
A KARÁCSONYFA TÖRTÉNETE
A legszebb ünnepi szimbólum a

karácsonyfa, amely, bármely hihetetlen, alig 
400 éve jelent meg a keresztény vi-
lágban. Ez azonban nem zárja ki, 
hogy a karácsonyfa gyökerei nem 
az elmúlt évezredekbe nyúljanak 
vissza. A régi rómaiak például 
babérkoszorút díszítettek fel, 
ami az élet megújulásának jel-
képe volt.

A karácsonyfa mai vál-
tozata Németországból 
származik. Feltehetően 
Luther Márton, a protes-
táns vallásreformer állí-
tott először karácsony-
fát. A XVII. századra a 
német evangélikusok 
körébe a karácsonyfa 
már jórészt tradícióvá vált. Magyarországon a XIX. szá-
zad második felében vált igazán hagyománnyá fenyő-
fát díszíteni. Hazánkban az első óvoda megalapítója, 
Brunszvik Teréz állított először karácsonyfát 1824-ben. 
De igazán csak 1867 után terjedt el, először csak a ne-
mesi és a nagypolgári lakásokban, majd kis idő múlva a 
társadalom széles körében.

A karácsonyfadísz kezdetben alma, dió, mézeska-
lács, gyertya volt. A karácsonyfa díszítése sokat válto-
zott az elmúlt évek alatt. A korábbi díszeket felváltották 

a szupermarketekbe kapható színes 
üveggömbök, szalagok, fából vagy 
textíliából készített díszek, vagy akár 
a szaloncukor. A gyertya helyett napja-
inkban inkább égősort használnak, ami 
lehet színes, fehér de akár zenélhet is. 
A díszek nagyválasztékából mindenki 
megtalálhatja, a számára leginkább 
tetsző darabokat, így mindenki kará-
csonyfája olyan lehet,  amilyennek 
mindig is megálmodta.

2011. december
XVII. évfolyam 3. szám

Tisztelt
Olvasóink!
Kedves 
Sajóvámosiak!

Az év utolsó
Kisbíró számában 
engedjék meg, 
hogy áldott, békés 
ünnepeket kívánjak 
valamennyiüknek.

„Csillagfényes álmaid váljanak valóra,
Legyen ünnep lelkednek minden nap és óra.

Kerülje a bánat örökre el házad,
Érjen annyi boldogság, mit

Ember kívánhat!
Boldog Karácsonyi Ünnepeket!”

Komjáthy Lajosné
polgármester

DE JÓ LENNE SZÁNKÓZNI!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

* * *

* * *

KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGI
BESZÁMOLÓ

Önkormányzatunk a 2011. november 29-i ülésén fo-
gadta el a közrend és közbiztonságról szóló beszá-
molókat. Részt vett az ülésen a Miskolci Rendőrka-
pitányság részéről Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes 
kapitányságvezető, Ondreák Ferenc Péter r. hadnagy, 
megbízott őrsparancsnok, valamint Gergely Ferenc 
r.tzls. körzeti megbízott.

A 2011. évi beszámolóból megtudhattuk, hogy 2009-
ben megalakult a Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztály Sajóbábonyi Rendőrőrse, ahová betagozódott 
a korábbi szirmabesenyői KMB csoport is, és most 
már az őrs állománya látja el Sajóvámos és még öt 
település közbiztonsági feladatait.

Az őrsön 10 fő hivatásos rendőr dolgozik. Munká-
jukban fő hangsúlyt kapott a bűncselekmények megelő-
zése, az áldozattá válás körülményeinek feltárása és 
megszüntetése. Fontosnak tartják a lakosságtól kapott 
visszajelzéseket, hogy az emberek biztonságérzete ki-
elégítő legyen.

Főként a besurranó tolvajokra kell figyelniük, mert ezek 
a trükkös tolvajok elszaporodtak a környéken.

A kapitányság részéről ígéretet kaptunk arra, hogy szó-
ró anyagokkal, egy-két újságcikkel felhívják a lakosok fi-
gyelmét a veszélyes szituációkra.

A 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma 
Sajóvámos község adataiban: 2213 fő lélekszám alap-
ján 2008. évben 1852, 2009. évben 1129, míg 2010. év-
ben 858.

A fiatalkorúak bűnözése fellendült, legyen az a jármű-
vekkel történő közlekedés olyan formája, mely a köz-
ségben lakók nyugalmát zavarják, vagy a társadalmi 
együttélés szabályait is figyelmen kívül hagyó garázda vi-
selkedésmódok. Ennek okai közé tartozik tapasztalataink 
szerint, hogy a szülők nem tudnak kellő időt és figyelmet 
fordítani, a gyermekek napközbeni tevékenységeire, esti, 
éjszakai kimaradásaira, a gyermekeik baráti társaságá-
nak megismerésére. Ennek során a túlságosan is ráérő, 
és nem kontrollált- esetekben már-már deviáns- gyermek 
a községben élik ki a felgyülemlett energiájukat, ebből 
adódóan követnek el egyre súlyosabb, agresszívabb 
bűncselekményeket.

Ennek  orvoslása érdekében, nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a fiatalok iskolai és a családi nevelésére, a pre-
vencióra, hogy gyermekeinkből ne váljon bűnöző.

Az „Iskola Rendőre” program keretében próbálnak 
segítséget nyújtani a gyermekkorú és fiatalkorú gyerme-
kek morális nevelésében. A program célja az iskolák és a 
rendőrség között a szoros, folyamatos kapcsolat kialakí-
tása, a tanulók rendszeres felvilágosítása a rájuk leselke-
dő veszélyek elkerülése, elhárítása érdekében.

A rendőrségi beszámoló mellett a Sajóvámosi Polgár-
őrség részéről Szokircsák István polgárőr parancsnok 
is beszámolt az éves munkájukról.

A polgárőrség személyi állománya 27 fő, melyből 
7 nő, és 20 férfi. Tevékenységük jelentős részét képez-
te a folyamatos és rendszeres járőrözésen túl a községi 

rendezvénybiztosítási feladatok ellátása. Az önkormány-
zat, a művelődési, civil szervezeti kéréseknek eleget téve 
nyújtottak segítséget a rend fenntartásában, az esetleges 
útlezárások miatt közlekedés betartatásában, stb.

A parancsnok elmondta a beszámolójában, hogy foko-
zott gondot fordítottak az áldozattá válás megelőzésé-
ben, az egyedül élő, idős asszonyok nyugalmának meg-
teremtése, a talált tárgyak (pl. kerékpár) polgárőri irodába 
szállítására, és  a jogos tulajdonosnak történő visszaszol-
gáltatására.

Munkájukat a képviselő-testület eredményesnek és 
hasznosnak ítélte. 

Ehhez  kapcsolódóan számolt be a mezőőr, aki el-
mondta, hogy sok esetben a tulajdon elleni szabálysér-
tések sértettjei nem teszik meg a feljelentést, mert a ha-
táskör változása miatt a Miskolci Bíróságra kell járniuk az 
eljárás lefolytatása érdekében.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a mezőőr, a polgárőr, 
a rendőr munkáját, mert csakis így tudunk vigyázni tele-
pülésünkre, a „Béke szigetére.”

2011. november 29-i TESTÜLETI ÜLÉS
Ezen az ülésen került sor a 2012. évi tervkoncepció 

elfogadására és a három-negyedéves gazdálkodás 
megvitatására.

Önkormányzatunk 2011. évben forráshiányos lett, 
hitel felvételére azonban nem kényszerültünk. A számta-
lan fejlesztés ellenére is sikerült megőrizni a biztonságos 
gazdálkodást.

Év vége felé közeledve a teljesítés valamennyi szak-
feladaton belül az előirányzatnak megfelelően alakult.
Köszönhető ez az energia takarékos működtetésnek (ön-
kormányzat intézményeinél: hivatal, óvoda, iskola- szige-
telés, nyílászáró csere, tetőszerekezet felújítás, stb.)

SAJÓVÁMOSI UTAK FELÚJÍTÁSA

Tisztelt Sajóvámosiak!
2010. június hónapban az önkormányzat tulajdo-

nában lévő utak aszfaltburkolatában és az útpadkában 
keletkezett árvíz okozta károk miatt szükségessé váló 
helyreállítási munkálatokra vis maior támogatást igé-
nyeltünk. A helyreállítás teljes költsége 18.209.500,-Ft, 
melyhez 16.380.000,-Ft vis maior támogatást, valamint 
1.829.500,-Ft önkormányzati forrást használtunk fel.

A beruházásra rendelkezésre álló pénzösszegből si-
került a Jókai utcán, a Bartók közben, a Béke, a Móricz 
Zs., a Petőfi, a Gárdonyi, a Csokonai, az Arany János és 
a József Attila utcákon a sérült útburkolatot és útpadkát 
helyreállítani.
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KÖZTERÜLET HASZNÁLATI
RENDELET

Sajóvámos Község Képviselő-testületének Közterület 
használati rendelete értelmében a Járdákon való par-
kolás tilos! 

Felhívjuk Mindazok figyelmét, akik eddig a járdákon 
parkoltak, hogy jogellenes tevékenységükkel zavarják a 
gyalogos forgalmat, és rongálják önkormányzati tulajdo-
nú járdáinkat. 

A közterület használati rendelet megsértőivel szemben 
szabálysértési eljárás kezdeményezhető, a rendszám 
felírásával, valamint az időpont megjelölésével. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a szabálysérté-
si hatóság munkáját.

* * *

ÓVODA AVATÓ, NÉVADÓ ÉS
JUBILEUMI ÜNNEPSÉG

2011. október 29-én 11 órakor, a 35 éves jubileumát 
ünneplő óvoda avató és névadó ünnepségén vehet-
tünk részt.

Sajóvámos Önkormányzatának régi vágya teljesült 
azzal, hogy a 35 éve épült óvodát a mai kor követel-
ményének megfelelően felújította, és praktikus- hasznos 
épület részekkel kibővítette: kicserélték a nyílászárókat, 
burkolatokat, a mennyezetet átépítették, teljes tetőátépí-
tésre került sor látványos előtetővel, külső szigetelést és 
színezést kapott az épület, az udvari rész térburkolattal 
lett ellátva, új fűtés, víz-és szennyvízrendszer épült ki, új 
kazánnal, átépítésre került a villanyhálózat, új armatúrák 

kerültek felszerelésre, megújult az udvari homokozó, be-
építésre került egy filagória, új bútorokkal rendezték be a 
megújult épületet. 

Bővítésként kialakításra került egy tornaszoba, és van 
egy orvosi szoba is elkülönítő betegszobával.

A beruházás teljes 
bekerülési költsége: 
110.168.650.-Ft volt. 
Az önkormányzat 
pályázat keretében 
99.151.785.-Ft támo-
gatást kapott, mely-
hez 11.016.865.-Ft 
önerőt biztosított.

A 35 éves óvo-
da két nagyon szép 
ajándékot kapott szü-
letésnapjára: hiszen 
a jubileumra teljes 
körűen megszépült, 
és a kedvesen csen-
gő Kincses Sziget 
Óvoda nevet kapta.

A polgármester asszony köszönetet mondott mind-
azoknak, akik munkájukkal közreműködtek e beruházás 
megvalósulásában: Megköszönte az előző és a jelenlegi 
képviselő testület pályázat beadásához, és a beruházás 
lebonyolításához nyújtott támogatását, a beruházásban 
közreműködők munkáját: Aventis Consult Kft. (pályá-
zat készítő), SAVERA Kft. (tervező), Bau-Alex Kft. (ki-
vitelező fővállalkozó), Takács és Társa Kft. alvállalkozó, 
Bódva Közmű Kft. (szennyvízelvezetésben közreműkö-
dő), az önkormányzat intézményeiben dolgozó segítő 
munkatársak. 



Az emlékezést követően, nagy tapssal köszöntötték a 
35 éves felirattal, tűzijátékkal megérkezett szülinapi tor-
tát, melyből minden gyereknek, vendégnek jutott egy-egy 
szelet.

Az avatási ünnepség zárásaként Komjáthy Lajosné 
polgármester és Demeter Zoltán országgyűlési képvise-
lő átvágta a nemzetiszínű szalagot és átadták az óvodát 
az intézmény dolgozóinak és óvodásainak. A vendégek 
belülről is megtekintették a csodálatosan felújított, eszté-
tikusan és praktikusan berendezett óvodát.

A megnyitót követően a gyerekeket a tornaszobában a 
Csiribiri Együttes szórakoztatta, míg a meghívott vendé-
geket az Önkormányzat az éttermében látta vendégül.
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Az avatási ünnepségen megjelent vendégeket 
Baloghné Piszkor Erika óvónő köszöntötte, majd Hava-
si Bence óvodás mondott köszöntő verset. 

További köszöntőt mondtak: 
A helyi egyházak vezetői: Szabó Zoltán református lelki-
pásztor, Kaló János római katolikus esperes, plébános, 
Tóthszegi István görög katolikus paróchus 
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő 
Lipéczné Iván Katalin óvodavezető 

Az ünnepségen kedves zenés-táncos- verses műsort 
adtak elő a helyi óvodás gyermekek.

A műsor után az egyházak vezetői megáldották és 
megszentelték az új óvodát.

Az ünnepségen a gyermekek és a felnőttek egyaránt 
örömújjongással engedték a magasba a színes lufikat. 

Medvéné Bene Mónika óvónő emlékezett vissza az 
elmúlt 35 évre, aki az alapítás időpontjában még, mint 
óvodás volt az intézményben, ma pedig óvónőként dol-
gozik itt az óvodában. 



SIKERES NÉPSZÁMLÁLÁS
Sikeresen lebonyolódott a Népszámlálás 2011. tele-

pülésünkön. Sajóvámoson nem volt szükség egyetlen 
esetben sem szabálysértési eljárás indítására, mert min-
den kedves lakosunk segítette az összeírók munkáját, 
és nem zárkózott el az adatszolgáltatástól.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Alaptörvény Asztalánál ed-
dig 23 fő igényelte az Alaptörényt.
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BORSOD-TORNA-GÖMÖR
LEADER PÁLYÁZATOK

Befejezéséhez közeledik a Borsod-Torna-Gömör 
Leader közösségtől elnyert MVH pályázatok megvalósí-
tása.

2011. november 8-án „Információs társadalom 
Sajóvámoson” címmel kezdetét vette a Kossuth Kö-
zösségi Házban a Közalapítvány pályázatának meg-
valósítása. A Közalapítvány 470.400.-Ft-ot nyert. A 
képzésen számos érdeklődőt vezettek be az „Internet, 
a számítógép világába”. 2012-ben ezen kezdeménye-
zésre rendszeres képzést szervez a Kossuth Közösségi 
Ház. 

Várunk minden kedves érdeklődőt!

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG

Ismét  elismerést kapott Sajóvámos a Virágos Ma-
gyarországért díjátadón

Idén is elismerésben részesültünk a Virágos Magyar-
országért Környezetszépítő Verseny Díjátadó ünnep-
ségén, melyet Százhalombattán rendeztek meg 2011. 
október 28-án 11 órakor. A Barátság Kulturális Köz-
pont színháztermében a házigazda Százhalombatta 
város színvonalas kulturális programmal fogadta a részt-
vevőket. 

Köszönjük a település valamennyi lakosának, aki hoz-
zájárult községünk virágosításához, parkosításhoz és se-
gítette községszépítő munkánkat ebben az évben is.

* * *

2011. november 18-19-én 2 napos rendezvénysorozat 
vette kezdetét az Arany János Általános Iskolában. 
Köszönjük az előadás megtartását Dr. Pető Zsolt házi-
orvosnak, a rendezvény lebonyolítását az Arany János 
Általános Iskola igazgató asszonyának és tanárainak. A 
rendezvény kiadását az iskolai alapítvány költségveté-
séből, valamint a 497.280.-Ft leader pályázaton elnyert 
támogatásból biztosította az iskola.

A képzés és az Egészségnap megtartása mellett sike-
rült a Kossuth Közösségi Házban a meglévő számító-
gépeket újakra cserélni. Bővült a géppark 5 db szünet-
mentes tápegységgel, valamint egy multifunkicionális 
eszközt tudtunk a Polgármesteri Hivatalnak beszerezni.



SPORTTÁMOGATÁS

A sportot kedvelők részére is tudtunk egy szerény ösz-
szeggel hozzájárulni. Az önkormányzat a Leader pályá-
zaton 2.650.000.-Ft-ot nyert, amiből a sportöltözőn 
tudtunk felújítási munkákat végeztetni, mely komfor-
tosabbá tette a sportolók öltözőjét. Reméljük a későbbi-
ekben nagyobb pályázati forrást sikerül az Egyesületnek 
szereznie, és tovább folytathatják az öltöző felújítását.
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS AZ
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOT

ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK
FEJLESZTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Sajóvámos 
Község Önkormányzata az önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcímre be-
nyújtott pályázatára 20.325.000.-Ft-ot nyert, melyhez 
az önkormányzat 5.081.250.-Ft önerőt biztosít. 2011.
december 14-én Budapesten írta alá Komjáthy Lajosné 
polgármester a Támogatási Szerződést. A kapott támo-
gatással felújíthatjuk az Arany János Általános Iskola 
teljes villamosságát, és más felújítási munkálatokra is 
támogatásban részesültünk. A pályázatban az önkor-
mányzatnak vállalnia kellett, hogy a támogatási összeg 
5 %-nak mértékéig közfoglalkoztatottat alkalmaz. Bízunk 
benne, hogy a kapott támogatásból megvalósított fej-
lesztés nagymértékben hozzájárul a településünkön élők 
életminőségének javulásához, az iskolásaink és a szülők 
megelégedettségére.

* * *

KARATE KLUB SIKEREI
Az év utolsó Kisbíró számában szeretnénk köszönetet 
mondani a sajóvámos Karate Klub idei sikeres szerep-
léséért Sempai Lázi Józsefnek, a Klub vezetőjének.
Valamennyi szép eredményt elért kisgyermeknek
gratulálok!

PÉTERVÁSÁRA KARATE KUPA SAJÓVÁMOSI EREDMÉNYEI
Balogh Adrián:

6-7 éves korcsoport küzdelem (Kumite) II. helyezett
Körmödi Levente:  

8-9 éves korcsoport formagyakorlat (Kata) II. helyezett
8-9 éves korcsoport küzdelem (Kumite) I. helyezett
7-12 éves korcsoport Csapatformagyakorlat (Csapat 
Kata) III. helyezett

Csiszár Dániel: 
10-11 éves korcsoport küzdelem (Kumite) II. helyezett
7-12 éves korcsoport Csapatformagyakorlat (Csapat 
Kata) III. helyezett

Bodolai Gergő: 
12-13 éves korcsoport formagyakorlat (Kata) IV. helyezett
7-12 éves korcsoport Csapatformagyakorlat (Csapat 
Kata) III. helyezett

Sajóvámos csapata:
3 bronzérem3 ezüstérem 1 aranyérem 

A csapat legeredményesebb versenyzője Körmödi 
Levente lett!

RÁKÓCZI VETÉLKEDŐ

„Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzata a 
Nagyságos fejedelem iránti tiszteletből a 2011. évet 
Rákóczi-emlékévvé nyilvánította. Az év során több 
rendezvénnyel idézzük fel a kort, II. Rákóczi Ferenc or-
szágunk sorsát meghatározó tetteit.” Ez állt abban a fel-
hívásban, melyben vetélkedőre hívták a megye általános 
iskoláit, s melyre iskolánk is benevezett.

A csapat tagjai: Eszenyi Martin, Gombkötő Edina, 
Hajdu Tamás, Juhász Enikő és Onda Tamás voltak. A 
verseny szeptemberben vette kezdetét, két fordulóra ter-
vezték, de a nagy érdeklődés és a nevező 68 

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS
ISKOLAI HÍREK

Komjáthy Lajosné polgármester
Molnárné Cseh Mária körjegyző
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iskola miatt egy középdöntőt is beiktattak. Az első forduló 
3 interneten küldött feladatsorból állt, melyet olyan kivá-
lóan teljesítettek tanulóink, hogy bejutottak a középdön-
tőbe, ahol 13 iskola mérte össze tudását a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Könyvtárban.

A lelkes kis csapat lázasan készült a fejedelem és 
családjának életútjából Borsitól Rodostón át Kassáig, a 
Rákóczi szabadságharc eseményeiből, csatáiból, címe-
rekből és évszámokból, a fejedelem életében szerepet 
játszó földrajzi helyekből Franciaországtól Törökorszá-
gig. Nem csak a múltat, a jelent is ismerniük kellett a ver-
senyzőknek: emlékhelyeket, festményeket, szobrokat, 
épületeket, melyek ma is hirdetik határon innen és túl, 
történelmünk eme dicső korszakát.

Csatakiáltással, egy Rákóczi-tablóval, sok a fejekben 
kavargó ismerettel, s persze nagy izgalommal indultak 
diákjaink a középdöntőre, ahol olyan ügyesen mérkőz-
tek vetélytársaikkal, hogy továbbjutottak a döntőbe. Nagy 
volt ám az öröm, hiszen tudtuk, hogy az első 6 helyezett 
már mind díjazott is egyben. A döntőre igyekeztek diák-
jaink elmélyíteni tudásukat, mert szoros volt a verseny, 
csak 1-2 pont különbség volt a csapatok között, s ez azt 
jelentette, hogy a legjobbakkal kellett megküzdeni. 

A döntőben aztán kiderült, hogy jól sejtettük, sok fel-
adatnál gyorsabbak, alaposabbak voltak az ellenfelek, 
így az 5. helyen végeztünk. Ám elégedetlenségre nincs 
okunk, hiszen 68 nevező iskolából ilyen szép eredményt 
elérni gyönyörű teljesítmény.
Büszkék is vagyunk „Hazafiak” nevű csapatunkra!

A tanulságokat levonva, elégedetten és boldogan ment 
csapatunk a két felkészítő tanárral (Takács Mária, Luk-
ács Ágnes) az ünnepélyes díjátadásra, a Megyei Önkor-
mányzat dísztermébe, ahol 15000 Ft-os könyvutalványt 
vehettünk át dr Mengyi Rolandtól a Megyei Önkormány-
zat elnökétől és dr Kovács János főjegyzőtől. No, per-
sze az a tudás is jutalom, melyet tanulónk szereztek a 
kuruc korról a versenynek köszönhetően.

Lukács Ágnes

Alig egy éve, hogy boldogan ünnepeltük óvodánk aka-
dálymentesítését és részleges felújítását. Akkor úgy érez-
tük, hogy örömünket már nem lehet tovább fokozni. De 
tévedtünk, hiszen egy kívül-belül felújított, tornateremmel 
kibővített, szép bútorokkal berendezett óvodánk lett.

Úgy gondoltuk, ez a megszépült óvoda akkor lesz tö-
kéletes, ha valami találó nevet is adunk neki, ami kifejezi, 
hogy egy ilyen csendes, nyugodt gyönyörűen parkosított 
területen fekszik.

KINCSES SZIGET ÓVODA HÍREI

Vagyis településünk szigetén, ami tele van Kincssel, hi-
szen a szülőknek legnagyobb kincse a gyermeke. Mi óvó-
nők és a gyermekekkel foglalkozó dolgozók tudjuk, hogy 
nap mint nap milyen kincset bíznak ránk az anyukák és 
apukák. Ezért arra törekszünk, hogy ebben a felgyorsult 
világban legyen egy kis szigetünk, ahol a mi kincseink 
a gyermekek biztonságban élhetnek, boldog emberekké 
válhatnak. Ezért lett a mi intézményünk a Kincses sziget 
Óvoda!

Szerencsés időszakban történt ez a felújítás és név-
adás, mivel éppen egybe esett Óvodánk 35. születésnap-
jával. Abban az időben egy modern korszerű épület volt, 
de az idő semmi felett nem halad el nyomtalanul az állan-
dó karbantartás mellet mégis csak elavulttá vált.

A 35 év nagyon hosszú idő egy ember életében, de 
hosszú idő egy intézmény egy kis közösség életében is. 
Ez idő alatt több generáció volt lakója ennek az óvodá-
nak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy már egyre több 
egykori óvodás gyermek szülőként látogatja ismét óvo-
dánkat. Jó ismerősként szívesen elevenítik fel, mesélik el 
gyermekeiknek és nekünk az itt megélt emlékeiket.

Szeretnék köszönetet mondani polgármester asszony-
nak, jegyző asszonynak és az önkormányzat képviselő 
testületének, hogy a szükséges anyagi feltételeket biz-
tosították a pályázat megvalósításához, hogy céljaink el-
érésében mindig támogattak bennünket. 

A szülőktől is sok támogatást kaptunk például a 
jótékonysági bálunkon való részvétellel, tombola fel-
ajánlásokkal és a színes, jó hangulatú műsorokkal 
segítették, hogy az udvari játékokat bővíthessük.

Így volt ez 2011. november 26.-án, amikor is az óvoda 
javára jótékonysági bált szerveztünk, melynek nettó 
bevétele 175.000 Ft volt, ezt a későbbiekben fejlesztő 
eszközök vásárlására kívánjuk fordítani. Örömmel mond-
hatom, hogy ismét sikerült hagyományainkhoz híven egy 
jó hangulatú, hajnalig tartó mulatságot rendeznünk.
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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL

KULTURÁLIS HÍREK

Ezúton szeretném megköszönni a Kincses Sziget Óvo-
dába járó gyermekek, dolgozók és a Szülői munkaközös-
ség nevében:

azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték, üdvözlő itallal kedvesked-• 
tek és belépőjegyet vásároltak rendezvényünkre,
a tombola ajándékokat felajánló és pártolójegyet vásárló szülőknek, • 
nagyszülőknek, rokonoknak, ismerősöknek, óvodai dolgozóknak, 
Komjáthy Lajosné polgármester asszonynak, Molnárné Cseh Mária 
körjegyző asszonynak, Váradi Lajos képviselő úrnak, az Oláh és 
Társa Kft-nek, Gazda bolt tulajdonosának, Tóthné Rétfalvi Emese 
Avon tanácsadónak, Váradiné Harangi Erzsébet, Kerékgyártó Beáta, 
Pásztor Jánosné és Kiss Tibor vállalkozóknak, 
a szervezésben résztvevő és a műsorban szereplő óvónőknek, szü-• 
lőknek: Dulai Viktóriának, Farkas Gyulánénak, Kovácsné Koós Re-
nátának, Magosné Koós Anitának, Prágáné Jakab Katalinnak és az 
őket betanító Szukup Tímeának,
a Kossuth Közösségi Ház dolgozóinak,• 
az Önkormányzat Karbantartó csoportjának,• 
a finom vacsorát készítő Napköziotthonos konyha dolgozóinak.• 

Ezúton kívánunk mindenkinek
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet!

Lipéczné Iván Katalin óvodavezető
óvónénik, dadusnénik és a gyerekek

HÍVOGATÓK

Decemberben megalakult a Sajóvámosi Varró Szak-
kör. Elsősorban diákoknak alakult csoportról van szó, de 
időközben kiderült: felnőttek is érdeklődnek, így most már 
sok szeretettel hívunk mindenkit a januártól minden csütör-
tökön és szombaton 16:00-tól kezdődő foglalkozásokra. 

A kör célja hogy a vámosi kézművességgel foglalko-
zók megismerhessék egymást, és tudásukat átadhassák 
mind egymásnak, mind a gyerekeknek.

Január hónap folyamán informatikai-számítástech-
nikai képzést tervezünk indítani a Kossuth Közösségi 
Házban. A tanfolyam főleg a kezdő, belépő szintű isme-
retek átadását célozza majd. Jelentkezni ingyenesen le-
het az első kurzusokon.

2011. október 8-án az esős éjszaka után hűvös, de 
napsütéses és szélcsendes nap virradt. A Sajóvámosi 
Néptánccsoport minden tagja boldogan gyülekezett a 
Kossuth Közösségi Házban reggel: "Meg tudjuk tartani a 
felvonulást!'. A szokásos reggeli próba és szekérdíszítés 
után elindult a menet, sorra jártuk a falu majd' minden ut-
cáját. Természetesen a táncosok házai előnyt élveztek a 
tánc bemutatása szempontjából, de ahol kíváncsi tömeg 
várta a menetet, nem kellett csalódnia. Sok helyen süte-
ménnyel, szendviccsel, üdítővel vártak minket. Köszön-
jük szépen, nagyon jól esett!. A nap végére sem fogyott el 
a lendület, öt órakor a felvonulás végeztével mindenki ha-
zaszaladt letusolni, letapasztani a felsértett talpát, majd 
estére újra összegyűltünk, hiszen kezdődött a Bál.

A tanfolyam január második vagy harmadik hetében 
fog indulni, pontos dátum és program később, a www.
sajovamos.hu oldalon, a kábeltévén, valamint a hirdető-
táblákon lesz elérhető.

Februárban ismét várjuk a gyerekeket farsangi ját-
szóházba ahol maszkokat és álarcokat fogunk készíteni 
és lesz Valentin-napi kölyökdiszkó is.

A Kossuth Közösségi Házban működő tánccsoportok 
úgy mint az Art Revolution tánciskola, a Dream Dance 
tánciskola és a Sajóvámosi Néptánccsoport, valamint 
a helyi Shotokan Karate csoport is folyamatosan várja a 
jelentkezőket a 2012-es évben is. A próbákról érdeklődni 
lehet a Kossuth Közösségi Házban.

Kelemen Gábor

A R T  R E V O L U T I O N

Várjuk 3-6 éves korú gyerekek jelentkezését az Art Revolution 
táncegyesület (moderntánc, divattánc) új induló csoportjába.  
Érdeklődni a Kossuth Közösségi Házban Hajdú Zsófiánál lehet 
próbaidőben:  szerdánként 18.30-tól, szombatonként 16.30-tól.

Fotó: Lévai Tamás
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 A Szüreti Bálon a Sajóvámosi Néptánccsoport 50 per-
ces műsora osztatlan sikert aratott a közönségben. A 
Gyermek és Kamasz Lánytánc csoport 2-2 tánccal, az 
Ifjúsági Lánytánc csoport 3 saját és kiegészülve a Felnőtt 
Csoport lányaival még egy tánccal kedveskedett a né-
zőknek. Az Ifjúsági Páros csoport 3 koreográfiát mutatott 
be, míg a Felnőtt Csoport a műsor során 4 tánccal érde-
melte ki a közönség tapsát. A mulatság hajnalig tartott. 
Jövőre is várunk mindenkit!

Kelemen Gábor

A tavalyi évhez képest kicsit alacsonyabb létszámmal, 
de ugyanolyan lelkes és kreatív csapattal láttunk neki 
délután a sütő-, és haloweentök kupacnak késeinkkel, 
kanalainkkal. A faragás közben a szokásos nevetés, vic-
celődés és persze az elmaradhatatlan "úgyis-az-enyém-
lesz-a-legjobb" szócsata végére nyolc tök készült el, és 
mint mindig, most is mind a legjobb lett.

A kölyökdiszkó ismét az általános iskola felső tagozato-
sai közt volt a legnépszerűbb, ők adták a tömeget. Jó ze-
nékre vidáman szórakoztak, csak kissé korainak tartották 
a zárórát. Gyanítom, ha hajnalig tartott volna, akkor is ez 
lett volna a helyzet.

TÖKFARAGÓ JÁTSZÓHÁZ ÉS 
HALLOWEEN KÖLYÖKDISZKÓ

KARAFIÁT ORSOLYA SMSe
2011. november 4.-én Karafiáth Orosolya volt a 

Sajóvámosi Művészeti Staféta vendége. Az extravagáns 
megjelenéséről is ismert költőnő - aki birtokosa többek 
közt a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztnek - , 
nagyon visszafogott volt. Humorával, természetes vála-
szaival nagyon kellemes hangulatot varázsoltak beszél-
getőpartnerével Szekrényes Miklóssal a terembe. Mint 
mindig, az est fénypontja most is a még meg sem jelent 
mű felolvasása, és a dedikálás során a kötetlen beszél-
getések voltak. 

Kelemen Gábor

Nagy örömünkre idén is sikerült időpontot egyeztet-
nünk minden gyermek nagy barátjával, a Télapóval, aki 
bár nem tudott sokáig maradni, előreküldte segédeit, a 
Zenemanót aki minden hangszerhez ért, a Krampuszt aki  
szeret a Mikulás holmijában turkálni, és Miki Manót a szó-
szátyár mókamestert.

Ők hárman ki is tettek magukért, és remek hangulatot 
teremtettek, a gyerekekkel együtt táncoltak, szorgoskod-
tak, egészen addig míg a Nagyszakállú Télapó meg nem 
érkezett szánjával. Amíg Miki Manó segített a Télapónak 
lepakolni a gyerekek Zenemanó vezérletével hangosan 
elénekeltek egy szép dalt, így segítve a Mikulásnak gyor-
sabban előkészíteni a csomagokat. 

Daluk végén a Mikulás is megérkezett, és minden tá-
vozó gyerek örömmel ölelte magához az Önkormányzat 
segítségével nekik készített piros Mikulás-csomagot.

Kelemen Gábor

NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS

Sajóvámosi Kisbíró Információs lap. Megjelenik: negyedévente. Terjeszti: Sajóvámos Polgármesteri Hivatal Kiadó: Sajóvámos Község Önkor-
mányzata. Felelős kiadó: Komjáthy Lajosné polgármester. Felelős szerkesztő: Komjáthy Lajosné.  Szerkesztő: Molnárné Cseh Mária, Csiszár 
József. Design, tördelés, nyomdai munkálatok: Me-NET Kft. Miskolc Tel: (46)555-344, E-mail: menet@menet.hu, web: www.menet.hu. 
Szerkesztőség: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon/fax: (46) 597-221. E-mail: sajovam@t-online.hu, web: www.sajovamos.hu
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KÖNYVAJÁNLÓ
24 mese téli estékre
A mackók karácsonya
Bán Mór: Hunyadi / A mennydörgés 
kapuja -5. könyv
Chapman, Gary: Egymásra hangolva,
A szeretet másik arca - a harag
Csukás István: Szegény Gombóc Artúr, 
Radírpók, Civakodó cipőikrek
Edwards, Elwyn Hartley: Lovak
Hogg, Tracy: A suttogó titkai: a csecsemő gondozása és 
nevelése, A kisgyermek nevelése
Horthy Istvánné: Becsület és kötelesség I-II. kötet
Janikovszki Éva: Felelj szépen, ha kérdeznek!
Legszebb karácsonyi történeteim kincsestára
Newcomb, Jacky: Megmentett egy angyal
Szilvási Lajos: Jegenyék
Szpilman, Wladyslaw: A zongorista
Telegdi Ágnes: Téli madármesék
Wass Albert: A harkály meséje, Tavak és erdők könyve
Wass Albert: Csaba

AJÁNLÓ FOLYÓIRATOKBÓL:
Autókatalógus 
Csodakert - kertészkedés
Ifjúsági Magazin - fiatalok lapja
Motorkatalógus 
Nők Lapja -konyha
Szép Házak - lakáskultúra
Szivárvány – gyermekmagazin
Pc Guru+ DVD melléklet
CHIP Magazin+DVD melléklet

KÓRUSÉNEK A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

Az adventi várakozás harmadik vasárnapjának délutánján 
– kórusunk meghívására -, örömmel fogadhattuk a Miskolcról 
érkező Lévay József Református Gimnázium vegyes kórusát és 
annak vezetőjét Taskó Márta tanárnőt.

Szeretettel hívtuk ez ünnepi alkalomra a Sajókeresztúri Re-
formátus Kórus tagjait is, akik viszontlátogatásukkal örvendez-
tettek meg bennünket. E kora esti órában az Igehirdetés szol-
gálatát nagytiszteletű Tóth Dénes sajókeresztúri lelkipásztor 
végezte. A szíveket, lelkeket erősítő prédikáció után először a 
testvérgyülekezet kórusa állt az Úrasztala köré, akik orgona kí-
séret mellett tettek tanúbizonyságot énektudásukról. A szépen 
csengő hangok a közelgő Karácsonyi Ünnepet dicsőítették,  - 
szívből jövően. Már a gyülekezeti termünkben, a „beéneklés” 
során megbizonyosodtunk a gimnáziumi kórus felkészült ének-
tudásáról és klasszikus formájáról.

Színes, jól összeállított műsorukban hallhattunk feldolgozá-
sokat, énekeket, négyszólamban előadott Halleluját, trombita 
szólót, és rövid, prózában előadott műsort is. A tiszta élő han-
gok -, a kissé hűvösnek vélt, templomban- megbízhatóan adták 
tovább a harmóniát. Felemelő érzés volt hallgatni a lelkes és 
felkészült fiatalokat! Átérezhettük, hogy úgy a Sajókeresztúri 
Kórusban, mint a Gimnáziumi Kórusban, van kedv és szív, a 
kétszeresen mondott imádsághoz: az: ÉNEKLÉSHEZ!

Köszönjük, hogy hallhattuk és láthattuk mindannyiukat: Ün-
nepet teremtve ezzel számunkra. Elmondhattuk, hogy ez ad-
venti vasárnap délutánon öröm volt együtt lennünk, úgy hall-
gatónak, mint műsort adónak egyaránt! A templomi alkalmat 
követően pedig szeretet vendégségre hívtuk kedves vendége-
inket gyülekezeti termünkbe.

A vendégfogadáson felszolgált finomságokat kórusunk ügyes 
kezű tagjai – és a gyülekezeti tagok is-, készítették és kínálták 
mindannyiunk számára.

Hálásak lehetünk Istennek azért, hogy egy tartalmas, lelkiek-
ben gazdag ajándékot kaptunk karácsony várásunk idején. 

Csiszár József    

EGYHÁZI HÍREK

F E L H Í V Á S
Kedves Kismamák, Anyukák és Apukák!

A Vidám Kismanók Zenebölcsi szeretne elkalauzolni minden-
kit a mondókák, népdalok, zenés játékok birodalmába. Ezért 
2011. decembertől Sajóvámoson is mozgásos- dalos foglalko-
zásokat szeretne tartani megfelelő számú jelentkező esetén 
Kerényiné Zsuzsa, a bölcsi vezetője!

A Vidám Kismanók Zenebölcsi 2010. szeptemberben indult 
Miskolcon. Kismamáknak, és 3 hónapostól egészen 3 éves 
korú gyerekeknek és családjaiknak tartanak foglalkozásokat. A 
foglalkozásokon a játéké a főszerep. A gyerekek kedvük szerint 
vesznek részt az ölbeli és mozgásos játékokban  egyaránt. 

Közben észrevétlenül fejlődik a gondolkodási készségük, 
finommozgásuk, képzeletük. A gyermekdalok megélésével, 
önfeledt örömével erősödik a gyermek és Édesanya, Édesapa 
kapcsolata. A közösségi élethez való szoktatás első lépéseként 
a gyerekek kapcsolatteremtő készségét, empátiáját, önkifejező 
képességét segítheti a csoport, melyhez rendszeresen vagy 
alkalmanként is lehet csatlakozni. A játszóházi foglalkozás jó 
alkalom ahhoz, hogy gyermeküket új környezetben, új oldaluk-
ról ismerhessék meg az anyukák és apukák. 
Megfelelő számú jelentkező esetén MINI és KÖZÉPSŐ csoport 
indul Sajóvámoson.
MINI csoport: Kismamák és 3-10 hónaposok  
KÖZÉPSŐ csoport : 11-36 hónaposok

Érdeklődni: Kerényiné Zsuzsánál (06 70/286-0430)
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

Gombkötőné Séllei Tünde védőnő


