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Az ünnepi beszéd kiemelt része mindig is a falu legidő-
sebb nő, és férfi lakójának köszöntése, valamint a neve-
zetes évfordulókat ünneplők felsorolása.

Horkai Andrásné - Veronka néni személyében olyan 
kedves egyéniséget köszönthettünk, aki 2012. május 
9-én betöltötte a 100. életévét! Ilyen hosszú életkort 
megélt lakosa még nem volt Sajóvámosnak! Köszöntjük 
Őt nagyon sok szeretettel és tisztelettel, kívánunk szá-
mára békés, nyugodt életet.

A férfiak között: Orosz Péter bácsi a legidősebb, aki 
június 7-én ünnepelte 92. születésnapját. A továbbiakban 
megismerhettük azokat a személyeket, akik házassági 
évfordulójukat, születés-, vagy névnapjukat ünnepel-
ték. A köszöntések mellett valamennyi ünnepelt szerény
ajándékban is részesült.   

Egyházi méltóságaink közül egyedül Tótszegi István 
görögkatolikus peróchus úr volt jelen: hozzánk intézett 
vallásos szavai, példabeszédei mindannyiunkhoz szól-
tak: lelki élmény volt hallgatónak lenni. A műsor folytatá-
saként az óvodások és iskolások kedveskedtek műsoruk-
kal a szépkorú nagymamáknak és nagypapáknak.

A Sajóvámosi Népdalkör ez alkalommal is vidám han-
gulatot varázsolt az ünnepeltek örömére. Az idősek 
nevében Madarász Istvánné mondott köszönetet a 
meghívásért és a szíves vendéglátásért. A szokásos tom-
bolasorsolás előtt Fekete Andrásné Hermin néni meleg 
szavakkal köszöntötte a 100. éves Horkai nénit; felidézve 
mindkettőjük számára az elmúlt évtizedek felejthetetlen 
emlékképeit és fiatalságukat.

A szépen megterített asztalra aztán konyhásaink és 
segítőik pillanatok alatt felszolgálták a finom ebédet. Az 
ebéd elfogyasztása után tovább folytatódott a meghitt be-
szélgetés, miközben néhány közösen elénekelt nóta is 
bővítette a délután hátralévő részét.

Kifelé jövet ünnepeltjeink átvehették az önkormányzat 
ajándékát; 1 db törölközőt, 1 db törlőkendőt és egy cso-
mag süteményt. Öröm számunkra, hogy ifjú Váradi La-
jos képviselő úr, Kardos Lajosné és Szólya Zsuzsanna 
vállalkozók felajánlása alapján idős vendégeink kaptak 1 
doboz sört is ajándékba.

Mi mással is köszönhettünk el egymástól – mint az-
zal-  hogy ha Isten éltet bennünket és erőt ad; jövőre 
ismét találkozunk.

IDŐSEK NAPJA 
A  100 ÉVES VERONKA NÉNIVEL

Várt és kedves ünnepi esemény községünk életé-
ben az idősek, a szép kort megélt emberek napja, mely
immár-sorrendben a 20. volt. Önkormányzatunk e jeles 
napot 2012. június 29-re tűzte ki, és amelyre meghívást 
kaptak azok a kedves emberek, akik ebben az évben töl-
tik be 70. életévüket, vagy már korábban átlépték ezt a 
korhatárt.

Péntek délutánjára 228 idős embert hívtunk meg a 
Közösségi Ház dísztermébe: 170 nőt és 58 férfit-, akik
között 24 házaspár nevére szólt a meghívó! Kedves szín-
folt volt ebben az évben is, hogy „új arcokkal” találkoz-
hattunk, akik- minden bizonnyal-, örömmel csatlakoztak 
az előttük járó generációhoz. 2012-ben 29-en töltötték 
be, - vagy majd a későbbiekben fogják- ünnepelni a 70. 
életévüket: 23 nő, és 6 férfi. A szíves fogadtatás és rövid 
beszélgetések után aztán elkezdődött a várt műsor. 

Az ünnepi köszöntőt Komjáthy Lajosné, községünk 
polgármestere mondta el, -olykor egy –egy könnyet ejtve 
szívből jövően. Beszédében kiemelte e-napnak fontos-
ságát, az egymással való újbóli találkozást, a szeretetet 
és örömet, ami széppé, emlékezetessé teszi ezt a na-
pot, amelyet ünnepeltek és ünneplők – egyaránt, nagyon 
vártak már. Aztán így folytatta: „Önök már megérdemelt 
nyugdíjas éveiket élik, és szabadidejükben értékelik a 
multat. Értékelik életútjukat és megállnak egy-egy állo-
másnál, felidézve fiatalságukat, amikor még tele életerő-
vel tervezgették a jövőt, - melyben már mi is fiatalabbak 
is teret kaptunk. Köszönjük az életet, köszönjük a lehető-
séget!„  – hangzottak el a szép szavak.

Csiszár József
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

* * *

K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K

LOMTALANÍTÁS

Értesítjük Sajóvámos Község 
lakosságát, hogy 2012. október 
24. (szerda) 13 órától - 2012. ok-
tóber 28 (vasárnap)-ig a Cirkont 
ZRt. „Lomtalanítást” végez az 
előző évek gyakorlatának meg-
felelően.

A feleslegessé vagy használhatatlanná vált tárgyakat a 
„Zúgó” Hídnál és a Csokonai út végén elhelyezett konté-
nerbe kell rakni.
A lomtalanítást végző Cirkont ZRt. kéri a lakosságot, 
hogy az ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKET zsákba rakva helyez-
zék el a konténerbe. Undort keltő anyagot pedig ne te-
gyenek a gyűjtőedénybe.
A lomtalanítás befejezését követően a fenti területekre 
szemetet vinni továbbra is tilos!

FELHÍVÁS, TÁJÉKOZTATÁS

Árkok, átereszek tisztítása
Tisztelt Lakosaink!

Ismét beköszöntött 
az ősz, ami szintén 
esős hónapokat hoz 
magával. Akik az in-
gatlanuk előtt még az 
árkokat, átereszeket 
nem tisztították ki, sürgősen tegyék meg, hogy a víz 
szabad elfolyását biztosítsák. Védjük ezzel az ingatla-
nunkat és a település útjait!
A nyár folyamán a külső pincék felőli útjaink sajnos ismét 
rossz állapotba kerültek.

Felhívjuk az érintett tulajdonosok, használók figyelmét 
arra, hogy az út mentén lévő árkokat, betömedékelt át-
ereszeket tisztítsák ki, mert útjaink állapota tovább rom-
lik, helyreállításuk pedig saját erőből forráshiány miatt 
nem lehetséges.

KÖSZÖNET A LAKOSSÁGNAK
     
Kedves Sajóvámosiak!

Szeretném megköszönni valamennyi sajóvámosi la-
kosnak mind azt a sok vendégszeretetet, odafigyelést, 
amit tettek a Vámos Települések V. Nemzetközi Talál-
kozójának alkalmával.

Jó érzés volt útjainkon végig kísérni az ide látogatókat. 
Köszönjük az összefogást, az együttgondolkodást, mely-
nek eredménye volt a sikeres rendezvény.

Ezúton szeretném továbbítani Önöknek azt a sok elis-
merést, dicséretet, amivel az ideérkező vendégek illettek 
minket, sajóvámosiakat. A szép rendezett utcák, a felújí-
tott közintézmények, a virágok mind azt jelentették nekik, 
hogy itt dolgos, szorgos, rendszerető emberek élnek.   

Úgy vélem, valamennyi olvasónak meg kell ismernie, 
hogy kik is azok a személyek, akik adományokkal, kétke-
zi munkával, felajánlásokkal, és sok-sok munkával járul-
tak hozzá a „Vámos” Találkozóhoz. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

      
A Képviselő-testület a 2012. augusztusi ülésén elfogad-

ta a féléves gazdálkodásról szóló határozatát.
Az önkormányzat éves gazdálkodását 300.430e Ft bevé-
tellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.
A 2012. évi I. félévi gazdálkodásunk bevételei 62 %-ra, 
kiadásaink 53 %-ra teljesültek. 

* * *

* * *

Támogatóink, felajánlóink, segítőink:
Unio-Coop Zrt.
Bódva Közmű Kft.
Kossuth Közösségi Házért
Közalapítvány
Vámco Vámügynökség Kft.
Administration of International 
Trade
Fekete és Fia Kft.
Szendrői Tésztaüzem
NovaFood Kft.
Germuska Tibor
Fejes Béla 
Kunság-Szesz Zrt.
Aeo.Hu Tanácsadó Kft.
Tóalmási Húsüzem
Derzsi és Wernitzer Kft.
DHÖ.Kft.
Baker Boys Kft.
Szendrei Tésztaüzem Kft.
Center-Pon Kft.
Pannon Air Cargo
Érv Zrt.
Pannon Kávé Kft.
Eurosped Zrt.
Gömör Faiskola Jankó Lajos
Hamar Barkács Kft.
Hoffer Kft.
Recyclomed Kft.
Zoll-Platz Kft.
Varga és Társai Kft.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Hivatala

Margó János és Margó Jánosné
Szegvári Zoltán
Tóth Bálint
Tóth Árpád
Sajóvámosi Népdalkör tagjai
Barát Lajos
Szegedi Zoltán
Lévai István
Csenge Lászlóné 
Komjáthy Lajosné polgármester
Festő Tamás 
Fodor Csaba
Ifj. Farkas Gyula
Kardos Lajos
Kónya József
Kovácsné Tamás Ilona
Lipécz János
Lipták Katalin
Misurák Sándor
Nemcsák Tibor
Pozbai György
Szóya Zsuzsanna
Vékei Béláné
Háziasszonyok boltja
Tamás Kálmán 
Váradi Lajos
Bók Mihály
Nagyváradi József
GTR Futárszolgálat  

És még sokan mások...

Köszönjük mindenkinek!   Ez jó mulatság, „férfi„ munka volt.
       

Komjáthy Lajosné
polgármester

* * *
Tisztelt Sajóvámosiak!

Az elmúlt hetekben sajnálatos betörések történtek te-
lepülésünkön, ami arra ad alapot, hogy ismételten és 
nyomatékosan kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a házuk 
bejárati kapuját napközben is tartsák zárva.

Az idegen, és gyanús személyeket figyeljék meg, a 
gépkocsik rendszámát, esetleg az elkövetők személyle-
írását adják meg a nyomozó hatóságnak, mert legutóbb 
is ez segítette nyomra vezetni őket. Vigyázzanak a saját 
és a szomszédjaik értékeire, testük személyi épségére.

Ne engedjenek be idegen árusokat, csak a zárt kapuk 
mögül vásároljanak tőlük.
Környékünkön elszaporodtak a megélhetési bűnözők, 
valamint a vidéki, idős embereket kiszemelő egyének.

Kérjük, fogadják el tanácsainkat, és vigyázzanak magukra!  
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* * *

KÖRJEGYZŐ TÁJÉKOZTATÓJA
NÉHÁNY INFORMÁCIÓ A VADKÁROKKAL 

KAPCSOLATOSAN

Vadkár fogalma: a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a 
vaddisznó, a muflon által a mezőgazdaságban és az erdő-
gazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán 
által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdő-
sítésben, valamint a csemetekertben okozott kár.
Az okozott kár öt százalékot meghaladó részének megtérí-
tésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, 
és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illető-
leg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.
Mezőgazdasági vadkár bejelentése a következő idő-
szakokban lehetséges:
a.)  őszi gabona   október 1.- augusztus 15.
b.)  tavaszi gabona   április 1.- augusztus 1.
c.)  kukorica   április 15.- november 30.
d.)  burgonya   április 15.- október 15.
e.)  napraforgó, szója   április 15.- szeptember 30.
f.)  borsó   március 1.- augusztus 30.
g.)  szőlő, gyümölcsös egész évben

Vadkár bejelentése, igénylése:
A károsultnak a vadkár megtérítése iránti igényét a kár 

bekövetkezésétől – folyamatos kártétel esetén az utolsó 
kártételtől - számított 30 napon belül kell közölni a kárért 
felelős személlyel. 

Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől 
számított 8 napon belül nem jön létre egyezség a kár meg-
térítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának 
megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a 
károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjétől 8 napon belül kérelmezheti a károsult és a ká-
rért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló 
vadkárbecslési eljárás lefolytatását. Ezen határidő elmulasz-
tása esetén igazolási kérelemnek van helye.

A jegyző által folytatott vadkárbecslési eljárás menete:
 A vadkárbecslési eljárás illetékköteles. Az eljárás megin-
dításakor Fizetendő 3.000,- forint illetéket, illetékbélyeg 
formájában kell leróni a kérelem benyújtására szolgáló for-
manyomtatványon. A kár megállapítását a Borsod Megyei 
Vadkárbecslők Szakértői Névjegyzékében szereplő kár-
szakértő végezheti. A kárbecslés időpontjáról és helyéről – 
az azon való részvétel céljából – a jegyző az érdekelteket 
értesíti. 

 A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben 
foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek 
között a kár megtérítésére vonatkozóan, melynek eredmé-
nyeképpen:

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogsza-• 
bályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, 
mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a 
kár megtérítésére kötelezett kártérítésre vonatkozó köte-
lezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költ-
ség viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és 
pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az 
egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.  

VAGY
Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem • 
hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. A káro-
sult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedé-
sétől számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól 
kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesz-
téssel jár.

Vonatkozó jogszabályok:
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodás-
ról, valamint a vadászatról
79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgaz-
dálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tör-
vény végrehajtásának szabályairól
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

Molnárné Cseh Mária körjegyző

GÉPJÁRMŰADÓ-MENTESSÉG

Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozottsághoz
kapcsolódó gépjárműadó-mentesség

módosult feltételeiről

A súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó-mentes-
ség megállapításával kapcsolatos jogszabályi változásról 
az alábbiak szerint tájékoztatom:

* * *

Tisztelt Lakosaink!
 

Sajnálatos, hogy településünk közigazgatási területén 
nagymértékben elszaporodtak a rókák.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az érintett Boldvai és Felsőzsolcai 
Vadásztársaságokkal felvettük a kapcsolatot annak érdekében, 
hogy a szükséges ritkítását kezdjék meg. Válaszukban leírták, 
hogy a ritkítást kizárólag lakott területen kívül a társaság hatá-
rain belül végezhetnek.

A rókák számának belterületen történő csökkentése érdeké-
ben élve fogó rókacsapdák beszerzését és azok lakott területen 
történő kihelyezését javasolták. 

Megrendelte önkormányzatunk az élve fogó csapdákat a Mis-
kolci Városgazda Kht-től, addig is legyenek óvatosak, ne men-
jenek közel a rókákhoz, mert veszettek is lehetnek!

Folytatás a következő oldalon
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A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alkal-
mazásában (18. §. 12. pont.) súlyos mozgáskorlátozott 
az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közleke-
dési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban 
meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozott-
nak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvé-
lemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Kormány ren-
delet szabályaiból következően a 2013. évtől az ún. „7 
pontos igazolással”,  illetőleg a rendelet 2012. március 
30-án hatályos 7. §. ac) alpontja szerint szakértői szerv 
által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem 
tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjármű-
adó-mentességre sem jogosultak. 

Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy 
egészségügyi állapotuk évek, esetleg évtizedek óta vég-
legesnek tekinthető – továbbra is jogosultak legyenek az 
adómentességre, a szakértői szervnél  (2012. év végéig) 
a közlekedőképességük minősítése céljából vizsgálaton 
kell részt venniük és annak eredményeként súlyos moz-
gáskorlátozottságukat megállapító új igazolással kell ren-
delkezniük.

Ha a „régi igazolással” rendelkező személy felülvizsgá-
laton 2012. december 31-ét követően vesz részt, akkor 
az adómentesség értelemszerűen csak az új igazolás ki-
állítását követő hónap 1. napjától jár.

Súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül az 
a személy, aki a 102/2011.(VI.29.) kormányrendelet 2. 
§. a) pontjában leírtaknak megfelel.

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye – a gépjárműadó-
mentesség megállapításához kapcsolódóan – az alábbi 
szakhatósági eljárás során kiállított   igazolás  másolatá-
val igazolható:

- elsődlegesen a Kormányhivatal Rehabilitációs Szak-
igazgatási Szerve (szakértői szerv) által a közlekedőké-
pesség minősítéséről kiadott szakvéleménnyel,

- másodlagosan a Fot. (a fogyatékos személyek joga-
iról és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. tv.) szerinti fogyatékossági támogatás (MÁK általi) 
megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megál-
lapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfog-
lalás, szakvéleménnyel, vagy

- az Mr. (a magasabb összegű családi pótlékra jogo-
sító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. 
(II.19.) ESZCSM rendelet) 3. számú mellékletében meg-
határozott igazolással.

Amennyiben gépjárműadó-mentességhez  kéri az ügy-
fél a súlyos mozgáskorlátozottság tényét megalapozó, 
a közlekedőképesség minősítését tartalmazó szakvéle-
mény kiállítását, ezt mindegyik esetben a körzetközpon-
ti jegyzőnél (Okmányirodánál, Miskolc Kis-Hunyad utca 
9.sz. ) kérelmezheti.

Amennyiben Ön már rendelkezik a fentiekben leírt 
igazolások valamelyikével, kérem szíveskedjék azt a 
Polgármesteri Hivatalba eljuttatni, illetve az év végéig 
beszerezni és a Polgármesteri Hivatalban leadni!

Tájékoztatom, hogy amennyiben Ön 2012. decem-
ber 31-ig nem nyújtja be Hivatalunkhoz a fentiekben 
leírt igazolások egyikét sem, akkor gépjárműadó-
mentességre 2013. január 1-től az új igazolás beszer-
zéséig nem lesz jogosult.                                               

2012/2013-as tanév
A hosszú forró nyár után a mi iskolánkban is becsenget-

tek. Valamennyiünk örömére intézményünkben a belső 
felújítási munkálatok befejeződtek. Iskolaépületünk álla-
potában minőségi változás következett be. Ennek költsé-
ge 25M Ft, melyből 20M.-Ft BM pályázati támogatás,
5M Ft Sajóvámos Önkormányzati támogatás (önerő).

 Az iskola vezetése a diákok, a tantestület és a szülők 
nevében ezúton is kifejezi köszönetét településünk ön-
kormányzatának. A 2012/2013-as tanévet így korszerű, 
esztétikus körülmények között kezdtük meg.

Bízom benne, hogy az oktató- nevelő munkánkat a kö-
rülményekhez méltó színvonalú tartalommal fogjuk meg-
tölteni. Erre minden esélyünk megvan, hiszen az elmúlt 
tanévben elért eredményeink - továbbtanulás, országos 
kompetenciamérés, sport- és tanulmányi versenyek - 
erre engednek következtetni.

2011/2012-es tanév
2011/2012-es tanévben végzett szakértők által össze-

állított mérések, statisztikai adatok mutatói minősítették 
az intézményünkben folytatott oktató-nevelő munka ha-
tékonyságát. 
- 8. osztály második féléve a sikeres továbbtanulás jegyé-
ben telt el. Gimnáziumba 5 tanuló, szakközépiskolába 13 
és szakiskolában 2 tanuló nyert felvételt. Tanítványaink 
90%-a érettségit adó középiskolába került. 
- Az országos kompetenciamérésre 2011 májusában 
került sor. A felmérés eredményéről 2012 márciusában 
kaptunk tájékoztatást. Az alábbi adatok azt mutatják meg, 
hogy a mi iskolánk milyen eredményt ért az ország ösz-
szes iskolájának átlagához, a városi iskolák és a községi 
iskolák átlagához viszonyítva.

6. évfolyam
matematika 

Országos:   1486
Városi általános iskolák: 1469
Községi általános iskolák: 1437

   A mi iskolánk  1455

szövegértés:
Országos:   1465
Városi általános iskolák: 1447
Községi általános iskolák: 1408
A mi iskolánk:  1430

ISKOLAI HÍREK
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8. évfolyam
matematika 

Országos:   1601
Városi általános iskolák: 1577
Községi általános iskolák: 1550
A mi iskolánk:  1607

szövegértés:
Országos:   1577
Városi általános iskolák: 1554
Községi általános iskolák: 1513
A mi iskolánk:  1580

A 8. évfolyam tanulói  matematikából és szövegértésből 
az országos átlag felett teljesítettek. A városi és a községi 
általános iskoláktól is magasabb értéket értek el. Ezek 
az eredmények megerősítik oktató-nevelő munkánk he-
lyességét, pedagógusaink 8 éven keresztül folytatott kö-
vetkezetes fejlesztő munkáját. Ez ad reményt arra, hogy 
a 6. évfolyamosok eredményei is (amelyek más községi 
iskolákéhoz viszonyítva nagyon jó) elérik, sőt meghalad-
ják majd az országos átlagot. 

Versenyeredményeink is a differenciált fejlesztés 
eredményességét igazolják. 

3. Virág János Énekkari Találkozón énekkarunk bronz 
minősítést kapott
Felkészítő tanár: Lukács Ágnes

I. Vámos Települések közötti Vers- és Mesemondó 
Verseny
Pálinkás Gergő – külön díj
Felkészítő tanár: Szekeres Erika

II. Rákóczi Ferenc tiszteletére rendezett megyei tör-
ténelmi verseny
Csapatverseny – 5. helyezés
A csapat tagjai: Eszenyi Martin, Gombkötő Edina, 
Hajdu Tamás, Juhász Enikő, Onda Tamás
Felkészítő tanár: Lukács Ágnes, Takács Mária

Bozsik program keretében rendezett futballtorna
korcsoport – 1. helyezés
II, korcsoport - 2. helyezés
Felkészítő tanár: Szekrényes Miklós

Sajó-kupa kosárlabda torna 1. helyezés
Felkészítő tanár: Zupkó Péter

Kerekemese műveltségi versenyen 2 csapatunk is 
bejutott az országos döntőbe.
A csapat tagjai: Ár Bence, Izrók Zsombor, Rózsa 
Erik, Gombkötő Edina, Juhász Enikő, Kiss Fanni, 
Petercsák Eszter
Felkészítő tanár: Lukács Ágnes

„Aprók szava” – kistérségi szavalóverseny
Gombkötő Eszter – 3. helyezés
Felkészítő tanár: Bodnár Judit

Kistérségi matematikaverseny
Kendrovszki Márk 1. helyezés
Felkészítő tanár: Kovácsné Tamás Ilona

Kistérségi matematikaverseny
Berki Nóra – 2. helyezés
Kopcsó Dániel – 2. helyezés
Felkészítő tanár: Pruskóczkiné Berzi Klára 

Kistérségi helyesíró verseny
Hajdú Tamás – 2. helyezés
Felkészítő tanár: Szekrényes Miklós

Kistérségi angol nyelvi verseny
Szekrényes Ádám – 2. helyezés
Ár Bence – 3. helyezés
Felkészítő tanár: Szekeres Erika

Labdarúgás:
A Bozsik – program keretében Sajóvámoson meg-
rendezett tavaszi körzeti torna
I. korcsoportos fiúk – 1. helyezés
II. korcsoportos fiúk. -  3. helyezés
II. korcsoportos lányok – 4. helyezés
A torna legjobb játékosa 
Tóth Vivien – különdíj
A diákolimpia megyei döntőjére jutott be a csapatunk
Felkészítő tanár: Szekrényes Miklós

Megyei rajzverseny – plasztika kategória
Petercsák Eszter – 3. helyezés
Felkészítő tanár: Papp Tünde 

Megyei nyelvészverseny
Éliás Orsolya: 7. helyezés
Felkészítő tanár: Bíróné Paul Judit

Megyei labdarúgás – megyei elődöntő
korcsoport: 1. helyezés
korcsoport: 3. helyezés
Labdarúgás – megyei döntő
korcsoport – 4. helyezés
Kosárlabda megyei döntő
Lánycsapat: 4. helyezés
Felkészítő tanár: Zupkó Péter

Jonatán Első Országos Könyvmolyképző levelezős 
verseny
Berki Nóra – könyvmolyok kiváló mestere
Kutasi Krisztina könyvmolyok mestere fokozat
Felkészítő tanár: Szekeres Erika

Gratulálunk diákjainknak, a felkészítést végző peda-
gógusainknak. További munkájukhoz hasonló szép 
eredményeket kívánunk.

                   Póczos Barnabásné igazgató
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M O Z A I K

Elmúlt a nyár, véget ért a szünet és a Kincses Sziget 
Óvoda ismét kinyitotta kapuit az óvodás gyermekek előtt. 
Óvónénik, dadusnénik szívesen hallgatjuk óvodásaink 
élményeit: kivel mi történt, merre jártak, mit csináltak a 
nyáron.?

Közös élményeinket is felelevenítjük, hiszen a nyár ele-
jén kirándulni voltunk a gyermeknap alkalmából Lillafü-
reden. Nagy élmény volt számukra a „kiránduló” busszal 
való utazás, a kisvonatozás, az alagút, a Hámori tó és 
persze a közös fagyizás a cukrászdában.

Júniusban elbúcsúztattuk az iskolába készülő nagy-
csoportosokat, akik ma már büszke iskolások. Hazafelé 
menet megállnak az óvodánál és boldogan mutatják isko-
latáskájukat, beszámolnak élményeikről.

A következő útravalóval, idézettel kívánunk nekik sike-
res, boldog iskolai éveket és csupa ötös bizonyítványt: 
Robert Fulghum: Már az óvodában megtanultam min-
dent, amit tudni érdemes 
„Életem legfontosabb viselkedési szabályait egytől egyig 
az óvodában sajátítottam el.
Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, 
az óvodában annál inkább. 

Íme amit tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne 
csalj a játékban! Ne bánts másokat! Mindent oda tégy 
vissza, ahonnét elvetted! Rakj rendet magad után! Ne 
vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat 
okoztál! Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét! A frissen 
sült sütemény és a hideg tej tápláló. Élj mértékkel! Min-
dennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, 
játssz és dolgozz egy keveset! Délutánonként szundíts 
egyet! 
A NAGYVILÁGBAN ÓVATOSAN KÖZLEKEDJ, FOGD 
MEG A TÁRSAD KEZÉT ÉS NE SZAKADJATOK EL 
EGYMÁSTÓL! ISMERD FEL  A CSODÁT!”

Ezeket a fent említett „egyszerű” feladatokat a volt ovi-
sok megtanulták és bízunk benne, hogy  majd felnőtt ko-
rukban is alkalmazzák.

Nekünk óvónéniknek, dadusnéniknek további felada-
tunk pedig az, hogy a már ovis és az újonnan érkező 
gyerekekkel is megtanítsuk ezeket a dolgokat. 

Most van óvodánkban a kiscsoportosok beszoktatása, 
az ismerkedés ideje, ami olykor bizony nehézségekkel 
jár. A gyermek sokszor lesz nyűgös ilyenkor némely eset-
ben a szülő számára sem egyszerű elfogadni ezt az új 
helyzetet. A szülőtől való elválás nemcsak a gyereknek 
nehéz, hanem a felnőttnek is (sokszor az anyukáknak ta-
lán „nehezebb”, mint a kicsinek).

Az elmúlt évek tapasztalata alapján kijelenthetjük, hogy 
egy pár hét múlva már mindannyian mosolyogva gondo-
lunk erre az időszakra.

A szép óvodai környezetben továbbra is folyik a nevelő-
oktató munkánk, amit mindig az aktuális évszakkal kap-
csolunk össze arra törekedve, hogy gyermekközpontú 
legyen.

Ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontako-
zását tartjuk fontos feladatunknak. 

Bízunk benne, hogy munkánk továbbra is eredményes 
lesz. Kolléganőimmel minden igyekezetünkkel azon va-
gyunk, hogy munkánkat legjobb tudásunk szerint végez-
zük és a gondjainkra bízott gyermekek egészségesen 
harmónikusan fejlődjenek.

Lipéczné Iván Katalin óvodavezető

ROVÁSÍRÁSRÓL

Az írásbeliség a rovásírással kezdődött már a tör-
ténelem előtti időkben. Az írásismeret előtti őskorban 
az ember képekkel (barlang- és sziklarajzokkal) feje-
zi ki magát, hagy üzenetet, akar kapcsolódni a felette 
álló szellemi világgal, de már rovásjeleket is használ 

ÓVODAI HÍREK
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KULTÚRA

karcolva a képekre, a kőfalakra, tehát a rovástudás 
kezdete az ősidőkbe nyúlik vissza, a nyelvek kialaku-
lásának korába. Az ősi civilizációk íráskultúrája ebből 
a régiségből ered, ezért a fogalomjellé alakult képje-
lek (hieroglifák) magától érthetően keveredhettek a ro-
vásjelekkel, illetve egyszerűsödhettek rovásjelekké is, 
hangjelölő betűírássá, tehát kijelenthetjük, hogy min-
den íráskultúra őse a rovás, a vonalas írás.

A székelyek megőrizték ősi írásmódunk írásirányával, 
betűformáival, írásrendszerével mindent megőrzött az 
ősrovás sajátosságaiból. Nemzeti írásunk a nyelvünkhöz 
született több évezredes régiségben. Sajátunk. Nem más-
tól vettük át, mint a latin betűket Szent István akaratából 
a római kereszténységgel együtt, - éppen az ősi írásunk 
kárára. Folyamatosan alakult a nyelvünkkel együtt, a fo-
lyamat nem szakadt meg hála a székelyeknek, akik saját 
törvényű nemes katonanépként kultúránk sok régisége 
mellett megtartották, tovább éltették az őseink - hunok, 
szkíták- írását. Míg a középkorban a székely nép apáról 
fiúra adta át a rovás ismeretét a rovásjeleink jellemzőit 
megőrizve, a rovásbetűket tollal hajlítottan rajzossá átíró 
tudóspapok tőlük feljegyezve, majd egymástól eltanulva 
a rovást eszerint is nevezték: scythiai, hun, hunn-scytha, 
scytha-magyar, hun-székely írás. Napjainkban székely, 
vagy magyar, de legismertebben székely-magyar írásnak, 
rovásnak, rovásírásnak nevezzük nemzeti írásunkat.

Az utóbbi évtizedben lehetőség nyílt a boszniai pira-
misok kutatására. A boszniai piramisokban íráskutatók 
a székely-magyar rovásírás 39 betűjéből eddig 21 betűt 
azonosítottak. A legmodernebb kormeghatározó tech-
nikával 34000 éves leletet azon feliratot találtak. Tehát 
ezek a Magyar Nemzeti Múzeumban található 7500 éves 
szentgyörgyvölgyi szobron található rovásszövegtől jóval 
régebbi leletek bizonyítják, hogy a magyarok ősei mindig 
is itt voltak (jöttek, mentek) a Kárpát- medencében.

 Napjainkra önjáróvá vált a rovásismeret. Települések 
egymással versengve állítanak rovástáblákat, nemzeti 
öntudatukat ezzel is kifejezve. Népszerűsítik egyesüle-
tek, alapítványok, oktatják iskolákban, tanfolyamokon. 
Terjed interneten, írásban, nyomtatásban, közterületeken 
feliratokon, képzőművészeti alkotásokon, legkülönfélébb 
változatokban. Nő a népszerűsége: él és virul. Elmond-
hatjuk, hogy ennyien nem ismerték, mert nem ismerhet-
ték évszázadokon át, mint napjainkban.

A török időkben, 1598-ban készült egy rovásírást ok-
tató könyvecske (kéziratban terjedt), Thelegdi János 
Rudimentája, A Hunok Régi Nyelvének Elemei címmel. 
Baranyai Decsi János írja az előszavában: „Ezeket a be-
tűket nem csak arra tartom érdemesnek, hogy minden 
iskolában tanítsák, és a gyermekekbe csepegtessék, ha-
nem arra is, hogy minden rendű honfitársunk, gyerme-
kek, öregek, férfiak, asszonyok, nemesek és parasztok, 
egyszóval: mindazok, akik azt akarják, hogy magyarnak 
neveztessenek, - tanulják meg. Dicsérem azon szándé-
kodat, hogy a scytha nyelv (!) ezen elemeit összegyűj-
tötted, és a tanulni szándékozók részére közzé akarod 
tenni.” Ez a jóslattal felérő gondolat mára válik valóra. Hát 
mindannyian tegyünk érte.

KI AZ A TALLÉR EDINA?

Én sem tudtam, amíg Szekrényes Miklós meg nem 
hívta az SMS egyik találkozójára. A Kossuth Közösségi 
Ház szokott otthont adni ezeknek a kulturális beszélgeté-
seknek, így volt ez most is.

Szép volt az idő, sütött a nap és a Szabadtéri színpad 
felől egy magas fekete hosszú hajú, trendi divat szerint 
öltözött (teli talpú, rövid szárú csizma) fiatal nő jött a Ház 
felé. Nahát Ő volt Tallér Edina első könyves író. A Hús-
evő c. rövid regényét mutatta be. Beszélt arról, hogy ho-
gyan kel életre egy gondolat és lesz belőle könyv, hogyan 
lesz egy segítő szándékból forgatókönyv, színdarab, mu-
sical. Olvasott fel a már megírt könyvéből és a még csak 
készülőből is. Jó volt a hangulat most is.

Én a legtöbb beszélgetésen ott voltam, mert nem 
mindennap találkozhat az ember írókkal, művészekkel 
Sajóvámos utcáin.
Hogy ott voltam, most sem bántam meg!

Bodnár Judit
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Vámos Települések
V. Nemzetközi Találkozója

2012. július 14.

2012. július 14-én szombaton községünk adott ott-
hont a Vámos Települések V. Nemzetközi Találkozójá-
nak. Korán reggel a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fúvós 
–zenekara a Dotto kisvonaton utazva, vidám zenével 
ébresztette Sajóvámos lakosságát.

A Kiserdő utcai buszfordulónál „Állj Vám!” feliratú tábla 
fogadta a találkozóra érkezett települések delegációit. A 
vendégek csak a kötelező vám megfizetése után léphet-
tek be Sajóvámos területére. Minden meghívott becsüle-
tesen megfizette a vámot. A vendéglátók pogácsával és 
üdítővel kínálták az érkezőket. A Kossuth Közösségi Ház 
előtt, terített asztal várta a hosszú útról érkezett, reggeliz-
ni vágyó, kedves vendégeket.

A reggeli után a települések küldöttei táblákkal, zász-
lókkal a NAV Fúvószenekara mögött felsorakozva vo-
nultak az ünnepség helyszínére, az Iskolaparkba.

10 órakor kezdetét vette az Ünnepi megnyitó. Egymás 
után felcsendült a magyar, székely, szlovák és az EU 
Himnusz; majd az óvodások köszöntője következett. A 
gyerekek verse után, Szajkó Anita a Honfoglalás c. film 
betétdalát adta elő. Ünnepi beszédet mondott Komjáthy 
Lajosné polgármester asszony. Köszöntőjében hangsú-
lyozta: „a Vámos család tagjaként felelősek vagyunk gyö-
kereinkért! Célunk megmutatni szokásainkat, kultúrán-
kat.” Röviden ismertette a VTSZ létrejöttét, ami 2007-ben 
alakult Vámosgyörkön; ekkor még csak hazai települések 
tartoztak ide. Később jött az ötlet, hogy nemzetközivé vál-
jon. Most már 11 magyar, 6 szlovák és 3 román település 
tartozik ide.

Ünnepi beszédet mondott még, Hám László VTSZ 
elnök. Kihangsúlyozta, Sajóvámos tiszta, rendezett köz-
ség és ez polgármester asszony és az itt élők érdeme.

A következő felszólaló Demeter Zoltán FIDESZ-KDNP 
országgyűlési képviselő volt. Beszédében kiemelte: 
„a magyarság helye, itt a Kárpát –medencében van.
Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk!”

Az összetartozás szimbólumaként a VTSZ tagok gyer-
tyát gyújtottak, majd Komjáthy Lajosné polgármester 
asszony átadta a Vándorbotot a következő találkozó 
megrendezőjének, Vámosszabadi polgármesterének. Az 
ünnepélyes megnyitót, Tötös Roland, Hazám, hazám 
Erkel Ferenc, Bánk Bán című operájának leghíresebb 
áriájával zárta.

12 órától kezdetét vette az asztalitenisz bajnokság és 
a kispályás foci. A gyerekeket színes programok várták: 
arcfestés, hajfonás, ugráló-vár, barantások, íjászok, kéz-
művesek és hab-party.

Délben a vendégek a Dotto kisvonattal a Kiserdőbe 
utaztak, ahol rovásírásos helységnév tábla avatására ke-
rült sor, melyet Tamás Kálmán képviselő ajánlott fel. Tábla 
avató beszédet mondott, Sólyom Ferenc rovásírás kutató. 
Egyházaink vezetői megáldották és felszentelték a táblát.



Az avatás után az Iskolaparkban 4 db Emlékfa- ültetés-
re került sor, mely a Nemzetközi összetartozást jelképezi 
a Vámos Települések Szövetségével. Majd ezt követően 
a Szövetség tagjai ünnepi közgyűlést tartottak az étte-
remben.

A nagyszínpadon kezdetét vette a határon innen és túl-
ról érkezett vendégek kultúráját, dalait, ruháit bemutató 
előadások sorozata.

Az est sztárvendége Tolvai Renáta volt, aki dalaival 
szórakoztatta a közönséget. A tombolahúzás előtt kihir-
dették a sportversenyek eredményeit. A labdarúgó baj-
nokság győztese Vámosoroszi csapata lett; második 
helyen végeztek a mieink. A tombola után megkezdődött 
az utcabál, amit a szemet gyönyörködtető, káprázatos tű-
zijáték szakított félbe. A tűzijáték befejezése után folyta-
tódott a hajnalig tartó bál, a jó hangulatról a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal Pénzügyőr tánczenekara gondoskodott, 
akiknek köszönjük a színvonalas közreműködést.    

Melczer Beáta Közösségi Ház munkatársa

X. Sajóvámosi Családi Napok
2012. július 13. 15.

A Sajóvámosi Családi Napok keretében 13-án, pén-
teken került megrendezésre a kerékpártúra, a „Fussunk 
Vámoson!” futóverseny és a Helytörténeti vetélkedő. A 
kerékpártúrára vállalkozó felnőttek és gyerekek 17 km-es 
utat tettek meg. Most sem maradhatott el a futóverseny.

Ester 6 órakor kezdődött a Helytörténeti vetélkedő, me-
lyen 8 csapat mérte össze tudását településünk történe-
téből. A zsűri tagjai voltak:  Kollárdi Olga Vámosladány 
(szlovákia) polgármester asszonya, Komjáthy Lajosné 
polgármester asszony és Molnárné Cseh Mária 
körjegyző asszony.

A tanulók 5 témakör ismeretében mérték össze tudásu-
kat. A sikeres felkészülés meghozta gyümölcsét. Az ered-
ményt polgármester asszony ismertette. A harmadik he-
lyen végzett 7-es csapat – a Szépség és Szörnyetegek. 
Második lett a Vámos plusz, az első helyet, a győzelmet 
a 8-as Wamus csapat szerezte meg.

A vetélkedő után a Vámosladányból (szlovákia) és a 
Vámosgálfalváról (románia) érkezett vendégeket a házi-
gazdák finom vacsorával várták, majd kötetlen beszélge-
téssel és diszkóval ért véget a rendezvény.

15-én, vasárnap ünnepeltük a Kossuth Közösségi Ház 
X. Születésnapját. A kora délutáni órákban, a gyerekek ked-
vükre válogathattak a jobbnál jobb programokban: üvegfestő 
játszóház, aszfaltrajzolás, ugráló vár várta a kicsiket.
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Folytatás a következő oldalon



15 órakor vette kezdetét az Ünnepi megnyitó. Ennek 
keretében, Kelemen Gábor köszöntötte a megjelenteket, 
majd kihirdette a pénteki sportversenyek és a Helytörté-
neti vetélkedő eredményeit. Az eredményhirdetés után, a 
helyi tánccsoportok műsorai következtek. Színpadra lép-
tek a helyi Arany János Általános Iskola „Ki mit tud” győz-
tes szereplői; bemutatót tartottak a Shotokán karatésok.

A Közösségi Ház dísztermében Bábelőadás várta a 
gyerekeket. A szabadtéri színpadon az Art Revolution 
Tánciskola valamennyi csoportja sikeresen szerepelt, a 
csoport vezetője Hajdú Zsófia. A modern táncosok után 
a Sajóvámosi Néptánccsoport műsora következett, akik 
táncukkal most is lenyűgözték a közönséget, vezetőjük; 
Kelemen Gábor.

A bemutatók sorát a Dream Dance Tánciskola fer-
geteges előadása zárta. A kedvezőtlen időjárás miatt az 
események a Közösségi Ház dísztermében folytatódtak.

19 órakor Ünnepi beszédet mondott, Komjáthy 
Lajosné polgármester asszony és Molnárné Cseh Má-
ria körjegyző asszony.

Este 8 órakor megérkezett a Születésnapi torta. 
Pogármester asszony és körjegyző asszony felszeletel-
ték, majd az önkormányzat dolgozói kiosztották a finom 
tortaszeleteket a kedves vendégeknek. Kóstolgatás köz-
ben tombolahúzásra került sor, sok értékes nyereményt 
sorsoltak ki. 
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KÖNYVAJÁNLÓ
Bedürftig, Friedemann: 1000 kastély, vár és palota
Dsida Jenő összegyűjtött versei
Durrell, Gerald: Családom és egyéb állat-
fajták
Erdélyi Z. Ágnes: 33 világhírű magyar a 20. 
századból
Fejős Éva: Karibi nyár
Gazdag Erzsi: Mézcsorgató
Laws, Bill:  Ötven növény, amely megváltoztatta a történelmet
Leiner, Laura: A Szent Johanna gimi:1-2-3: Kezdet, Együtt, Egyedül
Maupassant, Guy de: Bel ami
Pádár Éva: Mesebeli kerekerdő
Papp Klára: Erdélyi fejedelmek
Petrusák János: A kuruc kapitány
Tanner, Marcus: Mátyás király könyvtára
Telegdi Ágnes: Erdei Vidámpark, Kalandos kocsikázás
Természetbarátok zsebkönyve
Vida Péter: Európa várai

PROGRAMOK
A KOSSUTH  KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

November 2. 18:00  Tökfaragó játszóház
November 9. 18:00-21:00   Halloween kölyökdiszkó
December 2.    Mikulás Ünnepség
December 21.    Mindenki Karácsonya
December 31.    Szilveszteri bál

A két napos rendezvény Kívánságlufi eregetéssel ért 
véget. Büszkék vagyunk arra, hogy amióta a Kossuth Kö-
zösségi Ház megépült, ilyen színvonalas rendezvényeket 
szervezhetünk, mint a Családi Napok. 

Hálás köszönet ezért Komjáthy Lajosné polgármester 
asszonynak és a Sajóvámosi Képviselő-testületnek.

Melczer Beáta Kossuth Közösségi Ház munkatársa   

SZÜRETI BATYUS BÁL
A Sajóvámosi Néptánccsoport nagyon sok szeretettel 

meghív minden kedves érdeklődőt a 2012. október 20-
án megrendezésre kerülő Szüreti Batyus Báljára. Az esti 
talpalávalót Czaga József szolgáltatja. Jegyek 1.200 
forintért a Kossuth Közösségi Házban, a Jobb, mint ott-
hon sörözőben, Vargáné Kripszki Zsuzsánál valamint 
Körtvélyesi Juliannánál vásárolhatóak. 
A nap folyamán - amennyiben az időjárás lehetővé teszi 
- 10 órai kezdettel Szüreti Felvonulás keretében a cso-
port bejárja a település utcáit. A felvonulás útvonaláról a 
hirdetőtáblákon a csoporttal kapcsolatos egyéb hírekről 
a www.sajovamosineptanccsoport.blog.hu oldalon talál-
nak tájékoztatót. 

Mulassunk idén is együtt szüretkor!

AJÁNLÓ FOLYÓIRATOKBÓL:
Autókatalógus 
Motorkatalógus 
Nők Lapja -konyha
Szép Házak - lakáskultúra

Pc Guru+ DVD melléklet
Baba Magazin-életmód
BBC History-világtörténelmi 
magazin


