
ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE

Tisztelt Leendő
Első Osztályosok Szülei!

A sajóvámosi Arany János Általános 
Iskolában az első osztályosok
beiratkozása
2012. április 26-án 8.00.-16.00
2012. április 27-én 8.00-14.00.-ig lesz.
A kedves szülők a beiratkozáshoz az alábbi dokumentu-
mokat hozzák magukkal: 

születési anyakönyvi kivonat, • 
óvodai szakvélemény,• 
a gyermekről 1 db. igazolványkép, melyet – a leg-• 
újabb rendelkezés szerint – az Okmányirodában kell 
elkészíteni. Ehhez születési anyakönyvi kivonat és 
lakcímkártya szükséges.
1400 Ft a diákigazolvány elkészítéséhez,• 
a gyermek TAJ száma.• 

Póczos Barnabásné igazgató

2012. április
XVIII. évfolyam 1. szám

Már csak néhány hét, és beköszönt az év egyik legne-
mesebb ünnepe: az Anyák napja.

Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az anyák 
napja. Ekkor köszöntjük édesanyáinkat, nagymamáinkat 
megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondosko-
dást, mellyel születésünk óta elhalmoztak bennünket

A gyermekek és felnőttek szívében az Édesanya kü-
lönleges helyet foglal el. Ő az aki számára mindig mi , 
gyermekek vagyunk a legfontosabbak, ő az akivel örö-
münket, bánatunkat mindig megosztjuk, akiben mindig 
megbízunk, aki mindig feltétel nélkül szeret minket.

 Az anyai szeretetnél nagyobb szeretet nincs a világon. 
Mert ez több annál, mint amennyit a szeretet szó takar. 
Aggódás, féltés, törődés, óvás, védés, jóakarat, ragasz-
kodás, rajongás, imádat és megbocsátás – de mennyi-
mennyi más érzést is magába foglal még! Felsorolni sem 
lehet. Anyának lenni rendkívüli, hiszen életet adni a vilá-
gon a legnagyszerűbb feladat!

Május első vasárnapján ünnepi díszbe öltöztetjük a szí-
vünket, és kedves szavakkal, virággal vagy szívhez szó-
ló ajándékkal  köszönjük  meg édesanyánk fáradozását, 
szeretetét. Igyekezzünk felejthetetlenné tenni ezt a szép 
ünnepet!

Ne kezeljük ezt a napot csak egy ünnepnek a sok 
között, hiszen ki tudja, meddig lehetünk hálásak édes-
anyánknak a rengeteg szeretetért, gondoskodásért!

Fogjuk meg munkától megfáradt kezét, és ne csak 
ezen az egyetlen napon, de minden nap háláljuk meg 
törődését!    
Gombkötőné Séllei Tünde védőnő

„Édesanyám, úgy szeretlek,
 Fogd meg hát kezemet,

 Ígérd meg, hogy szeretni fogsz,
 Sosem hagysz el engemet,
 Én majd kérem a Jó Istent,

 Hogy, tartson meg énnekem,
 Amíg élek én a földön,

 Maradj Te is én velem.” 

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA

2012. május 14-18. 9.00-15.00.
A KINCSES SZIGET ÓVODÁBAN.

A beíratkozáshoz szükséges a gyermek születési
anyakönyvi kivonata és a TAJ száma

Lipéczné Iván Katalin óvodavezető

KEDVES LEENDŐ ÓVODÁSOK 
ÉS SZÜLŐK!

Szeretnénk megismerkedni Veletek és Szüleitekkel, 
bemutatni színes és vidám óvodai életünket, minden-
napos tevékenységeinket. Ezért szeretettel várunk, 
hívunk még óvodánkba nem járó, minden kíváncsi 
gyermeket egy sokoldalú, tevékenyen eltöltött közös 
délelőttre: 2012. ápri l is 25.-én 9.30.-11.30.- ig.

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

Óvónénik, dadusnénik és az óvodás gyerekek.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

* * *

TÍZSZERESÉRE  NŐ
A TALAJTERHELÉS DÍJ MÉRTÉKE!
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy jelentősen emelkedik 

a talajterhelési díj mértéke, így érdemes a közcsatornára 
rákötni!

Azoknak az ingatlan tulajdonosoknak akik nincsenek rá-
csatlakozva a kiépített szennyvízcsatornára, talajterhelési 
díjat kell fizetni. A 2011. évi CCI. törvény módosította a 2003. 
évi LXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdését, mely értelmében  
2012. február hó 01. napjától a talajterhelési díj egység-
díjának mértéke az eddigi 120Ft/m3-ről  1.200 Ft/m3-re 
emelkedik.
Sajóvámoson a talajterhelési díj mértéke a település 
közigazgatási területére vonatkozó 1,5 területérzékeny-
ségi szorzóval számítva: 1.200 Ft/m3 (egységdíj) *1,5 (te-
rületérzékenységi szorzó)= 1.800 Ft/ m3

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal 
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztároló-
jából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely 
a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelye-
zését igazolja.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szenny-
vízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátó-
nak (fogyasztónak) kell megállapítania, bevallania és meg-
fizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. 
Ebből következően a T. Fogyasztók a magasabb díjfizetés-
sel először 2013. március 31-én szembesülhetnek.

Az a kibocsátó, aki 2012. december 31-ig rácsatlakozik 
a szennyvízhálózatra és azt hitelt érdemlően igazolja (köz-
szolgáltatási szerződés), 2012. január 1-től talajterhelési díj 
fizetésére nem kötelezett.
A közcsatornára való csatlakozás lehetőségéről a 
Sajóvámosi Polgármesteri Hivatalban kaphat bővebb 
tájékoztatást! 

Sajóvámos Község Önkormányzati Adóhatósága

ÚJ SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY
A 2012. évi II. törvény 

értelmében az  új szabály-
sértési törvény április 15-
én lép hatályba és számos 
anyagi és eljárásjogi válto-
zást vezet be.  

Alapvető anyagi jogi vál-tozások:
1. Módosul a szabálysértés fogalma, amelynek alapján 
nem állapítható meg szabálysértés, ha a cselekmény-
re jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását ren-
deli el, ezáltal tehát megszűnik a szabálysértési és a 
közigazgatási eljárások párhuzamos alkalmazása.

2. Új büntetési nemként vezeti be a közérdekű munkát 
6-180 óra időtartammal. Alkalmazására csak az eljárás 
alá vont beleegyezésével van lehetőség. Végrehajtására 
az elkövetőnek kell jelentkeznie az állami foglalkoztatási 
szervnél, ami jelenleg a területileg illetékes munkaügyi 
központ.

3. Továbbra is a legsúlyosabb szankció az elzárás (új 
elnevezéssel: szabálysértési elzárás), változatlanul 1-60 
napig, halmazat esetén 90 napig (fiatalkorú esetén 30, 
illetve 45 napig) terjedő időtartammal.

4. Az általános büntetési nem változatlanul a pénzbír-
ság, melynek mértéke általában 5000–150 000 forint, 
illetve szabálysértési elzárással is büntethető sza-
bálysértések esetén 5000-300 000 forint.

5. A korábbiaktól eltérően nem határozható meg az egyes 
tényállásokhoz kapcsolódóan kiszabható pénzbírság fel-
ső határa, csupán az előbbiek szerinti generális maximu-
mok.

6. Meghatározza ugyanakkor a büntetés kiszabására vo-
natkozó alapvető elveket, az enyhítő (pl. a hatóságokkal 
való együttműködés) és súlyosító körülményeket (pl. 2 
éven belüli felelősségre vonás).

7. Egyes közlekedési szabálysértéseknél bevezetik a 
szabálysértési pénzbírságot, illetve a helyszíni bírság 
kötelező mértékének (a továbbiakban:  fixbírság) meg-
határozását  [63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet]. Ennek 
alapján, amennyiben az eljáró hatóság a kormányren-
deletben felsorolt valamely szabálysértés miatt bírságot 
szab ki, az ott meghatározott összeget kell alkalmaznia. 
Megállapítható, hogy a szabálysértési eljárásban kiszab-
ható pénzbírság ezekben az esetekben a helyszíni bír-
ság összegének kétszerese. A fixbírságot a jogalkotó 
a jogbiztonság fokozása érdekében vezette be. Egyes 
közúti közlekedési szabályszegések esetén az objektív 
felelősség, illetve az elkövető megállapítása esetén alkal-
mazott közigazgatási bírságokat is fix összegben állapít-
ják meg. Ezzel összhangban állónak minősíthető, hogy a 
leggyakrabban előforduló, azonban a közúti közlekedés 
rendjét kisebb fokban sértő, vagy veszélyeztető, fenti 
körbe nem tartozó szabálysértések is meghatározott, de 
azoknál kisebb mértékű szankcióval legyenek sújthatóak. 
Ennek hiányában előfordulhatna, hogy a generális felső 
határra (150 ezer forint) tekintettel a bírság a fix összeg-
nél jóval magasabb lehetne (pl. záróvonal átlépése ese-
tén a meghatározott helyszíni bírság összege 15 000 fo-
rint, a szabálysértési eljárás során pedig 30 000 forint). A 
helyszíni bírsággal szemben a szabálysértési eljárásban 
kiszabható magasabb összeget a költségesebb eljárás 
lefolytatása indokolja.

8. A helyszíni bírság összege általában 5000-50 000 
forintig, 6 hónapon belüli ismételt elkövetés esetén 
70 000 forintig terjedhet, kivéve a fixbírság hatálya 
alá tartozó szabályszegések esetét. A Szabs. tv. a hely-
színi bírság esetén is külön rendelkezik a halmazat és a 
visszaesés jogintézményének alkalmazásáról.    

9. A jelenleg is alkalmazott intézkedések köre nem válto-
zik, így a járművezetéstől eltiltás, az elkobzás, a kitiltás 
és a figyelmeztetés egyaránt a szankciórendszer részét 
képezik. A kitiltásra ugyanakkor már nemcsak sportléte-
sítményből és sportrendezvényről van lehetőség, hanem 
kereskedelmi egységből is.
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10. Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az el-
járásban több szabálysértés miatt vonják felelősségre, a 
halmazati szabályok alkalmazására kerül sor. A fixbírsá-
gon kívüli tényállások esetén a pénzbírság felső határa 
225 000 forint, elzárással sújtható szabálysértés esetén 
450 000 forintig terjedhet. A Szabs. tv. külön határozza 
meg a fixbírsággal büntetni rendelt szabálysértések elkö-
vetése esetén alkalmazandó halmazati szabályokat.

11. Új rendelkezés az ismételt elkövetéssel járó 
szankcionálás bevezetése. Ez egyrészt vonatkozik a 
hat hónapon belül harmadik alkalommal elkövetett – nem 
közlekedési - szabálysértések szigorúbb elbírálására 
(90 / 75 / 60 napig terjedő szabálysértési elzárás lehe-
tőségére), másrészt az engedélyhez kötött járművezetés 
szabályainak megszegésével elkövetett közlekedési sza-
bálysértések esetén a járművezetéstől eltiltás kötelező 
alkalmazására. 

12. Jelentősen emelkedik,  20 000 forintról 50 000 fo-
rintra a  tulajdon elleni szabálysértések szabálysér-
téssé nyilvánító értékhatára.

13. Jelentős változás következett be a szabálysértések 
számában, a korábbi több mint 180-nal   szemben a 
Szabs. tv. mindössze 86 tényállást tartalmaz. A kikerült 
szabályszegések felülvizsgálata alapján azok egy része 
közigazgatási bírság hatálya alá kerül.

14. Valamely cselekményt vagy mulasztást a jövő-
ben már csak törvény nyilváníthat szabálysértéssé, a 
korábbi, egyes szabálysértéseket meghatározó kor-
mányrendelet, valamint az önkormányzati rendeletek 
hatályukat vesztik.

Alapvető eljárásjogi változások:

Szűkült a szabálysértés miatt eljáró hatóságok köre. 
Általános szabálysértési hatóság a jegyző helyett a 
megyei (fővárosi) kormányhivatal, szabálysértési ha-
tóság ezen túl a rendőrség (helyi rendőrkapitányság), 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve.
Módosult a helyszíni bírság kiszabására jogosultak köre 
is. A rendőrség jogosultságot kapott valamennyi szabály-
sértés helyszíni bírságolására.

A rendőrségnek a korábbi kettővel szemben valameny-
nyi szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés 
(13) esetén előkészítő eljárást kell lefolytatnia.
A helyszíni bírságolás során új jogintézmény a helyszíni 
idézés, 5 napon belül az elkövetés helye szerinti szabály-
sértési hatósághoz.

Az eljárási szabályok vonatkozásában a Szabs. tv. be-
vezeti a feljelentés elutasításának jogintézményét (ez 
esetben nem indul meg a szabálysértés eljárás).
Külön nevesíti - a tényállás tisztázást nem igénylő ügyek-
ben - a meghallgatás nélküli határozathozatal lehetősé-
gét (15 napon belül), amely során hozott döntés elleni 
jogorvoslatként a meghallgatás kérését határozza meg.

A meg nem fizetett pénzbírság és helyszíni bírság 
végrehajtására vonatkozó új szabályozás szerint a bír-
ságösszegeket -  a rendelkezésre álló 30 napon belüli - 
meg nem fizetés esetén elzárásra kell átváltoztatni 5000 
forint/nap mértékben.

Az egyéb költségek végrehajtása továbbra is adók 
módjára történik.

Újdonság az is, hogy a bírságok megfizetése  a jövő-
ben csekken történik, de ez mit sem változtat azon a té-
nyen, hogy az összeg nem az azt kiszabót, hanem az 
államot illeti meg.

Az elzárásra átváltoztatást megelőzően a Szabs. tv. 
megteremti a meg nem fizetett pénzbírság, illetve a hely-
színi bírság 5000 forintonként 6 óra közérdekű mun-
kával történő megváltásának a lehetőségét. Ennek ér-
dekében - a befizetésre rendelkezésre álló határidőt 
követő három munkanapon belül (de azt megelőzően is) 
– be kell jelentkeznie az állami foglalkoztatási szervnél. 
Elmulasztása esetén a hatóság az elzárásra átvál-
toztatásra intézkedik. A közérdekű munka végrehaj-
tásáról az állami foglalkoztatási szerv gondoskodik 
és végzi a szabálysértési hatóságnak a közérdekű 
munka végrehajtásával vagy meghiúsulásával kap-
csolatos értesítését. A közérdekű munka végzésének 
feltétele a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat elvégzése.

Változás, hogy a szabálysértés elkövetésétől keletke-
zett valamennyi költség a bizonyítás érdekében felmerült 
szabálysértési költségnek tekintendő, melynek viselésé-
re a felelősségre vont személy köteles (meghatározott 
feltételek esetén személyes költségmentesség engedé-
lyezhető).

A Szabs. tv. alapján továbbra is van lehetőség a  mél-
tányosságra irányuló kérelem benyújtására, azonban azt 
csak a pénzbírság megfizetésére nyitva álló határidőig, 
egyéb jogkövetkezmény esetén a végrehajtás megkez-
déséig lehet - egy alkalommal -  előterjeszteni.

A szabálysértési nyilvántartási rendszer létrehozása:

A Szabs. tv. a jelenlegi, szabálysértés miatt jogerő-
sen elmarasztaltak központi szabálysértési nyilván-
tartása mellett  az új rendszer részeként szabályozza 
az eljárás alá vontak, valamint a helyszíni bírságoltak 
nyilvántartását is.

Az új törvény hatálya:

A  2012. április 15-én vagy azután elkövetett szabály-
sértésekre terjed ki. Ennek értelmében az ezt megelőző-
en elkövetett cselekmények esetén a jelenleg hatályos, a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény rendel-
kezései szerint kell eljárni, tehát még évekig a két jogsza-
bály párhuzamos alkalmazásával kell számolni.
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PÁLYÁZATAINKRÓL
Sajóvámos Község Önkormányzata 2011. évben sike-

resen pályázott a BM. Infrastrukturális alapra, és 20 
millió forintot nyert az Arany János Általános Iskola 
felújítására.

Április hónapban kezdődik a beruházás, mely elsősor-
ban az elektronikai vezetékek cseréjére, a nyílászárók 
cseréjére, és a fűtéskorszerűsítésre irányul.

A támogatási szerződésben vállaltuk, hogy az elnyert 
támogatás 5%-ának erejéig közfoglalkoztatottat alkalma-
zunk. Természetesen a kiválasztott 2-3 fő munkanélküli 
személyek Sajóvámosi regisztráltakból fognak kikerülni.

Várakozási listán van az ÉMOP- 3.1.3-11-2012-0058 
számú, a Belterületi utak, járdák rekonstrukciója 
Sajóvámoson című pályázatunk. Itt 41.461.489,-Ft-ot 
pályáztunk meg, melynek önrésze 2.182.184,-Ft.

A Vámos Települések Szö-
vetsége idén Sajóvámoson 
tervezi  megrendezni a Nem-
zetközi VTSZ. Találkozót. 
Nem kis feladatot jelent ez 
majd a falu „apraja-nagyjá-
nak”. Várunk minden segítő 
kezet, minden felajánlást, és 
számítunk településünk ösz-
szetartó erejére.

Július 13-14-15.-én kerül 
megrendezésre a három na-
pos találkozó, amelyet a
Családi Napok keretében 
szeretnénk lebonyolítani. 
Ekkor fogjuk ünnepelni a Kossuth Közösségi Ház 10. 
évfordulóját is.

Az első napon helytörténeti vetélkedőn mutatják be a 
sajóvámosi fiatalok a település történetéről megszerzett 
ismereteiket.

A második napon sport programokat kínálunk: kerék-
pártúra, futóverseny, kispályás foci, asztalitenisz., aszfalt 
– rajzverseny, ügyességi vetélkedőn mérhetik össze ere-
jüket a sajóvámosi fiatalok.

KÖZFOGLALKOZTATÁS 
SAJÓVÁMOSON

Községünkben jelenleg 94 
személy részesül Foglalkoz-
tatást Helyettesítő Támoga-
tásban. Rendszeres szociális 
segélyre az 1993. évi Szoci-
ális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény 
változása miatt községünk-

ben 6 fő lett jogosult. Azon személyek, akik a rá irányadó 
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül nem töltik be, Foglalkozta-
tást Helyettesítő Támogatásra szereztek jogosultságot.

A tavasz kezdetével községünkben beindult a köz-
foglalkoztatás. A benyújtott pályázataink segítségével 
jelenleg 24 fő dolgozik közfoglalkoztatásban. A Vízügyi 
Igazgatóságnál 8 fő-, az iskola felújításában 4 fő mun-
kálkodik közfoglalkoztatottként. Így összességében 36 fő 
tevékenykedik Községünk szebbé tételében. 

Pályáztunk a START Kistérségi program keretében 
további közfoglalkoztatási keretre, de ezt a pályázatot 
még nem bírálták el.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a szinte egye-
düli a helyben foglalkoztató munkáltatók között, közös ér-
dekünk, hogy a település szépítésében, az intézmények 
csinosításába bevonjuk a helyi regisztrált munkanélküli-
eket. 

FAKIVÁGÁS

Értesítjük a tisztelt la-
kosságot, hogy 2012. 
március 1-től megvál-
tozott a fakivágás en-
gedélyezésének rend-
je.

A fásításban tervezett 
fakitermelést az erdé-
szeti hatóság központi szerve által rendszeresített 
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapján 
(www.mgszh.gov.hu) címen közzétett, az alábbi 
adatokat tartalmazó formanyomtatványokon kell 
előzetesen bejelenteni az erdészeti hatósághoz:

a.) a bejelentő neve, címe, vagy székhelye,
b.) a fakitermeléssel érintett fásítás ingatlan-nyilván-
tartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, 
helyrajzi szám, alrészleti jel),
c.) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,
d.) a kitermelni tervezett faanyag nettó fatérfogata 
fafajonkénti bontásban, valamint
e.) a bejelentett aláírása.

(a nyomtatványt  a www.sajovamos.hu oldalról, vagy 
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal honlapján 
www.mgszh.gov.hu oldalról az alábbi elérhetőségi út-
vonalon tölthető le: (Nyomtatványok menüpontban, 
Letölthető nyomtatványok között, Erdészeti Igazgató-
ságon belül  a Bejelentés szabadrendelkezésű erdő-
ből fakitermésre 19v1.0 (Pdf/Excel) címről letölthető.)

A kitöltött nyomtatványt el kell küldeni a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága  
címére (3526 Miskolc, Blaskovics László u.24,
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 554,
E-mail: aesz09.ig@aesz.hu Telefon: 06-46/531-020,
06-46/531-030, Fax: 06-46/531-039)

Belterületen bejelenteni, illetve engedélyeztetni csak 
a közterületen lévő fák kivágását kell, a saját ingatlanon 
történő fakivágást belterületen már nem kell bejelenteni 
a hivatalba.

* * *
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FOCI AZ ÓVODÁBAN

Számunkra kedvező ajánlattal kereste meg óvodánkat 
2011 őszén a Magyar Labdarúgó Szövetség megbízásá-
ból a Sajóvölgye Focisuli SE képviselője. AZ MLSZ az 
OTP-MOL Bozsik-program keretében intézményünk-
ben tevékenységével népszerűsíteni kívánja a labdarú-
gást, elősegíteni a sportág alapismereteinek elsajátítását 
az utánpótlás –bázis szélesítését, tehetséggondozást. 
Sporteszközökkel, sportfelszereléssel is támogatják az 
óvodát 50.000.-Ft értékben (labdák, mezek, bóják, stb.)

Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, a középsős és 
nagycsoportos fiúk lelkesen vesznek rész az edzéseken 
heti egy alkalommal 60 perces óra keretében (térítés-
mentesen).

Mivel a gyerekek nem, hogy szeretnek mozogni , de 
lét elemük a mozgás,  az egészséges- fizikai és szelle-
mi- fejlődésükhöz szükség van rá. Offenbecker József 
vezetésével ismerkedhetnek meg ezzel a népszerű lab-
dajátékkal, mely  elősegíti az intellektuális és az érzelmi 
fejlődést, javítja az általános koordinációs készséget és 
tudatosítja, mi mindenre használható a láb mint „eszköz”. 
A hangsúly a játékon van, nem a versenyen és a rang-
soroláson. A labdarúgás bevezetőül szolgálhat bármely 
csapatjátékhoz, mert többek között olyan alapfogalmakra 
taníja meg a gyermeket, mint „csapattárs”, „ellenfél”, „tá-
madás” vagy „védekezés”.

KINCSES SZIGET ÓVODA HÍREI

Az igazi csapatjátékot is kipróbálhatják a gyerekek mivel 
nem csak edzéseket, hanem bajnokságokat is szerveznek 
számukra. Már két alkalommal voltunk Sajóbábonyban, 
ahol más települések óvodás gyermekeiből álló csapa-
tokkal mérkőzhettek meg a vámosi gyerekek.

Nagy izgalommal készülnek, a meccsekre, ahol igazán 
jól szerepelnek, a szülők is nagyon lelkesen szurkolnak, 
drukkolnak. Kellemes, jó hangulatú, vidám eseményként 
éli meg felnőtt és gyermek egyaránta versenyt, és még 
napokkal utána is felelevenítik élményeiket.

Bízunk benne, hogy a következő években is lehetősége 
lesz óvodánknak ebben a programban részt venni, ezzel 
is biztosítva a gyermekek egészséges fejlődését.

A harmadik napon színpadi műsorok sorakoznak egy-
más után. Helyi és meghívott fellépők adnak műsort a 
színpadon. A határon átnyúló kapcsolataink erősítését 
szolgálja a „Vámos Települések szövetségének
Nemzetközi Találkozója (román – szlovák - magyar) 
melyet e három nap keretében szeretnénk megtartani, 
megismerni egymás kultúráját, dalait, ruháit, és együtt 
szórakozni a testvér településünkről ide látogatókkal.
   

A rendezvényre az „1.1 –Testvérvárosok polgárainak 
találkozói EACEA- Oktatási- Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel) Európa a Polgárokért 
Program 2007-2013. keretében megpályázott összeg 
23.000 Euró.

Molnárné Cseh Mária körjegyző

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-AS 
FORRADALOM TÖRTÉNELMI 

ESEMÉNYEIRŐL

A farsangi mulatság vidám eseményei után a tavaszi 
ünnepek közül a legjelentősebb nemzeti ünnepünk a 
március 15. Középpontjában a szabadság eszméje áll. 
Ez az esemény, amire korosztálytól függetlenül minden 
évben megemlékezünk. Az 1848-as forradalom vezér-
alakja Petőfi Sándor. Az ő nevét már a kis óvodások is 
ismerik, akik versikéket, dalokat tanulnak a nagy költőről, 
a bátor katonákról, megfestik a nemzeti színű zászlókat.

Az iskolások korosztályuknak megfelelő ismeretekkel bő-
vítik évről évre az eseményekkel kapcsolatos tudásukat.

Folytatás a következő oldalon
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MAGYAR TERMÉKEK VÁSÁRA
Adjon Isten!

Örömteljes hírrel kezdeném. 2012. március 16-17-én 
Miskolc Fő utcáján magyar termékeket vásárolhatott az 
arra járó. A környék sörfőzdéi bemutat-
kozása mellett régiség vásár, műsorok, 
szabadidő programok szórakoztatták a 
közönséget. A kicsiről sem feledkeztünk 
meg. Nem „EU szabványos” fából ké-
szült ugráló várból szénába ugrálgattak 
a gyerekek.

KÖLTÉSZET NAPJA 
SAJÓVÁMOSON

2012. április 11-én (szerdán) 16 órától Valachi Anna 
irodalomtörténész, a József Attila Társaság társelnöke 
tartott filmvetítéssel egybekötött előadást a Kossuth Kö-
zösségi Házban József (Attila) és testvérei címmel.

A korábbi Sajóvámosi Művészeti Staféta rendezvények-
től kicsit eltérően, most nem beszélgetés keretében mutat-
ta be könyvét a vendég, hanem egy előadást tartott mun-
kássága „tárgyáról és alanyáról”, József Attila életéről.

Az előadás rengeteg érdekességet, nem közismert 
információt tartogatott a szépszámú közönségnek. Az 
est hangulatát tovább fokozta Fehér Sándor és Tímár 
Krisztián, akik megzenésített József Attila verseket ad-
tak elő. 

Az előadás után azért Szekrényes Miklós, az est há-
zigazdája és szervezője, nem hazudtolta meg magát, hi-
szen pár kérdés erejéig a megszokott SMS hangulatban 
érezhettük magunkat. 

A folytatásban József Attila életéről szóló fél órás film 
vetítését követően – melynek a forgatókönyvét írta és a 
filmben narrátorként szerepelt Valachi Anna – még újabb 
két megzenésített verset hallhattunk.

Minden évben a negyedik osztályos gyermekeket éri az 
a megtiszteltetés, hogy az ünnep meghitt és dicső hangu-
latát iskolatársaik és a felnőtt érdeklődők elé tárják. Bizo-
nyítsák, hogy nem hullatták őseink vérüket hiába, méltó 
utódaik váltak, válnak belőlük.
  Szebbnél-szebb versek születtek ebből a korból. Né-
hány részletet idéztünk belőlük, azonban akkor igazán 
látványos az előadás, ha sok szereplőt mozgat. A tömeg 
(táncosok) mozgása, az egységes, látványos színpadkép 
legalább annyira fontos, mint az elhangzott idézetek. A 
zenei betétekkel igyekeztünk a kor hangulatát vissza-
idézni.

Tanítványaim nagy izgalommal, lázasan készülődtek a 
szereplésre. A lányok a férfiakat felülmúló lelkesedéssel 
idézték fel a kor forradalmi hangulatát. A tánclépéseket 
mindkét nem szívből ropta. Köszönet érte nekik.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani kolléganőmnek, 
Kovácsné Tamás Ilonának, aki a dekorálásban segített, 
és a Közösségi Ház minden dolgozójának, akik biztosí-
tották számunkra a gyakorlási lehetőséget.

Lengyel Andrásné 4. o. osztályfőnök

Idén is megtartottuk a Húsvéti Tojásfestő Játszóhá-
zat. A gyerekek nagyon örültek, hogy idén új mártoga-
tós teknikát is kipróbáltunk. Sok szép tojást festettek a 
gyerekek, reméljük a lányok locsolói is meg voltak vele 
elégedve az ünnepek alatt. 

Kardos Péter képviselő úr 30 tojást ajánlott fel a ját-
szóháznak, így a gyerekek tényleg kiélhették kreativitá-
sukat, valóban sok tojást festett mindenki. 

Csupa nevetés, móka volt az asztalok körül most is, és 
szokás szerint minden gyerek sajnálta; csak jövőre lesz 
megint húsvét, nem jövő héten.

A program végeztével az írónő és fotóművész férje 
Horváth Dávid még maradtak egy keveset, beszélget-
tek minden érdeklődővel. Mielőtt elköszöntek, még meg-
ajándékozták a Községi Könyvtárat egy-egy könyvükkel, 
és Komjáthy Lajosné polgármester asszony szintén 
megajándékozta őket, valamint Varnyú Richárdot, - aki 
a kezdetektől támogatja az SMS rendezvényeit - egy pél-
dánnyal a Sajóvámos története című könyvünkből. 
Reméljük a következő találkozó is ilyen sikeres és jó 
hangulatú lesz!

Kelemen Gábor

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

Kelemen Gábor
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Ez év március végén tartja, a 
Sajóvámosi Polgárőrség Egye-
sülete a 2011-es szolgálati évet  
értékelő személyi állománygyű-
lését, illetve közgyűlését. A he-
lyi Polgárőrség közfeladatellátó 
tevékenységét  a 2006.évi LII-es 
un.”Polgárőrtörvény” és az 1999.
évi LXIX. törvényben megsza-
bott szakmai és jogi keretek kö-
zött végezte. Az Egyesület elmúlt éves munkája során 
eleget tett a Sajóvámosi Önkormányzattal, a Magyar 
Postával és a Miskolci Rendőrkapitánysággal hatályos 
„Együttműködési Megállapodásokban” foglalt kölcsönös 
kötelezettségeinek. A rendszeres „előütemezett szolgá-
lati beosztások” szerint tevékenykedő 8 polgárőr járőr, 
a 2011-es évben 109 alkalommal teljesített figyelő, ren-
dezvénybiztosító és járőrszolgálatot. A Sajóvámos köz-
ség kül-és belterületein megvalósuló polgárőr szolgálati 
órák száma a 2011-es szolgálati évben mintegy 1503 
szolgálati órában nyilvánult meg.

POLGÁRŐR HÍRADÓ

Sajóvámosi Kisbíró Információs lap. Megjelenik: negyedévente. Terjeszti: Sajóvámos Polgármesteri Hivatal Kiadó: Sajóvámos Község Önkormány-
zata. Felelős kiadó: Komjáthy Lajosné polgármester. Felelős szerkesztő: Komjáthy Lajosné.  Szerkesztő: Molnárné Cseh Mária,
Tördelés: Me-NET Kft. Miskolc Tel: (46)555-344, E-mail: menet@menet.hu, web: www.menet.hu. Nyomda: Budai Nyomda, Miskolc Meggyesalja u. 
38. Szerkesztőség: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon/fax: (46)597-221 E-mail: sajovam@t-online.hu web: www.sajovamos.hu

Az elmúlt évben is fokozott mértékű járőrtevékenység 
valósult meg a község periférikus részein, az illegális 
szemétlerakások megelőzése érdekében. A túlnyomó-
részt az éjszakai órákban realizált bűnmegelőző jellegű 
polgárőr járőrszolgálatok egyik célja a magántulajdon 
megelőző védelme mellett, fokozott ellenőrzés alá esnek 
községünk közintézményei, közműtárgyai.

A magyar polgárőrmozgalom történetében új momen-
tumként jelentkezett az a szervezeti változás, miszerint 
az Országos Polgárőr Szövetség-mely a Megyei tag 
Szervezetekből és a tag Egyesületekből áll-„ Közhasznú 
jogállású köztestület”-é vált. Helyi egyesületi új feladat-
ként jelentkezett, hogy a szolgálatba álló polgárőr járőr- 
telefonon-bejelentkezik a Miskolci Városi Rendőrkapitány-
ság Ügyeletén. A polgárőrszolgálatok során szükségessé 
vált intézkedések között- többek között- előfordult állam-
polgári felszólítás a közterületeken megvalósuló garáz-
da magatartásformák megszüntetést célzó intézkedés, 
„Mentő hívások, eszméletlen állampolgárhoz, tűzoltás-lo-
kalizálás, információnyújtás, „vakriasztások” által indukált 
objektumellenőrzés, talált kerékpárok irodára szállítása, 
éjszakai térvilágítási hiányosságok jelzése, stb.

A helyi Polgárőrség köszönetét fejezi ki a Sajóvámosi 
Önkormányzatnak, a polgármester asszonynak, az egye-
sületi működéshez szükséges támogatások folyósításá-
ért. A Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete igyekszik ezt a 
megbecsülést a községi  köznyugalom, a helyi bűnmeg-
előzés és az esetleges katasztrófavédelem tekintetéseb, 
megszolgálni!

Szokircsák István polgárőr parancsnok

EGYETEMES IMAHÉT
A karácsonyi ünnepek fénye még bennünk élt, ami-

kor már- a világ keresztényeivel együtt-, az egyetemes 
imahétre készültünk. A Lengyelországban meghírdetett 
imanyolcad ebben az évben: január 15-től - január 22-ig 
tartott.

Községünk templomaiban, valamint Sajósenye, 
Sajópálfala-, és első alkalommal Arnóttal kiegészülve-, 
a már ismert sorrendben, - estéről- estére folytatódtak a 
közösen gyakorolt egyházi alkalmak. Minden este éne-
keltünk, imádkoztunk a Krisztusban hívők egységéért: a 
közös tanúságtétel ügyéért.
A 2012. év ökumenikus imahét jelmondata a következő 
volt; …mindnyájan elfogunk változni”(Kor.15.5)

E jelmondathoz kacsolódó prédikációkat, igemagyará-
zatokat lelkészeink, papjaink osztották meg a jelenlévő 
hívekkel templomainkban, illetve az arnóti Református 
Közösségi Házban- zárásképpen.

Az imádságokat, fohászkodásokat a következők ajkáról 
hallhattuk: Tóthszegi István görög katolikus paróchus, 

További jó hír, hogy ezután minden hónap első vasár-
napján lesz Magyar Termékek Vására Miskolc Fő ut-
cáján, a színháztól az Erzsébet térig a régiségvásárral 
együtt, ami szintén nagy érdeklődés mellett zajlott eddig 
is. A Magyar Családellátó 110 termékkel sok megelége-
dett vásárlót szolgált ki.

Folynak a szervezési munkálatok a Sajóvámosi Magyar 
Termékek Vásáráról is, erről bővebben a nyár folyamán 
fogok tájékoztatást adni.

Megkezdődtek a tavaszi munkálatok a kiskertekben.  
Arra biztatnék mindenkit, hogy vessünk minél több zöld-
séget, ültessünk minél több gyümölcsfát, hisz a magunk 
által előállított termékekről tudjuk, hogy egészségeseb-
bek, mint a multinacionális cégek „nagyüzemi élelmi-
szerszemetei”, de a piaci kofák termékeit is fenntartás-
sal fogadjuk! Gyermekeinkre, unokáinkra is gondoljunk! 
Hálásak lesznek érte. Próbáljunk önfenntartók lenni, 
amennyire csak lehet, hisz a házi tojástól kezdve a hús-
készítményekig a falusi minőség újra elnyeri méltó helyét 
az élelmiszerpiacon. Már pár száz négyzetméteren is na-
gyon sok mindent tudunk megtermelni, megfelelő vetés-
forgóval. Meg aztán a mai nehéz gazdasági helyzetben 
az a jövedelem is jól jön, amit termékeinkért kapunk. A 
miskolci Búza téren az őstermelői piacon mindenkinek 
jut hely, egy kis asztalka az értékesítéshez. Remélem, 
előbb-utóbb meg tudom győzni a képviselő testületet, 
hogy kis falunkban is kellene egy „kis piacot’” létrehozni.

Ezúton kívánok mindenkinek ehhez jó kedvet, erőt, 
egészséget!

Tamás Kálmán képviselő

EGYHÁZI HÍREK

Folytatás a következő oldalon
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KÖNYVAJÁNLÓ
365 mese
Alia,Josette: Perzselő nap
Bartos Erika: Bogyó és Babóca: 
évszakos könyv, Bogyó és Babóca 
épít
Brontë, Anne: Wildfell asszonya
Erdődy Imre: A lelkiatya válaszol 1-2
Gazdag Erzsi: Mézcsorgató
Gordon, Thomas: Emberi kapcsolatok
Gray, Claudia: Hourglass, Afterlife
Gregory. Philippa: A vörös királyné
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója: az utolsó szalmaszál, 
kutya egy idő
Leányokról és legényekről (mese)
Magyar Építészet
Montágh Imre: Mondd ki szépen
Motyer, Stephen: Ki kicsoda a Bibliában (gyermekkönyv)
Sándor Ildikó: Néprajz, néphagyomány
Spirit, Bliss: Árnyékvilág, Kígyók sziszegése
Tolkien, John Ronald Reuel: A hobbit

AJÁNLÓ FOLYÓIRATOKBÓL

Autókatalógus 
Motorkatalógus 
Nők Lapja -konyha
Szép Házak - lakáskultúra
Szivárvány - gyermekmagazin
Pc Guru+ DVD melléklet
Baba Magazin-életmód
BBC History-világtörténelmi magazin

Kaló János római katolikus esperes plébános, Szabó 
Zoltán református lelkész, Polgári László sajópálfalai 
görög katolikus paróchus, Budai Barnabás arnóti evan-
gélikus lelkész, Zajacz Ernő felsőzsolcai római katolikus 
plébános és Buzgán József szirmabesenyői római kato-
likus plébános.

A kora esti alkalmakon sokan voltunk állandó résztve-
vői és hallgatói ezeknek a lelkeket nyugtató istentisztele-
teknek.

Észre vehettük mindannyian, hogy vallásaink szertar-
tásait, énekeit és imádságait egyre jobban megismertük, 
mely által is közelebb kerültünk egymáshoz.

Az egyetemes órákon népünkért, nemzetünkért-, a te-
remtett világért is imádkoztunk.

Záró énekül minden este Nemzeti Imánkat, a Himnuszt 
énekeltük el, emlékezve így Kölcsey Ferencre, aki 1823. 
január 22-én fejezte be lélekemelő verssorait. Majd az 
Imádkozzunk a Hazáért – énekkel fejeztük be együttlé-
tünk alkalmait.

Hisszük, hogy szívet-lelket melengető bizonyosság volt 
az imaheti esték sorozata. Újra megérezhettük az Isten 
szeretetét és kegyelmét, amely megnyugvást ad zaklatot 
világunkban, s Jézusban eggyé tesz mindannyiunkat.

Őszinte és megható volt, amikor katolikus szokás sze-
rint a hívek köszöntötték egymást a béke jelével, szívből 
kívánva azt, hogy Krisztus békéje az élet istentisztelet-
éhez segítse hozzá az együtt imádkozókat.

Csiszár József

FODRÁSZAT
Piroska vagyok! Megkezdtem tevékenykedésem, 

Váradiné Harangi Erzsébet „Szépség” szalonjában 
Sajóvámoson, a Hunyadi u. 1. szám alatt.

Minden szépülni vágyót szeretettel várok, új stílus,
igényüknek megfelelő divat frizurák, és hajhosszabbítás.

Házhoz megyek mozgáskorlátozottakhoz és
kismamákhoz !

Előre is köszönöm bizalmukat.

Várom hívásukat: 06-70/415-2395

ZUMBA CSOPORT MŰKÖDIK
A KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZBAN,

MINDEN HÉTEN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON
18.30-TÓL. VIDÁMAN ÉS TÁNCOSAN!

A világon nagy teret hódító Zumba® fitness elhozta az 
alakformálás új módszerét. A Zumba® egyesítve a latin 
ritmusokat könnyen tanulható lépésekkel, mozdulatok-
kal, páratlanul egyedülálló fitnessprogramot hozott létre.

Egy 60 perces zumba oktatás  alkalmával kb. 600 
kalóriát  égetsz  el, miközben növeled az állóképes-
séged, strapabíróképességed. A táncokba beépített 
zumba®gyakorlatokkal erősíted izmaidat és formálod 
alakod úgy, hogy nem is tudsz róla.

A Zumba® edzések - hasonlóan az aerobik órákhoz 
- 3 részből állnak. Az első 5 percben bemelegítünk, és  
ráhangoljuk a szervezetünket a későbbi fokozottabb 
működésre. Fél perc pihenőt követően rátérünk az iga-
zi Zumbázásra, mely 5 perces számokból épül fel, fél 
perces pihenőkkel megszakítva egészen 45-50 percen 
keresztül. 

Az ismert slágerekből válogatott zeneszámokat úgy 
rendeztük, hogy az intenzívebb zenét mindig lassabb, 
pihentetőbb kövesse, hogy lehessen bírni szusszal.

A  zumba óra végén jön a cool down, melynek elsődle-
ges célja a szervezet felgyorsult működésének alaphely-
zetbe állítása (vérnyomás csökkentése, pulzus visszaál-
lítása) a komplex edzéshatás érdekében.

Várunk mindenkit szeretettel
Érdeklődni: 06-70/376-4599 telefonszámon

Földeákné Takács Zsuzsa


