
2013. augusztus
XIX. évfolyam 1. szám

P R O G R A M O K
09:00 | Vendéglátóegységek Focibajnoksága
13:00-20:00 Dotto Kisvonat járja a település utcáit
13:30-tól Arcfestés, játszóház, lufihajtogató bohóc
14:00-18:00 | Óriáscsúszda várja a gyerekeket 
14:30 | Bohócműsor
15.15 | Borsod Dogsport Egyesület Kutyás bemutatója
16:00 | Ünnepi megnyitó:

Komjáthy Lajosné polgármester asszony ünnepi beszéde
Helyi egyházak vezetőinek ünnepi köszöntője, kenyérszentelés
Óvodások, iskolások műsora
Sajóvámosi Népdalkör 

17:00 | Art Revolution Tánciskola 
17:15 | Sajóvámosi Csemete

Néptánccsoport
17:30 | Feeling Dance tánccsoport 
18:00 | Musical Műhely Miskolc

zenés-táncos összeállítása 
19:00 | Sztárvendég: Bereczki Zoltán
19:45 | Tombolasorsolás
20:00-01:00 | Retro Disco DJ Bazso-val
21:00 | Tábortűzgyújtás

Mindenkit szeretettel vár: 
S ajó vám o s  K öz s ég  Ö n k o r m ány z a t a

13:00-15:30  Babgulyás kapható 500 Ft-os áron, 
valamint 17 óra után is, amíg a készlet tart!

Tombola: 200 Ft
értékes nyereményekkel!

„Magyarok fénye, ország reménye
  légy áldott Szent István király!”

M E G H Í V Ó
SZENT ISTVÁN - NAPI ÜNNEPSÉG 

SAJÓVÁMOS, ISKOLAPARK

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2013. augusztus 18-án (vasárnap)
a Szent István államalapító királyunk és az új kenyér tiszteletére tartandó községi ünnepségünkre.

Államalapító Szent István királyunk 
tiszteletére, idén is megrendezésre ke-
rül községünk falunapi rendezvénye. 
Az ünnepség színhelye a szépen ren-
dezett Arany János Általános Iskola-
parkja és a Szőke  Kastély előtti tér.

Önkormányzatunk nagy szeretettel 
hív és vár gyermeket és felnőttet egy-
aránt erre a színvonalas rendezvényre.

A Dotto kisvonattal az idelátogató 
kedves vendégek bejárhatják községünk rendezett tereit, utcáit.  
A kicsiket szabadidős programok várják, a lufihajtogató bohóc 
a kicsik legnagyobb örömére a lufikból kis állatokat, virágokat, 
vagy kardot varázsol, kinek-mit kívánság szerint.  A játszóházban 
szebbnél szebb figurákat az arcfestésen pedig csodálatos arcköl-
teményeket készítethetnek arcukra a gyerekek.  A kutyabarátok 
nagy örömére lesz kutyás bemutató is.  

Ünnepi műsorunk keretében méltóképpen emlékezünk meg 
ebben az évben is Szent István királyunkról. A köszöntők és ün-
nepi műsor után folytatódik a kulturális program. Községünk 
büszkeségei lépnek színpadra, akikről elmondhatjuk, hogy min-
dig színvonalas műsort adnak.

Minden évben igyekszünk rendezvényünket színesíteni azzal, 
hogy neves előadóművészt is hívunk. Idén az est sztárvendége a 
jól ismert, tehetséges, színész, énekes Bereczki Zoltán lesz.

Természetesen most sem maradhat el a tombolasorsolás, ér-
tékes nyeremények kerülnek kisorsolásra.  Este a Tábortűz köré 
gyűlve gyönyörködhetünk annak fényében. A mulatni és szóra-
kozni vágyók Retro Discora táncolhatnak egészen hajnalig.

Reméljük, mindenki megtalálja a számára legjobb programot, 
és minél többen megtisztelik jelenlétükkel rendezvényünket!

Mindenkit szeretettel várunk!

Komjáthy Lajosné polgármester

Szent István-Napi Ünnepség
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasóink!

A Kisbíró nyári kiadását olvassák. Számtalan ese-
mény történt településünkön az elmúlt hónapokban.  
gyűjtögettük azokat és engedjék meg, hogy felelevenít-
sük közülük a legfontosabbakat:

Önkormányzati rendeletek
Sajóvámos Község Képviselő-testületének
önkormányzat i  rendeletei  az első fé lévben:
1/2013. (I.9.) Szociális tűzifa biztosítása a rászorultak részére.
2/2013. (II.8.)  A 11/2005.(V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3/2013(II.8.) Az 1/2013. (I.9.) rendelet módosításáról jövedelemhatár miatt.
4/2013(II.8.)  Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló rendelet.
5/2013(III.14.) Sajóvámos községi önkormányzat 2013. évi költségve-
tés elfogadása.
6/2013. (III.14.) Tiltott és közösségellenes magatartásról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezése.
7/2013. (IV.18.) Sajóvámos községi önkormányzat 2012. évi gazdálko-
dásának elfogadása. (zárszámadás) 
8/2013. (IV.18.) Sajóvámos Községi Önkormányzat SZMSZ módosítá-
sának elfogadása.
9/2013. (VI.27.) A 3/2002. (V.3.) rendelet hatályon kívül helyezése, a 70 
éven felüliek részére biztosított szemétdíj 50% kedvezményének meg-
szüntetése.
10/2013. (V.15.) A szennyvíz rácsatlakozási díj mértékének elfogadása 
(2013. június 1-től 120.000,-Ft)
A rendeletek teljes terjedelemben megtalálhatóak a
www.sajovamos.hu honlapon.

Arany János Általános Iskola állami
fenntartásba kerülése

A Képviselő-testület 8/2013. (II.6.) önkormányzati hatá-
rozata alapján Komjáthy Lajosné polgármester asszony 
aláírta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal tör-
ténő Vagyonkezelési Szerződést. A szerződés az Arany 
János Általános Iskola állami fenntartásba kerülésének 
feltételeiről szól. Mindkét fél által megnyugtató módon ke-
rültek rögzítésre az épület hasznosításának szabályai. 

Szeretnénk, ha a jól kialakult kapcsolat sem az iskola-
vezetéssel, a tanulókkal, sem a szülőkkel nem szenved-
ne csorbát, és töretlen maradna. Számítunk a továbbiak-
ban is a jó partneri együttműködésre.   
  

Az Önkormányzat első félévi
gazdálkodása

Az első félévi gazdálkodásról: Önkormányzatunk 
takarékos gazdálkodásának köszönhetően stabil, hitelál-
lománya nincs, a normatíva folyamatos csökkenése elle-
nére sem. 

A racionális létszámgazdálkodásnak eredményekép-
pen  az önkormányzat működési területén elbocsátásra 
nem került sor. Fizetőképességét folyamatosan megőriz-
te, sőt takarékos gazdálkodásának köszönhetően még 
tartalékot is képzett akkor, amikor az ország több önkor-
mányzata csőd közeli helyzetben van, vagy éppen fize-
tésképtelen.

A feladat alapú finanszírozási rendszerben az önkor-
mányzatoknak egyre inkább önellátó, és megfontolt hét-
köznapokat kell élniük. Pályázatot csak akkor nyújtunk 
be, ha rendelkezünk a szükséges saját erővel. Nekünk 
az a pályázati kiírás jelent pozitív eredményt, melyhez 5 
%-os önerőn túl már nem kell saját pénzeszközt rendelni. 
Persze vannak száz százalékban támogatott pályázatok, 
de azokra mi nem mindig pályázhatunk és hátrányt szen-
vedünk, mert nem tartozunk az elmaradott települések 
kategóriájába tartozó önkormányzatok közé. 

Intézményeink működését az ÖNHIKI pályázati rend-
szerből elnyert pályázati forrásból tudjuk fenntartani, 
hiszen a feladat alapú finanszírozás miatt nem kapunk 
annyi normatívát, amiből fenn tudnánk tartani a kultúrát, 
az egészségügyet, az óvodai nevelést. 

Elfogadásra került
a Helyi Esélyegyenlőségi program

Néhány lényeges és 
számadatokkal alátámasz-
tott következtetés: Munka-
hely, frekventált vállalkozás 
sajnos a községben nincs. A 
kisebb gazdálkodások, vala-
mint a családi vállalkozások 
elsősorban a jellemzőek. A 
munkanélküliség kis mér-
tékben de itt is nő, évről évre. 161 fő a munkanélküliek 
száma, ez az állandó népesség 7,1 %- a, (2010. évben 
még a 4-5 %-  os munkanélküliségi rátával számoltunk)  
a munkanélküliek 55,3 %- a tartósan nem tud elhelyez-
kedni. A munkanélküliségi ráta az országos átlag alatt 
van, a nagyobb nehézséget a tartós munkanélküli állapot 
jelenti. 

Településünkön  az egyik legtöbbet foglalkoztató mun-
káltató az önkormányzat:  intézményi létszáma 60-65 fő, 
közfoglalkoztatotti létszáma átlagosan 35 fő. Kezdetben 
a közfoglalkoztatás az intézményekben történő foglalkoz-
tatásra, majd a csapadékvíz elvezetésére, a belterületi 
környezet szépítésére irányult, de ettől az évtől már a 
mezőgazdasági, kertészeti munkálatokat is rájuk bízhat-
tuk. Az önkormányzat tulajdonát képező konyhakertben 
haszonnövényeket ültettek, melyeket az önkormányzati 
étteremben fogják a felnőtt- és gyermek étkezők elfo-
gyasztani az ott termelt burgonyát, kukoricát, és a külön-
féle zöldségféléket.

* * * * * *
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Minden évben már alig várjuk, hogy beindulhasson a 
közmunka program, mert bizony saját erőből ennyi em-
bernek nem tudnánk munkahelyet biztosítani. Ugyanak-
kor pozitívak a visszajelzések az általuk végzett tevékeny 
munkákért.

A működtetés során igyekszünk megfelelni a helyi lakos-
ság egyre növekvő igényeinek , ezért a lehetőségeinken túl 
számtalan pályázatot nyújtottunk be, melyek a következők: 

2008. évben nyertünk az ÉMOP 4.2.2. a • Tanácsadó 
épületét akadálymentesítettük  9.011.848,-Ft ösz-
szeggel. 
Az ÉMOP 4.2.2. pályázat segítségével a • Polgármes-
teri Hivatalt akadálymentesítettük 9.073.561,-Ft ösz-
szegből.
2009. évben pályáztunk a • konyha tetőszerkezetére, 
11.963.225,- Ft-  ra a CEDE kiírásra, mely pályázat 
előbb tartalék listára, majd pedig forráshiány miatt  el-
utasításra került. 
Pályázott a • Kossuth Közösségi Ház  az információs 
társadalom megrendezésére és nyert 588.952,-Ft-ot.
2010. évben az ÉMOP 4.3.1/A pályázat keretében az • 
óvodai nevelés feltételeinek javítására  99.151.785,-.
Ft-ot nyertünk. Sikerült a Kincses Sziget Óvodát bő-
víteni korszerű tornaszobával, és a meglévő intéz-
ményt teljes körűen felújítani.
2012. évben a Belügyminisztérium közoktatá-• 
si infrastruktúra fejlesztése pályázati rendszerében 
20.325.000,-Ft-ot nyertünk, melyből javíttunk az Arany 
János Általános Iskolánk fűtésrendszerén: nyílás-
zárókat cseréltünk, szigetelés, műszaki felújítást 
végeztünk.   
2013. évben a • konyha felújítására és a konyhai 
eszközök beszerzésére nyújtottunk be pályázatot 
29.993.610,-Ft összegben, mely pályázatunkat sajnos 
elutasították. Ugyanakkor  a konyha tetőszerkezet-
ének javítására benyújtott Leader pályázat sikeres 
lett, és 19 Millió forintot nyertünk. Ennek munkálatai 
ősszel kezdődnek.   Az önkormányzati éttermünk közel 
250 fő részére biztosít meleg étkeztetést. A leromlott ál-
lagú Szőke kastély épületében található a konyha, az 
étterem és a kiszolgáló helyiségek, melyek a pályázat 
révén új tetőszerkezetet kapnak.

A lakossági igények kielégítésén túl a legfontosabb 
szempont a helyi vállalkozások, a turizmus fejlesztése, 
a falu- és a vidéki örökség megőrzése, megújítása. A fa-
lumegújítás jegyében egységes faluképet szeretnénk ki-
alakítani, amely illeszkedik a miskolci térségi fejlesztési 
elképzelésekhez.  

2013. évben is pályáztunk a Virágos Magyarország 
Környezetszépítő Versenyre, reméljük idén is tetszeni fog 
településünk a zsűrinek, ennek érdekében kérjük a Tisz-
telt lakosságot, hogy szépítsék, virágosítsák udvarukat 
és a lakásuk előtti zöld területet. 

Közfoglalkoztatás
Sajóvámos Község Önkormányzata részt vesz a 2013. 

évi Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistérségi startmunka 
mintaprogramban a Mezőgazdaság - illetve a Belvízelve-
zetés, árkok, patakmedrek rendbetétele alprojektben. A 
két munkaprogram keretén belül jelenleg 39 közfoglal-
koztatott dolgozik. 

A Mezőgazdasági projektben Önkormányzatunk először 
vesz részt, amely keretében majdnem fél hektárnyi terü-
let van beültetve konyhakerti növényekkel. A megtermelt 
növényeket Önkormányzatunk saját konyhája részére 
használja fel. A Munkaügyi központ által indított közfog-
lalkoztatásban jelenleg 4 fő vesz részt. Az említett 4 fő az 
Önkormányzat különböző intézményeiben dolgozik.  
A közfoglalkoztatásunk célja a parkok, temetők, közte-
rületek rendben tartása (pl.: fűnyírás). Lakókörnyezetünk 
szebbé tétele érdekében virágok ültetése, gondozása, 
locsolása. Az újabb árvíz elkerülése végett a csatornák, 
átereszek tisztítása. Az Önkormányzat intézményeiben 
dolgozók segítik intézményeink gondtalan és folyamatos 
működését.
Az elvégzett munka előnyei a település illetve a kör-
nyezet számára tiszta, rendezett környezet kialakítása, 
foglalkoztatottság növelése. Szeretnénk a munkanélküli 
segélyezés helyett ösztönözni a munkavégzést, melynek 
következtében szerény jövedelemhez jutnak a foglalkoz-
tatottak.
Összességében Sajóvámos Község Önkormányzata 43 
főt vont be újra a „munka” világába. 

Közterületek tisztántartása
Kedves Sajóvámosiak!  
Kérjük az illetékeseket, 
hogy a közfoglalkozta-
tottak segítségével meg-
szépített  közterületeket, 
parkokat ne szennyezzék 
be, közfoglalkoztatottja-
ink sokszor a nagy nyári 
melegben  erejükön felül dolgoznak azért, amit néhány 
felelőtlen állampolgár pillanatok alatt beszennyez.  
Gondolunk itt a Szupercoop Áruház  előtti padokon az 
esti órákban kiülőkre, akik maghéjjal, energia italos do-
bozokkal koszolják be a szép teret.
A padok a pihenni vágyók részére kerültek kihelyezésre, 
és nem a rongálók számára.
Amennyiben ismételten előfordul a közterület szennye-
zés, eljárást  kezdeményezünk az érintettekkel szemben 
az illetékes hatóságnál.

Méhészek  Figyelem!
A 70/2003. (VI.27.) FVM ren-
delet ír arról, hogy a méhész-
kedést minden év február 
végéig, az újonnan kezdett 
méhészkedést pedig e tevé-
kenység megkezdésétől szá-
mított nyolc  napon belül kell bejelenteni a méhek tartási 
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjé-
nél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántar-
tást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó 
tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő te-
rületen (udvarban, kertben, stb) van, a méhész köteles a 
méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a 
tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 
x 30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

* * *

* * *

* * *
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Parlagfű elleni védekezés

A parlagfüvet virágzás előtt az időjárástól függően a 
szükséges gyakorisággal végzett kaszálással, kapálás-
sal, gyomlálással kell irtani.
A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban 
tartása (trágyázás, öntézés, kaszálás) nehezíti e veszé-
lyes gyomnövény elszaporodását.
A parlagfű vegyszeres gyomirtása (elsősorban mezőgaz-
dasági területen) tekintetében a BAZ. Megyei Növény-
egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye 
az irányadó.

A parlagfű kötelező irtását a község közigazgatási te-
rületén önkormányzati rendelet mondja ki.  Önkormány-
zatunk 7/1999. (VI.30.) rendeletében szabályozta a 
parlagfű irtásáról szól.

A rendelet 3. §- a szerint  Sajóvámos község közigaz-
gatási területén a magánszemélyek, a jogi személyek és 
a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek 
tulajdonában, bérletében, használatában lévő területe(ke)
t kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesen tartani.   

A parlagfű irtásáról –virágzás előtt – az időjárástól füg-
gő gyakorisággal kell gondoskodni. A területen található 
parlagfű irtását a rendelkezésre álló és lehetséges esz-
közökkel (kerti szerszámok, mezőgazdasági gépek) illet-
ve engedélyezett vegyszerekkel, készítményekkel kell 
elvégezni.
Aki a parlagfű irtás szabályait nem tartja be súlyos 
bírságokat fizethet.  

Birtokvédelmi ügyek
A birtokvédelmi ügyek elkerülé-
se érdekében szabályozta képvi-
selő-testületünk az egyes szom-
szédjogok rendezéséről szóló 
12/2009. (XI.27.) rendeletben a 
település közigazgatási terüle-
tén a Fák, bokrok telepítésének 
rendjét. Az itt meghatározott 
minimális védő távolságok az 
új telepítésekre vonatkoznak.

Az egres, ribiszke (mindkettőnél bokor, vagy fa válto-a. 
zatban málna szőlő, gyümölcs-faiskolai nevelés alatt 
álló növény, illetve l méternél magasabbra nem növő, 
egyéb bokor, vagy élő sövény, bokorszerű dísznö-
vény 1 méter .
Minden egyéb 2 méternél magasabbra nem növő b. 
gyümölcsbokor, élő sövény, tuja és hozzá hasonló 
fajok (pl. boróka, álciprus) 1,5 méter.
birs, naspolya, mogyoró, birsbe oltott körte, c. 
őszibarack, és más hasonló fajok 2,5 méter                  
törpe alanyra oltott alma, továbbá meggy, szilva, d. 
mandula, ringló 3,5 méter.
vadalanyra oltott alma, vagy körte, továbbá kajszi e. 
4 méter.
cseresznye, meggy, stb. mely 2 méternél maga-f. 
sabbra nő és átmérője 3 méternél terjedelmesebb 
5,0 méter
dió, gesztenye és minden egyéb 18 méter magassá-g. 
gig növő fa
minden egyéb 18 m,éter magasságot meghaladó fő h. 
10,0 méter.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jó szomszédi 
kapcsolat megőrzése érdekében vegyék figyelembe 
ezeket az ültetési távolságokat.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt esőzéses időszak eseményeit figyelemmel 
kísérve felhívjuk figyelmüket az ingatlanok előtti árkok, 
átereszek kitisztítására, a víz szabad elfolyásának bizto-
sítása érdekében. Tudomásul kell venni, hogy csak közö-
sen, az ingatlan tulajdonosok bevonásával történhet az 
átereszek, árkok állapotának rendbetétele.

Kérjük, hogy biztosítsák az ingatlanuk előtt a csa-
padékvíz akadálytalan továbbhaladását, végezzék el 
ennek érdekében a szükséges munkálatokat. Áteresz 
kitisztítása, megfelelő átmérőre történő kicserélése, a 
felesleges növényzet eltávolítása, árok profilozása, hoz-
záigazítása a szomszédos ingatlan árkához. A lefedett 
árkok eredeti állapotba való visszahelyezése is elsőren-
dű feladat, ezáltal sok szomszéd vitát is meg lehet aka-
dályozni.    

Kérjük továbbá az ingatlanok kertjének, udvarának és 
az ingatlan előtti közterületeknek a gyomtalanítását, 
melynek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga 
után.

Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében a saját 
ingatlanokról, a járdára, a  közútra, az önkormányzati 
utakra áthajló gyümölcsfák ágait szíveskedjenek 
levágni!

* * *

* * *
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Folytatás a következő oldalon

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Tisztelt Sajóvámosiak !

2013. január 31-el megszünt a Sajóvámos-Sajósenye 
Községek Körjegyzősége. 2013. február 1-től jog-
utódja a Sajóvámosi Polgármesteri Hivatal látja el az 
önkormányzati igazgatási teendőket.
Az ügyfélfogadási rend megváltozott, ezért az újság hasáb-
jain is szeretnénk közreadni az új ügyfélfogadási rendet.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Komjáthy Lajosné polgármester
Szerda: 9.00-12.00, 13.00-15.00       Telefon: 46/597-222
Molnárné Cseh Mária jegyző
Hétfő: 9.00-12.00, 13.00-15.00       Telefon: 46/597-221
Szerda: 9.00-12.00, 13.00-15.00     
Ügyintézők
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.00
Péntek: 8.00-13.00

Beosztás Név Telefon
Igazgatási csoport Kovács Istvánné 46/597-221

Körtvélyesi Júlianna 46/397-029
Pénzügyi csoport Munkácsi Józsefné 46/397-029

Baranyiné Ferenczi Katalin 46/397-029
Körtvélyesi Gyuláné 46/397-029

Műszaki csoport Papanitz Lajos 46/397-029

Miskolci Járási Hivatal Szirmabesenyői Kirendeltség 
ügyfélfogadási rendje

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal épületében 
(Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.)
hétfő, szerda: 8.00- 16.30.
Sajóvámoson a Polgármesteri Hivatal épületében:
minden pénteken 10.00- 13.30. 

Kossuth Közösségi Ház
Cím: 3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A 
Telefon: 46/597-211 
E-mail: sajovamkkh@gmail.com
Intézményvezető: (Dr. Sasváriné Szász Tilda Gyes-en van) 
Megbízott vezető: Tötös Istvánné - könyvtáros
Nyitvatartás

hétfő szünnap
kedd 08.00-20.00 péntek 16.00-21.00

szerda 12.00-20.00 szombat 16.00-21.00
csütörtök 12.00-20.00 vasárnap 16.00-20.00

Községi Könyvtár
Cím: 3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A
Telefon: 46/597-211
Könyvtáros: Tötös Istvánné
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 14.00-17.00

Arany János Általános Iskola
Cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők utca 4. 
Tel./Fax: 597-215
Tel: 46/597-216
Igazgató: Póczos Barnabásné
Igazgató helyettes: Kovácsné Tamás Ilona

Kincses Sziget Óvoda
Cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők utca. 4. 
Telefon: 46/397-188 
Óvodavezető: Lipéczné Iván Katalin 
E-mail: vamosiovi@gmail.com 

Orvosi Rendelő
Cím: 3712 Sajóvámos, Rákóczi u. 16. 
Háziorvos: Dr. Pető Zsolt
Telefon: 46/597-202
Nyitvatartás
hétfő 8.00-11.00; 16.00-17.00
kedd 08.00 -11.00
szerda 8.00-11.00 Közben tanácsadás 9.00-10.00
csütörtök 8.00-11.00; 16.00-17.00
péntek 9.00-12.00

Naponta 10 óráig előjegyzés alapján fogadjuk a betegeket.
Időpont telefonon is kérhető. Tel: 597-202

Sajóvámos Családsegítő Szolgálat
Cím: 3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/a

Felnőtt családgondozó: Gál Ferencné
Gyermekjóléti szolgálat munkatársa: Gál Vanda
Telefon: 06-70/466-45-55

Ügyfélfogadási idő:
Gál Ferencné
kedd 08.00-14.00 internetes álláskeresési lehetőség
Gál Vanda
csütörtök 08.00-12.00

 
Védőnői Tanácsadó

Cím: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 1.
Védőnő: Gombkötőné Séllei Tünde
Telefon: 06/20 441-9503
Tanácsadás: szerda 8-10
Tevékenység: védőnői 

Önkormányzati Étterem
Cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők utca 4. 
Tel.: 46/397-188
Vezető: Lánczos Jánosné 

Sajóvámosi SK
Cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők utca 2/B.
Elnök: Takács Gábor
Telefon: 06-20/577-5282
Elnökhelyettes: Ifj. Váradi Lajos
Telefon: 06-30/823-6718

Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete
Polgárőr parancsnok: Szokircsák István
Telefon: 06-30/367-3492

Sajóvámos Közösségi Házért Közalapítvány
Cím: 3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A 
Telefon: 46/597-211 
E-mail: kozossegihaz@webmail.hu 
Adószám:18428377-1-05
Kuratórium elnöke: Molnárné Cseh Mária
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SAJÓVÁMOSI RENDEZVÉNYEK

2013. július 13-án immár XX. alkalommal került meg-
rendezésre a sajóvámosi Belső Pincesoron a hagyo-
mányteremtő jellegű Pincebál. A szervezők részéről 
már hetekkel előtte lázas készülődés előzte meg az ese-
ményt.  XX. jubileumi alkalomról lévén szó, Sajóvámos 
Község Önkormányzata is megajándékozta az „Ünnepel-
tet”. Anyagi lehetőségeikhez mérten a pincetulajdonosok 
is támogatták a rendezvény sikerét, amely adományok-
ból szép összeg kerekedett össze. A rendezők nemcsak 
a pincetulajdonosokat és baráti társaságukat várták a 
mulatságra, hanem településünk lakóit is, ezért a pincé-
vel nem rendelkező vendégeket rendezvénysátor várta a 
helyszínen.  

A tavalyi évhez hasonlóan borversenyen és sütemény-
versenyen mérhették össze tudásukat községünk lakói, 
illetve a kedves vendégek. Újításként került fel a palettára 
a lecsófőző verseny, ahol 7 csapat mérkőzött meg egy-
mással a lecsófőzés tudományában. 

Komjáthy Lajosné polgármester asszony más jellegű 
elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott megjelenni 
a rendezvényen, de gondolatait Rőczeiné Jancsurák 
Judit tolmácsolásában megosztotta a mulatni, 
szórakozni, feltöltődni vágyó vendégekkel.

A XX. Sajóvámosi 
Pincebál t  Váradi Lajos 
képviselő úr – az esemény 
fő szervezője – nyitotta 
meg, aki megnyitó beszé-
dében kérte a felnövekvő 
generációt, hogy őrizzék 
meg a hagyományt és se-
gítsenek abban, hogy még 
sok-sok évig mulathassunk 
együtt ilyen körben. Kö-
szönetét fejezte ki a pin-
cetulajdonosoknak, az ön-
kormányzatnak, a Kossuth 
Közösségi Ház dolgozóinak, illetve mindazoknak, akik 
pénzbeli támogatásukkal, tombola felajánlásukkal, vagy 
munkájukkal segítették a rendezvény megvalósulását. 

Falugazdász Iroda
A miskolci falugazdász iroda 2013. január 1-től, Miskolc 

Vologda u. 1. szám alatt működik. (az állategészségügy 
épületében) Az iroda telefonszáma: 0670/436-19-94

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek:   8:00-12:00

Falugazdászok:
Dr. Lőrik Ernő 06-70/436-20-24
Pálinkás Lajos 06-70/436-19-27
Réti Éva 06-70/436-19-91
Szekeres Béla 06 30/656-68-78
Tóth Lídia 06-70/436-20-11

Az iroda a Miskolci járás településeit szolgálja ki.
(őstermelői igazolvánnyal kapcsolatosan jogosultsága 
van a Szerencsi járásban is)

Jubiláló Pincebál

A versenyek helyezettjei:    
Süteményverseny

Gyermek 
kategória

Süteményverseny
Felnőtt

kategória
Borverseny Lecsófőző 

verseny

1.
helyezett

Kovács Kincső 
és Szabó 

Melitta

Gazsik 
Ferencné

Csepregi 
Imre

Csenge 
Lászlóné

2.
helyezett

Rőczei Berta, 
Gréta és 
Zoltán

Lipták Imréné Lukács 
Ferencné

Kiss Tibor és 
családja

3.
helyezett Kónya Abigél Körtvélyesi 

Istvánné
Jancsurák 

Zoltán

Kozák 
Lászlóné 
és Bodnár 
Krisztián

Különdíjas Kovács Száva Körtvélyesi 
Edina

Zsűri 
elnök Varga Zsolt Orosz Emil Nagyvárady 

József
A verseny 
lebonyolí-

tója
Csenge Lászlóné Váradi Lajos Váradi Katalin
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Vendégségben Vámosladányban
2013. július 20-21.

A Vámos Települések Szövetségének két községe 
elhatározta, hogy szorosabbra fűzi egymás kapcso-
latát. Ez a két település Sajóvámos és a Szlovákiában 
található Vámosladány.

2010 tavaszán ünnepelte a Sajóvámosi Népdalkör 
megalakulásának 10. évfordulóját. Ezen a rendezvényen 
részt vett Vámosladány polgármester asszonya, a képvi-
selő-testület és a ladányi Rozmaring Népdalkör; két na-
pot töltöttek itt, nálunk vendégségben.
A barátságkötés írásos megerősítésére 2011 nyarán ke-
rült sor a szlovákiai településen. 

Ebben az évben július 20-21-én a sajóvámosi Képvise-
lő-testület, és Népdalkörünk kapott szívélyes meghívást 
hozzájuk.

Delegációnk reggel 6 órakor indult a Kossuth Közösségi 
Ház előtti térről. Már a buszban jó hangulatot teremtett a 
Népdalkör vidám próbája. Délelőtt 11 óra körül érkeztünk 
meg utunk célállomására: Vámosladányba.
Kollárdi Olga polgármester asszony és a képviselő-tes-
tületük tagjai nagy szeretettel vártak és invitáltak Művelő-
dési házuk éttermébe, ahol gazdagon megterített asztal 
várt minket. A reggeli után vidáman vonultunk a rendez-
vény helyszínére, a focipályára.
A Falunapon a kulturális program keretében, Kollárdi 
Olga polgármester asszony ünnepi köszöntője után sorra 
léptek színpadra a meghívott előadók.

A program színesítéséhez hozzájárult a Sajóvámosi 
Csemete Néptánccsoport, a Sajóvámosi Népdalkör, 
Csenge László és Debreceni Rita táncos csapata és 
a mindenki számára ismert énekesnő: Zalatnay Sarolta 
(Cini). A Sajóvámosi Csemete Néptánccsoport óvodá-
sai és általános iskolásai egy kedves gyermekjátékot, a 
Sajóvámosi Népdalkör közismert dalokat, nótákat adott 
elő, Debreceni Rita és Csenge László baráti társasága a 
’20-as -’30-as évek táncaival nyűgözte le a közönséget.

Az est sztárvendégeként 
Zalatnay Saroltát , a
magyar táncdalfesztiválok 
történetének egyik legsi-
keresebb művészét kö-
szönthettük a színpadon, 
aki népszerű dalaival – az 
eleredő eső ellenére is – 
nagy sikert aratott.
A tombolasorsolás fődíját 
– a Komjáthy Lajosné 
polgármester asszony 
által felajánlott fagylaltgé-
pet – Rőczei Zoltán és 
családja vihette haza.

Az utcabálon – Czaga József jóvoltából – hajnalig 
rophatták a táncot a mulatni vágyók. 

Az önkormányzat, a pincetulajdonosok és a lakosság 
részéről példaértékű összefogásnak lehettünk tanúi. A 
készülődés – sátorállítás, tereprendezés, stb – előmun-
kálatai még inkább felvillanyozták a közreműködő kis 
csapatot, akik közösen akarták a rendezvény sikerét. Bíz-
tatok – és kérek – minden – ahhoz kedvet érző - lakost, 
hogy a jövőben vállaljon aktív szerepet a szervezésben 
és élje át közös erővel a várakozás örömét.  Kívánom, 
hogy a jövő évi Pincebál is hasonlóan jó hangulatú és 
sikeres legyen, mint az idei.

(A XX. Sajóvámosi Pincebálról készült videó felvétel 
megtekinthető Sajóvámos honlapján.)

Rőczeiné Jancsurák Judit
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Mi sajóvámosiak, színvonalas műsort adtunk. Először 
Népdalkörünket láthatták, hallhatták. Katona dalokat 
énekeltek Csiszár József dob kíséretével. Majd egy 
testvérpár- Varga Dalma és Varga Balázs- Macskák 
c. musical táncrészletében gyönyörködhettek a kedves 
vendéglátók, s végül az Art Revolution tánciskola lá-
nyainak- Gyöngyösi Kitti, Gombkötő Edina és Tóth 
Brigitta - modern táncát láthatták.

Műsort adtak még többek között a maglódiak, akikről 
tudni kell, hogy már 22 éve baráti kapcsolatot ápolnak a 
vámosladányiakkal.

A kötött program után került sor az ebédre. Különféle 
húsból készült gulyásból választhattunk. Természetesen 
üdítő, kávé, sör is járt az ebéd mellé.

Tombolát is vásárolhattunk, akár Ft-ért és Fortuna asz-
szony kedvezett a sajóvámosiaknak is.  A sorsolás után 
diszkó zene szórakoztatta a közönséget. Az est sztárven-
dége a Két Zsivány volt. Róluk tudni kell, hogy magyar 
előadóművészek. Muzsikájukkal, nótáikkal fergeteges 
hangulatot teremtettek a szórakozni vágyók örömére.
Éjfél körül buszra szálltunk és egy kollégiumban töltöttük 
az éjszakát.

Vasárnap reggel ökumenikus Istentiszteleten vettünk 
részt a református templomban. Az Igehirdetést és annak 
magyarázatát anyanyelvünkön hallhattuk, a református, 
evangélikus és római katolikus lelkészek tolmácsolásá-
ban.

Az Istentiszteletet követően finom ebéddel vártak ben-
nünket a Művelődési házban. Egy kis beszélgetés, nótá-
zás következett, majd Komjáthy Lajosné polgármester 
asszony és Molnárné Cseh Mária jegyző asszony elkö-
szöntek vendéglátóinktól, megköszönve nekik a szere-
tetteljes vendéglátást és kifejezve annak reményét, hogy 
hamarosan találkozunk.

Ez az összejövetel is jó példája annak, hogy a barátsá-
gok határon túl is kitűnően működnek. Elmondhatjuk, 
hogy egy megszervezett, kellemes kiránduláson vehet-
tünk részt.  Köszönet ezért kapcsolattartó-és ápoló pol-
gármester asszonyunknak Komjáthy Lajosnénak.

Melczer Beáta Közösségi Ház munkatársa
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KINCSES SZIGET ÓVODA

„A nagy idő elérkezett…”
Már javában tombol a nyár, de mi mégis szívesen em-

lékezünk vissza arra a „nagy” napra, amikor a Kincses 
Sziget Óvoda nagycsoportosait ünnepeltük.

2013. június 10-én tartottuk a tanévzáró és ballagási 
ünnepségünket. Nagy izgalommal készülődtek a gyere-
kek vidám, látványos, de mégis megható kis műsorukra. 
Ezzel az eseménnyel lezárult életük egy korszaka: a jó-
kedvű, gondtalan és játékos óvodai élet. Szeptembertől 
kitárul az iskola kapuja és megkezdődik egy újabb sza-
kasz az életükben - ismerkedés a betűk és számok biro-
dalmával, a tanulás és ezzel egy új életforma. 

Búcsúzóul kívánunk minden leendő kisiskolásnak vi-
dám, tartalmas, örömökben és sikerekben gazdag iskolai 
éveket, a szülőknek pedig sok türelmet és kitartást.
Útravalóul egy idézetet ajánlok minden iskolába induló 
gyereknek:

„Ne kövess el nagy hibát,
Tanulj, s tiéd a nagyvilág!
Lépjél hát be kis vagány,
Ott vár rád a tudomány!”

A vidám napok sora nem zárult le az ünnepséggel, mi-
vel a következő héten közös kirándulást szerveztünk a 
miskolci Vadasparkba. Nagy élményt jelentett a gyerekek 
számára a külön buszos utazás, a zöldben elfogyasztott 
tízórai és a találkozás a parkban élő sok-sok különleges 
állattal. Örömmel és csodálattal járták végig az állatpar-
kot. A kirándulás zárásaként hazafelé közös fagyizásra 
hívtuk a gyerekeket. Kissé elfáradva, de mégis vidáman 
és élményekkel telve tértünk vissza az óvodába.

Most még minden óvodás számára tart a pihenés, a 
kikapcsolódás, a családdal együtt töltött örömteli napok 
sora, de szeptemberben újra találkozunk. Sok szeretettel 
várjuk azokat a leendő kicsi óvodásainkat is, akik még 
csak most lesznek vidám, játékos kis közösségünk tag-
jai.
Mindenkinek kívánunk a nyárra jó pihenést és sok él-
ményt! A szeptemberi viszont látásra!

Juhász Zoltánné óvodapedagógus

Néhány gondolat a fogápolásról
Hazánkban népbeteg-
ségnek számít a fogszu-
vasodás. Az iskolások 
több mint kétharmadá-
nak van lyukas foga, 
de a betegség már két-
három éves korban megkezdődik.
Sajnos mi is nagyon gyakran találkozunk  az általános 
iskolában és óvodában végzett iskolaorvosi vizsgálatok 
során  olyan gyerekekkel, akiknek egy vagy több foguk 
lyukas vagy már kezelt.

Az ép és szép fogak részben öröklődnek, de a gondos 
és rendszeres szájápolás rengeteget javíthat a kevésbé 
kedvező genetikai adottságokon is. 

Ennek ellenére egy pár évvel ezelőtti felmérés szerint 
a magyar lakosság 15 %-a nem tisztítja naponta a fogait, 
és több mint fele egyáltalán nem használja a fogkeféjét. 

Sokan hivatkoznak arra, hogy nincs elég idejük a kö-
rültekintő fogápolásra. Reggel munkába sietnek, este fá-
radtak. Gondoljuk azonban át, hogy mennyi időt töltünk 
bőrünk, hajunk ápolásával, jó megjelenésünk és közérze-
tünk érdekében. Fogaink ápolása nem lehet kevésbé fon-
tos területe életünknek. Vigyáznunk kell rájuk, hiszen ha 
elveszítjük őket, nem ad helyettük a természet másikat!  
Márpedig a jó emésztés, és ebből adódóan az egészség-
megőrzés fontos eszközei az egészséges fogak.

Fogmosás hiányában lepedék (plakk) rakódik a fo-
gakra, és az íny felületére. Ez a  megtapadó fehér szí-
nű ragadós anyag, a nyál, baktériumok, ételmaradékok, 
és más nyálban oldott anyagok keveréke. Amennyiben a 
fogfelszínen tartósan jelen van ez a lepedék, felszapo-
rodnak benne a savképző baktériumok, amik fogszuva-
sodást eredményeznek!
A hatékony fogmosást megfelelő ideig tartó, rendszere-
sen végzett és jó technikával párosuló tisztítással tudjuk 
elérni. 

A legideálisabb 
természetesen az 
lenne, ha minden ét-
kezés után tudnánk 
fogat mosni. Ha nincs 
erre lehetőség, reggel  
és este mindenképpen 
tegyük meg. A lefekvés 
előtti fogmosást soha 
ne hagyjuk ki, mert éj-
szaka a nyáltermelés csökkenése miatt kevésbé érvénye-
sül a szájüregben a nyál védő, tisztító hatása, ezért nő a 
lepedékképződés. Lefekvés után pedig már ne együnk!

A szájápolás legalább három percig tartson, általában 
azonban azt mondják, hogy az alapos fogmosás legalább 
5 percig tart!

Legyen szó felnőttekről, vagy gyermekekről, az egyik 
legfontosabb kérdés a fogkefeválasztás.  Felnőttek szá-
mára is hasznosabb a kisebb fejű fogkefe választása, 
így könnyebb a hátsó fogak tisztítása. Érzékeny ínyűek 
számára elengedhetetlen a sörte puhaságára való oda-
figyelés. 

ÓVODAI HÍREK EGÉSZSÉGÜGY

Folytatás a következő oldalon
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KÖNYVAJÁNLÓ
Böjte Csaba: Merjünk hinni és szeretni!
Buckley, Alice: Harmonikus színek (lakás-
művészet)
Fábián Janka (1973-):  A német lány
Follett, Ken (1949-):  Egy férfi Szentpétervárról
Friss tinta! [mai gyerekversek]
Garai András Júda (1928-):  Az ördög vigyorgott a lángokból: Pécs - Ausch-
witz - Kaufering
Ifj: Fekete István: Emberek vagyunk
II. János Pál Bölcsességei
Ízőrzők: Édes kelt tészták, kalácsok
Magyrország hagyományőrző túraútvonalai [túrázók nagykönyve]
Molnár Ferenc: Egy pesti leány története: regény és elbeszélések
Nagyerejű János: Székely népmesék
Pál Ferenc (1966-):  A szorongástól az önbecsülésig
Paulo, Coelho: Az accrai kézirat
Romváry Ferenc: Zsolnay (kerámiaművészet)
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz
Tóth Krisztina:  Vonalkód: tizenöt történet
Varró Dániel - Agócs Írisz: Nem, nem, hanem
Weöres Sándor: Kutyafülű Aladár

AJÁNLÓ FOLYÓIRATOKBÓL:
Autókatalógus 
Motorkatalógus 
Nők Lapja -konyha
Szép Házak - lakáskultúra
Pc Guru+ DVD melléklet
BBC History-világtörténelmi magazin

A fogkefeváltás ideje általában 
2-3 hónap, ez azonban függ a 
használattól is. A szétálló sörtéjű 
fogkefék már nem képesek haté-
konyan tisztítani a fogazatot, így 
cserére szorulnak 

Fogápolás
gyermekkorban
Amint megjelennek az első fogak, 
meg kell kezdeni azok rendsze-
res tisztítását. A fogmosás célja 
a fogszuvasodás és az ínygyulla-
dás megelőzése. A tejfogak szu-
vasodása ronthatja a kisgyermek 
általános egészségi állapotát, valamint a rágás és a be-
széd fejlődését is károsan befolyásolhatja.
Fontos tudni, hogy a kisgyermekek foga általában a cuk-
ros teák, gyümölcslevek miatt is romlik. Éppen ezért, ha 
lehetséges, soha ne használjunk cumisüveget nyugtató-
nak. Ha mégis ragaszkodik gyermeke a cumisüveghez, 
figyeljen arra, hogy elalvás előtt és főétkezés után az 
üveg csak tiszta vizet tartalmazzon!

Amint megjelennek az 
első tejfogak, ideje elkez-
deni a fogmosást megfelelő 
bébifogkefe és fogkrém se-
gítségével. A gyerekeknek 
speciális gyermekfogkefé-
re van szükségük, melynek 
különlegesen kicsi fején 
puha, lekerekített végű sörték találhatók.

A fogkefét 2-3 havonként mindenképpen, fertőző beteg-
ség után pedig azonnal ajánlatos kicserélni. A fogkrém íze 
és kinézete mellett azonban a fluoridtartalom is fontos.  A 
gyermek fogainak tisztítása a szülő feladata  az óvodás-
kor végéig, de később is szükség  van szülői felügyelet-
re, biztatásra. Az alapos szájápolás nem egyszerű dolog, 
elsajátítása hosszú időt igényel. Legyünk gyermekünkkel 
nagyon türelmesek! Kezdetben hagyjuk, hogy  játékosan 
ismerkedjen meg a fogkefével. Fogkrémet még ne adjunk 
neki,  csak akkor, ha már tud öblíteni.

A szülői példamutatás mindennél hatásosabb! Az 
étkezések után együtt végzett fogmosás segít megala-
pozni a később magától értetődő fogmosás szokásait.

Fogápolás várandósság alatt

A terhesség alatti fogápolás nagyobb odafigyelést igé-
nyel, hiszen a szervezetben bekövetkező változások az 
egész testet érintik, beleértve a fogakat és a szájat is. 
Megfelelő fogápolással és rendszeres fogászati ellenőr-
zésekkel a problémák azonban megelőzhetőek.

Terhességük alatt a nők nem kevesebb, mint 70%-ának 
van valamilyen ínybetegsége, nem árt tehát figyelni a 
jelekre: 

1. Az íny érzékeny, megduzzadt, vagy vörös.
2. Fogmosás, vagy fogselyem-használat után vérzik az 
íny.
3. Nem tudunk szabadulni a rossz lehelettől, vagy rossz 
szájíztől.

A fogszuvasodás elkerülésének érdekében érdemes 
elkerülni a cukros ételeket, italokat. Főként a süteménye-
ket, csokoládékat mellőzzük, helyette fogyasszunk gyü-
mölcsöt. Ezzel nem csak a fogakat óvhatjuk meg, de több 
vitamint is biztosíthatunk a fejlődő magzatnak.

Látogassa meg fogorvosát félévente egyszer! Az 
ellenőrzést már az első tejfogak megjelenésekor el kel-
lene kezdeni, így nemcsak a kezdeti kóros elváltozások 
fedezhetők fel és gyógyíthatók, hanem a gyermekek fog-
orvostól való szorongása is elkerülhető.

Ha a fogorvos rutin fogászati ellenőrzés során rend-
szeresen megvizsgálja, ezzel sok későbbi szenvedéstől 
kímélheti meg saját magát!

Ha ezekre az „apróságokra” odafigyelünk azáltal, hogy 
egészségesek lesznek a fogaink, jobban is fogjuk érezni 
magunkat. 
Ne sajnáljuk hát azt a napi 10 percet, végülis az nem is 
olyan sok idő!
Nem igaz?

Gombkötőné Séllei Tünde védőnő


