóak ezeknél az „utazó bűntevőknél”!

Ezért indokolt elsősorban a 107- es szám hívása, és 
nem a Polgármesteri Hivatalba való bejelentés gyakorla-
ta kell, hogy folytatódjon.

Az Őrsparancsnok Úr elmondta, hogy a környező te-
lepülések - köztük Sajóvámos - „lefedettsége” nőtt azál-
tal, hogy az Őrs megalakításával az effektív sajóbábonyi 
rendőri állomány is megnövekedett. Az un. Polgárőrtör-
vény módosításáról tartott rövid előadást a közgyűlésen 
megjelenő Cseh László megyei polgárőr alelnök, majd 
szólt az országos és a megyei polgárőr célkitűzésekről. 

A helyi polgárőr parancsnok javaslatára a B.A.Z. megyei 
Polgárőr Szövetség oklevéllel és tárgyjutalommal ismerte 
el Ádám László polgárőr járőrvezető és Tóbis Gusztáv 
polgárőr 2009. évi jó polgárőri munkáját. Az elismerést a 
megyei alelnök adta át a jutalmazottaknak.

Az ötödik napirendi pontban értékelte a helyi Polgárőr-
ség 2009-es munkáját a fenntartó Önkormányzat nevében 
Komjáthy Lajosné polgármester asszony , megköszönte 
a polgárőrök hazafias és önkéntes közösségi munkáját. 
A továbbiakban megfogalmazta az Önkormányzat elvá-
rásait, kéréseit , majd megjutalmazta az arra érdemesült 
polgárőröket.

GONDOLATOK AZ EGYETEMES
IMAHÉTRŐL

100 évvel ezelőtt, 1910 - ben jött létre a Keresztény 
Egységért mozgalom Skóciában a protestáns, anglikán 
és ortodox egyházak kezdeményezésére, amelynek ak-
kori célja az volt, hogy az evangélium eljusson a világ 
minden tájára: így Afrikába és Ázsiába is.

 Hosszú évekre visszamenőleg községünk templo-
maiban is várt egyházi esemény az Egyetemes Imahét 
hete.

 Január 18-tól a már kialakult sorrendnek megfele-
lően – egymás templomait felkeresve- nyitott szívvel 
hallgatjuk az igehirdetéseket, énekléssel és imádsággal 
magasztalva a Krisztusi- üzenetet. Az Imahét központi 
textusa idén Krisztus feltámadására irányult.

 Lelkeket gazdagító érzés volt megtapasztalni, hogy a 
közös egyházi szolgálatokra mennyire szüksége van a 
ma emberének: a megtelt templomok ezt tanúsították a 
hét öt estéjén. Még jobban megismertük egymás szer-
tartási szokásait, énekeit és imádságait. Egyre jobban 
egységgé válunk, hiszen- mint azt az igehirdetésekből 
is hallottuk-, Bibliánk egy, és Isten országában nincs val-
láskülönbség.

 Egy norvég teológus a lélegzetvételhez hasonlítja az 
imádságot:  lélegzetvételre  pedig 

mindannyiunknak szüksége van.
 A lelkészek, szolgálataik alatt ismét hirdették: keres-

sük azt, ami összeköt bennünket, és nem azt ami szét-
választ.

 Csak a véletlen egybeesése volt csupán, hogy a Ma-
gyar Kultúra Napja- január 22-e-, egybeesett az Imahét  
záró istentiszteletével Sajópálfalán. A prédikáció kere-
tén belül nagyon szép és felemelő megemlékezést hal-
lottunk Kölcsey Ferencről és az általa megírt Nemzeti 
Imádságról, magyar népünk Himnuszáról.

 A meghitt alkalmak után kívánjuk egymásnak, hogy az 
új esztendőben ne csupán külsőképpen, hanem lelkiek-
ben is tovább épüljünk és gyarapodjunk.

Csiszár József      

EGYHÁZI HÍREK



A 2010-es esztendőben is megrendezésre került a 
sajóvámosi Kossuth Közösségi Házban a Sajóvámosi 
Sportkör hagyományosnak mondható farsangi bálja, 
melyen a mintegy 130 vendég ezúttal is remekül szóra-
kozhatott. A jó hangulat megteremtéséhez hozzájárult a 
sajóvámosi Sakk Színház társulata, melynek tagjai So-
mogyi Judit vezetésével egy színvonalas, zenés összeál-
lítással szórakoztatták a megjelent vendégeket.

SPORT HÍREK
Sajóvámosi Foci: Sportbál, Tavaszi szezon
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A Sajóvámosi Polgárőrség Egyesületének
2010. év elejei „Személyi Állománytáblája”

1./  Szokircsák István polgárőr pk. járőrvezető
2./  Varga Sándor polgárőrségi vezetőségi tag
3./  Jankovics Balázs polgárőr

4./  Stefán Antal polgárőrségi vezetőségi tag, járőrvezető  
5./  Rőczei Béla polgárőr
6./  Stefán Attila polgárőr

7./  Ádám László polgárőr járőrvezető
8./  Szigeti Ferenc polgárőr
9./  Lévai József polgárőr

10./  Mészáros Géza polgárőr járőrvezető
11./  Tőzsér József polgárőr
15./  Pintér János polgárőr

16./ Szokircsák Istvánné polgárőr járőrvezető
17./  Rőczei Béláné polgárőr
18./  Mészáros Gézáné polgárőr
19./  Stefán Antalné polgárőr

20./  Lánczos László polgárőr járőrvezető
21./  Dobos László polgárőr
22./  Szuromi József polgárőr

23./  Váradi Lajos polgárőr járőrvezető
24./  Gyöngyösi János polgárőr
25./  Tóbis Gusztáv polgárőr  

A Sakk Színház társulata

Ráadásként pedig Körtvélyesi Anett és Hegedűs Gerda 
kedveskedett egy zenés, táncos műsorszámmal.

Arról pedig, hogy a táncparkett minél zsúfoltabb legyen 
Molek Csongor gondoskodott aki ezúttal is kiváló zenét 
szolgáltatott az egész este folyamán.

A jó hangulat mellett értékes ajándékokkal is gazda-
godhattak a kedves vendégek hiszen a tombolasorso-
lás alkalmával több, mint ötven ajándék került kihúzásra 
melyek egytől-egyig sportbarátok és cégek felajánlásait 
képezték.

A legkitartóbbak egészen a reggeli órákig szórakozhat-
tak az ismételten kiváló hangulatúra sikeredett rendez-
vényen.

A sportkör vezetősége ezúton is szeretné köszönetét 
kifejezni mindazoknak, akik felajánlásaikkal, munkájukkal 
segítették a bál megszervezését és lebonyolítását, vala-
mint a megjelent kedves vendégeknek a részvételt. Re-
méljük mindenki jól érezte magát  és a következő évben 
is együtt szórakozunk majd.

A továbbiakban elhangzó kérdések és hozzászólások 
után a polgárőr parancsnok bezárta a közgyűlést, melyet 
egy kötetlen jellegű baráti és kollegális beszélgetés
követett.

Szokircsák István
polgárőr parancsnok 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
kívánok minden polgárőr kollégá-
nak és kedves családtagjaiknak a 

Sajóvámosi Polgárőrség
Vezetősége és a magam nevében!

    Szokircsák István
      polgárőr parancsnok

Körtvélyesi Anett és Hegedűs Gerda

Folytatás a következő oldalon
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 KÖNYVAJÁNLÓ
Andersen, Hans Christian: Tavasz 
mesék
Bartos Erika: Anna és Peti: irány 
az óvoda!
Bernfels, Alex: Rajziskola kis 
művészeknek
Brown, Dan: Az elveszett jelkép
Cartledge, Bryan Sir: Trianon egy angol szemével
Darvasi László: Virágzabálók
Fecske Csaba: Tolvaj szél, Akinek arcát viselem
Jenei László: Szellemek és szerelmek
Jopp, Andreas: Veszedelmes vitaminhiány
Kiss Attila: Elsüllyedt palota
Lackfi János: A részeg elefánt
Lowry, Lois: Az emlékek őre
Mann, Thomas: A varázshegy
Rawicz, Slavomir: A hosszú menet: szökés a Gulágról
Sachar, Louis: David nem hagyja magát, Bradley, az 
osztály réme
Szép versek 2009
Wass Albert: Farkasverem
Young, William Paul: A viskó

AJÁNLÓ FOLYÓIRATOKBÓL:

Autókatalógus 2009-es modellév
Ifjúsági Magazin - fiatalok lapja
Magyar Burda - divat&stílus
Nők lapja - konyha
Szép Házak - lakáskultúra
Szivárvány - gyermekmagazin

JÖVEDELEMADÓ 1%-a
Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk       

1%-ával támogassák a
Sajóvámosi Közösségi Házért Közalapítványt.

Adószám: 18428377-1-05
Eddigi felajánlásaikat köszönjük, a továbbiakban is 

számítunk támogatásukra!

Molnárné Cseh Mária
a Sajóvámosi Közösségi Házért Közalapítvány

Kuratóriumának elnöke

A Sajóvámosi Népdalkör 2010. április 17-én 10 órá-
tól ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. 

Az egy évtized alatt rengeteg fellépésünk volt, meg-
ismertük számos település daloscsoportját és vendég-
szeretetét. Sajóvámoson eddig hat alkalommal volt 
dalostalálkozó. Az idei másabb lesz, mint az eddigiek. 

Különleges vendégeknek örvendhetünk. A mályinkai, 
nagybarcai, sajókeresztúri, sajósenyei, szirmabesenyői 
és szögligeti népdalkör mellett eljön hozzánk a Vámos 
Települések Szövetségének egyik szlovákiai tagja, a 
Vámosladányi Népdalkör is. 280 kilométert utaznak, 
hogy megismerhessék Sajóvámost, belekóstolhassanak 
az itteni jó hangulatba.

A rendezvényhez pénzbeli támogatást kapunk a Ma-
gyar Művelődési Intézettől és az Oktatási és Kulturális 
Minisztériumtól, a pályázatot a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmű-
velődési Intézet nyújtotta be.  Természetesen a helyi ön-
kormányzat is támogatja a program megvalósítását.  

A Közművelődési Intézet jóvoltából határontúli fotómű-
vészek kiállításának adunk otthont. A Magyar Értelmisé-
giek Kárpátaljai Közösségének kiállítását Dupka György 
ungvári elnök nyitja meg délután 3 órakor. A fotókat május 
7-ig lehet megtekinteni nyitvatartási időben.

Kérjük a sajóvámosi lakosokat minél többen képvi-
seljék településünket ezen a szép napon!

Sajóvámosi Népdalkör

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

TAVASZI SZEZON

Márciusban megkezdődik a 
2009/2010 –es bajnokság tava-
szi szezonja is a helyi labdarú-
gást kedvelők legnagyobb örö-
mére. Reményeink szerint mind 
az ifjúsági, mind pedig a felnőtt 
csapat izgalmas és színvona-
las mérkőzéseket játszik majd 
a fordulók során minél több 
győzelemmel megajándékozva a szurkolókat. Ha a fel-
nőtt csapat a bajnokság végén az 1.-5. – ben végezne, 
azt jelentős sikernek lehetne elkönyvelni csakúgy, mint 
az egyik legfiatalabb átlag életkorú ifi csaptunk közelebb 
kerülését a középmezőnyhöz. Az ifi csapatnál a tél folya-
mán történt egy kis változás is melynek eredményeként 
a tavasszal Fejes Lajos lesz a társaság edzője, akinek a 
munkáját ifjabb Gyöngyösi László fogja segíteni.

A kitűzött célok eléréséhez kívánok mindenkinek sok 
sikert, kitartást és egészséget.

Takács Gábor
elnök

NEMZETKÖZI  DALOSTALÁLKOZÓ           
ÉS  KIÁLLÍTÁS

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kíván minden kedves olvasónak 
Sajóvámos Községi Önkormányzat 

és a Me-NET Kft.


