
2011. április
XVII. évfolyam 1. szám

IX. SAJÓVÁMOSI CSALÁDI 
NAPOK 2011. május 27-29.

Immár 9. alkalommal kerül megrendezésre 
településünkön a hagyományos Családi Napok 
elnevezésű három napos rendezvény  2011. május 27-
29-én. Az ünnepség apropóját egyrészt a gyermeknap, 
másrészt pedig Közösségi Házunk 9. születésnapja 
adja. A programok sorozata az előző évekhez hasonlóan 
alakul majd: 

pénteken helytörténeti vetélkedőn•	  mérik össze 
tudásukat a fiatalok, 
szombaton a sport•	  lesz a középpontban, míg 
vasárnap  gazdag kulturális programok•	  keretén belül 
településünk művészeti csoportjai és vendégfellépők 
örvendeztetik meg műsorukkal a nézőket.

Sok szeretettel várjuk Sajóvámos lakosságát, 
vendégeiket, barátaikat, a környező települések 

érdeklődő lakóit.

Kelemen Gábor
megbízott vezető

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
1%-ának felajánlása

Kedves Olvasóink!

Tisztelettel 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

ISKOLAI BEIRATKOZÁS
Kedves Leendő Első Osztályosok Szülei!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2011/2012. tanév első 
osztályosait 2011. április 28-án 8 órától, 16 óráig és 
április 29-én 8 órától 14 óráig írjuk be a sajóvámosi 
Arany János Általános Iskola irodájában.

Kérem, hozzák magukkal 
a gyermekük 

óvodai szakvéleményét, - 
betegbiztosítási kártyáját, - 
születési anyakönyvi kivonatát, és- 

550 Ft-ot diákigazolványra. 

Póczos Barnabásné
igazgató

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük községünk lakosságát, hogy Sajóvámos 

Község Képviselő- testülete 2011. május 10-én 
(kedd)16.00 órai kezdettel a Kossuth Közösségi Házban 
Falugyűlést tart.

Várunk minden kedves érdeklődőt.



2

* * *

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÖZFOGLALKOZTATÁS 
SAJÓVÁMOSON

Bizonyára látják településünk lakói, hogy beindult a 
közfoglalkoztatás Sajóvámoson is.
A közfoglalkoztatás jellege szerint rövid távú közhasznú 
és hosszú távú közhasznú foglalkoztatás lehet.  Jelenleg 
rövid távú közfoglalkoztatásban, napi négy órában 32 fő 
vesz részt, az alábbiak szerint: 
  
13 fő részt vesz a Diós Patak medrének tisztításában,  
13 fő a parkokat, közterületeket tartja rendben.
6 fő intézményeinknél került alkalmazásra (Közösségi 
Ház, Iskola, Óvoda, Hivatal)
A közel jövőben még 18 fő bevonását tervezzük. Ők 
folytatják a megkezdett közfoglalkoztatási programot.

Hosszú távú közfoglalkoztatásban 15 főt alkalmazunk 
(1 fő munkavezető, 14 fő foglalkoztatott közmunkás), 
akik virágosítanak, parkosítanak, átereszeket tisztítanak 
a községben. 

Összességében a rövid távú közfoglalkoztatás nem érte 
el a tőle elvárt reményt, mert az utána kapott jövedelem 
kevés (nettó 32.175,- Ft )  főként ha figyelembe vesszük 
az aktív korúaknak adható  segély összegét  (28.500, - 
Ft) . 

Az adminisztrációs feladatainkat is jelentősen megterheli 
a pályázatok, szerződések, elszámolások területén. 
Mégis úgy gondoljuk, hogy ha kicsi is a kereset, de a 
tartósan munkanélküliek körében jó érzés, hogy rájuk is 
szükség van, és segíthetik önkormányzatukat. 
A járókelők tapasztalhatják, hogy milyen hasznos a 
közfoglalkoztatottak munkája.

Tisztelt Sajóvámosiak!

Kitavaszodott, és örömmel tapasztaljuk, hogy sokan 
megkezdték a környezetük szépítését, parkosításokat. 
Sajnos mindig vannak olyanok, akik továbbra is 
szemetelnek, és az utak mentén kidobálják az autóból a 
különféle háztartási szemetet, építési törmeléket, és más 

Tisztelt Eb tulajdonosok!
2011. április hónapban történt 

az ebek veszettség elleni kötelező 
védőoltása. Ezt a többszörösen 
módosított 1995. évi XCIV. Tv.-
ben meghatározott  magán-
állatorvosok végezhetik. 

Az eb oltási kiskönyvnek az 
állattartó tulajdonában kell lennie, 
és esetleges kutyaharapási 
ügyben igazolni kell, hogy be 

van-e oltva a kutya.
Dr. Jochmann János állatorvos elérhetősége:
06/ 20 931-6904.
    
A lakókörnyezete nyugalma és biztonsága érdekében 
kérem Önöket, hogy az ebek tartásával kapcsolatosan 
az alábbiakat betartani szíveskedjenek:

Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség - 
esetén megkötve, zárt helyen, hogy azok ne tudjanak 
elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni.
A ház bejáratánál a harapós kutyára utaló megfelelő - 
figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon 
elhelyezni. 
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.- 
Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az ebek - 
az ingatlan határait ne hagyhassák el.
Rendszeresen történjen az állatok oltása. Hatósági - 
állatorvosunk: Dr. Jochmann János.
Amennyiben kettőnél több ebet kíván tartani, úgy azt - 
csak külön engedéllyel teheti meg, mely kérelmet a 
sajóvámosiaknak a polgármesterhez,  a  Polgármesteri 
Hivatalba kell címezni.

A többszörösen módosított 1998. évi XXVIII. Tv. 48/A.§. 
(3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat 
kötelező feladata a település területén a kóbor állatok 
befogása. Az állategészségügyi telepre történő 
beszállításnak a költsége alapján l kóbor kutya befogása, 
beszállítása közel negyvenezer forintot tesz ki. 
(telefonszám: 46/345-103) Ha a sintérek  egyetlen kóbor 
ebet sem tudnak befogni, a kiszállást akkor is meg kell 
fizetnünk. 

Az eb rendészeti tevékenység lezárásakor az érintett 
állatok életének megengedett módon való kioltásában 
(elaltatásában) a veszettség elleni szervezett védőoltást 
végző magán állatorvosok felkérésre, költségtérítés 
ellenében közreműködnek. 

elromlott háztartási eszközt. Nem szép látvány valóban.
Terveink között szerepel környezetünk tisztaságának 
megóvása érdekében egy szemét gyűjtési akció, ahol 
a település apraja-nagyja részt vehet. A lebonyolítás 
körülményeiről  majd részletesen tájékoztatjuk Önöket 
egy későbbi időpontban.

* * *
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PATAK MEDER TISZTÍTÁSA
A 2010. évi árvízi eseményekre visszagondolva 

szomorúan vettük tudomásul, hogy a Kis Sajó meder 
kotrása kimaradt a Kormányprogramból. 

Sajóvámos -Sajósenye- Sajópálfala és Arnót 
polgármestere 2011. január 21.-én közös levelet küldött 
Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár részére, hogy 
a Kormány tegye lehetővé a Kis-Sajó mederkotrását, 
illetve mélyítését a Kormányprogramba beépítetten. 

A 1280/2010. (XII. 15.) Kormányhatározat keretében 
a Kis-Sajó mederkotrására, mélyítésére nem kerülhetett 
sor, annak ellenére sem, hogy kérelmünk az érintett 
országgyűlési képviselők támogató javaslatával került a 
Vidékfejlesztési Minisztériumba.

A mederkotrás elvégzésére pályázatot fogunk 
benyújtani, melyhez megkértük a Mezőgazdasági és 
Szakigazgatási Hivataltól – a Kis-Sajó kezelőjétől - a 
szükséges hozzájárulást. A pályázati regisztráció 
megtörtént, május hónapban adjuk be közösen, mert 
mind a négy település közös érdeke a nagymértékű 
hordalékkal feltöltött Kis-Sajó mederkotrása, mélyítése.
A pályázat 5-10 %-os önrészt fog megkívánni.

JÁTSZÓTEREK RONGÁLÁSA
Az elmúlt évben 

nagy örömmel adtuk át 
településünk játszótereit. 
Sajnálatos tény, hogy 
elszaporodtak a 
rongálások, mind a 
játszótereken, mind 
pedig a köztereken 
lévő lámpatestek 

vonatkozásában. 
Kérjük tisztelt lakosainkat, hogy amennyiben látják a 

rongáló személyeket, jelentség, hogy a feljelentést az 
önkormányzat konkrét személy ellen meg tudja tenni. 
A közterületek megfigyelése érdekében kamerákat 
fogunk elhelyezni!  

A közös védekezés sokkal hatásosabb! Vigyázzunk 
értékeinkre!

2011. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Sajóvámos Község Képviselőtestülete 2011. február 

22-én elfogadta a 2011. évi költségvetését.  Szomorúan 
értékeltük, hogy a normatív támogatás évről-évre szűkül. 
Eddig még nem éltünk az  ÖNHIKI  lehetőségével, 
de sajnos kénytelenek leszünk a forráshiányos 
önkormányzatok támogatására pályázatot benyújtani.

Az általános iskolánkat 25 millió forinttal, az óvodánkat 
8-9 millió forinttal alulfinanszírozták. Ennyivel kell 
kiegészíteni saját forrásból az intézményi működéshez 
szükséges állami finanszírozást.

293.686.000 forint bevételi és ugyanennyi kiadási 
előirányzattal terveztük meg az idei költségvetésünket.

2010. évben 351.653.000 költségvetési előirányzatunk 
volt.

Az önkormányzat alulfinanszírozása egyre szorosabb 
és fegyelmezettebb gazdálkodást tesz szükségessé.

Az emelkedő élelmiszer-, energia-, és benzin árak 
jelentősen növelik a működési kiadásainkat.

2011. évben a képviselő-testület anyagiak 
hiányában úgy döntött, hogy megszünteti az Első 
alkalommal lakáshoz jutók támogatását. Az erről 
szóló rendeletünk hatályon kívül helyezésre került.

Ebben az évben is lesz beiskolázási segély, de 
csökkentett összeggel, mivel beszűkült a támogatási 
lehetőségünk mértéke.

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS
Az illegális szemétlerakás 
megszüntetése érdekében 
várjuk jelzésüket az 
eredményes hatósági 
eljárás lefolytatása céljából. 
Köszönjük.

A Diós patak: a tisztítás előtt "ilyen volt"...:

...és a tisztítás után „ilyen lett”

* * *

* * *
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NEMZETI ÜNNEP SAJÓVÁMOSONKedves Olvasóink!  

Nagy Örömmel adjuk közre, hogy településünk 
polgármesterét Komjáthy Lajosné polgármester 
asszonyt 2011. március hónapban a Vám- és 
Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
kitüntetésben részesítette.

Munkájához további erőt, egészséget kívánunk. 
Gratulálunk!

SAJÓ-BÓDVA MENTI FESZTIVÁL
Megkereste önkormányzatunkat a Sajó-Bódva 

menti Fesztivál út tematikájával kapcsolatosan a Zöld 
Kapcsolat Egyesület.

Elmondták, hogy pályázatot 
nyújtottak be, és amennyiben 
sikeres lesz, úgy várják a 
lakosság aktív részvételét.

A Sajó-Bódva menti 
fesztiválúton résztvevő települések: Szirmabesenyő, 
Sajókeresztúr, Sajóecseg, Sajóvámos, Sajósenye, és 
Boldva.

A települések falunapjaihoz csatlakozva zöld sátor 
programokat ajánlottak:

1. hulladékkezelés komposztálás
2. környezettudatos közlekedés
3. klímaváltozás
4. energia
5. zöld háztartás

A programban részt kívánunk venni. Ez vonzerőt 
jelent a szomszédos településeken élőknek is. 
Bízunk a sikeres pályázatban, és várjuk a lakosság 
érdeklődését.

1848. március 15-ére  a hagyományokhoz híven, idén 
is az Arany János Általános Iskola 4. osztályosainak 
műsorával emlékeztek községünk lakói. A műsort 
kísérő képek felidézték történelmünk nagy alakjait 
és nemzeti összetartozásunk jelképeit. A forradalom 
és szabadságharc kirobbanásától követhettük az 
eseményeket, egészen a huszárok harcáig, melyeket a 
gyerekek korhű ruhákban, versekkel, dalokkal, táncokkal 
varázsoltak elénk. Az előadás hangulatát tükrözik a 
következő képek:

Szekrényesné Földvári Éva
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ISKOLAI HÍREK

ARANY NAPOK, 2011

„Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.”
(Arany János)

Több éve tradíció már, hogy megemlékezünk iskolánk 
névadójáról, Arany Jánosról. Tanárok és diákok egyaránt 
várták, hogy a dolgos hétköznapok közé, beköszöntsön 
ez a két –számunkra – ünnepnap. Idén a diákok 
Lukács Ágnes DÖK vezető szervezésével a maguk 
megálmodta programokkal, kampánnyal pályázhattak 
a diák-igazgatói címre. A győztest a tanulók szavazati 
többséggel választották meg. Berki Nóra (4. o.) diák-
igazgató, Bencskó Boglárka (6. o.) a helyettese lett a 
tanulók voksai alapján.

Az első nap reggelén a diák-igazgató átvette az iskola 
kulcsát, s ezzel a feladatokat is az igazgatótól és a 
helyettesétől. Óralátogatásokat tartottak társaiknál, hiszen 
a „fordított napon” diáktanárok készültek fel és tartották 
a tanórákat, belekóstolva a pedagógusok munkájába. 
Majd a hagyományos Ki mit tud? –on megmérettették 
magukat a tanulók ének, zene, vers- és próza, tánc, 
valamint kézműves kategóriákban. A színvonalas, 
szórakoztató produkciók értékelése mindig nehéz 
feladat a zsűri tagjainak, akik idén: Póczos Barnabásné 
igazgatónő, a szülők képviseletében Juhászné Pásztor 
Mónika, Tötös Istvánné könyvtáros, Váradi Lajos a 
képviselő-testület tagja, valamint a Diákönkormányzat 
képviseletében Hajdu Tamás tanuló voltak. 

Az ünnepre „díszbe öltözött” iskolánk, melyről Gergely 
Éva, Kovácsné Tamás Ilona, Bodnár Judit, Bíróné 
Paul Judit, Lengyelné Béres Emese, Szekrényesné 
Földvári Éva és Takács Mária gondoskodtak. A második 
napon Arany János életének és alkotásainak ismeretéről 
vetélkedtek tanulóink. Ezután a Diákönkormányzat, 

valamint a diák-igazgató kínálata szerint, sportolhattak, 
rajzolhattak, társasjátékozhattak, és kézműves 
foglalkozáson ügyeskedhettek a tanulók, kedvük 
szerint. Újdonságként állatszépségverseny színesítette 
a programot. A mindenki által várva várt esemény, mely 
minden születésnapon jár: az ajándék. Minden tanuló 
kapott valami apróságot, de az igazi izgalom, hogy kik 
nyertek az Arany János vetélkedőn, s kik a Ki mit tud? 
győztesei, akik este a Gála műsoron az érdeklődő 
sajóvámosiaknak is bemutathatták, hogy mit tudnak. Az 
eredmények kategóriák szerint:

KÖZÖNSÉG-DÍJ: (szavazat egyenlőséggel) 
Kovács Fanni, Körmöndi Polett 5. o. (ének)
Budai Ákos, Szekrényes Ádám 6. o. (próza)

ÉNEK:
ÉnekkarI. 
Kovács Fanni, Körmöndi PolettII. 
Bartusz Bernadett, Tvergyák AnnabellaIII. 

ZENE: 
Balogh Fanni, Kiss Fanni (zongora)I. 
Bencskó Boglárka, Berki Nóra, Földeák Boglárka II. 
(furulya)
Kendrovszki Márk (gitár)III. 

MODERN TÁNC:
Kovács Dorina, Nagy Szabolcs, Molnár Szabolcs, I. 
Skrenya Alexandra,
Bencskó Boglárka, Berki Nóra, Földeák Boglárka, II. 
Kutasi Krisztina, Mádli Krisztina, Mikó Brigitta
Béres Judit, Jankovics Loretta, Mezei Renáta, Tóth III. 
Vivien
Festő Fédra, Festő Kornélia, Gombkötő Edina, IV. 
Gyöngyösi Kitti, Zentai Vanda

NÉPTÁNC:
Bencskó Boglárka, Festő Fédra, Gyöngyösi Kitti, I. 
Zentai Vanda, Bacsó Gábor, Eszenyi Martin, Spisák 
Dénes, Stefán Milán
Bencskó Blanka, Bodnár Klaudia, Csenge Friderika, II. 
Demeter Lili, Dabasi Brigitta, Dósa Fanni, Dóra 
Krisztina, Fejes Kornélia, Földeák Boglárka, Hajdu 
Zita, Hunyadi Szilvia, Lukács Brigitta, 
Bencskó Boglárka, Juhász Enikő, Kiss Fanni, Kiss III. 
Katalin, Lakatos Bettina, Mezei Barbara, Skrenya 
Alexandra, Szabó Réka, Petercsák Eszter
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ÓVODAI HÍREK
FARSANGI- és JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Igaz, hogy már beköszöntött a régen várt jó idő és 
tagadhatatlanul itt a tavasz. Ezért az óvodás gyermekekkel 
már a húsvéti ünnepekre és az édesanyák, nagymamák 
köszöntésére készülődünk versekkel, énekekkel, 
apró ajándékokkal. Mégis meg kell említenem, hogy 
az elmúlt időszakban két fontos esemény is zajlott 
intézményünkben.

FELSŐS FARSANGI BÁL
Iskolánkban hagyomány, hogy minden évben 

megrendezzük a gyermekek kedvelt télbúcsúztató és 
tavaszköszöntő táncos mulatságát. A felső tagozatosok 
farsangja idén február 11-én került megrendezésre, 
melyre már hetekkel előtte készülődtek a tanulók szép és 
ötletes jelmezekkel.

A nyitó táncot a hetedik osztályos lányok adták elő, 
majd a jelmezesek felvonulása következett, melyet a zsűri 
értékelt. Szavazatuk alapján a következő eredmények 
születtek:

Egyéni kategóriában 1. helyezést ért el Eszenyi Martin 
6. osztályos tanuló. 2. lett Kossuth Petra és Lakatos 
Fanni az 5. osztályból, akik óriás bébiknek öltöztek be.

Csoportos kategóriában 1. helyet a 6 osztályosok 
szerezték, akik Bagdadból érkeztek hozzánk araboknak 
öltözve. Másodikok lettek a 8. osztályos tanulók a 
tanárparódiájukkal. Harmadik helyezést az 5. osztályos 
lányok értek el, akik kánkánt táncoltak.

Ezután tánc következett, majd a tombolasorsolás, amit 
már mindenki nagyon várt.

A bál végén Balogh Fannit szívkirálynőnek és 
Kendrovszki Márkot szívkirálynak választották meg a 
többiek szívcédula-szavazással.

Köszönöm kollégáimnak és a szülőknek az 
előkészületekben és a lebonyolításban végzett 
munkájukat.

Remélem, hogy ez a farsang is emlékezetes marad 
minden gyermek számára.

Kendrovszkiné Takács Tímea pedagógus

KÉZMŰVES:
Szabolcsik Renáta (gyöngyfűzés)I. 
Németh Enikő (fafaragás)II. 
Kovács Fanni (origami)III. 
Kriston Bettina (gyöngyfűzés)IV. 

VERS-PRÓZA:
Budai Ákos, Szekrényes ÁdámI. 
Pálinkás GergőII. 
Burka MátéIII. 

Külön-díj: Csiszár Dániel

A felnőttek a belépő- és pártolójegyek megvásárlásával 
gyarapíthatták iskolánk alapítványát. A belépőjegyek 
idén is lehetőséget kínáltak a nézőknek arra, hogy 
megszavazzák a Közönség-díjat. Köszönjük Tötös 
Istvánnénak és Kelemen Gábornak, a Közösségi Ház 
munkatársainak odaadó segítségét! Örülünk, hogy sokan 
voltak kíváncsiak – felnőttek és gyerekek – tanulóinkra, 
akik lelkesen és szeretettel készültek, és sokaknak 
köszönhettük meg pártoló támogatásukat!

Lukács Ágnes

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
Tisztelt sajóvámosi és sajósenyei lakosok!

A sajóvámosi Arany János Általános Iskola nevében 
köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik 
pártoló- és belépőjegy vásárlásával támogatták 
alapítványunkat és megjelenésükkel megtisztelték Gála 
műsorunkat.

Gyermekeink jutalmazásához tárgyi felajánlásaikkal 
hozzájárultak:
Csiszár István
Földeákné Takács Zsuzsa
Hudiné Juhász Anna
Pálinkás Istvánné
Simonyiné Duber Mária
Tamásné Pásztor Mónika
Tamás Kálmán
ifj.Váradi Lajos 
Szatmári- Ízek Kft.

Pénzadománnyal támogatták alapítványunkat:
Budainé Oláh Eszter
Festő Tamás
Hardi Jánosné
Komjáthy Lajosné
Kovácsné Tamás Ilona
Lévai István
Póczos Barnabásné
Ifj. Váradi Lajos
Váradi Lajosné
Virág Brigitta
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

Sajóvámosi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma
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Az első a gyermekek részére szervezett farsangi bál, 
ami február 25.-én került megrendezésre az ovisok nem 
kis örömére. Már hetek óta a bálról és a jelmezeikről 
meséltek és alig várták, hogy végre bekövetkezzen a 
várva-várt nap. Ötletes, gyönyörű jelmezeket készítettek 
a szülők, nagyszülők, amit csillogó szemmel, büszkén 
viseltek a gyermekek a délután folyamán. A jelmezes 
felvonulás után izgatottan figyelték a tombolahúzást, 
boldogok voltak, ha sikerült nyerni, akinek mégsem, 
az a zsákbamacskával vigasztalódott és a meglepetés 
vendéggel, Sanyi bohóccal és társával, akik még jobban 
fokozták a délután hangulatát.

Azóta is gyakran felemlegetik a gyerekek a farsangi 
eseményeket, jelmezeket, nyereményeket, ami reméljük, 
kellemes élményként marad meg emlékezetükben.

A  másik programunk március 05.-én a felnőttek részére 
és az óvodánk javára rendezett jótékonysági bál volt, 
amely már több éves hagyomány intézményünkben.

Két cél vezérelt minket, óvodai dolgozókat és a szülői 
munkaközösséget a bál megszervezésénél az egyik:

- hogy érdekes fejlesztő eszközöket vagy játékot 
vásároljunk az óvodás gyermekek részére. 

- A másik hogy a szülők egymást és az óvónőket kicsit 
más oldalról is megismerjék.

Úgy gondoljuk mind a két célunkat sikerült megvalósítani, 
hiszen a szülők ”Retró” táncos fellépése, amire hetekig 
készültek és az óvónők zenés humoros jelenete nagy 
sikert aratott. Ami teljesen meghatározta és elősegítette 
a bál hajnalig tartó fergeteges hangulatát. A jó hangulat 
bizonyítéka az is, hogy már többen megjegyezték: ”…ezt 
jövőre meg kell ismételnünk!”

A bál nettó bevétele 225.000 Ft lett, mely összeg 
felhasználására az óvoda felújítása után kerül sor, 
amelyről később adunk tájékoztatást.

Végezetül engedjék meg, hogy a Napközi Otthonos 
Óvodába járó gyermekek, a dolgozók és a Szülői 
munkaközösség nevében köszönetünket fejezzük ki:

azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték és  -
belépőjegyet vásároltak rendezvényünkre,
a tombola ajándékokat felajánló és pártoló jegyeket  -
vásárló szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak, 
ismerősöknek, óvodai dolgozóknak, önkormányzati 
képviselőknek, polgármesterasszonynak, 
körjegyzőasszonynak, vállalkozóknak / Háziasszonyok 
boltja, Gazda bolt, Jobb mint otthon söröző, Kozmetika 
-szolárium üzlet/,
a szervezésben és a műsoros szereplésben résztvevő,  -
szülőknek és óvónőknek,
a Kossuth Közösségi Ház dolgozóinak, -
az Önkormányzat karbantartó csoportjának, -
a Napközi Otthonos Konyha dolgozóinak a nagyon  -
finom és ízletes vacsoráért..

Lipéczné Iván Katalin óvodavezető
Óvonénik, dadusnénik és az óvodás gyerekek
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Szeretet, törődés, gondoskodás – a legtöbb, amit egy 
gyermeknek adhatunk.

A gyermek a család legnagyobb kincse, vigyázunk rá, 
jövőjét, egészségét féltjük, óvjuk. De hogy miként, az nem 
mindegy. Abban, hogy a felnövő nemzedék életkilátásai 
javuljanak, s számukra mind több egészséges életévet 
biztosíthassunk, egy új szűrővizsgálati rendszer segíthet. 
Az Egészségügyi Minisztérium kialakította az új rendszer 
működési feltételeit, de a gyakorlati megvalósuláshoz 
elengedhetetlen a szülő segítsége.

A nagykorúságig, azaz 18 éves korig a 
szűrővizsgálatok kötelezőek. Ezzel természetesen 
nem a szülők rendelkezési jogát szeretnénk korlátozni, 
hanem elsődleges szempontnak tekintjük gyermekeink 
egészséghez való jogát.

Az újszülöttnél még a kórházban elvégeznek 
bizonyos vizsgálatokat, amelyeknek legfontosabb 
célja, hogy időben felismerjék az alapvető fejlődési 
rendellenességeket, így az idegrendszeri, mozgásszervi 
és anyagcserezavarokat.

A további szűrővizsgálatokat már a gyermek háziorvosa 
és védőnője végzi, miután erről értesítjük a családokat, 
az egy, három és hathónapos, illetve egy éves korban 
végzett vizsgálatok célja, hogy ellenőrizzük a gyermek 
szellemi és testi fejlődését. Később, egy és hat éves kor 
között évente követik egymást azok a szűrővizsgálatok, 
amelyek a testi és szellemi fejlődés mellett a mozgás, 
mint koordinált idegi tevékenység és a mozgásszervek 
fejlődésére is irányulnak. A gerincproblémák, lúdtalp 
minél korábbi felismerése a gyermek felnőttkorra is kiható 
mozgáskultúrájának kialakulását segíti, míg a mentális 
vizsgálatok arra keresik a választ, hogy a kisgyermek 
mennyire képes beilleszkedni, illetve küzd-e magatartási 
zavarokkal.  

Ötévesen már az iskolaérettséget vizsgáljuk, a szellemi 
és testi képességek felmérésével. Majd egészen 18 
éves korig kétévente ismétlődnek a szűrővizsgálatok. 
A hangsúlyt ekkor a testi és a szellemi fejlődés, a 
közösségbe való beilleszkedés mellett a tanulási 
zavarok, mozgásszervi eltérések felfedezésére tesszük. 
Ha például a magatartási zavarokat időben észleljük, az 
segíthet a későbbi alkohol-, vagy kábítószer fogyasztás 
megelőzésében. Ebben az időszakban nagyon fontos a 
szív- és érrendszeri betegségekre, a cukorbetegségre 

EGÉSZSÉGÜGYEGYHÁZI HÍREK
EGYETEMES IMAHÉT

Különleges hangulata van 
azoknak az estéknek, amikor 
a keresztények egységéért 
imádkozunk és énekelünk 
az ökumenikus imahéten 
templomainkban is.

Öt estén át, - január 17-
től - 21-ig – együtt alkottunk 
közösséget, testvéri jobbot 
nyújtva egymásnak.

Ezeken a lelkiekben 
felemelő alkalmakon, újra tanúságot tettünk Jézus 
Krisztus tanítása mellett estéről –estére.

Lelkészeink prédikációi, igeolvasásuk, az ősi vallások 
és az egység felé való törekvésre irányították ismét 
figyelmünket.

Bizonyosan örömmel láttuk, hogy templomaink minden 
este megteltek, ahol vallásos buzgalommal énekeltünk 
és imádkoztunk másokért-, mindannyiunkért.

Már régóta tudjuk- számunkra kedves falvainkban is-, 
hogy sokkal több minden összeköt bennünket, mint ami 
talán szétválaszt.

Mind jobban megismerjük egymás liturgiáját, az 
énekeket, és az imádságokat: az Istenbe vetett hit 
alázatát.

Ezeken az estéken kiegészült az imahét a református 
vegyes kórus szolgálatával, amely kórus mindegyik 
templomba kapott meghívást.

A hosszú idő után újra szerveződött kórusról talán 
annyi elmondható, hogy az augusztusi – első alkalom 
után az énekkar rájött, hogy a közös éneklés szeretete 
gazdagabbá és tartalmasabbá teheti életünket.

A nyitott kórusban 25 fő énekel, nagyobb részben 
reformátusok, de hála Istennek római- és görög 
katolikussokkal is bővültünk, akik Sajópálfaláról és 
Sajósenyéről jönnek Istent dicsőíteni.

A kórus vezetője: Taskó Márta, aki a Lévay József 
Református Gimnázium és Diákotthonban- biológia-
kémia szakos tanár, és aki nem mellesleg Sajósenyéről 
jár át a vasárnap délutáni próbákra.

A szíveket és lelkeket gazdagító istentiszteletek után az 
egyházak vezetői, előljárói egy-egy közösen elfogyasztott 
szerény vendéglátásnak is részesei lehettek, amelyek 
további jó alkalmakat teremtettek a közösségek 
kapcsolatának további erősítésére is.

A karácsonykor megcsillanó fények továbbvitele, a lelki 
esték újbóli megélése a folytatásban jövőre: csak rajtunk 
múlik!
Adja Isten, hogy így legyen!

Lejegyezte: Csiszár József 
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- csak az engedélyezési procedúrán kell átesni, és 
máris megindulhat a kialakítás. A területet körbekerítik, 
méghozzá a tervek szerint olyan mobil kerítéssel, 
amely gyorsan telepíthető, de szükség esetén könnyen 
mozgatható is. 

A beruházáshoz tartozik majd egy konténermosó 
165 m2-en, illetve újra lesz kisállatpiac is 345 m2-en. 
Mindkettőt a jelenlegi nagy parkoló hátsó sarkában, a 
régi kisállatpiac helyén alakítják ki. A megbeszéléseken 
részt vesz a Magyarok Szövetsége is, így jómagam 
is. Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy reményeink 
szerint időnként lesz a más városokban már jól bejáratott 
„magyarok vására” is a piacon, amelyen a magyar 
kézműves termékek is megjelennek majd a klasszikus 
piaci áruk mellett. Remélem, mindenki örömére szolgál, 
hogy a kis- és őstermelők, így a Sajóvámosiak is, a 
következő időkben most már biztosan helyet fognak kapni 
portékájuk árusítására, problémamentesen, kulturált 
körülmények között. Így hát biztatok mindenkit, hogy házi 
kertjeit ültesse be „falusi minőségű” zöldséggel, ültessünk 
gyümölcsfát, ezzel jó élelmiszerhez jutnak gyermekeink, 
unokáink is, a felesleget pedig el lehet majd adni, 
kiegészítve ezzel a háztartás költségeit. 

Fodor László vezető falugazdásszal egyetértésben 
illetve segítségével Sajóvámost is bekapcsoljuk a Zöld 
Falu Programba. Gazdaudvart illetve gazdaudvarokat 
kívánunk létrehozni. Szeretnék tájékoztatni mindenkit 
a már jól működő www.csaladellato.hu Magyarok 
Szövetsége kezdeményezéséről, ahol jelenleg is jó falusi 
minőségű élelmiszerek megrendelhetők, beszerezhetők. 

Ha bárkinek segítségre van szüksége, vagy kérdése 
van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérdezzen, a 
tamacsiker @freemail.hu címen, vagy
a 06-30-3125-174 telefonszámon.

Tisztelettel: Tamás Kálmán képviselő

ÚJ ŐSTERMELŐI PIAC NYÍLIK 
MISKOLCON

Új őstermelői piac 
épül heteken belül 
a Búza téren. A 
vásárcsarnok illetve 
a piac felújítása 
után problémaként 
merült fel, hogy 
az őstermelők 
kiszorultak a területről 
és nem tudnak hol 
árusítani. E helyzet megoldására ült össze kerekasztal 
megbeszélésre Kriza Ákos Miskolc polgármestere, 
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft munkatársai, valamint 
a Magyarok Szövetsége képviselői, jómagamat is 
beleértve. Újra igazi őstermelői piac valósulhat meg a 
Búza téren, amely visszaadja a piaci vásárlás élményét, 
és az őstermelőknek lehetőséget biztosít az árusításra. 
Kriza Ákos Miskolc polgármestere mindannyiunkkal 
egyetértve elmondta, a legfontosabbnak azt tartja, 
hogy a vidéki emberek friss termékeket fognak árulni, 
amelyeket a város környékén termelnek, állítanak elő. 
Ezzel az őstermelőknek segíteni tudnak portékájuk 
értékesítésében. A polgármester megengedhetetlennek 
nevezte, hogy idős termelőknek a járdaszigeten dugdosva 
kelljen árusítani. Ezt meg akarják előzni illetve szüntetni. 
Ugyanakkor az sem jó, ha zsúfolt helyen, egymást 
lökdösve kell vásárolni, egy piacnak tér kell, s egyben 
a régi hangulatot is vissza tudják állítani. Kriza Ákos 
elmondta, hogy megfelelő lehetőséget és teret biztosítva 
az őstermelők és a vásárlók igényeit is ki lehet elégíteni. 

Az őstermelői piacot a régi virágpiac helyén, a Kertész 
Áruház mellett jelölték ki, mintegy 1535 m2-en. 154 
asztalon lesz lehetőség az árusításra, melyből 140 
lesz fedett. A terület aszfaltos, és a vízelvezetés ill. a 
közműellátottság is megoldott, így - mint Perecsenyi 
Attila, a Városgazda ügyvezető igazgatója elmondta 

hajlamosító örökletes tényezők, aktuális életkörülmények, 
a daganatos és más rosszindulatú betegségekre való 
családi hajlam, de ugyanúgy a már gyermekkorban a 
bőrön megjelenő festékes anyajegyek kiszűrése, annak 
érdekében, hogy a gyermek időben szakorvosi kezekbe, 
folyamatos ellenőrzés alá kerülhessen.

Ennek a rendszernek két célja van, két eredményt kíván 
elérni. Először is azt, hogy a kisebb-nagyobb tünetek 
kiszűrésével megelőzhető legyen a komolyabb betegség 
kialakulása, ha arra mód van. Másodsorban a vizsgálatok 
a szülőket, a felnövő újabb - és újabb generációkat 
felkészíti a betegségek jeleinek, korai tüneteinek 
észlelésére, így sokkal nagyobb eséllyel vehetjük fel a 
harcot a betegségek ellen, együtt közösen.

Ezúton szeretném megköszönni azt a kedves 
fogadtatást, minden sajóvámosi kismamának, szülőnek 
és gyermeknek, amit helyettesítő védőnőként kaptam 
tőletek.

Kubiczki Szilvia  helyettes védőnő

MOZAIK

MEGJELENT A
„SAJÓVÁMOS TÖRTÉNETE”

CÍMŰ KÖNYV 

2010. október 1-én megjelent a 
„Sajóvámos Történe” című könyv.  
A településtörténeti kiadvány sok 
hasznos információval, leírással 
és képpel mutatja be településünk 
történetét, fejlődését a kezdetektől 
egészen 2010-ig.

Sajóvámos történetének 
megismerése érdekében 
ajánljuk e könyvet Sajóvámos 
idősebbjeinek az emlékezéshez, 
a múlt felidézéséhez, ajánljuk a 
fiataljainknak, a tanuláshoz, a 
tisztánlátáshoz és tapasztalatszerzés céljából.

A könyv megvásárolható: a Kossuth Közösségi 
Házban, nyitvatartási idő alatt: Kelemen Gábor megbízott 
vezetőnél, vagy Tötös Istvánné könyvtárosnál.
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LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI 
INFORMÁCIÓS RENDSZER

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2011. MÁRCIUS

Megtörtént eset:
A történet főszereplője 

középkorú házaspár akik 
egyik nap csábító ajánlatot 
tartalmazó szórólapot 
találtak postaládájukban. 
Ausztriába, egy 
c s o k o l á d é g y á r b a 
mehetnek el, szinte 
ingyen külön busszal, 
ahol termékbemutatón akciós vásárlást biztosítanak. A 
jelentkezőket egy magyarországi határ közeli községbe 
szállította a szervezőcég, ahol megkezdődött az edények 
termékbemutatója a többségében nyugdíjas hallgatóság 
részére. A „nélkülözhetetlen” konyhai felszerelési tárgyak 
ára igencsak borsos volt 500 ezer Ft, majd a csábító 
ajánlattevő percek alatt lecsökkentette 180 ezer forintig, 
melyek után úgy tűnhetett megéri megvenni. Ezek után 
aláírták a szerződést, megrendelték az edényeket, majd 
következett az ajánlatok között a 100 ezer Ft-os táplálék 
kiegészítőszer, és a méregdrága főzőlap. A nap végeztével 
hazaérkeztek, ahol becsapott károsult férfi első dolga volt 
rákeresni az Interneten az általa megrendelt árúra, melyek 
valós ára negyede volt annak amiért rásózták. Ezek után 
hívta a megadott telefonszámot, hogy visszamondja a 
szerződést, de senkit sem tudott elérni, a cégről kiderült 
építőipari tevékenységet folytat. 

Hasonló történetek szinte naponta megismétlődnek 
melyek során elsősorban idős jóhiszemű, de tájékozatlan 
embereket károsítanak meg. A termékbemutatók vagy 
utazással egybekötött árubemutatók során a szokatlanul 
előzékeny előadók megtévesztik az embereket részben 
azzal, hogy olyan jellemzőkkel ruházzák fel termékeiket 
– gyógyító erővel bíró használati eszközök melyekkel 
valójában nem rendelkeznek. Esetenként nem valós 
nyereményekkel –

külföldi jutalom utak- szédítik el a hálójukba került 
személyeket. Másrészt nem tájékoztatják a jelenlévőket az 
őket megillető jogaikról, sőt amikor az ügyfél meggondolja 
magát és vissza akar lépni az üzlettől, megfenyegetik 
különféle módon. Durva esetek is előfordulnak, amikor a 
bemutató közben bezárták a helyiség ajtaját, vagy más 
módon agresszíven viselkedtek a cég képviselői annak 
érdekében, hogy szerződéskötést kierőszakolják.

 A vevő a termék megvásárlása esetén annak 
kézhezvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás 
nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállás esetén nem 
kell hivatkozni a termék, vagy szolgáltatás tekintetében 
minőségi kifogásra.  A vállalkozás köteles legkésőbb 
a szerződés megkötése időpontjában a fogyasztót 
írásban tájékoztatni elállási jogáról, amennyiben 
ezen kötelezettségének nem tesz eleget a szerződés 
semmisnek minősül, jogi értelemben nem minősül 
létrejöttnek. A fogyasztóbarát jogi szabályozás ellenére 
ajánlatos az ilyen üzletkötések alkalmával a szerződések 
alapos olvasása és értelmezése után nyilatkozni és 
aláírni, mert ezzel megelőzhetjük azt, hogy károsulttá 
váljunk Természetesen fontos, hogy az aláírt szerződés 
egy példányát elkérjük, mert azon fontos információk 
lehetnek.

A jövőben szükséges megerősíteni a hatósági 
jogköröket, és tovább szigorítani a meglévő jogi

szabályozást, a szakemberek szerint megfontolás 
tárgyává kellene tenni, hogy növeljék az elállási jog 
időtartamát , illetőleg összehangolni az ellenőrzést 
folytató szervek együttműködését. Az utóbbi időszakban 
a Borsod megyei Rendőr főkapitányság rendőrei közös 
akcióban vettek részt a Fogyasztóvédelmi Hatóság 
ellenőrzésiben a jogszerűtlenségek kiszűrésében.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNY MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37

Email: bbalap@hu.inter.net

Termékbemutatók - átverések, blöffök, avagy 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

A jogi szabályozás rendje: A termékbemutatókat 
jelenleg a 213/2008. (VIII.29.) számú Kormány rendelet 
szabályozza, mely tevékenység az üzleten kívül 
fogyasztóval kötött szerződésnek minősül az úgynevezett 
üzleten kívüli értékesítési forma.

Mit tehetünk és hová fordulhatunk a felmerült 
panasszal? Elsősorban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatósághoz, illetve a Gazdasági Versenyhivatal 
felé lehet fordulni, mely szervek jogosultak eljárni a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény , 
valamint a már megemlítet kormányrendelet alapján. http://
www.akontroll.hu/userfiles/file/ujsag/200911_akontroll.
pdf érdemes lapozgatni az Országos fogyasztóvédelmi 
újságot, mely sok hasznos információt tartalmaz.



A Megyei II. osztály
2011. évi tavaszi szezonjának mérkőzései

A megadott időpontok előtt 2 órával korábban  ifjúsági mérkőzés

Időpont Csapatok Mérkőzés
17 2011.03.13 vasárnap 14:30 Sajóvámos Sajószöged 3-1
18 2011.03.20 vasárnap 16:00 Szentistván Sajóvámos 0-4
19 2011.03.26 szombat 15:00 Tiszakeszi Sajóvámos 2-0
20 2011.04.03 vasárnap 16:30 Sajóvámos Bükkzsérc 1-3
21 2011.04.10 vasárnap 14:30 Vatta Sajóvámos 4-2
22 2011.04.16 vasárnap 17:00 Sajóvámos Tibolddaróc 0-0
23 2011.04.23 szombat 17:00 Mezőkeresztes Sajóvámos nincs lejátszva

24 2011.05.01 vasárnap 17:00 Sajóvámos Nyírjes-
Szirma nincs lejátszva

25 2011.05.07 szombat 17:00 Bogács Sajóvámos nincs lejátszva
26 2011.05.15 vasárnap 17:00 Sajósenye Sajóvámos nincs lejátszva
27 2011.05.22 vasárnap 17:00 Harsány Sajóvámos nincs lejátszva
28 2011.05.29 vasárnap 17:00 Sajóvámos Emőd nincs lejátszva
29 2011.06.05 vasárnap 17:00 Szirmabesenyő Sajóvámos nincs lejátszva
30 2011.06.11 szombat 17:00 Sajóvámos Megyaszó nincs lejátszva
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TAVASZI KÖNYVAJÁNLÓ

A Szépség és a Szörnyeteg-ké-
peskönyv
Barbier, Frédéric: A média törté-
nete
Christie, Agatha: A kristálytükör 
meghasadt
Cronin, Justin: A szabadulás
Cziegler Orsolya: Egyedül nevelem
Gál Halász Anna: Ha fogod a kezem: a könnyező Szűz-
anya szeretetében
Gál Halász Anna: Nagyi mesélj még
Horváth Mária: Bevezetés a házi ápolás világába
Kampusch Natascha: 3096 nap
Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén
Lázár Zsófia: Bogármese
Martin, Jill: Öltözködés

Nagy Lajos: Képtelen természetrajz és más karcolatok
Navigátor: kortárs gyermekirodalmi lexikon
Sparks, Nicholas: Az utolsó dal
Steinhorst, Stefanie: A világűr (Mi-micsoda junior)
Szervezés és logisztika
Szlovákia – Csehország: Útikönyvek
Varró Dániel: Akinek a lába hatos: korszerű mondókák 
kisbabáknak
Vujity Tvrtko: Búcsú a pokoltól….és ami azóta történt

AJÁNLÓ FOLYÓIRATOKBÓL:

Autókatalógus 
Csodakert - kertészkedés
Ifjúsági Magazin - fiatalok lapja
Motorkatalógus 
Nők Lapja -konyha
Szép Házak - lakáskultúra
Szivárvány - gyermekmagazin

SPORT - LABDARÚGÁS

Vatta - Sajóvámos labdarúgó mérkőzés
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TAVASZ SAJÓVÁMOSON

Húsvéti ünnepről, húsvéti szokásokról!

A Húsvét a tavaszi ünnepkör legjelesebb ünnepe. Nem esik minden évben ugyanarra a napra, 
mint pl. karácsony. A húsvét március 22-e és április 25-e közötti ünnep. Pontos időpontja attól 
függ, hogy mikor van a március 21-ét (tavaszi napéjegyenlőséget) követő első holdtölte. Az ettől 
számított első vasárnap húsvét első napja.

A húsvét a keresztény emberek legnagyobb ünnepei közé tartozik, mert ekkor ünneplik Krisztus 
feltámadását, aki kereszthalált halt az emberekért.

Húsvét vasárnapján a népi hit szerint tilos a munka. Ezen a napon jellegzetes ételeket fogyasztanak: 
sonkát, tojást, kalácsot és húsvéti bort.

Legjellemzőbb népszokás húsvét hétfőn a locsolkodás. Ennek az alapja a víz tisztító erejébe 
vetett hit. Régebben a legények a kút tiszta vizével öntötték le a lányokat, miközben versikéket, 

rigmusokat mondtak. A locsoló fiúkat, férfiakat ellenszolgáltatásként sonkával, tojással és borral vendégelik meg. A 
kölnivel történő locsolkodás napjaink szokása.

„Hímes” tojás
A tojás egész Európában a termékenység jelképe.  A húsvét egyik legnépszerűbb szokása a tojásfestés. A locsolkodó 
fiúknak a megvendégelésen kívül ún. hímes tojás is járt. 
A tojások festése, díszítése a lányok dolga volt. A tojásokat régen házi festőanyagokkal színezték, pl. leggyakrabban 
hagymalevél főzetével. Erre viasszal rajzoltak formákat, vagy belekarcolták a mintákat.

Locsolóversek
Húsvét másnapján,
régi szokás szerint,
fogadják szívesen
az öntöző legényt.

Én még a legénységhez
igaz, kicsi vagyok,

de azért öntöző legénynek
mégis csak felcsapok.

Esztendő ilyenkor
megint csak itt vagyok,

ha e locsolásért
piros tojást kapok! 

 Kellemes és boldog
Ünnepet kívánok

Öntözködni jöttem,
Hol vannak a lányok?

Rózsavizet hoztam,
Csak nem féltek tőle?
Gyertek hát közelebb

Hadd adjak belőle.

Ajtó mögött állok,
piros tojást várok.

Ha nem adnak párjával,
elszökök a lányával. 

H Ú S V É T

Ámon Ágnes: Anyák napjára
Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen.
Édesanyám felett arany fénye lengjen.

Ébresztem a kertet, minden fának ágát,
Bontsa ki érette legszebbik virágát.

Ébresztem a rigót s a vidám cinegét,
dalolja mindegyik legszebbik énekét.

Ébresztem a szívem, forróbban dobogjon,
az én Édesanyám mindig mosolyogjon! 

Szeretettel
köszöntjük az 

Édesanyákat és a 
Nagymamákat!


