2010. július
XVI. évfolyam 2. szám

Ö NKO RM Á N Y Z AT I H Í R E K
Tisztelt Sajóvámosiak!
Még most is szomorú szívvel néztem végig mindazon
képeket, melyek a 2010. május és júniusi árvíz eseményeit foglalta össze.

Levonult az ár, és visszatértünk a régi hétköznapokba.
A köszönet hangján Őszinte hálával tartozunk mindazoknak, akik részt vettek a védekezési munkálatokban,
és szép példáját adták az összefogásnak, az emberi szív
nagyságának.

Köszönjük a település lakosságának, a segítőknek,
a szállítást, fuvarozást vállaló magánvállalkozóknak, a
VPOP munkatársainak, a Magyarok Szövetsége tagjainak, az Egyházaink képviselőinek, és a következő adományozóinknak: a Debreceni Főnix Hús Kft. ügyvezetőjének
- Kupec Zoltán úrnak -, Ménes Andreának a Vámospércsi
Önkormányzat polgármesterének, Szabóné Vrancsics
Éva Vámospércsi adomány gyűjtőnek akiktől ásványvizet
kaptunk. Köszönjük a Tiszavasvári, Búza téri, Avasi, és

a Görömbölyi Görög Katolikus Egyházközségek adományait, valamint a Johannita Segély Szervezet által nyújtott Terényi üdülési lehetőséget tíz sajóvámosi gyermek
számára.
„Ha veszel megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved!”

(Margaret Seemann)

Köszönjük lakosaink jószívű adakozását, (apró sütemény, csoki, kávé, stb).mellyel elviselhetőbbé tették a
gáton dolgozó emberek fáradalmait.
De itt mondunk köszönetet a konyhás lányoknak, akik
gondoskodtak a gáton lévők élelmezéséről, az intézményeink dolgozóinak, akik ügyeletben éjt nappallá téve segítettek.
Folytatás a következő oldalon
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Köszönet az önkormányzati képviselőinknek, rendőröknek a Katasztrófavédelmi és Vízügyi szakembereknek,
akik munkájukkal segítették és irányították a védekezési
munkát.
Jól eső érzés volt, hogy a helyi polgárőrök mellett a
Sajósenyei Polgárőrök is felajánlották segítségüket, és
hasznossá tették magukat.

A gyors intézkedésnek, és az összehangolt védekezési
munkálatoknak köszönhető, hogy sikerült a településünket megvédeni az árvízi katasztrófától és elmondhatjuk,
hogy nálunk „NEM A VÍZ AZ ÚR!”

Tisztelettel és köszönettel
Komjáthy Lajosné
polgármester

ÖSSZEFOGÁS AZ ÁRRAL SZEMBEN
Soha nem látott árvíz terítette be május 17-re a
Bódva és Sajó mentén élők lakóházainak udvarát,
kertjét és a külterületeket.
A nagymennyiségű eső már előrevetítette, hogy nagy
baj lehet: a Sajó és Bódva vízszintje az 1974-es árvizet
is meghaladhatja.
Szorongva ébredtünk hétfő hajnalra, amikor már éjszaka elkezdődött a védőgátak kiépítése. A védekezéshez
minden adott volt: a homok, a zsák, és nem utolsó sorban, az emberi segítség.
A reggeli órákban megérkező katasztrófavédők bemutatták - mert erre is szükségünk volt-, a homokkal megrakott zsákok összehajtogatását és a védvonalak kiépítését.

Jó volt látni és megtapasztalni, hogy a védekezési
munkához falunk szinte minden részéből jött a segítség.
Örömmel fogadtuk a rendkívüli helyzetben, hogy a Vámés Pénzügyőrségtől 40 fős csapat is a segítségünkre
sietett: hívás és kérés nélkül!
A védőzsákok hamarosan egymásra tornyosulva adhattak csak remélt, és várt biztonságot. A Széchenyi, a Jókai
utca és a Bartók-köz veszélyeztetett, takaros lakóházait,
kertjeit, homokzsákok százai védték az egyre emelkedő
vízzel szemben.
Két megfeszített, kétségek közt eltelt nap után a lassú
apadás szerda délután elkezdődött. A gázfogadó mellett
található piros virág egyre élénkebben mutatta meg magát, újra …. kiállta a hatalmas erőpróbát a virág is, és az
EMBER is!
Amikor már fellélegezhettünk és eltelt néhány nap,
reménykedve vártuk a júniust, de az újbóli esők után a
híradások – soha nem látott árvizek jöttéről szóltak. Az
előrejelzés pedig sajnos, igaznak bizonyult.
Június másodikának délutánján már homokzsákok
hosszú soraival építettük újra a gátakat.
Aztán a következő nap hajnalától ismét folytatódott az
embert próbáló munka: védekezés, a szakadó esőben.
Pihenési szünet mindössze annyi volt, amíg a teherautók
homokért elmentek. A semmihez sem hasonlítható, katasztrofális helyzetben az összefogás példaértékű volt.
Mindhárom veszélyeztetett helyen – ami később sajnos
kibővült -, volt elegendő védekező ember és a hozzátartozó homok, és zsák is.
Igaz, az arcok ismétlődtek….
Megfelelő irányítás és vezetés alatt mindenki tette a
dolgát: mindebben a szűnni nem akaró eső és a fáradtság sem volt akadály. Minthogy nem volt akadálya annak
sem, hogy a Sajósenyeiek, ismételten munkára jelentkeztek Sajóvámoson!
Örömmel írom le, és adom tovább: a vámosi fiatalok
megmutatták, hogy számíthatunk rájuk, fiúkra, lányokra
egyaránt.
A védekezésben dolgozóknak önkormányzati konyha
dolgozói reggelit, ebédet készítettek, amit tea, kávé és
ásványvíz kíséretében a helyszínekre kihoztak.
Naponta megtapasztalhatták a gátakon dolgozók a segítség sokféle jelét. Egy-egy tálca sütemény, édesség,
vagy más egyéb, mindennapos volt a környéken lakók
részéről.
A napok múlásával –láthattuk, hallhattuk a körülöttünk
zajló tragédiákat -, mi itt Sajóvámoson könnyebben átéltük a nehéz napokat. Június 7-én az apadás – ismét
elkezdődött: a védekezés most is kiállta az újbóli erőpróbát.
Köszönet és elismerés illeti azt gondolom Sajóvámos
polgármesterét – mint a Helyi Védelmi Bizottság vezetőjét-, aki a legnehezebb helyzetekben is jó döntéseivel, intézkedéseivel – biztosan látta el, nem könnyű feladatát.
Az összefogást, az egymás iránt érzett felelősség
szép példáját láthattuk 2010. májusában és júniusában
Sajóvámoson.
Hála Istennek! Vége van az áradásnak, de lelkünk
még sokáig a gátakon marad!
Lejegyezte: Csiszár József
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TISZTELT HÁZASULANDÓK !

A ballagó nyolcadik osztályosok
felajánlása

Mi, a Sajóvámosi Arany János Általános Iskola
ballagó nyolcadikosai úgy döntöttünk, hogy a bolond
ballagásunk alkalmával gyűjtött pénz egy harmad részét
(20.335 forintot) befizetjük a Vámos települések árvízkárosultjai javára létrehozott számlára. Így szeretnénk
kifejezni együttérzésünket és szolidaritásunkat minden
bajba jutott iránt. Reméljük, kezdeményezésünk követőkre talál.

A 6/2003. (III.7.) BM rendelet alapján, mely az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szól kérem Önöket, hogy a házasságkötést megelőző eljárásban készülő jegyzőkönyv felvételéhez minden
esetben hozzák magukkal a személyazonossági igazolványukat, lakcímkártyájukat, a születési anyakönyvi kivonatukat, esetleges felmentéseket, igazolásokat.
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni ezen okmányok számát, érvényességi idejét stb. Szükséges továbbá a tanúk
neve, lakcíme, személyazonossági igazolványuk száma,
érvényességi ideje.
Keresztesiné Szabó Piroska
anyakönyvvezető

EU ÉLELMISZERSEGÉLY
Ez év májusában a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által településünk az elmúlt évhez hasonlóan ismét
résztvehetett az EU Élelmiszersegély Programjában. Ez
által 460 család kapott élelmiszer csomagot, amiért
ezúton fejezzük ki köszönetünket.
Adományként az alábbi élelmiszer fajták kerültek
kiosztásra: Liszt: 1.600 kg; Lebbencs tészta: 480 kg;
Tarhonya: 1.200 kg; Kristálycukor: 800 kg; Szarvacska
tészta: 1.400 kg; Összesen: 5.480 kg

ÉRTESÍTÉS
Azon ebtulajdonosok, akik az ebüket 2010. március
29-én illetve március 31-én beoltatták, az oltást igazoló kisállat egészségügyi könyveket a Polgármesteri Hivatalban, Bencskóné Ferenczi Beátánál ügyfélfogadási
időben átvehetik.
Béres Attila, Bodnár István, Borbély Sándor, Demeter
Dávid, Farkas Mónika, Herczeg Laura, Horváth Bence,
Kanalas Fruzsina, Kollár Balázs, Kossuth Béla, Kovács
Angéla, Lakatos Levente, Miklós Ildikó Emese, Németi
Viktória, Oláh Gábor, Orosz András, Pongó Olivér,
Poráczki Enikő, Soltész Alexandra, Szabó Máté, Tóth
Gábor, Tőzsér Anita, Szekrényes Miklós osztályfőnök

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt esőzéses időszak eseményeit figyelemmel
kísérve felhívjuk figyelmüket az ingatlanok előtti árkok,
átereszek kitisztítására, a víz szabad elfolyásának biztosítása érdekében. Tudomásul kell venni, hogy csak közösen, az ingatlan tulajdonosok bevonásával történhet
az átereszek, árkok állapotának rendbe tétele.
Kérjük, hogy biztosítsák az ingatlanuk előtt a csapadék
víz akadálytalan továbbhaladását, végezzék el ennek
érdekében a szükséges munkálatokat. Áteresz kitisztítása, megfelelő átmérőre történő kicserélése, a felesleges
növényzet eltávolítása, árok profilozása, hozzáigazítása
a szomszédos ingatlan árkához. A lefedett árkok eredeti
állapotba való visszahelyezése is elsőrendű feladat, ezáltal sok szomszéd vitát is meg lehet akadályozni.

SZOLCIÁLIS NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS 2010. ÉVBEN
Önkormányzatunk 2010. évben az előző évekhez
hasonlóan, ismét pályázatot nyújtott be, hogy a rászoruló gyermekek részére biztosítani tudja a szociális nyári gyermekétkeztetést.
A támogatást azok az Önkormányzatok igényelhették,
amelyek vállalták, hogy 2010. június 16-tól – 2010. augusztus 31-ig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb
54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek számára folyamatosan napi egyszeri melegétkeztetést biztosítanak.
Önkormányzatunk a fentieknek megfelelően benyújtotta igényét a szociális nyári gyermekétkeztetés megszervezésére az Észak- magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala felé.
Döntésük értelmében településünkön 2010. június
16-tól - 2010. augusztus 16-ig (44 munkanap) 27 fő
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeknek napi egyszeri melegétkeztetést tudunk biztosítani.
Az elnyert támogatás összege: 439.560,-Ft
Az étkeztetés lebonyolítását a Napközi Otthonos Konyha dolgozói végzik.
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Tisztelt Lakosság!
A parlagfüvet virágzás előtt az
időjárástól függően a szükséges
gyakorisággal végzett kaszálással, kapálással, gyomlálással
kell irtani. A parkokban és egyéb
területen a gyep jó kondícióban
tartása (trágyázás, öntézés, kaszálás) nehezíti e veszélyes
gyomnövény elszaporodását. A
parlagfű vegyszeres gyomirtása (elsősorban mezőgazdasági
területen) tekintetében a BAZ.
Megyei Növényegészségügyi és
Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
A parlagfű kötelező irtását a község közigazgatási
területén önkormányzati rendelet mondja ki. Önkormányzatunk 7/1999. (VI.30.) rendeletében szabályozta a
parlagfű irtásáról szól.
A rendelet 3. §- a kimondja, hogy Sajóvámos község közigazgatási területén a magánszemélyek, a jogi
személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervezetek tulajdonában, bérletében, használatában lévő területe(ke)t kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesen tartani.
A parlagfű irtásáról –virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. A területen található
parlagfű irtását a rendelkezésre álló és lehetséges eszközökkel (kerti szerszámok, mezőgazdasági gépek) illetve engedélyezett vegyszerekkel, készítményekkel kell
elvégezni.
A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a BAZ.
Megyei Növény egészségügyi és Talajvédelmi Állomás
szakvéleménye az irányadó.
Aki a parlagfű irtás szabályait nem tartja be súlyos bírságokat fizethet.
***

BIRTOKVÉDELEM
A birtokvédelmi ügyek elkerülése érdekében szabályozta képviselő-testületünk az egyes szomszédjogok
rendezéséről szóló 12/2009. (XI.27.) rendeletben a település közigazgatási területén a fák, bokrok telepítésének rendjét. Az itt meghatározott minimális védő
távolságok az új telepítésekre vonatkoznak.
• Az egres, ribiszke (mindkettőnél bokor, vagy fa változatban málna szőlő, gyümölcs-faiskolai nevelés alatt
álló növény, illetve 1 méternél magasabbra nem növő,
egyéb bokor, vagy élő sövény, bokorszerű dísznövény
1 méter
• Minden egyéb 2 méternél magasabbra nem növő gyümölcsbokor, élő sövény, tuja és hozzá hasonló fajok (pl.
boróka, álciprus) 1,5 méter.
• birs, naspolya, mogyoró, birsbe oltott körte, őszibarack,
és más hasonló fajok 2,5 méter

• törpe alanyra oltott alma, továbbá meggy, szilva, mandula, ringló 3,5 méter.
• vadalanyra oltott alma, vagy körte, továbbá kajszi 4,o
méter.
• cseresznye, meggy, stb. mely 2 méternél magasabbra
nő és átmérője 3 méternél terjedelmesebb 5,0 méter
• dió, gesztenye és minden egyéb 18 méter magasságig
növő fa
• minden egyéb 18 méter magasságot meghaladó fő 10,0
méter.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jó szomszédi
kapcsolat megőrzése érdekében vegyék figyelembe
ezeket az ültetési távolságokat.
***

Tájékoztató a benyújtott pályázatainkról
Sajóvámos község nem tartozik az elmaradott települések kategóriájába. A hátrányos- illetve a halmozottan hátrányos jellegű települések minden kiírásra
pályázhatnak, ugyanakkor mi csak azokra, ahol ez
nem kitétel. Természetesen ahová pályázunk, ott is
„elsőbbséget élvez” a hátrányos helyzetű település.
Szomorúan tapasztaltuk az elmúlt években, hogy sorozatosan elutasításra kerültek pályázataink. Így történt ez
a Játszótérre, a konyhai felújításra, a településközpontra,
valamint a beadott pályázatokkal is, melyet már olyan régen vártunk. Ugyanakkor pályáztunk a Delikát 8-Játszótéri pályázatra is bízva abban, hogy Fortuna kegyeltjei
leszünk.
Nem sikerült, ezért az önkormányzat a játszóteret saját pénzügyi forrásából építi meg.
A 2009. júniusi és a decemberi Kisbíróban adtunk részletes felvilágosítást a benyújtott pályázatainkról. Azóta az
alábbi változások történtek:
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba benyújtott Leader pályázatainkat még nem bírálták el.
A pályázati célok szerint a Sajóvámosi Sport telep
felújítására 2.650.000,-Ft- os igényt adott be az önkormányzat.
Sport rendezvényekre 501.330,-Ft-ot igényelt a
Sport Egyesület. Az Információs társadalom megteremtése Sajóvámoson című pályázatban 1.100.000,-Ftot kért a Sajóvámosi Kossuth Közösségi Házért Közalapítvány. Az egészség megőrzést szolgáló programra
1.100.000,-Ft-ot igényelt az Általános Iskola Gyermekiért
Alapítvány.
Szerettük volna a Szőke kastély épületét felújítani, és
pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a tetőtér kialakítására, szálláshelyek megvalósítására. A Leader
IV. tengely pályázatunk még nem került elbírálásra.
Még nem bírálták el az IKSZT pályázatunkat sem,
melyet azért nyújtott be önkormányzatunk, hogy a Kossuth Közösségi Ház tetőterében kialakításra kerüljön egy
integrált közösségi színtér és tevékenység bővítésével
beindíthatjuk a Tanoda programot.
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A beruházásra 50 millió forintot igényeltünk, és bízunk
benne, hogy mint az első kör nyertesei, IKSZT cím birtokosai mielőbb támogatásban részesülünk. A tetőtérben egy közel 50 fős közösségi terem lenne, valamint a
könyvtár is felkerülne az emeletre.
Nem került még elbírálásra az Óvoda felújítására
benyújtott pályázatunk sem, ahol bruttó 110 millió forintot
igényeltünk.

Jó lenne, ha támogatásban részesülnénk, mert akkor a régi, elavult létesítmény teljesen új arculatot
kapna.
Megkezdődött viszont az ÚMF akadálymentesítési
pályázatból elnyert 14,9 millió forintos óvodai intézményi akadálymentesítés.

Tájékoztató a 2010. évi pályázatokról.
Kiírószervezet

Pályázati azonosító

Pályázat megnevezése

Megpályázott
támogatás

Benyújtás
határideje

Elbírálás
határideje

Megvalósítás
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CÉDE 2009.

Konyha tetőszerkezetének felújítása

11.963.225.-Ft

2009.04.21.

2009.07.30

2009.07.13.

2009.10.15.

2009.07.15.

l./ tartaléklista2./
forrás hiány miatt
nem támogatott.
1./ még nem
bírálták el.
2./ együtt kerül
elbírálásra a 2010.
évivel.
nem nyert

2009.07.15.

nem nyert

2009.05.15.

Megyei önkormányzat

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
ÚMFT
ÚMFT
Magyar Turizmus Zrt
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Mezőgazdasági és
Vidékfeljesztési Hivatal
ÚMFT

Magyar Turizmus Zrt.

			

Megyei Környezetszépítő verseny

Vidékfejlesztési
Település-központ
alap
kialakítása
Vidékfejlesztési
Játszótér
alap
létrehozása
ÉMOP-4.2.2.Óvoda akadály09-2009-0060
mentesítése
ÉMOP-4.2.2.Étkező-konyha
09-2009-0061
akadály-mentesítése
Virágos
Környezetszépítő
Magyarországért
verseny
Borsod-TornaSajóvámosi SportteGömör Egyesülep felújítása
let LEADER
Borsod-TornaSportklub rendezvéGömör Egyesü- nyeinek támogatása
let LEADER
Borsod-TornaInformációs társadaGömör Egyesülom megteremtése
let LEADER
Sajóvámoson
Borsod-Torna- két napos EgészségGömör Egyesümegőrző program
let LEADER
ÉMOP-4.3.1./A
Óvodai nevelés
-09-2010-0032 feltételeinek javítása
Sajóvámoson
Virágos MagyarKörnyezetszépítő
országért
verseny

14.999.652.-Ft

2.650.000.- Ft

2009.10.31.

elbírálás
alatt
nyert 100.000., Ft
tervezői díj
elbírálás alatt

501.330.- Ft

2009.10.31.

elbírálás alatt

1.100.000.- Ft

2009.10.31.

elbírálás alatt

1.100.000,- Ft

2009.10.31.

elbírálás alatt

110.000.000,- Ft

2010.03.03.

Elbírálás alatt

2010.07.30.

			

A semmibe jutó uniós
pénzek a Sajó mentén?

A miskolci szocialistákhoz vezetnek a szálak · Az alpolgármesternek rossz a memóriája · Leoszthatták a munkákat
2010. június 19.
Velkei Tamás
Adót nem fizető
vállalkozás, székhelyekkel variáló cégtulajdonos,
pórul
járt
önkormányzat,
állami pénzen hízó
szocialista kötődésű
szövetkezet. Ez dióhéjban a sajóvámosi
szárnyasnevelő telep
története. Az istállókat
fenntartó cég rendszeres uniós támoga-

tásban részesül: az utóbbi három évben
három különböző pályázaton csaknem háromszázötvenmillió forintot kaszált.
Fákkal sűrűn benőtt területen, a kíváncsi szemek elől szinte elbújva fekszik
Sajóvámos határában a BPR 2001. Kft.
pulykatelepe. A kapuig vezető köves utat
csalántenger övezi, a drótkerítéshez érve
nagy táblára leszünk figyelmesek, rajta a
felirat a következőről tájékoztat:
Állattartó telepek felújítása. Kedvezményezett: BPR 2001 Ingatlanforgalmazó
Kft. Kivitelező: Lakisz Szövetkezet. A beruházás befejezésének dátuma: 2009. június 30. „Európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alap: a vidéki területekre beruházó
Európa.”
Folytatás a következő oldalon
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Nézelődésünkre csaholni kezd egy loncsos eb, majd előkerül a telepre felügyelő
portás.
– Segíthetek valamiben?
– Újságírók vagyunk. Érdeklődnénk a
tavalyi beruházásról.
– Milyen beruházásról?
– Arról, amelyik a kerítésen függő táblán
olvasható. 2009-ben itt építkezésnek, felújításnak kellett volna zajlani.
– Korábban, sok évvel ezelőtt bővült a
telep, akkor húzták föl ott hátul azokat az
épületeket, ott nevelik a csirkéket.
– Hát nem pulykákat tenyésztenek?
– Nem, most csirkéket nevelnek, úgy ötvenezret.
– Bemehetnénk körbenézni?
– Nem engedhetem be magukat – feleli
fertőzésveszélyre hivatkozva.
A táblán is olvasható BPR 2001 Ingatlanforgalmazó Kft. az állattartó telepek
felújítására kiírt (ÁTK I.) pályázaton 2008
januárjában nyert, ám csak 2011-ig kell a
cégnek a trágyakezelés, a trágyatárolás
megoldására és útépítésre felvett, több
mint negyvenmillió forint összköltségű projekteket befejeznie.
Informátorunk elmondása szerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(MVH) 2008 szeptemberében helyszíni
szemlén győződött meg arról, hogy a projektben szereplő építési munkák a műszaki leírás szerinti minőségi paraméterekkel
megvalósultak, az útpadkát kivéve, amely
csak részben készült el, anyaga pedig
zúzalék helyett darált beton. Lehetséges,
hogy egy évek óta a telepen őrködő munkatárs ne vegye észre, amint egy ekkora
értékű beruházás megvalósul?
Bűzös telep, feledékeny vállalkozó
Ha úgy fúj a szél, néha olyan bűzt hord a
telepről, hogy nem lehet meglenni – mondják a faluban, ahol ezért nem zárták szívükbe a céget, noha néhány községbéli ott
dolgozik.
Komjáthy Lajosné polgármester így
nyilatkozik:
– Mi nem tudunk semmilyen építkezésről, illetve annak volumenéről sem, csak
annyit hallottunk, hogy a cég uniós forrásra pályázott, és nyert. De hogy a pénzt mikor kapta, mire költötte, arról minket nem
tájékoztatott. Az építési engedélyt egyébként is a miskolci kistérségi jegyző adja ki
– szögezi le.
Meglepő e szűkszavúság a cég részéről,
hiszen a település külterületén működik a
cég, és községbelieket is foglalkoztat. A
körjegyző azonban rávilágít a némaság
miértjére. – Tavaly júniusban a BPR 2001
záróbevallást készített a 2008-as forgalmáról, és azt leadta az önkormányzatban.
Azóta nem tudunk róluk, pedig korábban
a legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozás
volt a településen – emlékszik Molnárné
Cseh Mária. – Azt gondoltuk, megszüntette tevékenységét, de a lakosság fo-

lyamatosan bűzre panaszkodott, ezért a
közelmúltban kimentünk állat-egészségügyi szakemberrel a helyszínre. Akkor
szembesültünk azzal, hogy a tevékenységet folytatják, mi több, már nyolcvanezer
csirkét nevelnek. A helyszínen úgy tűnt, a
vezetőként bemutatkozó Kovács József
csak bérli a telepet – árad a panasz a
jegyzőből.
Kovács József kérdésünkre kijelenti:
rosszul tudják Sajóvámoson, ő a cég tulajdonosa, öt éve vette meg a BPR 2001et, amely korábban megvásárolta a falu
lerobbant tsz-épületeit.
– Ha ön a tulajdonos, miért nem fizetett
a cége iparűzési adót?
– Azért, mert Miskolc a telephelyünk,
jövő januártól azonban újra Sajóvámosra
fogok fizetni – áll elő egy igen furcsa verzióval.
Utánanézünk: a cégadatok szerint a
BPR 2001 telephelye Sajóvámoson és
Szikszón van, székhelye pedig mindig is
Miskolcon volt. De nem csak ebben az
esetben hagyta cserben memóriája Kovács urat.
– Milyen értékben ruházott be az ÁTK I.
pályázati forrásból?
– Ha jól emlékszem, 17 millió forintért
építettünk nagyjából száz méter betonutat,
aljzatbetonozást végeztünk, és kialakítottunk egy trágyatárolót – feleli.
Nem árt ismételni: a pályázaton negyvenmilliót nyert. Ahogy azt sem, hogy 2009.
június 30. szerepel a bejárat melletti táblán
befejezési dátumként, ám mint megtudom,
ezt Kovács József maga szabta meg határidőként. 2009-ben az önkormányzatnak
senki nem fizetett iparűzési adót, Kovács
az ellenőrzéskor bevallást ígért a körjegyzőnek, ám Molnárné állítja: azóta sem látták. Hogy miért nem fizet adót egy olyan
cég, amely 2006-ban Sapard-pályázaton
108 412 850 forintot nyert pulykatelep felújításra, mezőgazdasági épület fejlesztése
címen, rejtély.
A vállalkozás 2007-es mérlegéből
ugyanakkor kiderül, hogy a pályázat elnyerése idején a cég átlagosan háromfős
létszámmal dolgozott. Elgondolkodtató.
(További adalék, hogy ugyanez a cég az
ÁTK II. pályázaton 194,6 millió forinthoz
jutott szikszói telepének modernizálására.
Igaz, ez nem törvénytelen.)
A holdudvar jól járt
Érdeklődésünkre Vargha Tibor, a miskolci önkormányzat építési, környezetvédelmi és városüzemeltetési főosztályának
vezetője szikáran leszögezi: a BPR 2001
a 2007–2009 közötti években Sajóvámos
községben nem adott be építéshatósági
kérelmet pulyka- (illetve immár csirke-)
telepének felújítására. Kovács József szerint azért, mert a beruházás nem igényelt
építési engedélyt.
A bűzügy eközben átkerült az Északmagyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez.

Temesi György, a felügyelőség munkatársa leszögezi: a vállalkozás rendelkezett
állat-egészségügyi működési engedél�lyel, arról viszont nem tudott, hogy 40 ezer
egyed nevelése fölött szüksége van egységes környezethasználati engedélyre is.
Hozzáteszi: a helyszínen nem tapasztalt
bűzt, a csirkéket 42 napos korukig nevelik,
a trágyát egy tételben szállítják el. Azonban érdekes megjegyzést fűz az általa
tapasztaltakhoz: az istállók szerinte régen
épültek, felújításuknak nyomát sem látta.
Mindezek után érdemes tisztázni, kikből
áll a jogszabályokra fittyet hányó, óriási
fejlesztési forrásokhoz jutó cég tulajdonosi
köre. A pulykatelepet működtető kft. egyik
résztulajdonosa mások mellett özvegy
Orosz Győzőné, Mokrainé Orosz Angéla
édesanyja. Utóbbi hölgy Mokrai Mihálynak,
Miskolc szocialista alpolgármesterének a
felesége. Igaz, ez sem jogszerűtlen.
– Tudja, hogy a BPR 2001 nem fizetett
tavaly iparűzési adót? – érdeklődöm az
MSZP-s alpolgármesternél.
– Hová?
– Úgy tudjuk, sehová.
– Az anyósom lányát vettem feleségül,
nem az anyósomat, kérdezze ezt tőle.
– A pulykatelep rekonstrukciójában
közreműködő Lakisz Szövetkezetben ön
milyen pozíciót tölt be?
– Semmilyet. 2000-ben meg akartam
venni, de a tagság nem járult hozzá. Három céghez van közöm, de a Lakisz 2000
óta nem tartozik közéjük.
A miskolci MSZP-s városvezetőnek bizony rossz a memóriája: a cégnyilvántartás szerint Mokrai Mihály az ezredforduló
óta több alkalommal különböző tisztségeket töltött be, legutoljára vezető tisztségviselő volt (megbízatása 2011-ig szólt volna, de 2008-ban megszüntette). A Lakisz
– amelyet tartozása ellenére felvettek a
szakiskolák névsorába, még pályázott is
kétmillió forintra – ellen 2008-ban többször
indítottak eljárást, mert tartozott az APEHnek, emellett munkaügyi bírságot is kapott,
és még ma is hatályos végrehajtási eljárás
folyik ellene.
Mokrai pártjának regnálása alatt több
önkormányzati munka is jutott a Lakisznak.
Tavaly júliusban az alpolgármester két
akadálymentesítésről számolt be. Az Árpád úti óvoda átépítésekor csaknem 17
millió forint támogatást nyert el az önkormányzat az Új Magyarország fejlesztési
terv Észak-magyarországi operatív program támogatási rendszerből, míg az okmányiroda akadálymentesítésére tízmilliót, szintén a programból. „A színvonalas
kivitelezés a Lakisz Szövetkezetet dicséri,
ők többéves szakmai múlttal rendelkeznek
ilyen területen”, lelkendezett a helyi média, nem említve, hogy a Lakisz minőségirányítási rendszer tanúsítását (ISO 9001)
visszavonták.
Forrás: Magyar Nemzet
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JOGUNK VAN TUDNI!
„Adót nem fizető vállalkozás, pórul járt önkormányzat - ez dióhéjban a sajóvámosi pulykatelep története.” Alcímmel jelent meg a Magyar Nemzet országos
napilap egy újságcikke. A cikk szerint a cég nem fizet
iparűzési adót annak ellenére, hogy a cég hivatalos telephelye Sajóvámoson van. A cikkben nyilatkoznak a falu
„felelős” vezetői is:
„Korábban a legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozás
volt a településen. Azt gondoltuk megszüntette tevékenységét, de a lakosság folyamatosan bűzre panaszkodott,
ezért a közelmúltban kimentünk állategészségügyi szakemberrel a helyszínre. Akkor szembesültünk azzal, hogy
a tevékenységet folytatják”… nyilatkozta Molnár Cseh
Mária Jegyző Asszony illetve Komjáthy Lajosné Polgármester Asszony.
A falu vezetői nem tudják, hogy mi történik az általuk
vezetett településen? Ezek az emberek felelős vezetőknek nevezhetők? A választ mindannyian tudjuk…
…de vannak még megválaszolatlan kérdések:
• Hogyan lehet az, hogy a falu vezetői nem érezték nap
mint nap az orrfacsaró bűzt?
• Hogyan lehet az, hogy nem ellenőrizték, miért nem fizet iparűzési adót az a cég, mely előző évben a legnagyobb bevételt hozta?
• Miért van az, hogy mindezekről egy országos napilap
tényfeltáró cikkéből kell értesülnie a sajóvámosi lakosoknak?
• Milyen kapcsolat van a polgármester asszony és miskolci szocialisták között?
Jogunk van tudni a válaszokat!

Tisztelt Sajóvámosi Lakosok!

Tisztelt Olvasó!
Mint a település egyik felelős vezetője mindig arra törekedtem, hogy munkámat úgy végezzem, hogy az településünk érdekét, fejlődését és tisztaságát szolgálja. Sajnos
vannak egyéni ambiciókat kereső emberek, akik gátlástalanul, minden jó ízlést és jogszabályt mellőzve próbálják
ezt a tevékenységet negatív színben feltüntetni.
Hogy miért?
Mert 2010. október 3-án helyhatósági választás lesz,
amikor is Önök, választópolgárok polgármestert és képviselőket választanak.
Lehet a mostani vezetőket, képviselőket kritizálni, munkájukban hibát keresni, csak egyet nem lehet, az eredményeket elhallgatni. Gondoljanak csak vissza a 2006-os
évre, amikor a testülettel megakadályoztuk a TSZ terület
lakóövezetté történő kialakítását.
Ezzel már meg is adtam a választ a szórólapon lévő,
személyemet érintő kérdésre, melyet idézek: „Milyen
kapcsolat van a polgármester asszony és miskolci szocialisták között?”
SEMMILYEN!
Nekem is jogom van tudni, hogy ki a szórólap szerzője,
mert így névtelenül, személytelenül nehéz kifejteni bővebben a véleményemet.

Kedves Sajóvámosiak!
Ennyiben kívántam reagálni a szórólap tartalmára, az
ott megfogalmazott vádaskodó kérdésekre.
Kérem döntsék el az eddigi tevékenységem és a leírtak
alapján, hogy kinek van igaza.
Tisztelettel: Komjáthy Lajosné polgármester

Az elmúlt hetekben nevét nem vállaló személyek valótlan adattartalmú szórólappal arról tájékoztatták Önöket, hogy a település vezetői nem tudják, hogy mi történik
községünkben.

Tisztelt Olvasóink!

Ez a „Jogunk van tudni!” vádaskodó, a valóságot
elferdítő kampánylap egyoldalú, egyéni érdekeket szolgál, és nem ad teljes tájékoztatást a Magyar Nemzetben
megjelent újságcikk valós adattartalmáról.

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket az
-Adatvédelmi törvény- keretein belül a „Jogunk van
tudni!” szórólappal kapcsolatosan az alábbi hatósági
eljárásokról:

Ezért úgy döntöttünk Molnárné Cseh Mária körjegyző
asszonnyal, hogy teljes terjedelmében megjelentetjük a
Kisbíró Újságban a fent nevezett újságcikket, mert Tisztelt Lakosainknak „JOGUK VAN TUDNI” a cikk tartalmát,
szerzőjét.

1./ A Baromfi telep működésével kapcsolatosan:
Írásban kerestek meg az illetékesek (25 sajóvámosi panaszos) azért, mert

Körjegyző asszony, mint a hatósági munkát irányító és
felügyelő vezető tájékoztatást ad a bűzhatás megszüntetése érdekében tett intézkedéseiről, valamint az iparűzési
adó bevallásának jogszabályi feltételeiről, és a teljesítési
határidőkről.

***

„a Baromfi telepről borzalmas szagok terjengnek a
területén eldobált tetemek és trágya helytelen tárolása
miatt. A faluban lakó emberek nem tudnak se télen se
nyáron rendszeresen szellőztetni lakásukban.
Busszal, autóval vagy bármilyen járművel egyszerűen
borzalmas elhaladni a telep előtt.”
Folytatás a következő oldalon
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A beadvány 2010. március 1-én érkezett a Hivatalba
kivizsgálás céljából. Az ügyben keletkezett valamen�nyi iratot (többszöri felszólítások, SZATEV megkeresése az elhullott tetemek elszállításának módjáról,
hatósági állatorvos szakvéleményének bekérése,
stb;) áttettem az illetékes Észak –magyarországi Környezet -Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőséghez (Miskolc, Mindszent tér 4.).
A Környezetvédelmi Felügyelőség 2010. április 1-én
tartott helyszíni ellenőrzést a telepen, ahol a Sajóvámosi
Hivatal részéről jómagam vettem részt.
A Környezetvédelmi Felügyelőség, a Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, valamint az Állategészségügyi hatóság két állatorva vett részt a helyszíni ellenőrzésen.
A BPR 2001. Kft. részéről Kovács József telepvezető
mutatta be az állattartás és a trágyatárolás körülményeit.
Meggyőződtünk róla, hogy a telephelyen a megépített
tárgya tárolót szalma tárolására használják. A trágyát a
csirkék leadásával egyidejűleg szállítják el. Az állatok nevelése során szigorú szellőztetési és világítási programot
alkalmaznak.
A bűzhatást a trágyaszállítás okozza. Felhívtuk az
állattartó figyelmét, hogy az állattartás során keletkező trágya elszállítását úgy kell megoldani, hogy a
szállítási útvonal mentén ne okozzon lakosságot irritáló bűzszennyezést. A telepvezető vállalta a falu felé
vezető élő sövény telepítését, mely napjainkig sem
készült el.

Az APEH 2010. július 31-ig szolgáltat elektronikus
úton adatot a helyi Önkormányzati adóhatóságnak.
Közlöm, hogy a szórólapon megjelölt Kft. a záró bevallását 2009. június hónapban megtette.
A kifogásolt telephelyre új adóalany nem jelentkezett be,
ezért a 2003. évi XCII. törvény értelmében adóhatóságunk folyamatba helyezte a Kft. Iparűzési adóellenőrzését.
A BPR 2001 Kft. képviseletében eljáró Kovács József
telepvezető a helyszíni ellenőrzéskor elmondta, hogy a
bejelentést az iparűzési adó vonatkozásában megteszi,
hozzánk azonban ilyen bevallás nem érkezett.
Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, hogy
a jogszabályi lehetőségeket figyelembe véve a vállalkozásokat csak 2010. július 31-et követően lehet felszólítani, amikor a bevallás fogadására jogosult APEH részünkre megküldi a listát.
Kedves Sajóvámosiak!
Úgy gondolom, hogy valamennyiünk közös érdeke,
hogy alaptalanul ne rágalmazzuk egymást és mindent
megtegyünk annak érdekében, hogy az állattartó telepen
az UNIÓS elvárásoknak megfelelő legyen az állattartás,
a trágyatárolás.

Molnárné Cseh Mária körjegyző

Paradicsom a Cserhát szívében

Az évi hat alkalommal történő trágya szállítás a baromfiállomány leadásának alkalmával történjen. A
trágya szállítására megállapodást kötött a BPR 2001 Kft
képviselője egy helyi vállalkozóval, aki a trágyát saját
földjén felhasználja.
A Környezetvédelmi Felügyelőség tájékoztatta a
Kft. képviselőjét, hogy nyolcvanezer darab baromfi
tartása már csak környezethasználati engedély megadásával történhet.
Ezzel a BPR 2001. Kft. nem rendelkezett, ezért az
illetékes szakhatóság a szükséges intézkedést megkezdte, amiről a Hivatalt mind ez idáig nem értesítette.
Valamennyi cég (kft., bt., egyéni vállalkozók és a szórólapon megjelent Kft.) iparűzési adózásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:
2./ Az adózással kapcsolatos 2003. évi XCII. Törvény, valamint az iparűzési adóról szóló 1990. évi C. törvény, és
a helyi önkormányzati rendelet határozza meg az adózás
rendjét, módját, mikéntjét.
Jogszabályi változás következtében az adózóknak
2010. január 1-től a BAZ. Megyei APEH felé kellett
adókötelezettségükre vonatkozó bejelentést tenni.

A Johannita Segítő Szolgálat meghívta három, árvízben érintett település Arnót, Sajópálfala, Sajóvámos
- gyerekeit egy hét nyaralásra. Sajóvámosról 10
gyerek jöhetett és 1 kísérő
pedagógusra is szükség volt,
hiszen a másik két településről nem tudott tanár a gyerekekkel jönni.
Terény. Még soha nem hallottunk róla, pedig ott fogunk
tölteni egy hetet. Kutattuk a
falu jelenét, múltját interneten.
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Eljött a hétfő. Hosszú, kanyargós út - a földön kipusztult szántóföldek, elhagyott homokzsák gúlák, tengerből
tavakká szelídült medrek, leszakadt utak látványa - után
érkeztünk meg a Cserhátban megbúvó kis faluba.

A polgármester úr- Fáy Dániel- családja és csapata
nagy szeretettel fogadott minket, annak ellenére, hogy
éjszaka ők is az időjárás viszontagságaival küzdöttek.
Rövid egyeztetés és pakolás után, finom ételekkel
tudatták velünk, hogy nagyon jó helyre kerültünk, s jó lesz
„vigyázni a vonalakra”! Mivel azonban már tudtuk, hogy
este élőzenés táncházat rendeznek számunkra, megkockáztattunk néhány süteményt is, melyet a terényi lakosok
készítettek nekünk.
És ez így ment június 21-től június 27-ig. Kitűnő vendéglátás, nagyszerű programok, melyektől még az olykor koratavaszt idéző időjárás sem vette el a kedvünket.
Részünk volt közös daltanulásban, reggeli áhítatban,
kirándulásban, úszásban, fagyizásban, nemezelésben,
szalonnasütésben, múzeum és tájház látogatásában,
kecskefejésben, szamaragolásban, sajtkészítésben és a
búcsúestén egy kis diszkózásban.
Ezúton mondok köszönetet Sajóvámos Önkormányzatának a gyors szervezésért, és hogy magukra vállalták
az oda- és visszautazás költségeit. Köszönöm továbbá
mindazoknak a felajánlóknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy ez a 38 fős csapat - 35 gyerek
és 3 felnőtt - jól érezte magát egy hétig, és hogy megismerkedhetett ezzel a gyönyörű faluval és nagyszerű
lakóival.

BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY 2010
Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
Sajóvámos Község Képviselő-testülete idén is szeretne
segíteni a családok anyagi terhein.
Képviselőink álláspontja továbbra is az, hogy jövedelemvizsgálat nélkül, az iskolalátogatási igazolások bemutatásával juthasson hozzá minden érintett család a
szeptemberi iskolakezdés előtt ahhoz az anyagi támogatáshoz, mellyel enyhíthetünk terheiken.
A támogatásra azok jogosultak, akik a helyi általános
iskolába járnak, akik egészségügyi ok miatt más település általános iskolájába járnak, valamint azok, akik közép
és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatnak.
Általános iskolások részére 		
7.000,-Ft/fő
Középiskolások részére		
8.000,-Ft/fő
Egyetemisták, főiskolások részére
10.000,-Ft/fő
Az óvodás korú gyermekek, akik októberben a helyi
óvodába járnak, 4.500,-Ft támogatásban részesülnek,
melynek kifizetése november hónapban történik, későbbi
értesítés alapján.
Kérjük a tisztelt szülőket, tanulókat, a helyi általános
iskolába járó gyermekek kivételével – (részükre az iskola
az igazolást hivatalból megküldi) – az iskolalátogatási
igazolásokat 2010. szeptember 30-ig a Polgármesteri
Hivatalban leadni szíveskedjenek.
A 2010/2011-es tanév megkezdése előtt önkormányzatunk nem kívánt csatlakozni a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz, mivel annak feltételeit megismerve
csak legfeljebb tíz középiskolás és egyetemista személyt
tudna támogatásban részesíteni, rászorultsági alapon.

I. Nemzetközi Sajóvámosi
Dalostalálkozó

Szekrényesné Földvári Éva
tanító

A Sajóvámosi Népdalkör 2010. április 17-én az I.
Nemzetközi Sajóvámosi Dalostalálkozó keretében ünnepelte megalakulása 10 évfordulóját a Kossuth Közösségi Házban.
Orosz Zsoltné, a Sajóvámosi Népdalkör vezetője köszöntötte a találkozón megjelent meghívott vendégeket:
• Túróczi Bertalant, a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásának osztályvezetőjét,
• Bányiczki Lászlónét, BAZ megyei Pedagógiai Intézet
munkatársát,
• Hám Lászlót, Vámos Települések országos Szövetségének elnökét,
Folytatás a következő oldalon
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• Bók Mihályt, Vámos Települések Országos Szöv. főtitkárát.
• 7 településről érkezett, és a helyi dalostársakat.
• A települések megjelent polgármestereit:
Olga Kollárdi, Vámosladány
Takács István, Sajósenye
Mihály Ferenc, Mályinka
Kollár Miklós, Sajókeresztúr
• A sajóvámosi önkormányzat képviselő-testületének tagjait.
• Molnárné Cseh Mária, körjegyzőt.
• A helyi intézmények vezetőit:
Póczos Barnabásné iskola igazgatót,
Lipéczné Iván Katalin óvodavezetőt.
• A megjelent érdeklődőket.
A köszöntők után két sajóvámosi óvodás: Rőczei Zoltán és Tóth Fruzsina mondtak el egy verset.
Az ovisok műsora után Komjáthy Lajosné polgármester, a Sajóvámosi Népdalkör tagja, köszöntötte a
dalostársakat, barátokat, szomszédos települések képviselőit.
Köszönetet mondott mindazoknak, akiknek köszönhetően megrendezhették ezt az egész napos rendezvényt.
A dalostalálkozó megnyitását követően a Sajóvámos
Népdalkör énekelt.
A helyi népdalkör után az Arany János Általános Iskola tanulói -Kossuth Petra, Jankovics Loretta, Lakatos
Klaudia, Lakatos Fanni, Béres Judit, Tóth Vivien- magyar
táncot adtak elő, majd Földeák Boglárka mondott verset.

• Vámosladányi Népdalkör (280 km utaztak, hogy részt
vegyenek a rendezvényen. Néma csendben, meghatottan hallgatták a dalostársak, a harmónika kísérettel előadott, szívhez szóló magyar dalokat, magyar-és
szlovák nyelven. Az előadás után óriási tapsot kaptak.
• Sajóvámosi Népdalkör (a 10 éve alakult népdalkör a
mai népdalcsokrukkal a 10 éves múltat mutatták be:
elsőként palóc népdalcsokrot, majd a borsodi fonó
népdal ősbemutatóval tekintettek vissza a 10 évre.
A Dalostalálkozó műsoros programját Molnárné
Cseh Mária jegyző zárta be.
Bányiczki Lászlóné, BAZ megyei Pedagógiai Intézet
munkatársa köszöntötte a dalostalálkozó résztvevőit,
majd a 15 órakor megnyitásra kerülő kiállítás megtekintésére invitálta a vendégeket.
Hám László, a Vámos Települések Országos Szövetségének elnöke külön értékelte a népdalkörösök teljesítményét, kiemelve a több éves közös együttműködés
fontosságát.
A népdalkörösök bemutatkozóját követően, minden dalkörös külön-külön köszöntötte a 10 éves
Sajóvámosi Népdalkört.
A 10 éve alakult Sajóvámosi Népdalkör ötletgazdája
Komjáthy Lajosné polgármester volt, aki az egész napos rendezvény sikerét értékelve, megállapította, hogy
"nem is olyan rossz 10 évesnek lenni, sőt ez egy felemelő érzés". A sok munkának, a heti próbáknak, a vezetők
magas követelményének, a családtagok türelmének köszönhetően szép eredményeket értek el, s ez további tettekre, munkákra buzdítja a tagokat.
Csiszár József, a Sajóvámosi Népdalkör tagja, felidézte a sajóvámosi népdalkör elmúlt 10 évének eseményeit.
A 10 éve alakult népdalkörnek az első vezetője:
Bodnárné Dojcsák Tünde volt, majd 2006-tól: Orosz
Zsoltné, aki jelenleg is a Népdalkör vezetője.
A Népdalkörnek jelenleg 16 tagja van: 10 hölgy, és 6 férfi.

A vámosi iskolások műsorát követően a meghívott
népdalkörök műsoros bemutatója következett:
• Szögligeti Népdalkör: (2009 évben voltak 30 évesek,
helyi-és környékbeli népdalgyűjtésből énekeltek, majd
katonadalokat adtak elő)
• Szirmabesenyői Népdalkör (18 éve alakult az együttes, szerelmes, majd bordalokat énekeltek).
• Nagybarcai Borostyán Kórus (5 éve alakultak, 14
tagjuk van, borsodi hallgató dalokat adtak elő, vezetőjük egy saját verssel köszöntötte a dalostalálkozó
résztvevőit))
• Sajósenyei Lajtos Népdalkör(14 éve alakultak, négyszeres Aranyfokozattal és egy Nívódíjjal dicsekedhetnek, már az Erkel Színházban is szerepeltek. Dunántúli dalokat, és borsodi bányászdalokat adtak elő).
• Sajókeresztúri Népdalkör (Az őszi Napsugár Nyugdíjas klubból 2,5 éve alakultak. Tanulni, tapasztalatot
szerezni jöttek. Magyar nótákat adtak elő.
• Mályinkai Népdalkör (2004-ben alakultak az UNIÓS
csatlakozásra)

Főbb szakmai sikereik, kiemelt fellépéseik:
• 2002 országos minősítés: ARANY FOKOZAT
• 2003-ban Homrogdon Rákóczi-emlékműsoron szerepeltek
• 2004-ben a BUDAPEST TV felvételt készített róluk
• 2004 őszén Egerben Palóc Gálán: NAGYDÍJ
• 2005-ben országos minősítésen, ismét ARANAY FOKOZAT
• 2006-ban Bartók Év alkalmából Gesztelyben léptek fel.
Vass Lajos nevével fémjelzett VIII. Borsodi Amatőr
Gálán: EZÜST FOKOZAT
• 2007-ben több rendezvényen léptek fel:
Felsőzsolcán "Határokon átnyúló Civil kapcsolatokat
erősítették"
Abasáron "Katona-és bordal fesztivál" vendégei és
fellépői voltak
Vámosgyörkön a Vámos Települések I. Országos Találkozóján nagy sikerrel mutatkoztak be.
Ősszel Budapestre hívták az együttest a Fiatal Művészek Gálakoncertjére
• 2008 év tavaszán a görög katolikus templomban egy
dalostársuk arany lakodalmán énekeltek.
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Mályinkában rendezett találkozón: KÖZÖNSÉGDÍJ
Tállyán, a Zenei Világnap alkalmából az evangélikus
templomban- neves együttesekkel egy teremben énekelhettek.
• 2009 évben az Ikonoztázion szentelésen-áldozási idő
alatt szólt énekük.
Májusban a VPOP megyei parancsnokság meghívására Miskolcon-a vámosokat köszöntötték.
Nyár derekán a helyi pincebál szereplői voltak.
Október 10-én Vámosgyörkön, az I. Virág János
énekkari találkozón: EZÜST FOKOZAT nyertek,, de a
Vámos Települések Szövetségének KÜLÖNDÍJÁT
elhozták.
• Az együttes rendszeresen fellép a helyi és a szomszédos települések rendezvényein.
• Fellépéseik sikerét köszönik vezetőiknek, valamint a
sajóvámosi önkormányzat képviselő- testületének,
akik immár 10 éve biztosítják az anyagi feltételeket a
működésre.

A Sajóvámosi Községi Önkormányzat a Sajóvámosi
Népdalkör tagjait a 10. jubilleumi évforduló alkalmából
oklevéllel ajándékozta meg, melyhez anyagi juttatás
is társult. A kapott összeget az együttes közös pihenésre, kikapcsolódásra tervezi fordítani.
15 órakor a dalostalálkozó tagjai a Kossuth Közösségi Ház alagsori nagytermébe mentek, ahol Dupka
György, a Magyar Értelmiségek Kárpátaljai Közösségének elnöke, Ungvárról érkezett 3 művész (Picur Zoltán,
Vitéz Lőrincz István és Fuchs Andrea) fotó kiállítását nyitotta meg.
Meglepetésként az elnök urat születésnapja alkalmából köszöntötték a népdalkörösök, a szép szavak mellett
a Vámosladányiak harmónikával kísért gyönyörű dallal
köszöntötték az ünnepeltet, mely mindenkit nagyon meghatott.
A dalostalálkozó közös nótázással, baráti beszélgetéssel, település sétával ért véget.
Köszönet a sikeres rendezvény lebonyolításában közreműködőknek: a Polgármesteri Hivatal munkatársainak,
a Kossuth Közösségi Ház munkatársainak, a helyi Iskola és az Óvoda dolgozóinak akik a műsor betanításában
közreműködtek, Népdalkör tagjainak, Sajóvámos Önkormányzat képviselő-testületének és nem utolsó sorban a
konyha munkatársainak akik a vendéglátást biztosították!
Mezővári Attiláné

Gálaműsor az évfordulón
Népdalkörünk megalakulásának 10. évfordulóját
2010. április 17-én ünnepelte a Kossuth Közösségi
Ház dísztermében.
Ebből az alkalomból az idei találkozónk nemzetközivé bővült, amelyet a Szlovákiából érkező Vámosladányi
Népdalkörnek köszönhetünk. Rendezvényünk megtartásához 300.000,-Ft pénzbeli támogatást kaptunk a Magyar Művelődési Intézettől és az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól is. A támogatás elnyeréséért a B.A.Z.
Megyei Közművelődési Intézet pályázatot nyújtott be, és
a pályázat sikeres volt.
Népdalkörünk életében 10 év nem nagy idő, de mi
mégis örülünk neki, hogy mindeddig 135 fellépésen vagyunk túl és énekelhettük népdalainkat, énekeinket.
Rájöttünk arra, hogy drága anyanyelvünknek mennyire
csodálatos és gazdag dallamvilága van. Az ünnepi alkalomra neves népdalköröket hívtunk meg, akik örömmel
fogadták el meghívásunkat. Így láthattuk és hallhattuk a
Mályinkai Népdalkört, a Nagybarcai Őszirózsák Kórust, a
Sajókeresztúri Népdalkört, a Sajósenyei Lajtos Népdalkört, a Szirmabesenyői Népdalkört, a Szögligeti Népdalkört és a Vámosladányi Nyugdíjas Népdalkört.
Az elmúlt évtized alatt nagyon sok település meghívott
vendégei lehettünk: többek között szerepeltünk Egerben, Abasáron, Tállyán, Vámosgyörkön és Budapesten is.
Fellépéseink eredményéül szép sikereket értünk el,
melynek során arany fokozatok tulajdonosai lehettünk,
de nagydíj és közönségdíj elismeréssel is jutalmazták
népdalkörünket.
Ünnepi műsorunkban elsőként az óvodások verseit hallgattuk meg Tóth Fruzsina és Rőczei Zoltán előadásában. Az ünnepi köszöntőt Komjáthy Lajosné polgármester mondta el, majd az Arany János Általános Iskolások
műsora következett. A színpadon a 4. osztályos lányok
mutatták be tánctudásukat: Béres Judit, Jankovics Loretta, Kossuth Petra, Lakatos Fanni, Lakatos Klaudia
és Tóth Vivien előadásában.
Köszöntő verset Földeák Boglárkától, éneket pedig
Kiss Andreától hallottunk: mindannyiunknak szép perceket szerezve.
A látványos és tartalmas műsor után az együttesek követték egymást a színpadon, akik énektudásukat, a népdalok szeretetét Sajóvámoson is megmutatták.
A műsor második részében a népdalkörök vezetői, a
Magyar Közművelődési Intézet munkatársa és a Vámos
Települések Szövetségének elnöke - Hám László - köszöntötte népdalkörünket. A köszönő és záró szavak után
– melyet Orosz Zsoltné szakmai vezetőnktől hallottunk –
egy fotó kiállítás megnyitójának is részesei lehettünk.
A magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének kiállítását Dupka György ungvári elnök nyitotta meg a Közösségi Ház alagsorában, amely május 7-ig volt látható.
Bízunk benne, hogy egy tartalmas nappal ajándékoztuk meg a Kedves Vendégeinket, akik szép emlékekkel
és érzésekkel térhettek haza.
„Aki énekel, az kétszeresen imádkozik” – mondta
egykoron Szent Ágoston: és mi tovább szeretnénk énekelni és imádkozni – a jövőben is!
Csiszár József
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VIII. SAJÓVÁMOSI CSALÁDI NAPOK

Immár 8-ik alkalommal került megrendezésre a
Sajóvámosi Családi Napok, melyen a Gyermeknapot, valamint Sajóvámos egyik legfontosabb kulturális
központjának, a Kossuth Közösségi Háznak a születésnapját ünnepelték. A 2010. május 28-30-a közötti
megtartott 3 napos rendezvénysorozat pénteken Helytörténeti Vetélkedővel vette kezdetét. A vetélkedőn az
Arany János Általános Iskola 5-8 osztályos tanulói közül 8 csoport vett részt. A gyerekek nagy izgalommal, a
rendezvényt megtisztelve ünneplőbe öltözve érkeztek, és
nagy lelkesedéssel foglalkoztak a különböző feladatcsoportok témaköreivel, és így adtak számot alapos felkészültségükről.
A vetélkedőt Kelemen Gábor a Kossuth Közösségi
Ház munkatársa vezette, a szakmai felügyeletet pedig 3
tagú zsűri biztosította.
A zsűri elnöke: Szabó Zsolt ezredes, a Vám-és Pénzügyőrség Észak-magyarországi Regionális Parancsnokság parancsnoka volt.
Zsűri tagjai voltak:
Orosz Zsoltné, a Sajóvámosi Népdalkör szakmai vezetője
Komjáthy Lajosné, Sajóvámos polgármestere
A gyerekek számot adtak Sajóvámossal kapcsolatos
tudásukról, történelmi, földrajzi, infrastrukturális, intézményműködési, településrendezvényi, és a Vámos Települések Szövetségének tagságával kapcsolatos ismereteikről. Az iskola igazgatója: Póczos Barnabásné, és a
felkészítő tanárok együtt izgultak a gyerekek teljesítményéért, és jól teljesítéséért.

A vetélkedő után megkezdődött a II. Vámosi Pókerbajnokság, melyre Sajóvámos fiataljai közül 3 csoport
jelentkezett. A jókedélyű játékosok arcán több volt a mosoly, mint a "pókerarc", de ennek köszönhetően vidáman
töltötték el a játékidőt.

Május 29-e a második nap a sport napja volt, mely
koradélután a Közösségi Ház melletti területen akadály és ügyességi versenyekkel kezdődött. A gyerekek
aszfaltrajzversenyen is összemérhették kézügyességüket, alkotói képességüket. Az időjárás sajnos egy kicsit eltérítette a kerékpártúra útvonalát, így Sajósenye-BoldvaSajósenye-Sajóvámos útvonalon tekertek a bringások.
A Rádió távirányítású modellautósok II. vámosi nyílt
találkozójának versenye is több érdeklődött vonzott.
A hagyományokhoz híven a Fussunk Vámoson! futóverseny most is az egyik legkedveltebb sportágnak
bizonyult. Az esti program asztalitenisz bajnoksággal
kezdődött, majd a nap záró rendezvényeként, az első ízben megrendezésre kerülő fekvenyomó verseny került
lebonyolításra. A sokszínű sportrendezvényen valóban
minden korosztály megtalálhatta a számára legkedvezőbb, legkényelmesebb sportágat, így igazán mindenki
jól érezhette magát ezen a mozgalmas napon.
Május 30-a, vasárnap a kulturális programok napja
volt a Kossuth Közösségi Ház szabadtéri színpadán. A
rendezvénysorozat utolsó napja igazi fesztiválhangulattal
kezdődött, ugyanis a Vám- és Pénzügyőrség Fúvószenekarának zenés felvonulása, majd a Művelődési Ház
előtt tartott koncertje nyitotta meg a Családi Napok harmadik napját.
A gyermekeket, a legfiatalabbakat és kicsit idősebbeket
is arcfestés és játszóház várta, ahol különböző technikákkal lehetett ékszereket készíteni.
Délután díjátadó ünnepség keretében kerültek kihirdetésre az előző napok versenyeredményei és a győztesek ekkor vehették át díjaikat. A díjátadó után megkezdődött a kulturális programok hosszú sora. Kezdésnek
Sajóvámos óvodásai és iskolásai adták elő műsorukat,
majd a Szirmabesenyőben működő gyermek társastánccsoport mutatta be műsorát. A Zenebona Társulat, felkért
mindenkit: Csináljunk Bohóciskolát! Az "oktatás" végeztével minden gyerek egy-egy színes lufit kapott, majd fel
engedhette, kérve azt, hogy teljesítse egy kívánságát.
Ezután egy Sotokan karatebemutatót láthatott a közönség, melyet a helyi nagy kedvencek a községünkben működő Sakk Színház előadói követtek, nagy sikert
aratva dalaikkal. A 45 perc zene után 45 perc tánc jött:
először az Art Revolution tánciskola helyi növendékei
szórakoztatták a nagyérdeműt, majd a Bódva-völgyi
Néptánccsoport adta elő több magyar tájegység táncait
bemutató műsorát, amit sajnos az időjárás félbeszakított.
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A szervezők viszont mindenre felkészültek, és percek
alatt beköltöztek a Művelődési Ház dísztermébe, ahol a
rendezvény problémamentesen tovább folytatódott. Sajnos azért nagy kár, hogy sokan hazamentek, és így a
további programokról lemaradtak. A néptáncosokat követően Komjáthy Lajosné polgármester asszony, ünnepi
köszöntőt mondott, majd az elmaradhatatlan születésnapi tortavágásra került sor. A szülinapi buli után értékes
tárgyak találtak gazdára a tombolasorsoláson.
A Sajóvámos Családi Napok 2010-es rendezvénysorozatának záró programjaként az est sztárvendége Szekeres Adrienn adott nagysikerű koncertet.

A háromnapos nagysikerű rendezvénysorozatért köszönet az Önkormányzatnak, a szervezőknek, a fellépőknek,
a versenyeken, vetélkedőkön közreműködőknek, hogy a
három napon át tartó, gazdag, változatos, sokszínű kulturális és sportprogramokkal együtt ünnepelhettük a gyermekeket és a Közösségi Ház 8. születésnapját, és ezzel
felejthetetlen élményben részesülhettek a sajóvámosiak.
Várunk jövőre is minden kedves lakótársunkat és
vendégeiket!

Mezővári Attiláné

PINCEBÁL 2010
Évenként visszatérő, hagyományos kulturális esemény színhelye volt - 2010. június 19.-én szombaton
– a sajóvámosi (belső) pincesor.
A 17. alkalommal megrendezett Vámosi Pincebál – és
Borverseny megnyitóján elhangzott, hogy a rendezvény
eredendően hármas célja közül megvalósult az egész
pincesor rendbe tétele, a községi bortermelési kultúra
propagálása.
Sajnálatos viszont a csökkenő részvételi arány, e kulturális és díjmentes szabadtéri rendezvényen!
A jövőbe tekintve szívesen veszünk minden megvalósítható új ötletet, javaslatot a lebonyolítással kapcsolatosan.
Terveink között szerepel – az anyagi támogatás függvényében – a báli büfé környékének – fedett, – asztalokkal és padokkal való ellátása olyan célból, hogy a pincehellyel nem rendelkező vámosi lakosok is tudjanak hol
bográcsolni, szalonnát sütni, helyet foglalni.
A hivatalos báli megnyitóban vámosi gyermekek műsora szórakoztatta a megjelenteket. Ezt követően kihirdetésre került a 17. Vámosi Borversenyre benevezett
– Sajóvámoson készített, érlelt borok – verseny eredményei. A héttagú zsűri Kovács István termelő borát minősítette a III. helyezésre. II. díjra érdemesített Szokircsák
István vörösbora, végül a 2010 év versengésében a legjobb bornak minősült Mikita Gyula által benevezett bor.
Gratulálunk az okleveleket és a serlegeket átvevő
díjazottaknak!
A rendezési munka tekintetében köszönet illeti meg a
nosztalgia zenét szolgáltató Poráczki Sándort, a büfét
üzemeltető Váradi Lajost, a KMB-s rendőreinket, a pincehelyeiket lekaszáló tulajdonosokat, a nyitóműsort adó
gyermekeinket, Sajóvámos Község Képviselő-testületét
és Tötős Istvánné, Kelemen Gábor szervezőket.
Köszönöm, köszönjük szépen!
Szokircsák István
alpolgármester

„Lélektől lélekig” Kaláka SMS-ben
2010.
július
11én - néhány program
erejéig - kitelepült
Sajóvámosra KözépKelet-Európa
legnagyobb
hagyományokkal rendelkező
népzenei fesztiválja,
a Kaláka Fesztivál,
melynek 30 éves történetében nem volt még példa arra, hogy Miskolcon kívüli
helyszínre szerveztek volna koncertet.
A rendezvényre érkezőket Baltazar Montanaro rajzaiból készült kiállítás várta a közösségi ház előterében.
A délután filmvetítéssel indult a díszteremben. Szomjas
György Kossuth-díjas filmrendező Keleti Szél című – a
két Montanaroról készült – filmjének epizódjait nézhették
meg az érdeklődők.
Közben Diósgyőrből befutottak az est főszereplői:
Miquéu és Baltazar Montanaro.
Folytatás a következő oldalon
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A szabadtéri színpadon megrendezett koncerten remek
zenészeket ismertünk meg személyükben:
Miquéut, a Franciaországban élő occitán nemzetiségű
zenei ezermestert, komponistát és zenepedagógust, aki
bármelyik pillanatban képes gyönyörűen megszólaltatni
a hátizsákja millió kis rekeszéből elővarázsolt újabb és
újabb furcsa hangszereket, és aki bájosan bukdácsoló
magyarsággal mesélt történeteivel is remek hangulatot
teremtett.
A fiát, Baltazart, akinek az édesanyja magyar, s aki
ezért ugyanolyan kiválóan beszél és hegedül magyarul,
mint franciául, olaszul vagy occitánul, és akinek a koncertek szüneteiben vagy az utazásai közben készített rajzai
arról árulkodnak, nemcsak zenész édesapjától örökölt
nagy tehetséget, de festőművész édesanyjától is.
A befejező számba bekapcsolódtak Baltazar barátai,
annak a Zef nevű zenekarnak a tagjai is, akik elkísérték
Montanaroékat Sajóvámosra.
Ezen az estén számomra ismét bebizonyosodott, hogy
a hitelesen megszólaltatott zene képes arra, hogy közvetítsen emberek és kultúrák között.
Lélektől lélekig.
Aki ott volt, remélem, jól szórakozott.
Köszönöm Sajóvámos Község Önkormányzatának
támogatását, köszönöm a Kossuth Közösségi Ház minden dolgozójának segítségét. Nélkülük nem jöhetett volna létre ez az este. A zenészeknek, a Kaláka Fesztivál
szervezőinek tetszett a helyszín, a fogadtatás (Baltazar
a vendégkönyvben külön megemlíti Liptákné Magdi néni
pogácsáit, köszönet értük!). Rosta Kati, a fesztivál főszervezője és mindenese azt szeretné, hogy ez a jól induló
kapcsolat Sajóvámos és a Kaláka Fesztivál között folytatódjon. Én is ezt szeretném. Ehhez kérem mindannyiuk
támogató segítségét.
Szekrényes Miklós, a Sajóvámosi Művészeti Staféta vezetője

A VAKÁCIÓ ELEJÉN

Június 18-án ünnepélyes keretek között bezártuk
az évet. Most a vakáció elején az elmúlt tanévre vis�szatekintve arra gondolok, hogy vajon sikerült-e maradéktalanul feladatainkat végrehajtani? Megfeleltünk-e az
irántunk támasztott követelményeknek? Munkánk során
mely tevékenységek játszottak kulcsfontosságú szerepet
nevelési, oktatási céljaink elérésében? Kérdéseimre – a
teljesség igénye nélkül – az alábbi tények felsorolása adják meg a választ.
Sajóvámos Község Önkormányzata a költségvetésből
22.000.000 Ft-ot áldozott arra, hogy intézményünk külsőleg megújuljon, megszépüljön. Hiszünk abban, hogy az

esztétikus környezet oktató-nevelőmunkánk színvonalát
még jobban emeli. A biztonságot, nyugalmat árasztó környezet tanítványaink és iskolánk dolgozóinak közérzetére pozitívan hat, valamennyiünket még nagyobb teljesítményre ösztönöz.
A tartalmi munka megvalósításához, céljaink eléréséhez eszközökre van szükség. A 2009/2010-es tanévben
- lehetőségeinket kihasználva – sikeres pályázat útján
2.741.328 Ft-tal bővítettük bevételeinket.
Ebből az integrációs és képesség-kibontakoztató
programban 1.398.328 Ft-ot, informatikai pályázaton:
1.000.000 Ft-ot, és az „Útravaló” pályázaton: 343.000 Ftot nyertünk.
Egy intézmény munkájának színvonalát, sikerességét
nagymértékben az is meghatározza, hogy diákjaik - külső megmérettetés által –milyen eredményeket érnek el.
A tanulmányi versenyeken elért eredmények mindig fontos visszajelzések számunkra arról, hogy ami siker a mi
iskolánkban az mennyit ér az iskolánkon kívül. Ebben a
tanévben is örömmel állapítottuk meg, hogy a mi diákjaink a legjobbak között végeztek. Úgy gondolom, hogy
megérdemlik ezek a tanulók és felkészítő tanáraik, hogy
névszerint is megemlítsem őket, hiszen teljesítményükkel nemcsak iskolánk jóhírnevét öregbítették, hanem településünknek is dicsőséget szereztek.
Földeák Boglárka: Kistérségi vers- és mesemondó verseny;
Arnót - 2. helyezés; Sajólád 3. helyezés
Berki Nóra: Mesemondó verseny; Hernádkak 3. helyezés
Hajdu Zita: Rajzverseny; Alkotását Budapesten a Művészetek
Palotájában állították ki.
A három tanuló felkészítő tanára: Szekrényesné Földvári Éva
Mihók Márton: Kistérségi matematikaverseny; Bőcs 3. helyezés
Felkészítő tanár: Kovácsné Tamás Ilona
Szekrényes Ádám: Kistérségi matematikaverseny;
Felsőzsolca 3. helyezés
Felkészítő tanár: Pruskóczkiné Berzi Klára
Izrók Daniella: Kistérségi szavalóverseny; Arnót 1. helyezés
Szekrényes Ádám; Arnót 1. helyezés
Hajdu Tamás: Kistérségi helyesíró verseny; Sajóhídvég 2. helyezés
A három tanuló felkészítő tanára: Szekrényes Miklós
Szekrényes Ádám: Kistérségi szavalóverseny; Sajólád - különdíj
Felkészítő tanár: Kendrovszkiné Takács Tímea
Festő Kornélia: Kistérségi angol nyelvi verseny;
Bükkszentkereszt 1. helyezés
Szekrényes Ádám: Bükkszentkereszt 1. helyezés
A két tanuló felkészítő tanára: Szekeres Erika
Diákolimpia –megyei kosárlabda 4. helyezés
Felkészítő tanár: Szobonya Ferenc
Budai Ákos megyei rajzverseny; 3. helyezés
Felkészítő tanár: Gergely Éva

Ez év májusában a Vámos Települések Országos
Szövetsége vetélkedőt hirdetett a Vámos településen
működő általános iskolák számára. Ebbe a versenybe 15
intézmény csapata nevezett be, köztük a miénk is. Ezen
a versenyen is a mi diákjaink voltak a legfelkészültebbek,
ők szerepeltek a legügyesebben. Immár 3. alkalommal I.
helyezést értek el.
A csapat tagjai: Horváth Bence, Németi Viktória és
Hajdu Tamás. Felkészítő tanáruk: Lukács Ágnes és Takács Mária.
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Valamennyi tanítványunknak, az őket felkészítő tanáruknak őszinte tisztelettel gratulálunk.
Az elmúlt évek során azt a célt is szándékoztunk elérni,
hogy családias légkörben, esztétikus környezetben végezzük munkánkat. A gyermek és a pedagógus egyaránt
jól érezze magát. Ennek tudható be, hogy intézményünkben nem jellemző a tanulók elvándorlása. A 2010/2011es tanévben is a körzetünkből valamennyi iskolaérett tanulót – 18 főt – a mi iskolánkba írattak be a szülők. A mi
iskolánkban a hivatását végző pedagógusok munkájában
George Matthew Adams gondolatai iránytűként szolgálnak. „Senki sem magától lett olyan, ami. Mind ezernyi
más emberből vagyunk. Bárki, aki valaha is kedvességet
tett nekünk vagy bátorítóan szólt hozzánk, része lett a mi
karakterünknek, gondolatainknak és sikereinknek is.”
E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek nyugalomban, békességben eltöltött kellemes pihenést a nyári
szünidőben.

POLGÁRŐR HÍRADÓ
Közös halőr- polgárőr járőrszolgálatra került sor Községünk közigazgatási területén, ez év május
01.-jén. Az Észak- Magyarországi
Horgász Egyesület szolgálati gépkocsijával Sajóvámosra kiérkező, két
halőrhöz csatlakozó két polgárőrünk,
elsősorban a Bódva partjain és árterein ellenőrizték a horgászati szabályok betartását. A közös járőr, rendellenességet nem
talált, a halőr kollégák megköszönték a Sajóvámosi Polgárőr Egyesület aktív segítségét.
Május 8.-án 10 órakor került sor a B.A.Z. Megyei
Polgárőr Szövetség, 2009-es szolgálati évét értékelő,
beszámoló közgyűlésre. A Miskolc Városi Rendőrkapitányság nagytermében megrendezett értekezlet napirendjén szerepelt értékelést követte a 2010 évi polgárőr
feladatok meghatározása, majd elfogadása. A megyében
működő polgárőr egyesületi elnökeiből álló résztvevők elfogadták a Szövetség gazdálkodását felölelő beszámolót
és a közhasznúsági jelentést. A Felügyelő Bizottság elnöki
beszámolóját követő hozzászólások a „mindennapi” polgárőri feladatellátáshoz kapcsolódtak. A közgyűlés záró
napirendi pontjában kitüntetések, és jutalmak átadására
került sor az Országos és Megyei Polgárőr Szövetségek,
a Megyei és Városi Rendőrkapitányságok, a Megyei és
Városi Közgyűlések elismerése ként.

A kiemelkedő, jó polgárőri munkát végző megyei polgárőrök között dicséretben és jutalomban részesült:
Jankovics Balázs a Sajóvámosi polgárőrség tagja is.
Az Országos Rendőr-Főkapitányság - Budapest,
Teve úti – auditóriumában, május 15.-én került sor az
Országos Polgárőr Szövetség küldött értekezletére.
Az országos közgyűlésen megyei küldöttként – résztvett
a Sajóvámosi Polgárőrség parancsnoka is. Az országos
elnök elmondta, hogy jelenleg 2114 polgárőrség működik az országban, mely 89.114 tagot számlál. A minőségi
fejlesztés, a minőségi tagfelvétel szorgalmazása mellett
szólt, a Polgárőr Törvény módosításáról. Szükséges feladatként említette a lakossági szubjektív biztonságérzet
javításának elsődlegességét, valamint a kisfajsúlyosságú
vagyon elleni bűncselekmények rendőri hatékony intézkedéseinek megvalósulását. Dr. Pintér Sándor kijelölt
belügyminiszter szintén az anyagi javak védelmét említette priorításként, a bűnüldöző munka területén.. Ígérete
szerit a jövőben csak az „ arathat , aki vet is”.
dr. Nagy János altábornagy a Vám és Pénzügyőrség
Országos Parancsnoka a hozzászólásában kérte a polgárőrség segítségét, a használt fémkereskedelem ellenőrzése tekintetében. Ennek módszertani kidolgozása a
közös parancsnoki értekezleten kerül majd napirendre.
A Közgyűlési munka tartalmazta a 2009-es szolgálati év
beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadását. A jelenlevő küldött polgárőrök megszavazták az
Alapszabály módosítását, majd személyi kérdésekben
döntöttek.
Ez év május 17.-én hajnali 01 óra 30 perckor riasztotta Sajóvámos Község Védelmi Parancsnoka, Komjáthy Lajosné - a helyi Polgárőrség vezetőjét, a teljes
személyi állomány mozgósítását rendelve el. Az árvíz
védelmi szempontból három területen jelentkező veszélyeztetett hely közül, a Széchenyi utca vége lett kijelölve
a polgárőr árvíz védelmi munkára. A fél órán belül megjelenő polgárőreink - az önkormányzati dolgozókkal egyetemben – megkezdték a homokzsákok töltését, és a híd
előtti úton a védőgát kiépítését. A tevőleges árvízvédelmi
munkán túlmenően, a Rendőrség kérésére és a Védelmi
Parancsnok utasítására: két felállított ellenőrzési ponton,
folyamatos szolgálatot látott el a helyi Polgárőrség. A zuhogó esőben majd tűző napon eltöltött – éjjeli, nappali (12
órás)- szolgálatuk alatt polgárőreink terelték a forgalmat
és a jelentkező igény szerint a Rendőrségtől megkapott
információkat szolgáltatták. A szolgálaton kívüli váltás
állomány e közben a gátmagasítási munkálatokban vett
aktívan részt.
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A május 28-30 között megrendezett „Családi napok” Kossuth Közösségi Ház-i rendezvénysorozaton
a szervezők kérésének eleget téve: A Sajóvámosi
Polgárőrség rendezvény biztosítási és forgalom terelési feladatokat látott el, az esemény balesetmentes
lebonyolítása érdekében.
Szoktuk mondani, hogy „ne legyen rá szükség!!” A
bankjegy kiadó automatákból való pénzfelvételnél, volt
már rá példa, hogy a rabló erőszakkal kényszeríttette
áldozatát, hogy pénzt vegyen ki számára az automatákból. Ilyen esetekben: a PIN kódot fordítva kell beütni ( pl:
7412 helyett 2147). Az ÁTM ugyan kiadja a kért összeget,
de ezzel szinkronban értesíti a Rendőrséget is, hogy itt
erőszakos bűncselekmény rablás történt, amit azonnali
rendőri intézkedés követ. Ezt a trükköt kell használnunk
ha „szükség” van rá!
Szokircsák István Polgárőr Parancsnok

HELYESBÍTÉS
A Sajóvámosi Kisbíró 2010. év I. számában a
Sajóvámosi Polgárőrség Egyesületének 2010. év elejei
Személyi Állománytáblája hiányosan jelent meg, amelyért mind az érintettektől, mind az olvasóinktól ezúton
kérünk elnézést.
Polgármesteri Hivatal

A Sajóvámosi Polgárőrség Egyesületének Személyi
Állománytáblája:
1./ Szokircsák István polgárőr pk. járőrvezető
2./ Varga Sándor polgárőr vezetőségi tag
3./ Jankovics Balázs polgárőr
4./ Stefán Antal polgárőr vezetőségi tag, járőrvezető
5./ Rőczei Béla polgárőr
6./ Stefán Attila polgárőr
7./ Kántor János polgárőr járőrvezető
8./ Oszlányi Imre polgárőr
9./ Kántor Norbert polgárőr
10./ Ádám László polgárőr járőrvezető
11./ Szigeti Ferenc polgárőr
12./ Lévai József polgárőr
13./ Mészáros Géza polgárőr járőrvezető
14./ 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./ Kósa Csaba polgárőr
24./ Váradi Lajos polgárőr járőrvezető
25./ Gyöngyösi János polgárőr
26./ Tóbis Gusztáv polgárőr

PROGRAMAJÁNLÓ
Július 27. kedd 08.30. Strandolás Kazincbarcikán
Indulás reggel a 08.30- kor induló busszal. A
szirmabesenyői elágazásnál átszállunk a Kazincbarcikai
buszra. A strandról a 16.30 órakor induló busszal indulunk
vissza, Sajóvámosra a 17.30-as busszal jövünk vissza, a
Közösségi Házhoz 18.00-ra érünk vissza. A résztvevőket
kérjük, hogy ennek megfelelően készüljenek szendvic�csel és üdítővel.
Az utazási és a belépőjegy együttesen kb 1000.-Ft
lesz. (Csoportlétszámtól függően ez kevesebb is lehet).
Július 30. péntek 17 óra. Aszfaltrajz és szalonnasütés
az iskolaudvaron
***
Augusztus 6. péntek 17 óra: Számháború a Kossuthtéren
***
Augusztus 26. csütörtök 16 óra: Karaoke - és Táncverseny, Nyárzáró Diszkó

NYÁRI KÖNYVAJÁNLÓ
Bancsi Péter: A Forma-1 világa
Berg Judit: Rumini
Coelho, Paulo: A győztes egyedül
van
Cornwell, Bernard: Angolszász
históriák: Észak urai, Csatadal
Csernus Imre: Ki nevel a végén?
Gaiman, Neil: Coraline, Anansi fiúk
Garaczi László: Arc és hátraarc
Lassahn, Bernhard: Diáktörténetek
Mai, Manfred: Iskolai történetek
Mosse, Kate: A kripta
Nagy Ildikó Noémi: Eggyétörve
Ransburg Jenő: A mélységből kiáltok
Serdült Erika Irén: Zebrániaország (közlekedési mese
gyerekeknek)
St. Aubyn, Zoe: A lovaglás kézikönyve
Stephenie Mayer: Hajnalhasadás

AJÁNLÓ FOLYÓIRATOKBÓL
Autókatalógus 2009-es modellév
Ifjúsági Magazin - fiatalok lapja
Magyar Burda - divat&stílus
Nők lapja - konyha
Szép Házak - lakáskultúra
Szivárvány - gyermekmagazin
Motorkatalógus 2010/1 katalóguscsalád
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