
Településünkön 1992 óta hagyomány az      
idősek megünneplése. A 15. idősek napi ün-
nepségre 197 70 éven felüli lakos kapott meg-
hívót. Az idén június 9-én köszöntöttük a szép-
korúakat. A Kossuth Közösségi Ház adott ott-
hont az önkormányzati rendezvénynek. 

Komjáthy Lajosné polgármester asszony kö-
szöntő szavaiban arról beszélt, hogy minden 
életkornak megvan a maga szépsége és boldo-
gok csak akkor lehetünk, ha nem siettetjük az eljövendőt, és nem bánkódunk 
az elmúlt éveken. Köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő Virág 
Istvánt és kedves feleségét, a község legidősebb női és férfi lakosát Horkai 
Andrásnét és Kiss Jánost, akik mindketten ebben az évben töltötték be a 95. 
életévüket. Köszöntötte továbbá a napokban születésnapjukat és névnapjukat 
ünneplő időseket. 

A rendezvény ünnepélyességét az egyházak 
vezetőinek gondolatai tették emlékezetessé, 
majd egy alkalomhoz illő köszöntővers követke-
zett a 77 éves Lánczos Jánosné előadásában.  
A köszöntőket kulturális program követte, 
ahol az óvodások, az iskolások, a néptánccso-
port és végül a népdalkör  szórakoztatta az idő-
seket. Értékes és hasznos nyeremények tom-
bolasorsolása után következett a finom ünnepi 
ebéd, a töltött káposzta és a sütemény. Senki 

sem távozott üres kézzel, minden résztvevő ajándékkal tért haza. A résztve-
vőknek az önkormányzat egy nyári takarót ajándékozott, Ifj. Váradi Lajos kép-
viselő pedig egy doboz sört adott ajándékba. 

Tötös Istvánné 
könyvtáros 

Kedves Olvasóink! 

Köszöntöm Önöket a megújult 
Sajóvámosi Kisbíró oldalain!  
Az első Kisbíró 1995 februárjában 
született, és mi tagadás eljárt felette 
az idő.  Már pedig ahhoz, hogy olva-
sóink továbbra is kedvvel és érdeklő-
déssel forgassák lapunkat, követni 
kell az újsággyártásban    tapasztal-
ható szerkesztési, tördelési és nyom-
datechnikai  fejlődéseket, figyelni kell 
a tartalmi elvárásokra. 
Változtatási szándékunkat főként az 
olvasóink minél igényesebb kiszolgá-
lása vezérelte, de nem titkolt szándé-
kunk volt, hogy saját magunk örömé-
re is, a  mai kornak megfelelő, kelle-
mes megjelenésű lapot adjunk olva-
sóink kezébe. Célunk, hitelesen tájé-
koztatni a település lakosságát a he-
lyi történésekről, információt adni a 
lakosságot érintő  rendeletekről. A 
lap színességével nemcsak az eszté-
tikai megjelenést javítjuk, hanem se-
gíteni szeretnénk a tartalomban való 
könnyebb eligazodást is. 
Reményeink szerint az új arculatú     
Kisbíró nem csak a megjelenés        
színeivel, hanem a tartalom színes-
ségével is kedvelt és hasznos  olvas-
nivalója lesz a sajóvámosi családok-
nak. 
 
Tisztelt Olvasóink! 
Fogadják tőlem szeretettel a színes 
Sajóvámosi Kísbíró első számát. 

 
Komjáthy Lajosné 

                  polgármester 

V. SAJÓVÁMOSI CSALÁDI NAPOKV. SAJÓVÁMOSI CSALÁDI NAPOK  

Részletek a 6. oldalon 
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2 Önkormányzati hírek 

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 

Vizitdíj visszatérítés 
 

A kötelező egészségbizto-
sítás ellátásairól  szóló 1997. 
évi LXXXIII. Tv. 18/S.§.(14) 
bekezdésében foglaltak sze-
rint, amennyiben a biztosított 
nyugtával, illetve számlával 
igazolja, hogy az adott naptá-
ri évben igénybe vett házior-
vosi ellátásért illetve a járó beteg szakellátásért vizitdíjat 
legalább 20-20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti 
ellátások után fizetett vizitdíjak összegét a jegyzőtől 
lehet visszaigényelni.  
A visszaigénylésre a körjegyzőség formanyomtatványt 
készített. 

A jegyző  vizitdíjjal kapcsolatos döntésével szembeni 
fellebbezést az Egészségbiztosítási Felügyelet bírálja el. 
A jegyző az eljárása során a tényállás tisztázása érdeké-
ben azt vizsgálja, hogy a kérelemhez becsatolt bizonyla-
tok tartalma megfelel-e a rendelet 5/G §. (3) bekezdésé-
ben foglalt tartalmi követelményeknek. Ellenőrzi a biztosí-
tott nevét, TAJ számát, az igénybe vett egészségügyi el-
látás jellegét (háziorvosi ellátásért, fizetett vizitdíj fajtáját, 
a bizonylat egyéb formai kellékeit, különösen a kiállító 
aláírásának meglétét, és a becsatolt bizonylatok számát. 
 
Ismételten felhívjuk a  
figyelmet, hogy vissza-
igényelni csak a nem 
emelt összegű, 300,-Ft-
os vizitdíjat lehet. 
 

Amennyiben a biztosított 
a visszaigényelt összeg 
készpénzben történő kifizetését kéri, úgy azt a jegyző az 
általa megjelölt – helyben szokásos módon közzétett – 
időpontban, havonta legalább egy alkalommal köteles 
biztosítani.  
A kérelem tárgyában 15 napon belül kell dönteni. 
 
Tájékoztató az Egészségügyi Szolgáltatásra való 
jogosultságról 
 
A települési önkormányzat polgármestere önkormány-
zati hatáskörben az egészségügyi szolgáltatás igénybe-
vétele céljából annak a személynek állapítja meg a  
szociális rászorultságát,  

a)    akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, 

b)   egyedül élők esetében, az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át 
nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal. 

 
2007. február 15-től az öregségi nyugdíj legkisebb 
összege 27 130.-forint. 
 
Az igazolás hatósági bizonyítvány formájában kerül ki-
adásra, melynek érvényességi ideje egy év. 

Szociológiai kutatás Sajóvámoson 
A Miskolci Egyetem Szociológia Tanszékének okta-

tói és hallgatói kutatást végeznek Sajóvámoson július 
2. és 15. között. 

A kutatás célja, hogy feltárjuk azokat a helyi erőforráso-
kat, melyekre Sajóvámos további fejlődése alapozható. 
Korunkban felértékelődnek a humán erőforrások, a kultu-
rális értékek és a bizalmon alapuló kapcsolatok. Ennek 
figyelembe vételével a kérdőívek kérdéseinek jelentős 
része a mindennapi életre, a társas kapcsolatokra, az 
egyéni elképzelésekre vonatkozik. 

A kutatás eredményeként egy tudományosan feltárt és 
elemzett digitális adatbázis jön létre, mely hasznosítható 
az önkormányzati, intézményi, vállalkozási és civil fejlesz-
tési programok, projektek kialakítása során és amely nél-
külözhetetlen az Európai Unió fejlesztési forrásainak el-
nyerésére irányuló pályázatokhoz. 

Az ősz során lakossági fórum keretében ismertetjük a 
kutatás számítógépen feldolgozott és elemzett eredmé-
nyeit. Ezzel is szeretnénk növelni a Sajóvámoson élő 
emberek társadalmi önismeretét és segíteni, hogy a je-
lenben rejlő választási lehetőségek közül a legkedvezőb-
bet válasszák és valósítsák meg. A szociológia tükrében 
kirajzolódó jelenlegi helyzetkép és jövőbeli valóság alter-
natívák ismeret bizonyosan hozzájárulhat a település ver-
senyképességének javulásához, a sajóvámosiak életé-
nek jobbá válásához. 

A kérdések megválaszolása önkéntes és név nélkül tör-
ténik. Minden információt az adatvédelmi jogszabályok 
betartásával kezelünk, a személyiségi jogokat tiszteletben 
tartjuk. 

Kérem, hogy az Önöket felkereső szociológus okta-
tók és hallgatók kérdéseire adott válaszaikkal segít-
sék kutatásunk sikerét.  
Nemcsak szociológusként, hanem volt sajóvámosi la-
kosként is bízom további eredményes együttműködé-
sünkben. 

Dr. Pankucsi Márta 
a Miskolci Egyetem Szociológia 

Tanszékének vezetője, 
a Társadalomkutató Központ 

igazgatója 

Járulékfizetés alapjának igazolása 
Az önkormányzat polgármestere a járulékfizetés 

alapjának meghatározása céljából az ügyfél kérelmére, 
hatósági bizonyítványt állít ki – a kérelmező saját és 
családja jövedelmére vonatkozó igazolás alapján – 
annak a személynek, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a teljes munkaidő-
ben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított 
személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb 
összegét. 

Ebben az esetben az ügyfél a hatósági bizonyítvány 
egy példányával megy az APEH-ba és ott megállapodást 
köt a járulékfizetés havi összegére. 
A települési önkormányzat jegyzője a személyi adatok 
és a TAJ szám megjelölésével bejelenti az egészségbiz-
tosítási szervnek (MEP) a rendszeres szociális segély-
ben, az ápolási díjban, az időskorúak járadékában és a 
hadigondozottak pénzellátásában részesülő személyeket. 

 
Molnárné Cseh Mária 

körjegyző 



FARSANG AZ ÓVODÁBAN 
Újra megrendezésre került az 

Arany János Általános Iskola 
Farsangi bálja. 
 
Február 16-án pénteken nagy 
volt a sürgés-forgás és az izga-
lom az alsó tagozatos tanulók-
nál. 15.30-tól mindenki bevonult 
a tornaterembe és elkezdődött a 
bál. A másodikosok nyitották 
meg a színes forgatagot.  
Először profi táncosok és tanít-
ványaik léptek fel. 
 
Ezután megkezdődött a jelmeze-
sek felvonulása. „Keresztes-
póktól” kezdve „Gladiátoron” ke-
resztül ”Csizmás kandúrig”  
mindenfajta tarka-barka ruhás 
emberke mutatta meg magát. 
 
Ezután a csoportos produkciók 
következtek. Szemtanúi lehet-
tünk egy lagzinak, majorettek 
táncának, illetve megmutatták „
igazi énüket” a rosszcsontok is. 
 
Nehéz volt a zsűri dolga, mert az 
ötletesebbnél ötletesebb jelme-
zek közül igen nehéz volt a vá-
lasztás, de végül megszületett a 
döntés. 
 
Az egyéni jelmezeknél a „Herceg 
fehér lovon” győzött, a közön-
ség díját a „Garfield” jelmez 
nyerte el. A csoportos jelmeze-
sek közül a 4. osztályos „
Rosszcsontok” produkciója 
nyerte el a fődíjat. 
 
A délután folyamán volt még lehetőség a bálozóknak ját-
szani és táncolni is. Minden osztály a saját termében egy 
kis rágcsálnivalót és üdítőt fogyaszthatott. 
 
Az idei mulatság a „Szívkirály, 
s Királyné” választással, majd 
a Tombola-sorsolással folyta-
tódott, s ezzel be is fejeződött. 
A szülők, a tanárok és a gyer-
mekek fáradtan, de annál vidá-
mabban jelentették ki: „Jövőre 
ugyanitt!” 
 
Köszönjük a tanárok, s a szülők 
közreműködését a bál létrejöt-
tében. 

 
Izrókné Bartkó Franciska 

szülő 

Minden évben a Far-
sangi időszakban a tél 
elmúlását és a tavasz be-
köszöntét táncos mulat-
sággal és jelmezes felvo-
nulással ünnepeljük. Bár 
táncolni, mulatni felnőtt 
és gyermek egyformán 
szeret, de a „maskarába” 
bújni elsősorban a gyere-
kek imádnak, akik mindig nagy izgalommal készülődnek 
erre az alkalomra. 

Nem volt ez másként az idén sem, hiszen már hetekkel 
korábban az óvodában arról folyt a beszélgetés a csöpp-
ségek körében, hogy ki minek fog beöltözni. 
Végre elérkezett a farsangi bál várva várt napja: 2007. 
február 23-a! 

 
A műsor az óvodás gyermekek jelmezes felvonulásával 

kezdődött. Megcsodálhat-
tuk a szebbnél szebb és 
ötletesebbnél ötletesebb 
öltözékeket. Gyönyörköd-
hettünk csodaszép tündé-
rekben, hercegnőkben, 
de volt menyasszony, 
Barbie baba és a 101 kis-
kutyából is tiszteletét tette 
egy dalmata kutyuska. 
Láthattunk bohócot, Batmant, indiánokat, őzikét és eljött a 
dínó-világ félelmetes ragadozója a T-Rex is. Akadt egy 
szép kis „sütőtök” is a jelmezesek között, bár az, hogy 
finom volt-e nem derült ki, mert az óvó néni kedves un-
szolására kijelentette, hogy őt bizony nem lehet „
megkóstolni.” 
A számtalan szép jelmezt az óvó nénik saját készítésű, 
apró ajándékkal jutalmazták. 

Ezt követően került sor az elmaradhatatlan tombolasor-
solásra. Akinek nem kedvezett a szerencse, annak sem 
volt oka elkeseredésre, hiszen vigasztalásul és kárpótlá-
sul a zsákbamacskák közül válogathatott. 

 
Majd megérkeztek a gyerekekhez Sanyi Bohóc társa-

ságában a „Vidám Vándorok” elnevezésű együttes, akik 
humoros és színvonalas 
előadásukkal nemcsak az 
óvodás gyerekeknek, ha-
nem azok nagyobbacska 
iskolás testvéreiknek a 
figyelmét is lekötötték, 
mindannyiukat bevonva a 
közös produkciókba. 

 
Jó volt látni a kipirult 

arcú, ugrándozó, futkározó gyerekeket, akik önfeledt vi-
dámsággal vettek részt ezen a nekik és értük rendezett 
kis mulatságon, amelynek megszervezéséért és lebonyo-
lításáért az óvó néniknek és dadus néniknek nagyon sok 
köszönettel tartozunk mi szülők, hogy ezzel az élménnyel 
is gazdagabbá tették gyermekeinket. 

 
Hajduné Váradi Marianna 

szülő 

ISKOLAI FARSANG 
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4 Iskola 

ÍGY LÁTTUK MI ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diákok véleménye a felsős farsangról 
 
„Bementünk, fizettünk, vásároltunk, ettünk, ittunk,. Rohangál-
tunk ide-oda. Megnéztük a táncot és a karaoket. Sokat szavaz-
tam Gubóra. Jól megszervezte az ötödik osztály. Nekem tet-
szett.” 
 
„Azért volt jó, mert sokat ettem. 
Azért is, mert nyertem a tombolán. 
Azért is, mert jól mulattunk. 
Azért is, mert szép volt a díszítés. 
Azért is, mert jó volt a zene” 
 
„Volt karaoke verseny, tombola, és az ötödikes lányok táncbe-
mutatóval szórakoztatták a közönséget. 
Volt büfé is sok-sok étellel és itallal. 
Mindenki sokat táncolt és jól mulatott.” 
 
„A lányoknak nincs ízlésük a farsangra felöltözni” 
 
„Nekem a jelmezverseny tetszett a legjobban. A tombolán saj-
nos nem nyertem semmit. A karaoke programon nem vettem 
részt, de hallgatni is jó volt.” 
 
„Azt mondják, hogy mi vagyunk a legrosszabbak, de azért a far-
sangot úgy megszerveztük, hogy mindenki jól érezte magát.” 
 
„A farsangon az nem jó, hogy a zenét lekapcsolták.” 
 
„A karaoke verseny nagyon vicces volt és szórakoztató. Egész 
jók voltak a tomboladíjak is, kár, hogy nem nyertem semmit. A 
zene is jó volt. Jót lehetett rá táncolni. A jelmezes felvonulók is 
ötletesek voltak. Szerintem nagyon jó volt a farsang.” 
 
A felsős farsang sikeréhez felajánlásaikkal 
hozzájárultak: 
Csipkés Ferencné – boldvai fodrász 
Tamásné Pásztor Mónika – sajósenyei bolttulajdonos 
Oroszné Kerékgyártó Beáta – sajóvámosi fodrász 
Tóthné Rétfalvi  Emese – sajóvámosi vállalkozó 
Marincsák Istvánné – sajóvámosi bolttulajdonos 
Ifj. Váradi Lajos – sajóvámosi üzlettulajdonos. 
 
A bál előkészületeiben rengeteget segített: 
Németiné Sarafi Erzsébet, Regecz Ferencné és  
Csipkés Ferencné. 
 
A gyerekek nevében is köszönjük mindannyiuk 
segítségét! 

Szekrényes Miklós 
pedagógus 

„Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők végéig megmaradnak.” 

 
Idén is beköszöntött a tavaszt hozó március, a máskor 

hosszú, hideg tél most megkímélt bennünket.  
Egy 159 évvel ezelőtti tavaszra emlékezünk, amikor a 
szabadságért és a függetlenségért harcoló – ismert és 
ismeretlen – hősökre emlékezünk. 

1848 márciusában 
mintha egy álom vált 
volna valóra: hatalmá-
ba kerítette a szíveket, 
lelkeket. Olyan óriások 
születtek, mint: 
Kossuth, Széchenyi, 
Jókai, Deák, 
Vörösmarty, Petőfi… 
Értünk vállalták a küz-
delmet, értünk hoztak 
áldozatot. Közülük sokan a legdrágábbat: az életüket ad-
ták, mások a száműzetést, vagy a börtönt választották. 
Most szent kötelességünk rájuk emlékezni, és hazaszere-
tetről beszélni – nemcsak nemzeti ünnepünkön. 

Március 14-nek délutánján iskolánk tanulói a forradal-
mat, az új élet kezdődő eseményeit elevenítették meg a 
Kossuth Közösségi Ház színpadán. 
Mintegy valóságként vonultak el előttünk az ismert törté-
nelmi események, hiteles visszaidézéseik alapján. 

A Szózat hangjai után iskolánk igazgatója, Póczos 
Barnabásné mondta el ünnepi beszédét, méltatva 1848 
értékét és féltve őrzött kincsét. 
Felemelő érzés volt látni és hallgatni a szereplőket, amint 
korabeli ruhákban a 48-as csodát: a szabadsághar-
cot  -   „elénk hozták”. 

A jól megválasztott versek és részletek, az énekkar 
szép előadása a megvalósult álmokról, az új hajnalról és 
szabadságról szóltak hozzánk. Az összefogás akkor, nem 
volt hiábavaló… 

A színpadi szereplők – szinte hibátlan előadását meg-
hatottan néztük végig. Bizonyossá válhatott előttünk, 
hogy egykoron: „lángolt a gondos ész, a szív remélt” 
Köszönjük a szereplést a IV. osztályos „márciusi Ifjak-
nak”, az iskolai énekkarnak, és az őket felkészítő pedagó-
gusoknak. 

Külön köszönet és elismerés illeti Szekrényesné Föld-
vári Éva pedagógust, aki összeállította és betanította a 
március 15-ei ünnepi műsort. 
A hazaszeretetről, a Tűz Márciusáról szóló műsor a Nem-
zeti Imádságunk eléneklésével fejeződött be. 

Csiszár József 
önkormányzati képviselő 

EMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-ére 



Március 1-én és 2-án 
rendhagyó napok voltak is-
kolánkban abból az alka-
lomból, hogy névadónk, 
Arany János 1817. márci-
us 2-án született Nagy-
szalontán. 

A Diákönkormányzat 
tagjai előzőleg diákigazga-
tót választottak Leskó Dóra 
személyében, helyettese 
Nagyváradi Tünde lett. 
Csütörtök reggel Póczos 
Barnabásné iskolánk 
igazgatója jelképesen át-
adta az iskola kulcsát a di-
ákigazgatónak. 

Fordított tanítási nap várt 
a tanulókra, amely abból 
állt, hogy a tanárok helyét 
diákok vették át alsó és fel-
ső tagozaton egyaránt. Az 
iskola „új vezetése” és a 
diáktanárok a feladatokat 
komolyan vették és felelős-
ségteljesen végezték el. 

10.45-től alsó tagozaton 
vers és mesemondó ver-
senyt rendeztünk, ahol 
ügyesen szerepeltek a 
résztvevők. A versenyen 
kívüli tanulók számára kéz-
műves foglalkozást szer-
veztünk, melyet nagy ér-
deklődés kísért. 

A felsősök Arany Jánossal 
kapcsolatban műveltségi 
vetélkedőn vettek részt. A fiúk a tornateremben dartssal 
és ping-ponggal szórakozhattak. 

Pénteken 7.30-tól 10.00-óráig különböző versenyek 
voltak az osztályok csapatai között. Alsó tagozaton négy 
helyszínen folyt a megmérettetés: Arany versekhez 
illusztrációt készíthettek, Activityzhettek, a könyvtárban 
könyvbemutatót tartottak, a tornateremben pedig ügyes-
ségi vetélkedők folytak. A felsősök csapatonként 
Activityztek, amit szintén Arany Jánoshoz kötöttek és na-
gyon népszerűnek bizonyult. 

10.30-kor kezdődött a Kossuth Közösségi Házban a 
Ki mit tud? 

Zene, tánc, próza és kézműves kategóriákban indulhat-
tak a versenyzők. 

A musicalitás, ami gyermekeinkben lakozik mindnyájun-
kat elkápráztatott. 

A zsűrinek nem volt könnyű dolga a helyezések elbírá-
lásában. Az eredményhirdetés után következhetett a ta-
nulók számára a születésnapi meglepetés, ami 1-1 szelet 
torta volt. A nap zárásaként az iskola kulcsa visszakerült 
igazgatónőnkhöz. 
 
Reméljük, minden tanuló jól érezte e két nap alatt ma-
gát és jövőre is hasonló formában ünnepelhetünk. 

Miklós Árpádné 
DÖK segítő tanára 

ARANY-NAPOK AZ ISKOLÁBAN 

5 Mozaik 

Köszöntöttük az Édesanyákat! 
 

Minden nő jól tudja, hogy életének döntő pillanata lesz, 
mikor a testében elindul egy másik kis élet. Erre minden 
életszakaszban másképpen gondolunk. Félelemmel, vá-
gyakozással vagy éppen hideg fejjel, latolgatva, izgalom-
mal, esetleg szorongással. 
A nők életének kétségtelenül a gyermek kihordása és 
megszülése a legkülönlegesebb és legcsodálatosabb idő-
szaka. Bonyolult folyamatok zajlanak a női testben és a 
lélekben. 

Keveset tudunk róluk és érezzük, nincs befolyásunk a 
dolgok alakulására. Akár kiszolgáltatottnak is érezhet-
nénk magunkat, ha nem bíznánk abban, hogy a termé-
szetnek egy csodálatosan kialakult folyamatáról van szó, 
amely évezredek óta biztonsággal működik. 
Az egészséges párkapcsolatban, a kiegyensúlyozott csa-
ládban a gyermek érkezése a szerelem, az egymás iránti 
szeretet beteljesülése. 
Egy nő életének legcsodálatosabb pillanata, amikor 
Édesanyává válik! 
 
Május első vasárnapja, Anyák Napja! 
 
Községünkben élő minden Édesanyának, Nagymamának 
nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk ezzel a 
pár sorral! 
 
 
„Ma még a legridegebb ember szíve is megrezdül 
Anyák napján. Ami csak szép, jó és igaz, mind-mind 
Szeretnénk elmondani ilyenkor. 
De úgy járunk, mint Petőfi. Útközben végiggondoljuk, 
Mit is mondunk majd, s végül elillan a szó-csak az 
Igaz értelem marad. Május egyik legszebb napja ez! 
Minden igaz ember – gyermek és felnőtt, férfi 
És nő hódolattal gondol arra a tündöklő nőre, az 
Édesanyára, akinek életét köszönheti! 
Édesanya! Ő az a csodálatos lény, aki néha 
Szinte az erejét meghaladó hősiességgel áll 
Helyt a családért, a gyermekért. 
Mit kap ő cserébe? 
A szívünket. Szeretetet. Gondoskodást. Hálát.” 
 

Gombkötőné Séllei Tünde 
védőnő 

ANYÁK NAPJA 



A futóverseny 2 km-es távjához szükség volt kitartásra, a 
hőség csak nehezbítő körülmény volt. 
 
A Fussunk Vámoson futóverseny 
eredménye: 

A legfiatalabb futó: 
Stefán Dávid 
A legidősebb futó: 
Csiszár József 
 
A futás utáni percekben pihenőként szolgált a szabadtéri 
színpad, ahol Kollár József karate bemutatója nyújtott ki-
kapcsolódási lehetőséget. A Családi Napok minden idők 
egyik legnagyobb fa-
voritja volt a kerékpár-
túra. 
Ha csak száraz ada-
tokra szorítkozom, ak-
kor az emlékeimben 
ez él: 87 kerékpár 
nyeregben a tulajdo-
nosával, 17 km hosz-
szan, 6 településen át.  
 
Újdonág és siker volt a karaoke show. 
A karaoke nyertesei: 
  I.   Szabolcsik Andrea és Érháti Fanni 
  II.  Bencskó Boglárka és Németh Enikő 
  III. Petrovics Ferenc 
  Különdíjas: Bencskó János és csapata 

 
Vasárnap déltől 

veterán motorok és 
autók kanyarogtak te-
lepülésünk utcáin. A 
40-es, 50-es, 60-as 
időket idéző jármű-
vek a Kossuth téren 
parkoltak le. Mind-
eközben csuhébabák, 
csuhévirágok készül-
tek a játszóházban. A 
Szirmabesenyői Mazsorettek nem rémültek meg a go-
molyfelhőktől, a menettáncot esernyős nézők kísérték, de 
a táncosok így is vidáman lépkedtek. 

 
Az óvodások és az 

iskolások tánccal 
szórakoztattak minket 
a díszteremben. 
Jártak nálunk hastán-
cosok, standard tán-
cosok, salsások, nép-
táncosok. Szegedi 
Tímea nagyszerű elő-
adásában népszerű 
dallamokat hallhatunk. 

 
Május utolsó hétvégé-
jén, 25-től - 27-ig ünne-
peltük a Kossuth Közös-
ségi Ház 5. születés-
napját. Egymás sarká-
ban álltak a programok, 
volt választék bőven. 
Szokásunkhoz híven a 
helytörténeti vetélkedővel 
indult a rendezvénysoro-
zat. Elismerést érdemelt minden csapat, jól felkészültnek 
bizonyultak. 
 
A helytörténeti vetélkedő végeredménye: 

 
A szombati nap aszfaltrajzversennyel indult. A gyerekek 
mit sem törődtek a tűző nappal, mintegy 40-en láttak neki 
az úttest kiszínesítéséhez. 
 
Az aszfaltrajzverseny eredménye: 

V. SAJÓVÁMOSI CSALÁDI NAPOKV. SAJÓVÁMOSI CSALÁDI NAPOK  

I. Fejes Alexandra 
 Lakatos József 
II. Havril Anita  
 Tóth Csanád 
III. Kis Adrienn 

 Szajkó József 

I. Németi Viktória  
 Szabolcsik Andrea 
II. Gyöngyösi Kitti 
 Marada Tibor 
III. Stefán Dávid  
 Nagyváradi Mátyás 

I Bodnár Lívia, Tóth 
Tünde, Soltész Nikolett, 
Poráczki Kitti 

II. Leskó Dóra, Kollár 
Adrienn, Ruszkai 
István, Németh József 

III. Spitzmüller Lilla, Fejes 
Alexandra, Benke Kitti, 
Havril Anita  

Folytatás a következő oldalon 
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Az óvodások és iskolá-
sok után a Sajóvámosi 
Néptánc csoport mutatta 
be repertoárját a közön-
ségnek, akik hatalmas 
tapssal jutalmazták a he-
lyi fiatalokból álló tánc-
csoportot. 

 
Gyereknapi meglepetés 

volt a lufieregetés és a 
galamberesztés. A nép-
dalkörösök ide illő dalla-
mokat csendítettek fel a 
szokásos magas színvo-
nalon. 

A Jervis Dance 
Company ízelítőt adott a 
táncórákon elsajátított 
t u d á s b ó l ,  h i p - h o p , 
showtánc, moderntánc 
lépésekből. 

 
Hegyaljai Sándor bű-

vészre szinte tapadtak a 
gyerekszemek. Varázs-
igék ide-oda, trükkök 
szemtől-szembe, ámulat 
volt. 

 
Komjáthy Lajosné 

polgármester asszony és 
Molnárné Cseh Mária a 
Sajóvámosi Közösségi 
Házért Közalapítvány el-
nöke köszöntőt mondott.  

 
A szép szavak után fel-

szeletelték a szülinapi 
tortát. Furdi Zsóka csa-
pata divatbemutatót tar-
tott, majd az esti sztár-
vendég Zoltán Erika volt. 
A közönség első soraiból 
visszhangzott a síkítozás, 
a vastaps. 

 
Örülünk, hogy hagyo-

mánnyá vált a Közösségi 
Ház szülinapjának meg-
ünneplése. 

 
A hagyományok folytatása mindannyiunk 

számára azt jelenti, hogy jövőre találkozunk 
ugyanitt. Addig is egyéb rendezvényeinken 
is tiszteljenek meg minket jelenlétükkel, hoz-
zanak jókedvet, vidámságot. 

Szász Tilda 
Közösségi Ház 

vezető 

A tavasz, a nyárelő mindig mozgalmas és sok újat tarto-
gat népdalkörünk számára. 
Így volt ez , az elmúlt közel fél évben is. Legfőbb célun-
kat-, a hagyományőrzést – igyekeztünk úgy saját telepü-
lésünkön, mint különböző helyszíneken és fesztiválokon 
tovább adni. 
Felemelő és magasztos érzés együttesünk életében öko-
menikus alkalmakkor a templomban való éneklés. Janu-
árban  a református templomban szerepeltünk. 
Felsőzsolcára népdal és néptánc gálára kaptunk meghí-
vást, a határon átnyúló civil kapcsolatok szervezésében. 
 
Nyékládházán már a VII. Tavaszi Fesztivál Kórustalálko-
zón szerepeltünk és idéztük fel népdalaink gazdag dal-
lamvilágát. 
 
Az Abasári Katonadal XIII. és V. Bordal Fesztiválon – 
érthető módon – katonadalokat és boros nótákat énekel-
tünk. 
 
Közösségi Házunkban – a Családi Napok keretén be-
lül – immár ötödik alkalommal köszönthettük dalainkkal a 
szépszámú közönséget. 
 
Vámosgyörk volt a következő állomása népdal körünk-
nek, mely település adott otthont a Vámos Települések I. 
Országos Találkozójának. 
 
Ezen a nagyszabású összejövetelen, amelyen tizenegy   
Vámos nevű település mutatkozott be, nagy sikerrel szó-
rakoztattuk a jelenlévőket. 
 
Mindig nagy öröm időseknek, idősek előtt énekelni. Így 
volt ez a közelmúltban is, amikor Idősek Napján léphet-
tünk színpadra és népdalcsokrunkkal köszönthettük a 
díszteremben helyet foglaló kedves nagymamákat és 
nagyapákat. 
 
Népdalkörünk tagjai a jövőben is – időt, fáradtságot nem 
kímélve – járnak el majd a hetenkénti próbákra, hogy a 
következő meghívásoknak, fellépéseknek sikerrel tudja-
nak megfelelni. 
 
Az elért sikerért köszönet és elismerés illeti népdalkörünk 
szakmai vezetőjét Orosz Zsoltnét, aki személyével és 
munkájával nagyban hozzájárult eredményes szereplése-
inkhez. 

Csiszár József 
önkormányzati képviselő 

A SAJÓVÁMOSI NÉPDALKÖR 
FELLÉPÉSEIRŐL 
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SPORT 
Mert sportolni jó! 

Futballcsapat 
Azoknak az embereknek, akik kijárnak a mérkőzésekre 
és azoknak, akik nem. 
 
A vámosi futballcsapat minden egyes játékosa azért küzd 
és áldozza fel vasárnapjait, hogy a sajóvámosi névre ne 
hozzanak szégyent, minél nívósabb szinten beszéljenek 
az itteni fociról. A csapat 80%-a helyi fiatalokból tevődik 
össze és olyan „idegenlégiósok” játszanak még, akik nél-
kül nehéz lenne a megye II-ben a bennmaradás. 

Az őszi fordulót a 7. helyen zárta az egyesület felnőtt 
alakulata. 
 
Az ifi játékos állomány 100% saját nevelés, és a felnőtt 
csapat nagyon jó utánpótlása. Minden évben 2-3 játékos 
beilleszkedik az első csapat keretébe. Ezek ellenére 
mégis a bajnokság elején szerepel évről-évre. Köszönhe-
tő ez a fiatalokkal foglalkozó Omaszta Balázsnak és Kó-
nya Zsoltnak. 
 
Az egyesületet olyan régi focistákból álló baráti kör élteti, 
akik mindent megtesznek a jobb eredmények eléréséért. 
Természetesen, mint a legtöbb helyen itt is az önkor-
mányzat a legnagyobb támogató, amit ezúton is köszö-
nünk, de meg kell említeni a kisebb szponzorokat, és az 
egyesületi tagsági kártyával rendelkező baráti kört. Ezek-
hez csatlakozó sportbarátokat várunk. 
Azok viszont, akik anyagilag nem, de munkájukkal segí-
tették és segítik az egyesületet, szintén köszönetet érde-
melnek. Továbbra is várjuk a segítő szándékot! 
 
 

Farsangi sportbál 
Február 17-én került megrendezésre  a minden évben jó 
szórakozást nyújtó farsangi sportbál. A jó hangulatról a 
finom ételek mellett Molek Csongor kiváló zenéje gon-
doskodott. 
 
 

Borosi emléktorna 
Január 27-28-án a Borosi emléktornán vett részt a 
sport klub. 
Sok szurkoló és szimpatizáns  vett részt a mérkőzéseken. 
Kérdéseket, hozzászólásokat, tanácsadásokat (jók, rosz-
szak) a groforto@freemail.hu e-mail címre  várunk. 

Ortó Gyula 
sportelnök 

Szárnyasaknát találtak: 
Másod ik  v i lágháborús 
szárnyasaknát találtak az 
Akácos és Kiserdő út sarkán 
lévő családi ház kertjében. 
Az eseménnyel kapcsolat-
ban intézkedő KMB-s rendőr 
a Sajóvámosi Polgárőrség 
segítségét kérte, az akna 
helyszíni biztosítása érdekében. A kérésnek megfelelően 
háromszori éjszakai váltásban látott el helyszín biztosítási 
feladatot Dobos László, Váradi Lajos, Mikita Gyula, 
Jankovics Balázs, Stefán Antal, Mészáros Géza helyi pol-
gárőr. 
 

* * * * *  
 

Kézbesítők védelme: A Ma-
gyar Posta Biztonsági Osztá-
l y á n a k  k é r é s é r e ,  a 
Sajóvámosi Polgárőrség a 
helyi kézbesítők kísérésével, 
illetve személybiztosításával 
járult hozzá a 2007 első fél-
évi – megemelt összegű – 
nyugdíjkifizetések biztonságá-
hoz. A helyi Postahivatal ve-

zetője levélben köszönte meg a polgárőrök ez irányú 
munkáját, melyet jelentett a Miskolci Postabiztonsági 
Osztályának. 
 

* * * * *  
 
Viráglopások a 
temetőből: 
Lakossági panaszbe-
jelentés érkezett a 
Sajóvámosi Polgárőr-
ség vezetéséhez, 
melyben segítséget 
kérnek az utóbbi idő-
ben elszaporodott 
viráglopások meg-
akadályozásához, illetve megelőzéséhez. A sajóvámosi – 
egyházi fenntartású és rendelkezésű – temetőkből isme-
retlen tettes(ek) már több alkalommal eltulajdonították a 
sírokra kitett friss virágokat. A bejelentést tevő mintegy 12 
károsult közül többen megkísérelték az elkövetőt feltar-
tóztatni, de az a három kapu valamelyikén elmenekült.     
 
A bejelentők kérésének eleget téve a helyi Polgárőrség 
több alkalommal – több felállítási pontú – megfigyelő szol-
gálatot szervezett az esti órákban a temetőkben, illetve 
annak környékén. A rendszeres polgárőr – járőrszolgála-
tok során fokozott ellenőrzés valósult meg – az Iskolakert 
mellett – a Temető környékén is! 
 
A panaszbejelentést továbbítva lett a Szirmabesenyői 
székhelyű KMB Rendőrség Csoportvezetőjéhez. 
 

Szokircsák István 
polgárőr parancsnok 

POLGÁRŐR HÍRADÓ 
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Új könyvek ajánlata  
 
Ami a szívedet nyomja: kortárs 
svéd gyermekversek 
Barrett Julia: Önteltség és ön-
ámítás 
Beumont, Emilie: A titokzatos 
természet 
Crawford, Steve: Csatahajók és 
repülőgép-hordozók 
Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan alapjai 
Földi Pál: A halál 50 órája igaz története, Az elveszett 
győzelem 
Garaczi László: MetaXa 
Géczi Zoltán: A III. Birodalom ászai 
Halberstadt, Hans: Tüzérségi eszközök a középkortól 
napjainkig 
Hrabal, Bohumil: Rózsalovag 
Kornis Mihály: Vigasztalások könyve 
Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. 
század közepéig 
Márai Sándor: Eszter hagyatéka és három kisregény 
Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában, Hecseki 
és a kedves betörők 
Pamuk Orhan: Hó (2006 irodalmi Nobel-díjasa) 
Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába 
Román István: A vörös kolostor: egy magyar tiszt naplója 
a keleti frontról 
Simon Zoltán: Füzér vára 
Süskind, Patrick: A parfüm 
Thomas Gordon: Moszad: A titkosszolgálat története 
 
Író-olvasó találkozó 
2007. május 18-án a Kossuth Közösségi Házban meg-
rendezésre került író-olvasó találkozó vendége  Garaczi 
László volt. A népszerű kortárs író MetaXa című regénye 
különösen újdonság. Regényével a szerző 2000-ben az 
Origo és a Magvető Kiadó online irodalmi pályázatán 
megosztott első díjat nyert, ám akkor úgy érezte, a „
papírmegjelenés”-hez még dolgozni kell a művön. Az új-
raformált és befejezett szöveg ízig-vérig Garaczi-regény 
lett, humorral, nyelvi játékossággal, pontos és kíméletlen 
valóság- és lélekábrázolással. 
 
Folyóirat-ajánló 
2007-ben könyvtárunkban  több folyóirat közül választhat-
nak az érdeklődők. A folyóiratokat a könyvtár teljes nyitva 
tartási idejében olvashatják látogatóink. 
A legfrissebb szám kivételével a folyóiratok kölcsönözhe-
tőek a kölcsönzési határidő: 1hét/5db. 
 
HETI VILÁGGAZDASÁG 
MAGYAR BURDA 
RUBICON 
SZÉP HÁZAK 
SZIVÁRVÁNY 
 
Jó böngészést, kellemes kikapcsolódást kívánunk 
minden látogatónak! 

Tötös Istvánné 
könyvtáros 

KÖNYVAJÁNLÓ 
Tisztelt Lakótársak! 
 

A jó idő beköszöntével egyre több 
településen jelennek meg az utazó 
árusok, a házaló, ügynöki jellegű 
tevékenységet végzők. Többségüknek 
elsődleges célja a portékájuknak az 
értékesítése. Vannak azonban olyan 
személyek, akik e tevékenységet csak 
álcaként végzik. Nem kizárható, hogy 
ezek a személyek, mintegy előzetes „
terepszemle” után vagyon elleni bűncselekményeket kö-
vetnek el a területen. 
♦ Amennyiben a településen házaló, ügynöki jellegű te-

vékenységről szerez tudomást, minden esetben tájé-
kozódjon a megbízó, illetve a tevékenységet folytató 
személyéről, tevékenységéről, illetve a Polgármesteri 
Hivatal engedélyéről, mert ilyen tevékenységet csak 
előzetes bejelentés  után végezhetnek a településen. 

♦ Az önkormányzatnál bejelentkező és a helyi rendelke-
zések alapján kiszabott díjat megfizető árusokról a Hi-
vatal pontos nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartal-
mazza az árus nevét, vagy az adomány-gyűjtő nevét, 
lakcímét, megbízójának nevét, címét, valamint a sze-
mélygépkocsija rendszámát. 

♦ A településen működő polgárőr szervezeteket is tájé-
koztatja a Hivatal az engedélyezett árusokról. 

 
Ha a fentieken túl bármilyen más gyanús körülmény, eset 
jut a tudomására haladéktalanul értesítse a lakóhely sze-
rint illetékes és a fokozott ellenőrzésre kötelezett KMB 
csoportot, vagy rendőrőrsöt. 
 

BORSOD- ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI SZERVEK 
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.Pf.161. 
TelefonL46) 514-500/23-27, Fax:27-37 

www.bunmegelozes.eu 

F E L H Í V Á S 

Kedves Sajóvámosiak! 
 
Idén is benevezünk a Virágos Magyarországért tele-
pülésszépítő versenybe, ezért kérünk minden ingat-
lan tulajdonost, hogy aki csak teheti ültessen virágot 
ingatlana elé. Segítse gondozni az önkormányzat 
dolgozói által kiültetett muskátlikat, és a szárazságra 
tekintettel locsolja meg azokat.  
 
Kérjük továbbá az ingatlan előtti területek gyom-
mentesítését, fűkaszálását, ezzel is hozzájárulva 
lakókörnyezetünk esztétikusabb megjelenéséhez. 
 
300 db muskátli tövet 
kapott településünk 
szponzori felajánlásként, 
mellyel színesebbé tettük 
köztereinket. 
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Sajóvámosi Kisbíró Információs lap. Megjelenik: negyedévente. Terjeszti: Sajóvámos Polgármesteri Hivatal Kiadó: Sajóvámos Község Önkor-
mányzata. Felelős kiadó: Komjáthy Lajosné polgármester. Felelős szerkesztő: Komjáthy Lajosné.  
Koordinátor: Rőczeiné Jancsurák Judit. Szerkesztők: Szokircsák István, Csiszár József, Gombkötőné Séllei Tünde, ifj. Váradi Lajos. Me-NET Kft. 
Miskolc. Design, tördelés, nyomdai munkálatok: Me-NET Kft. Miskolc (46)555-344, E-mail: menet@menet.hu, web: www.menet.hu.  
Szerkesztőség: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon/fax: (46) 597-222. E-mail: sajovam@t-online.hu, web: www.sajovamos.hu 

2007. június 26. (kedd)  Kirándulás Lillafüredre (kisvonatozás)  
2007. július 03. (kedd) 14.00 Játszóház: lufifigurák készítése  
2007. július 04. (szerda)  Mozilátogatás  
2007. július 05. (csütörtök) 14.00 Csocsóbajnokság 
2007. július 10. (kedd) 14.00 Játszóház: szalvétakép készítése 
2007. július 12. (csütörtök) 17.00 Számháború a Kossuth téren 
2007. július 13. (péntek) 18.00 Karaoke-show  
2007. július 17. (kedd) 14.00 Játszóház: zseníliadíszek készítése 
2007. július 18. (szerda) 14.00 Kerékpártúra Szirmabesenyőbe 
2007. július 19. (csütörtök) 14.00 Kártyaparti gyerekeknek 
2007. július 24. (kedd) 14.00 Játszóház: Origami  
2007. július 26. (csütörtök) 17.00 Számháború  a Kossuth téren 
2007. július 27. (péntek) 19.00 Pókerparti 
2007. július 31. (kedd)  14.00 Játszóház: krepp-papír figurák készítése  
2007. augusztus 02. (csütörtök) 14.00 Társasjáték parti 

2007. augusztus 05. (vasárnap) 17.00 Mester Sándor 150 klasszikus gitárkoncertből álló 
országos turnéjának sajóvámosi állomása 

2007. augusztus 07. (kedd) 14.00 Játszóház: díszek készítése teafilteres tasakból 
2007. augusztus 09. (csütörtök) 15.00 Kirándulás a kilátóhoz 
2007. augusztus 10. (péntek) 19.00 Ping-pong körmérkőzés 
2007. augusztus 14. (kedd)  Kirándulás a Vadasparkba 

FOTÓPÁLYÁZAT 
 
Sokszor nem látjuk meg, "csukott szemmel" elme-
gyünk lakóhelyünk természeti szépségei mellett. Ve-
gyük észre milyen elragadó bája lehet egy virágos-
kertnek, egy színes előkertnek, egy pázsitos udvar-
nak, egy parknak vagy fasornak, egy rendezett ma-
gánháznak vagy gondozott középületnek. 
 
 
A meglátás és a megörökítés céljából hirdetjük 
meg a fotópályázatot. 
Az elküldött fotókat - amennyiben azok arra alkalma-
sak - felhasználjuk Sajóvámos képanyagának gazda-
gítására. 

 
Néhány fontos tudnivaló (pályázati feltételek): 
Egy nevező maximum 3 db fotóval pályázhat. 
 
A képek tartalmával kapcsolatos kikötés: 
Sajóvámoson készült fotókat várunk, melyek kapcso-
latban állnak a településtisztasággal, virágosítással. 
 
Technikai kikötés: 
Felbontás: minimum 800x600-as 
Formátum: *.jpg. 
 
A fotó/fotók elküldésekor kérjük pontosan mellékelni 
az alábbi adatokat: 
1. file címe 
2. a fotós neve, címe, elérhetősége, email címe vagy jel-
igéje 
3. a felvétel helyszíne 
4. a felvétel dátuma 
 
Beküldési cím: Kossuth Közösségi Ház,  3712 
Sajóvámos, Kossuth tér 1/A  
E-mailen: fotosajovamos@gmail.com címre. 
 
Beküldési határidő: július 15. 
Fődíj egy digitális fényképezőgép 20 000.-Ft ér-
tékben. 

Jó fotózást és eredményes pályázást kívánunk 
mindenkinek! 

NYÁRI SZÜNIDŐS PROGRAMOK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 
SAJÓVÁMOSON 
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Földünk állatvilága keresztrejtvény 
 
A meghatározásokat írd a megfelelő helyre. A rejtvény megfejtéséhez egy kis  

„búvárkodásra” is szükség lesz az ismeretterjesztő könyvek világában. Ha jól válaszol-

tál, megfejtésként egy állatot kapsz, aki a cserjés - és fás szavannákon él. 

Mi a megfejtés? Írj az állatról néhány jellemzőt! 

1. Az óriáspandák fő tápláléka 
2. Ebből áll a csörgőkígyó csörgője. 
3. Itt élnek a vízilovak. 
4. Az aligátorokkal van rokonságban. 
5. Milyen „családhoz” tartoznak a csimpánzok? 
6. A jegesmedvék fő tápláléka 

A megfejtést zárt borítékban dobd be a Kossuth Közösségi Házban található KUCKÓ ládikóba „Földünk állatvilága ke-

resztrejtvény” jeligével. A borítékra írd rá a neved, életkorod és címed. 

Beküldési határidő: 2007. július 15.   
Előző számunk feladványának nyertesei: Benke Tibor, Juhász Enikő, Molnár Melinda és Szabó Réka. 
Gratulálunk nekik! Nyereményüket a Közösségi Házban vehetik át nyitvatartási időben. 

KUCKÓ 

2007. június 2-án keltünk útra, hogy részt vegyünk a Vámosgyörkön megrende-
zésre kerülő Vámos Települések I. Országos Találkozóján. A rendezvényre Ma-
gyarországi, határon túli vámos-nevű települések kaptak meghívást. 
 
Kedves Olvasóink! 
Ez idáig nem is tudtuk, hogy ilyen sok „Vámosi” él kis hazánkban. 
Sajóvámos, Vámosújfalu, Vámospércs, Vámosatya, Vámosoroszi, Somogyvámos, 
Vámosszabadi,Vámoscsalád, Vámosmikola, Nemesvámos, Vámosgyörk. 

Határon túli települések: Vámosderecske (Ausztria), Vámosfalva (Losonc közelé-
ben), Vámoslucska (Nagymihály közelében), Vámosladány (Léva közelésben), 
Vámosbalog (Rimaszombat közelében), Vámoságfalva (Románia), Vámosláz, 
( Bihar megye), Vámos Marga (Brassó megye), Vámosudvarhely (Maros megye). 
Izgalommal készültünk erre a napra, s már hetekkel az indulás előtt megkezdődött a települést bemutató anyag összeál-
lítása, a videó film készítés, a részt vevő együttesek műsorszámainak kidolgozása. 

Mindenki azt szerette volna, ha Sajóvámos nevét megismernék, s mi lennénk a legjobbak a Vámosiak között. 
Összedugtuk a fejünket és elindultunk községünk történelmében a régmúlttól a napjainkig. A végeredmény mindenkinek 
tetszett. Az anyag később talán a település Monográfiájának is része lehet. 
Rőczeiné Jancsurák Judit, Bencskóné Ferenczi Beáta, Gombkötőné Séllei Tünde, Szász Tilda, Tötös Istvánné szer-
kesztésében bemutatkozik az anyagban Sajóvámos valamennyi intézménye. Képet kapunk történelmünkről, földrajzi, 
infrastrukturális, kulturális, gazdasági  és egyéb adottságainkról. 

VÁMOSGYÖRKI  EMLÉKEINK 

Folytatás a következő oldalon 

ÚJ CÍMEN A SAJÓVÁMOSI HONLAP: www.sajovamos.hu 



Amikor a sorokat olvassuk, jó érzés tölt el minket, mert 
jó itt élni. 

A találkozóra az irodalmi anyagokon kívül video filmet is 
vittünk, melyet a  Me-NET Kft készített. A film hűen mu-
tatja be a község tisztaságát, a virágos utcákat az itt élő 
emberek hétköznapjait. Megismerhetjük belőle a házior-
vosi rendelőben a háziorvosunkat, a védőnőnket, vala-
mennyi oktatási intézményünket, a polgármesteri hivatalt, 
a közösségi ház kulturális életét és a gyönyörű parkokat, 
közterületeket. Fokozott érdeklődést kelthetnek mindhá-
rom templomunkról készített felvételek. 

 
A filmvetítés közben meggyőződtünk róla, hogy kell egy 

ilyen települést bemutató anyag, hiszen a sikeres falufej-
lesztés egyik nélkülözhetetlen eleme a szép kiadvány, a 
tudatos marketing munka és az igényes bemutató anya-
gok. A felvételeket mi is élveztük, mert nem mindennapi 
dolog, amikor munkahelyünkön a hétköznapjainkban 
video kamera lesi és rögzíti mozdulatainkat. 

A találkozón történő részvétel egyik színfoltja volt, hogy 
a községbe csak úgy engedtek be a Vámosgyörkiek, ha 
vámot fizetnek az oda ér-
kezők. 

 
Mi is legyen a vám? 
Hát ezt a feladatot a 11 

község másként értel-
mezte, s volt aki tárgyi 
eszközöket vitt, volt aki 
tájjelegű italokat. 

Mi is elkészítettük a 
Sajóvámos címerével el-
látott kosarakat, amit persze nem üresen adtunk át. Volt 
abban minden „ mi szem szájnak ingere. A „sajóvámosi 
cseppek” pálinka nagy sikert aratott. A kosarat házikol-
básszal, lágy kenyérrel, új hagymával, vörös borral töltöt-
tük meg. A konyhás lányok pogácsájával  is büszkélked-
hettünk. És persze míg oda értünk a helyszínre meg is 
kóstolgattuk. 

 
Csapatunk június 2-án hat órakor indult. A Napsugár 

Néptánc együttes fiataljai éppúgy  tele voltak izgalommal, 
mint a Sajóvámosi Népdalkör tagjai, vagy a  focisták. 

Az egy órás út az autópályán hamar eltelt. Eligazító táb-
lák mutatták, hogy a vámosgyörki célpont merre van. 

 
Ekkor feltűnt a települést jelző tábla. Vámosgyörk hatá-

rában felállították a vámot. Töröknek beöltözött helyiek 
fogadtak minket nagy szeretettel. 

Fájó szívvel adtuk oda a vámot, és csak ezt követően 
indulhattunk tovább. 

A vasútállomáson kellett 
a csapatoknak gyülekez-
ni. A Vám-és Pénzügyőr-
ség Országos Parancs-
nokságának zenekara 
hívogatott minket a liget 
felé. Felvonulás kezdő-
dött. Végig vonultunk a 
vámosgyörki utcákon. 

Már messziről látszott a felállított színpad, ahol a mű-
sorszámok zajlottak. Helyet foglaltunk a fák alatt, és vár-
tuk a mieinket. 

A köszöntő után a VPOP gyepshow-bemutatója követ-
kezett. A térzene mindenkit kellő lendületbe hozott. 

Tíz órakor Hintón megérkezett a helyszínre dr. Nagy 
János vezérőrnagy, a vám-és pénzügyőrség országos 
parancsnoka és Sós Ta-
más a Heves megyei 
Közgyűlés elnöke. 

Himnusz, ünnepi meg-
nyitók következtek. A 11 
részt vevő település pol-
gármestere egy-egy szál 
gyertyát gyújtott meg, 
mely megható jelenet 
volt. A települések pol-
gármesterei ezután kerek 
asztal megbeszélést tar-
tottak, ahol megfogalma-
zásra kerültek az együtt-
működés főbb vonalai. 

Sajóvámos kulturális 
csapataira 11 óra 45 
perckor került sor. Nép-
táncosaink nagy sikert 
arattak, az új ruhájukban, 
új repertoárjukkal büsz-
kén ropták táncaikat, mi-
közben  Bencskóné 
Ferenczi Beáta szólót 
énekelt. 

Ezután a népdalkörö-
sök következtek. Minden-
ki felszabadultan énekelt, 
s meg is lett a hatás. Óri-
ási vastapssal köszönte 
meg a közönség a szín-
vonalas műsort. Köszön-
jük népdalköröseinknek, 
köszönjük Magdika !
(Orosz Zsoltné énekkar 
vezető). 

A kulturális program 
ideje alatt focistáink a 
gyepen hajszolták a lab-
dát. Sikerült is nyolc csa-
pat közül az erős negyediknek lenniük. Hajrá Sajóvámos! 
Lesz ez még jobb is! 
A sikeres fellépés után következhetett a megérdemelt pi-
henés. 
Láthattunk kézimunka és fafaragó kiállítást, motoros talál-
kozón, kommandós bemutatón vehettünk részt. A nemré-
giben felújított katolikus templomban gregorián énekeket 
hallhattunk. A templom akusztikája és a fellépők gyönyö-
rű hangja érzéki varázst váltott ki minden hallgatóból. 
A tűzijáték és az utcabál sem maradt el. 
Élményekben gazdag napot tudhattunk magunk mögött, 
bár egymás megismeréséhez egy nap nem igazán ele-
gendő. Jövőre reméljük ismét találkozhatunk a 
Vámosatyaiakkal, a Somogyvámosiakkal, és a többi Vá-

Komjáthy Lajosné 
polgármester 

Molnárné Cseh Mária 
körjegyző 

VÁMOSGYÖRKI  EMLÉKEINK... 
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