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Immár 6. alkalommal került megrendezésre településünkön a hagyományos
családi napok elnevezésű három napos
rendezvény
(máj.
23-25.). Az ünnepség apropóját egyrészt a gyermeknap,
másrészt pedig Közösségi
Házunk
6.
születésnapja
adta.
A pénteki nap elsősorban a gyerekeké volt: délelőtt
az apróságok a gyereknapi baba-mama klubban szórakozhattak, délután pedig Iskolánk tanulói mérték össze
tudásukat a Közösségi Ház dísztermében megrendezett
helytörténeti vetélkedőn, ahol tanúbizonyságot tettek
széleskörű - és néha
felnőtteket is megszégyenítőtudásukról
Sajóvámos múltját, jelenét, jövőjét illetően.

Szombaton a sporté
volt a fő szerep (asztalitenisz-bajnokság,
Fussunk Vámoson
futóverseny, kerékpártúra).
A 6 falut (Sajóvámos, Szirmabesenyő, Sajókeresztúr,
Sajóecseg, Boldva, Sajósenye) átszelő kerékpártúrán végigkísért bennünket Mészáros Rodrigó László, a Miskolci Kerékpárosok Klubjának tagja is. Amíg odakint zuhogott

az eső, a fiatalember előadást tartott a Közösségi Házban.
17.00 órakor, a túra betervezett időpontjára „mellénk álltak
az égiek”, hiszen a felhők elvonultak és ragyogó napsütésben tekerhettük végig a távot. Az egy csoportban való
haladást egy felvezető rendőrségi autó és hátul az önkormányzati kisbusz biztosította. Indulás előtt rendőri útmutatást is kaptak a résztvevők, amit többé-kevésbé sikerült
is betartani, így koccanás nélkül teljesítettük a távot. Az
aszfaltrajzversenyre
az idén is sokan beneveztek. Nagyon szép
alkotások
születtek,
amelyeket a hirtelen
jött felhőszakadás sajnos az elbírálás után el
is mosott, így nem sokáig élvezhettük a kis
művészek remekműveit. Minden jelentkező jutalmat (jégkrémet)
kapott a munkájáért,
amelynek
szemmel
láthatóan
nagyon
örültek a gyerekek.
19.00 órakor a Sakk
Színház musicalestjét
hallhattuk és láthattuk
a szabadtéri színpadon, ahol sajóvámosi
fiatalok is megvillogtatták
tehetségüket.
A vasárnap délután
régi mesterségek bemutatójával egybekötött játszóházzal és
motorkiállítással indult.
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16.00 órától egészen késő estig helyi
fellépők (óvodások, iskolások, ifjú bűvészek,
táncosok, Sajóvámosi
Fiatalok, Sajóvámosi
Népdalkör) és meghívott előadók szórakoztatták a közönséget.

Az
est
fénypontjaként
Koós János és felesége, Dékány Sarolta színesítette tovább a műsort.
Ez a május végi hétvége egy
igazi kollektív munka eredményeként valósult meg, hiszen
az előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában nagyon sokan részt vettek. Úgy
gondolom, hogy csak örülni
lehet annak, hogy itt és a hasonló rendezvényeken is egyre
több a tehetséges helyi szereplő. Legyünk büszkék rájuk!
Rőczeiné Jancsurák Judit

Elsőként
a
szirmabesenyői Szivárvány
Mazsorett
Táncegyüttes
felvonulását
láthattuk.
A gyerekek örömére itt voltak a Monó
Manók, akik zenés,
játékos műsorukba bevonták a gyerekeket is.
A nap elmaradhatatlan részeként Komjáthy Lajosné polgármester
assszony
és Molnárné Cseh
Mária körjegyző as�szony felszeletelték a
hatalmas és nagyon
finom szülinapi tortát,
amely gyerekek áradatát csalta a színpadra.
Polgármester
as�szony biztosította a
gyerekeket, hogy a
torta kóstolásából senki sem fog kimaradni,
mindenkinek jut belőle.
A tombolasorsolás
után a Zrínyi Ilona
Gimnázium tehetséges diákja, Borbély
Richárd
fergeteges
előadásában
hallhattunk
népszerű,
örökzöld
dallamokat, amelyet a Jervis
Dance
Company
táncműsora követett.

VI. Sajóvámosi Családi Napok
Köszönetnyilvánítás
Idén 6. születésnapját ünnepelte a Kossuth Közösségi Ház. Ebből az alkalomból szokásunkhoz híven
háromnapos rendezvényt szerveztünk. Sokféle kikapcsolódási lehetőség
kínálkozott, eseménydús hétvégét hagytunk hátra.
A helytörténeti vetélkedő
résztvevőinek száma 44 fő. A
zsűri tagjai: Komjáthy
Lajosné, Kovácsné
Tamás Ilona és Belkó
Csabáné.
Díjazottak:
I. Spitzmüller Lilla, Benke Kitti, Fejes Alexandra,
Péter Andrea (7.o)
II. Festő Kornélia, Kerékgyártó Petra, Mihók Anna,
Németh Enikő (5.o)
III. Kollár Adrienn, Leskó Dóra, Pongó Petra, Ruszkai
István (8.o)
Az asztalitenisz-bajnokság résztvevőinek száma 22
fő. Lebonyolító: Mikita András, Komjáthy Lajos, Mihók
Péter, Sasvári Zoltán
Díjazottak:
I. Lengyel Martin
II. Hővizi Tibor
III. Fejes Alexandra és Szőr István
Az aszfaltrajzverseny résztvevőinek száma 48 fő.
Lebonyolító: Bencskóné Ferenczi Beáta, Gombkötőné
Séllei Tünde
Díjazottak:
I. Mikó Brigitta és Szekrényes Ádám
II. Stefán Milán, Gombkötő Edina és Marada Gábor
III. Éliás Eszter és Juhász Enikő
A futóverseny résztvevőinek száma 40 fő.
Lebonyolító: a Sajóvámosi Polgárőrség
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Külön kerültek díjazásra a női és férfi versenyzők.
Női

Férfi

I. Fejes Alexandra

I. Hegedűs Ádám

II. Poráczki Enikő

II. Lengyel Martin

III. Kis Katalin

III. Lakatos József

A legfiatalabb futó: Bencskó Blanka, Mikó Brigitta,
Stefán Dávid, a legidősebb futó: Csiszár József
A kerékpártúra résztvevőinek száma 104 fő. A 17 kmes túra zökkenőmentességét a rendőrség szirmabesenyői
és sajóbábonyi KMB Csoportja, Gyöngyösi István és Mészáros Rodrigó László (a Miskolci Kerékpárosok képviselője) biztosította.
Szombat este a Sakk Színház és Bliss Tánccsoport szórakoztatott minket, musicalrészleteket hallottunk
jó hangú és jókedvű előadóktól. A vasárnapi műsort a
szirmabesenyői Szivárvány Mazsorett Táncegyesület,
a nagycsoportos óvodások, az iskolai Ki mit tud győztesei, Körtvélyesi Anett, Hegedűs Gerda, Debreceni
Rita, Csenge László és a Jervis Dance Company tánca tette színessé. Kollár Balázs bűvészműsorával nyerte el a publikum tetszését, reméljük sok trükköt láthatunk
még tőle a jövőben is. A Sajóvámosi Népdalkör öröménekléssel gazdagította a délután programját. Borbély
Richárd egyénisége és hangja elbűvölte a közönséget.
Lengyel Andrásné (tanító) szívvel-lélekkel játszott
a baba-mama klub gyerekeivel, énekelt nekik. Belkó
Csabáné (a Sajóvámosi Közösségi Házért Közalapítvány kuratóriumának tagja) oroszlánrészt vállalt a szabadtéri színpad dekorálásában, a díszítéshez felhasznált
krepp-papír virágokat felsős lányok készítették. A szórólapokat a 7. osztályos fiúk terjesztették. A rendezvényről
közzétett fotókat Szekrényes Miklós és Tóth Csaba készítette. A Sajóvámosi Polgárőrség a sportvetélkedők és
a színpadi műsorok ideje alatt is szolgált, nem volt gond
a közrenddel.
Tombolafelajánlást az Orin Hungary Kft-től, a Gazdaboltból, Lévai Tamástól, Forgács Katalintól és Demeter
Júliától kaptunk. A tombolaszelvényeket vendégtől-vendégig járva kínálták az árusok. A konyhások gondoskodtak a finom szülinapi tortáról. A Polgármesteri Hivatal és
a karbantartó csoport dolgozói, illetve a Sajóvámosi Közösségi Házért Közalapítvány kuratóriumának tagjai nem
sajnálták erejüket és idejüket annak érdekében, hogy
méltóképpen ünnepelhessünk. A Közösségi Ház dolgozói
nagy örömmel végezték munkájukat.
Köszönet Sajóvámos Község Képviselő-testületének,
hogy támogatta a programsorozatot, közreműködött a
lebonyolításnál.
Az itt felsorolt csoportok és személyek anyagi érdektől
mentesen (ingyen) vállalták, hogy hozzájárulnak a sikerhez. Büszkék lehetünk arra, hogy a fellépők közel 90%
helyi lakos volt. Jóleső érzés megtapasztalni községünk,
közösségünk aktivitását, önzetlen tenni akarását és a
programok iránti lelkesedést.
Reméljük jövőre ugyanilyen sokan vagy még többen
találkozunk a VII. Sajóvámosi Családi Napokon!
							
Komjáthy Lajosné
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Kedves Olvasóink !
Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy önkormányzatunk a 2007. évben benyújtott „akadálymentesítési” pályázatra két sikeres és támogatott pályázatot mondhatunk magunkénak.
Lehetőség nyílik a védőnői szolgálatnak helyt adó Tanácsadó teljes akadálymentesítésére, és a kismamák,
kisbabák komfort érzetén javító korszerű egészségügyi
létesítmény kialakítására.
A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésével a látás-, hallás-, és mozgássérültek részére tudjuk majd biztosítani az esély egyenlőséget,a kielégítő hivatali ügyintézést.
A két beruházásra tizennyolc millió forintos támogatást
kaptunk, melyhez tíz százalék önrész szükséges.
Ezen kívül az önkormányzatunk saját pénzkeretéből
tízmillió forintot különített el a Polgármesteri Hivatal felújítására, melynek eredményeképpen egy minden igényt
kielégítő, korszerű létesítmény valósítható meg.
Mindkét közintézmény felújítása a lakosaink életminőségén fog javítani.
***
Idén
is
jelentkeztünk a Virágos
Magyarország
Településszépítő vetélkedőre, ahol a települések megmérettetik
magukat, és értékes
ajándékokat, szponzori felajánlásokat lehet
kapni. Legutóbb Gyulán rendezték a díjkiosztó ünnepséget, ahol 2500 tő árvácskát kaptunk, mindannyian gyönyörködhettünk benne.
Nemrégiben a közterületekre kiültetésre kerültek a
sokszínű jegecskék, büdöskék, muskátlik és különböző
egynyári növények. Az új fából készített virágtartó valóban esztétikus, és környezetbe illő.
Kérjük, hogy a virágokat ne szakítsák le, és akinek
az ingatlana előtt van általunk ültetett virág, szíveskedjen meglocsolni azokat is, mert a vizet messziről
nehezebb oda szállítani a hivatal dolgozóinak.
Előre is köszönjük!
A fűkaszálás, árok tisztítás folyamatos végzésével mindenki részese lehet a település szépítésének.
Szeretnénk, ha Sajóvámos még szebb eredményt
érne el a községszépítő versenyen, és ez csak úgy lehetséges, ha mindenki közös akarattal részese lenne az
ingatlana szépítésével, virágosításával. Kérjük Önöket,
hogy a közterületet ne gyomirtózzák, mert a kiégett fű
csúnya és a vegyszer nem kívánatos a levegőben.

folytatás a következő oldalon...
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Kérjük továbbá, hogy a csapadék víz közterületre és
járdára történő kivezetését szüntessék meg, mert az
esővíz elvezetésére szolgáló csatorna nem esztétikus és
balesetveszélyes, továbbá a járda állagát is rongálja.
Az esővíz árokba történő bevezetése földbe elhelyezett csővel oldható meg.
***
A járdák mellett lévő sövények, bokrok folyamatos
nyírása, gondozása kiemelten fontos. Amennyiben elhanyagolják nyírásukat, akadályozzák ezzel a gyalogos
közlekedést, mely az úttesten balesetveszélyes.
A járda azért van, hogy lakosaink vegyék igénybe,
saját testi épségük megóvása érdekében.
***
A Közútkezelő Kht. szervezésében Sajóvámos község
is kapcsolódott a Föld Napján az országos főút mentén
lévő területek takarítására, szemétgyűjtésére kezdeményezett akcióhoz.
Köszönetet mondunk az Arany János Általános iskola diákjainak, polgárőreinknek, közmunkásainknak
és mindazoknak, akik részt vettek e nemes szervezésben.
Kérjük a lakosainkat őrizzék, s vigyázzák környezetünk tisztaságát, s jelezzék a Hivatalnak, ha idegen
gépkocsiról szemetet hajítanak ki, a rendszám alapján
eljárás indítható környezetvédelmi bírság szabható ki.
***
Képviselő-testületünk áprilisi ülésén döntött arról, hogy
amennyiben nem nyerünk a Delikát 8 Játszótéri Pályázaton, úgy más lehetőséget keresünk, megértve azokat
a kismamás, kisbabás igényeket, hogy településünknek
szüksége van játszótérre.
Tudni kell azonban, hogy több millió forintba kerül egy
EU szabályoknak megfelelő játszótér megvalósítása,
melyre eddig azért nem került sor, mert voltak fontosabb
lakossági igények, pl. mint a háziorvosi rendelő felújítása,
útfelújítás, stb.
Farkas Zoltán a Kábel TV-n értékesítésre meghirdette
a „Gombócda” fagylalt árusításra szolgáló beton építményt, mely a szóban forgó földbérleményen van.
Önkormányzatunk úgy döntött, hogy az új tulajdonosnak nem kívánja bérbe adni a területet, hanem egy Uniós feltételeknek megfelelő játszóteret létesít rajta.
Ugyancsak játszóteret szeretnénk az Újtelep részen, ahol sok kismama és kisgyermek örül majd neki,
habár nagyságát tekintve ez szerényebb lenne, de a célnak meg fog felelni.
***
2008. június 30. határidő lett megjelölve, mely a Delikát 8 játszóteres nyereményakció eredményhirdetésének
időpontja. Ha ott nem nyerünk, akkor sem vetjük el a játszótér építését, mert hisszük azt, hogy a lakosság széles
körének bevonásával a Kossuth Közösségi Ház Közalapítványa, az intézmény vezetők segítéségével a Képviselő-testület mielőbb felépítheti az új Játszóteret.

Várunk minden felajánlást, és szeretnénk, ha egy szerény
összeggel a kedves
olvasónk is részese
lenne a játszótér építésének.
A közintézményeknél
ki fogunk helyezni adománygyűjtő dobozokat, ahol
elhelyezhetik felajánlásukat.
A szolgáltatóinkat is megszólítjuk, hogy szponzori támogatással segítsék célunk megvalósítását.
Támogatásukat a Boldva és Vidékénél vezetett Kossuth Közösségi Ház Közalapítványának Kuratóriumának számlaszámára is befizethetik, Építsünk Játszóteret” megjelöléssel.

Számlaszám: 54300077-10070303
Minden felajánlásnak örülünk, a támogatásról igazolást
adunk, mely csökkenti a jövő évi Személyi jövedelemadó alapot.
Fogjunk össze e nemes cél érdekében!
***
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Körjegyzőségünknél Szobota Iméréné szociális ügyeket végző
főmunkatársunk előrehozott öregségi nyugdíjra szerzett
jogosultságot.
2008. május 9.-én búcsúztattuk Gyöngyikét, aki felmentési idejét tölti.
Kívánunk neki boldog nyugdíjas éveket.
Munkáját a körjegyzőség dolgozói között szétosztottuk,
mert létszámbővítést a képviselő-testület nem engedélyezett.
Bízunk abban, hogy az eddig megszokott ügyintézést
tudjuk majd biztosítani Önöknek.
***

ÉLELMISZERSEGÉLY
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet településünk szociális rászorultjai részére élelmiszersegély adományozását tervezi, 2008. július hónapban.
Az élelmiszersegély biztosítása a “Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből származó
élelmiszerekkel történő ellátása” (EU élelmiszersegély
program) keretében valósul meg.
Az élelmiszersegély csomag 5 rászorultsági kategória
szerint kerül kiosztásra, az alábbiak szerint:
- létminimum közelében élők
- munkanélküliek
- hajléktalanok
- kisnyugdíjasok
- hátrányos szociális helyzetű gyerekek
Az élelmiszersegély csomag lisztet, tésztát és aprósüteményt fog tartalmazni. A kiosztás időpontjáról és annak
helyéről az érintetteket a későbbiek folyamán fogja tájékoztatni az Önkormányzat.
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POLGÁRŐR HÍRADÓ

gárőrt dicséretben és jutalomban részesítette a Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke.
A Föld Napjának a jegyében: a Sajóvámosi Polgárőr
Egyesület is csatlakozott, illetve részt vett, a Sajóvámos
községet megközelítő utak melletti árkokban kidobott
hulladékok összegyűjtésében és elszállításában. A három – községet megközelítő – úton illetve útszélekről hulladékot szedő önkormányzati alkalmazottak, gyerekek,
pedagógusok, képviselők, és polgárőrök biztonságát a
települési Polgárőrség, a gépjárműforgalom lassításával
és terelésével oldotta meg.
Szokircsák István
polgárőr parancsnok

Március 29-én került sor az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) küldött közgyűlésére Budapesten. Ezt követően, április 19-én szombaton került megrendezésre a BAZ
Megyei Polgárőr Szövetség – elmúlt szolgálati évet értékelő – közgyűlése a Miskolc Városi Rendőrkapitányság
tanácstermében. Az értekezletre meghívást kapott minden borsod megyei települési Polgárőrség elnöke, illetve
parancsnoka, melynek eredményeképpen Sajóvámos is
képviselve volt a rendezvénye. A beszámolót és közhasznúsági jelentést előadó Csóra György megyei polgárőr
elnök kiemelte, hogy a megyében regisztrált és koordinált
219 települési Polgárőrség 8193 polgárőre a tavalyi évben
mintegy 922 536 óra polgárőri járőrszolgálatot teljesített,
a polgárőr törvényben előírt módszer szerint. A kedvező
társadalmi megítélés és a bűnmegelőzési eredményesség hatására 2007. évben újabb 22 polgárőr szervezet
alakult megyénkben, mely által növekszik e hazafias és
bűnmegelőző tevékenység hatékonysága. A beszámoló
célkitűzései között szerepelt a polgárőri működési feltételek javítása, az együttműködés fejlesztése a civil társszervezetekkel, az Önkormányzatokkal, a hatóságokkal,
továbbá a minőségi feladatellátással kapcsolatos szakmai képzés. Az OPSZ a 2008. évet a „közterületi bűnözés
elleni harc” évének nyilvánította, mely tevékenységek a
lakosságot leginkább irritáló, bűncselekmények felszámolását és a lakossági köznyugalmat megóvó társadalmi
munkában látja megvalósulni. Fokozni kell a közterületi –
demonstratív, jól látható – polgárőri jelenlétet, olyan polgárőri személyi állománnyal, amelyre jellemző kell hogy
legyen az elkötelezettség, a hitelesség és a szakmaiság.
Markos György OPSZ alelnök a köszöntőjében tolmácsolta Turós András ny. rendőrtábornok, OPSZ elnök
jókívánságait a 2008-as szolgálati év feladatmegoldásaihoz és célkitűzéseihez. Dr. Vereczkei Csaba rendőr ezredes, megyei főkapitány a hozzászólásában elmondta,
hogy rendőrszakmai megítélés szerint „komolyan veszik
a polgárőröket, figyelnek a polgárőrökre, a polgárőrök élvezik a lakossági bizalmat, nagy a polgárőrség lakossági
– társadalmi támogatottsága, alapvető és elvitathatatlan
szerepe van a polgárőrségnek a lakossági köznyugalom
óvásában, végezetül: tisztelettel fejet hajt a polgárőrség
előtt.” A további hozzászólók között volt többek között a
BAZ Megyei Önkormányzat főjegyzője és Miskolci Önkormányzat Közbiztonsági tanácsnoka is. A megyei polgárőr közgyűlés, a munkáját elismerések átadásával zárta,
melynek során Láncos László (Balázs) sajóvámosi pol-

FÓNYAGYSÁG 2008

Nagy izgalommal készültünk negyedikes tanítványaimmal, az erdei táborra. Iskolánkban, már hagyomány, hogy
minden tanévben, a 4. osztályos tanulók részt vehetnek
ezen a programon. Jómagam is másodszor táboroztam.
A gyerekek szűnni nem akaró kérdéseikkel faggattak
arról, hogy vajon mi vár ránk ott. Természetesen, hogy
fokozzam az izgalmakat, hagytam néhány megválaszolatlan kérdést.
Az idő elérkezett, s eljött az indulás napja.
Hatalmas csomagok, " túlélő élelemkészlet" némi feszültség volt érzékelhető. Ezt tetézendő a busz is késett.
Ha nehezen is, de végre útnak indultunk.
Megérkezésünk után a szobákat elfoglaltuk. Miután berendezkedtünk, megnéztük a lakhely környezetét. Délután
lesétáltunk a 2 km-re lévő, festői szépségű Varbói-tóhoz.
Az idő is nekünk kedvezett, verőfényben fürödtünk. A fiúk
"ebihal vadászatot" és tó tisztítást rendeztek, melyben a
lányok is partnerek voltak.
Az első éjszaka a szokásos hajnalig tartó ki-be mászkálással, susmutolással telt, a gyerekek örömére, a tanító
nénik mérgére. Ezek után a " kis szemtelenek" képesek
voltak már hajnali 4. 30-kor " kukorékolni".
A tábori élet, szigorú napirend szerint zajlott. Délelőtt:
kézműves foglalkozások, játék a szabadban, délután: pihenő, kirándulások.
Nagyon élvezték a gyerekek az erdész bácsi kalauzolását, akivel végigjártuk a tanösvényt, megnéztük a denevérek lakhelyét, éjszakai sétánk során, hallgattuk az erdő
folytatás a következő oldalon...
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neszeit, a tó körül sétálva megismertük annak élővilágát.
Esténként Ki Mit Tud-ot, jelmezversenyt rendeztünk. Vadásztunk a "rókákra", közösen ipi-apacsoztunk.
Sok-sok ismerettel lettek tanítványaink gazdagabbak,
a minket közelről körülölelő Bükk hegység élővilágával
kapcsolatban. Ezt be is bizonyították, a 20 kérdésből álló
totó szinte hibátlan megválaszolásával.
Az utolsó reggeli után, értékeltük a csapatok teljesítményét, a tábori életet, majd kicsit fájó szívvel, búcsút
intettünk lakhelyünknek.
Az ott töltött napok kellemes emlékeit bizonyítja, ahogyan az első tanítási nap reggelén a gyermekek fogadtak: Tanító néni, menjünk vissza!
Bíróné Paul Judit
osztályfőnök

AKTUALITÁSOK A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBŐL
„Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól
és az Úr Jézus krisztustól” /Filippi 1, 2/ ezekkel a Szent
Igékkel köszöntöm a Tisztelt Olvasót, mint a fentnevezett
egyházközség lelkipásztora.
Az utóbbi egy hónap eseményeiről szeretnék rövid beszámolót tartani:
a/. Mint tudják községünkben, a Pünkösdi ünnepet
megelőzően kerül sor az egyházközségben a református ifjak konfirmációjára. Ebben az esztendőben 11 ifjú
jelentkezett konfirmációi fogadalomtételre úgymint:
1. Hardi Krisztián
2. Szőr István
3. Varga Balázs
4. Bacsó Gergő
5. Marada Tibor
6. Fejes Alexandra
7. Spitzmüller Lilla
8. Péter Andrea
9. Mezei Márk
10. Izrók Roland
11. Mikó Alex
Konfirmációjuk alkalmával az 1 Kor.16,13 versével
kértünk áldást és bocsájtottuk ez ifjú sereget az önálló
keresztyéni élet útjára és nyertek felhatalmazást az úri
szent vacsora vételére.
b/ Pünkösd Ünnepén a gyülekezetben szolgált Szécsi
Éva III. éves debreceni th. hallgató ünnepi követként.
c/ Május 4-én Anyák napi ünnepélyt szerveztünk a gyülekezet iskolásai közreműködésével. Az ünnepi igehirdetés a 2 Tim.1,5 verse alapján hangzott.

d/ Május 23-án pénteken este hat órai kezdettel került
sor Takaró Mihály Bp.-i egyetemi tanár, irodalomtörténész lelket melengető felemelő előadására Wass Albert
születésének 100., halálának 10. évfordulója alkalmával
a sajóvámosi ref. templomban. Wass Albert 1926-ban,
18 éves korában megfogalmazott írói emberi hitvallása
ma is aktuális. Itt és most!
„Volt egyszer egy ember, aki az ő udvarán oszlopot
kezdett építeni az Ő Istenének hittel a szívében. De az
oszlopot nem építette kőből és nem faragta márványból,
hanem sok - sok ezer homokszemcséből és a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek , akik
arra jártak és látták azt mondták: Bolond. De az oszlop
csak épült egyre épült és egyre szépült, és az emberek
azt mondták: Á majd az első szél összedönti. És jött
az első szél és nem döntötte össze, és jött a második
szél és az sem döntötte össze, és akárhány szél jött egy
sem döntötte össze, hanem mind gondosan kikerülte az
oszlopot, amelyik hittel épült. Az emberek azt mondták
Varázsló! És egy nap berohantak az udvarára és ledöntötték az oszlopát. Az ember pedig kimenvén nem sírt,
nem szitkozódott, nem átkozódott, hanem, újra kezdte
építeni az ő oszlopát hittel a szívében az ő Istenének. És
az oszlopot megint nem építette kőből, nem faragta márványból, hanem sok –sok ezer apró homokszemcséből
és a homokszemeket köddel kötötte össze.”
Ez a rövid történetecske a HIT erejéről szól, arról, aki
nem a látható fizikai törvényszerűségekre , emberi okosságokra, hanem HITTEL a szívében Istenére néz….Mi
vagyunk , ezek a homokszemek, amiket köddel azaz
a mi hitünkkel kötöttek össze. Ez az oszlopépítés ma is
folyik, bár mindig lesznek olyanok, akik azt mondják ”Bolond” vagy azt mondják „Varázslat” és le akarják dönteni
az oszlopot, de mindig lesznek olyanok, akik hittel a szívükben újra meg újra meg akarják építeni ezt az oszlopot, és a homokszemcséket köddel, azaz HITTEL kötik
össze.”
Mert ez a HIT tartotta meg nemzetünket vérzivataros
történelmünk évszázadain keresztül és ezzel a HITTEL
harcoltak és estek el HŐSEINK is ,akikre tegnap emlékeztünk, és ez a HIT tart meg bennünket is és sarkal, újra
meg újra” oszlopépítésre”.
„Most azért megmarad a HIT, REMÉNY ,SZERETET, e
három…”
Atyafiúi szeretettel:
Szabó Zoltán
református lelkipásztor

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Templombúcsúját a Sajóvámosi Görög Katolikus
Egyházközség július 6-án 11-kor kezdődő szent liturgián tartja. A búcsún Maklári Ákos ajaki parochus atya
prédikál. A liturgia után a járművek és utazók megáldására fog sor kerülni. Előtte június 5-én szombaton 17.15-től
a vecsernye alatt Polgári László és Maklári Ákos atya
gyóntat. Várjuk haza az elszármazottakat, és hagyományosan a római testvéreket.
***
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Július 19-én Illés-napi kirándulást szervezünk,
a biblia évéhez kapcsolódva. A Regéci vár megmászása után, a Mogyoróskai templomban az ősi ikonokat nézzük meg, igény esetén az itteni panzióban ebéd
800Ft/fő áron ezután, a Vizsolyi bibliát tekintjük meg és
a Boldogkőváraljai várat. Buszköltség 2600Ft/fő. Tartson
velünk! Jelentkezni lehet a görög katolikus templomban
vagy a parochián július 14-ig.

GÖRÖG KATOLIKUS PÜNKÖSDI BÁL
Lukács evangélista úgy fogalmaz az első pünkösdről
szóló részben, hogy a tanítványok együtt voltak ugyanazon a helyen, egy szájjal és egy szívvel készültek, és
várták hogy erő töltse el őket.
Ezen a pünkösd vasárnapon mi is együtt voltunk ugyanazon a helyen- a Kossuth Közösségi Házban- azért, hogy
összetartozásunk tudatát megerősítsük, hogy az évre kitűzött célok megvalósítását támogassuk.
Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki fáradtságot, időt nem sajnálva pünkösdi királyszavazócédulát vágott, asztalokat cipelt, termet díszített,
lótott- futott; tett azért, hogy ez a bál ilyen jól sikerüljön.
Külön kiemelném Szajkó Anita és Tötös Roland kiemelkedő színvonalú műsorát, Debreczeni Rita és Csenge
László munkáját, akik virtuóz táncukkal a Miskolci Nemzeti Színház művésznőjének előadásához is megteremtették a kellemes hangulatot.
Megragadom az alkalmat és szeretettel hívok mindenkit a következőre, aki ebben az éven nem ünnepelt
velünk, hiszen az egy szájjal és egy szívvel mulatás, az
egymásnak örülés fergeteges estét képes teremteni.
Debreceni Csilla

KÖZÉLETI EGYETEM CIVILEKNEK
SAJÓVÁMOSON
Mint a Miskolci Egyetem végzős szociológus hallgatója
örömmel értesültem arról, hogy 2008. február 28-án egy
új programsorozat indult útjára községünkben, amely a
Közéleti Egyetem Civileknek címet viseli.
Mit is jelent az, hogy közéleti egyetem? A Közéleti
Egyetem Civileknek elnevezésű előadássorozatot a Miskolci Egyetem Kihelyezett Társadalomkutató Központja,
és a politológus emlékét őrző Furmann Dávid Alapítvány
indította. A meghívott egyetemi oktatók és más előadók
olyan kérdésekre keresik a választ, hogy mit tehetünk
életünk jobbá válásáért, egyéni céljaink elérését miként
segíthetik közösségeink, melyek a térség gazdasági lehetőségei, miért jó a társadalmi nyilvánosság, milyen
világot hagyunk örökségül gyermekeinkre. A Kossuth
Közösségi Házban havonta sorra kerülő előadásokat a
Magyar Televízió Regionális Stúdiója és az MR6 Régió
Rádió is közvetíti.
Egy kis ízelítő az eddig elhangzott előadásokból:
Az első előadáson dr. Pankucsi Márta a Miskolci Egyetem Kihelyezett Társadalomkutató Központjának vezetője az „Egyéni boldogulásunk és a közéleti részvétel” címmel tartotta meg előadását, ahol arról beszélt, hogy a 20.

század emberének létélménye az, hogy az élet túl nehéz,
mert túlságosan is szeretett volna, szeretne megfelelni
mások elvárásainak. dr. Pankucsi Márta azt ajánlotta a
jelenlévők figyelmébe: "ha nem kezdjük el mi magunk
megbeszélni, milyen életet akarunk magunknak, mindig
lesznek, akik megmondják helyettünk: merre van előre".
A második előadáson az ismert szociológus profes�szor, dr. Csepeli György volt a meghívott előadó, aki
az önmagunk megsegítésére vonatkozó tapasztalatokat
osztotta meg velünk. Hazánkban nem nagyon terjedtek el
az önsegítő közösségek, s ennek okaként a társadalomban elhatalmasodó bizalomhiányt jelölte meg. Sajnos az
emberek hajlamosabbak arra, hogy előbb észrevegyék a
másikban az ellenfelet, mint a segítőt.
A harmadik előadás „A világ, amelyben élünk” címet
viselte, és az előadó a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjának elnöke, dr. Bessenyei Lajos volt. A világ változásának üteme egyre gyorsabb és
ezt a megállapítást a professzor által említett tények is
alátámasztják. A fejlődési folyamat (a Földünket kiszipolyozzuk, ellep bennünket a hulladék és a vízkészleteink
is fogytán vannak) kezelhetetlenné válik, s ennek a problémának a megoldása komoly feladat lenne.
A következő előadást szintén dr. Pankucsi Márta tartotta, ahol „Civilek és szerveződéseik” címmel foglalta
össze gondolatait. Itt említést tett arról, hogy milyen feltételeknek kell fennállnia ahhoz valaki polgár lehessen a
társadalomban. Hallhattunk még többek között arról is,
hogy mit nevezünk civilnek és hogy ez milyen kapcsolatban van a demokráciával.
Úgy gondolom, hogy az eddig elhangzott előadások
mindenképpen elgondolkodtatóak lehetnek a mai ember
számára. A megjelentek minden alkalommal számos új
információval gazdagabban térhetnek haza. Az előadók
azt a tudást osztják meg az érdeklődőkkel, ami segíthet
a világban való eligazodásban, ami jobbá teheti a mindennapi életet. Az előadások végén lehetősége van a
hallgatóságnak arra, hogy kérdéseket tegyen fel a szakembereknek, s ezáltal kötetlenebb beszélgetésre nyílik
lehetőség.
Véleményem szerint ezek az alkalmak elősegíthetik közösségi identitásunk, a helyi közösségfejlesztés és kapacitásépítés, a meglévő erőforrásokra alapuló fejlesztések
tervezéséhez szükséges kompetenciák, közösségi projektek generálásának erősítését.
A programsorozat a kikapcsolódás mellett lehetőséget
ad arra is, hogy a Sajóvámoson élő emberek társadalmi
önismeretét növelje, valamint segítse a mai világ által kínált lehetőségek közötti választást.
A Civil Egyetem következő előadása június utolsó
csütörtökén lesz a Közösségi Házban. Ezúton is arra
biztatok minden érdeklődőt, hogy látogassanak el a
rendezvényre.				
Oláh Nikolett
szociológus hallgató
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EGÉSZSÉGNAP SAJÓVÁMOSON
A mindennapok rohanásában nagyon fontos számunkra, hogy figyeljünk egészségünkre, s talán túlzás nélkül
mondhatom: a legfontosabb. S, hogy megőrizzük, azért
tennünk is kell: egészséges életmód, odafigyelés, megelőzés, felvilágosítás, rendszeres szűrővizsgálat. Ezért
is volt számunkra nagyon fontos kezdeményezés 2008.
március elején Sajóvámoson a Kossuth Közösségi Házban megrendezett Egészségnap. A rendezvényem elsősorban a daganatos betegségekről, annak felismeréséről, kezeléséről, tartott előadást Dr. Al-Jazairi A. Baki,
a B-A-Z megyei Kórház sebész-főorvosa, melyet nagy
érdeklődéssel s figyelemmel hallgatott mindenki. Ezt
követően lehetőség volt számos ingyenes vizsgálatra:
vércukor-, vérnyomás-, testsúly-, testtömeg mérés, valamint érezhettük a méregtelenítés, talpmasszázs jótékony
hatásait is. Saját készítésű ételeket, italokat is fogyaszthattak a vendégek, melyek nem csak finomak, hanem
egészségesek is voltak. A gyermekekre is gondolva, volt
„vitamin pult”, ahol többféle vitamin közül választhattak
a kicsik. Hisz, az egészséges életmódra való tanítást,
nevelést már gyerekkorban el kell elkezdeni, hogy mire
felnőnek ez természetessé váljon számukra, és, hogy ezt
majd ők is tovább adják.
A rendezvény sokunkat érdekelt, hisz nagy számban
voltak mind gyermekek, mind felnőttek egyaránt. S jó volt
látni, hogy e mindannyiunkat érintő rendezvény megszervezésében sokan részt vettek, segítettek a lebonyolításban.
Reméljük lesz folytatás, és az Egészségnap majd jövőre is megrendezésre kerülhet a sajóvámosi lakosok
számára.
Demeter Júlia
Forgács Katalin

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
Bizonyára Önök is tudják, hogy 2006 óta családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működik településünkön.
A családsegítő szolgáltatás feladatait 2008 februárjától
Jancsurák Zsuzsa, a gyermekjóléti teendőket pedig továbbra is Mészáros Mónika látja el. Ennek keretében
megpróbálunk segítséget nyújtani minden rászorulónak.
A családsegítő szolgálat feladata többek között:
• szociális információ szolgáltatása
• családgondozás
• közösségi programok szervezése
• életvezetési, mentálhigiénés és munkavállalási tanácsadás
• rendszeres szociális segélyben részesülők beilleszkedési programjának szervezése.
Ezen felül lehetőség van álláskeresésre, munkaerő közvetítő – és kölcsönző cégek elérhetőségeinek megszerzésére, hivatalos ügyek intézéséhez szükséges iratok
ingyen fénymásolására.
Szívesen fogadjuk és várjuk ötleteiket közösségi
programok szervezésével kapcsolatosan.
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Ügyfélfogadási idő:
Jancsurák Zsuzsa

Mészáros Mónika

Kedd

12.00 - 16.00

8.00 - 12.00

Szerda

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

8.00 – 12.00

12.00 – 16.00

Csütörtök
		

Jancsurák Zsuzsa
családsegítős családgondozó

TÓTH KRISZTINA SAJÓVÁMOSON
2008. május 15-én Tóth Krisztina volt a Sajóvámosi Művészeti Staféta (SMS) vendége.
A rendezvény elején az
Arany János Általános Iskola
azon diákjai adtak elő a költőnő gyerekverseiből egy csokorra valót, akik idén körzeti
próza- és versmondó versenyeken képviselték iskolánkat:
Okapi - előadta Csiszár Dániel, 1.osztályos (Kisgyőri
mesemondó verseny).
Vombat - előadta Földeák Boglárka, 1. osztályos
(Kisgyőri mesemondó verseny, II. helyezés).
Aguti - előadta Gombkötő Edina, 4. osztályos (Sajóládi
versmondó verseny).
Virágevő Zsiráf Dezső rádiója - előadta Izrók Daniella,
5. osztályos (Arnóti versmondó verseny és Sajóládi versmondó verseny, II. helyezés).
Guvat - előadta Kollár Adrienn, 8. osztályos (Arnóti
versmondó verseny és Sajóládi versmondó verseny, III.
és I. helyezés).
Nagy Mara - előadta Pálinkás Gergő, 1. osztályos
(Arnóti versmondó verseny).
Kobra; Lajhár - előadta Szekrényes Ádám, 3. osztályos (Arnóti mesemondó verseny és Sajóládi versmondó
verseny, Különdíj).
A gyerekek műsora után, melyet láthatóan nagyon élvezett, Tóth Krisztina a Londoni mackók című kötetéből
olvasott részleteket (ez a könyve 2003-ban elnyerte az
Év Könyve díjat a gyermek és ifjúsági kategóriában). Ezután következett az Állatságok című, tavaly megjelent
gyerekvers kötet néhány darabja, majd pedig pár részlet
a Kerge ABC-ből (a Kerge ABC a Magvető Kiadó és a
Csimota Kiadó közös gondozásában kiadott új ábécéskönyv, melyben a betűket az illusztrációk mellett három
költő, Szabó T. Anna, Varró Dániel és Tóth Krisztina állatos versein keresztül ismerhetik meg a gyerekek).
A vetítéssel, beszélgetéssel színesített, oldott hangulatú felolvasást követően Tóth Krisztina dedikálta köteteit. Akadtak olyan szerencsés gyerekek is, akik a karjukra kaptak aláírást és egy londoni, akarom mondani,
sajóvámosi mackót a költőnőtől.
„Mi a segítség?
Az ember válaszcselekvése
Bajba jutott embertársának szótlan,
Vagy szóbeli felhívására, hogy azt
Szorongatott helyzetéből kijuttassa.”
		
/V.Von Gebsattal/

Szekrényes Miklós
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RAJZPÁLYÁZATON NYERTEK
ÓVODÁSAINK
A Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság több
éve hirdet rajzpályázatot az illetékességi területükön élő
óvodáskorú gyermekek részére, a tűzoltósággal, tűzmegelőzéssel kapcsolatos témakörökben.
A sajóvámosi óvodások évek óta részt vesznek ezeken a pályázatokon, ahol a több száz pályamunka közül
gyakran érnek el sikereket.
A tavalyi évben például Hajdu Zita ért el szép helyezést- az első tíz legjobb rajzot beküldő gyermek között
volt- ő most első osztályos tanuló).
Ebben a tanévben a nagycsoportosok nagy igyekezettel készítették filctoll, zsírkréta, ceruza rajzaikat, melynek
meg is lett az eredménye, hiszen közös tárgyjutalomban
részesültek( labdákat, tollasütőket, kirakókat ..stb.) kaptak.
A gyermekek örömmel vették birtokba a megérdemelt
jutalmat.
Lipéczné Iván Katalin
óvodavezető

MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA:
ANYÁK NAPJA
Köszöntöttük az
Édesanyákat,
Nagymamákat!
Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az
anyák napja. Ekkor köszöntjük
édesanyáinkat,
megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást, mellyel születésünk
óta elhalmoztak bennnünket.
Az édesanya minden gyermek és felnőtt szívében különleges helyet foglal el.
Ő az, akihez örömünkben, bánatunkban először fordulunk, ő az, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk
a legfontosabbak. Jelenléte, munkája életünk része.
Gyakran észre sem vesszük, mennyit fáradozik, hogy az
asztalon legyen kedvenc süteményünk, hogy mindig legyen tiszta ruhánk, meleg, biztonságot jelentő otthonunk.
Számára mindez természetes, annyit kér csupán, hogy
legyünk jó gyerekei!
A gyerekeket is, a felnőtteket is egész évben elfoglalják a hétköznapok feladatai, örömei, bánatai. Néha nem
sikerül jónak lennünk, néha bánatot okozunk, néha nagy
örömet. Előfordul, hogy elfelejtünk valamit, lehet, hogy
fontos dolgokat is.
Minden évben van azonban egy nap, amiről nem szabad megfeledkeznünk, ez pedig az anyák napja, amikor
az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük.

Községünkben élő minden Kedves Édesanyának,
Nagymamának nagyon sok boldogságot, egészséget kívánunk ezzel a verssel:
„Forró dobogását
Hallod-e szívemnek?
Minden dobbanása
Azt mondja: szeretlek.
Szeretlek szívemnek
Tiszta szent lángjával
Igaz szeretettel,
Gyermeki hálával.
Anyák napján
Ím, elébed állok…
A legjobb anyának
Minden jót kívánok.
Reggeltől napestig
Fáradozol értünk,
Erős két karoddal
Óvod a mi éltünk.
Áldja meg az Isten
Ki minket így szeret!
Áldja meg az Isten
Minden lépésedet!”
Gombkötőné Séllei Tünde
védőnő

PEDAGÓGUSNAP: egykor és ma
A nyárelő kezdetén a pedagógusokat köszöntik országszerte: mi most elsősorban a helyben tanítókra, nevelőkre és óvónőkre emlékezünk-ünnepként tartva számon e-jeles napot.
1952 óta hol több, hol kevesebb odafigyelést, köszönetet kapnak az oktató-nevelő munkában résztvevő pedagógusok. Manapság sajnos, az utóbbi igaz.
Egykoron alig vártuk mi is diákok, ezt a napot, hiszen
tudtuk: egy év újra befejeződött, és a gondtalan nyár előttünk van és vár bennünket. De előtte még együtt ünnepeltünk azokkal a tanárokkal, tanítókkal, akik egész éven
át értünk fáradoztak bennünket tudásra tanítottak és jóra
kértek.
Köszönetünket pedig mi mással,- mint a kertből szedett néhány szál virággal esetleg egy énekkel, vagy
versmondással-fejeztük ki.
Úgy emlékszem, mintha ilyenkor könnyes szemmel tekintettek volna ránk..
Ekkorra már rég elfelejtettük a bizonyosan jogos szigort, a megdorgálásokat és a
számunka rossznak vélt-osztályzatokat.
Már akkor tudtuk-most
méginkább-,hogy értünk és
miattunk tették ezeket, ami
számunkra úgy volt természetes.
Érdekes: szüleink a fentiekben leírtak miatt nem szaladgáltak be az iskolába, nem
volt tanár-verés, megszégyenítés, és a pedagógusoknak a
folytatás a következő oldalon...
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kötelességeik mellett-, akkor még jogaik is voltak..!
Most, közel 50 év után is csak köszönni tudom, hogy
kellő szigorral”fogtak” bennünket: tanítottak és neveltek.
Minden bizonnyal ez ma is így van és így lesz a jövőben
is-pedagógusaink részéről.
Tudjuk-s mert az eredmények ezt igazolják-, hogy a hivatásukat szerető pedagógusok sok mindenre hajlandók
lesznek ezután is, noha megbecsülésük reméljük csak
pillanatnyilag-aláértékelődött.

az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassággal: tehát
az ünneppel.”Az ünnepi szónoklatból megtudhattuk, hogy erre az
alkalomra 205 személy kapott meghívást: 151 nő és 54
férfi, akik között 20 házaspár van.

Bízzunk benne (és elsősorban ők), hogy a gyerekek tudása és jó teljesítménye majd kárpótólja mindannyiunk
munkáját.
Kísérje áldás életüket és további munkájukat
Csiszár József

IDŐSEK NAPJA

Az időseket köszöntöttük a
Közösségi Házban
Égi áldás áztatta szombat reggelre ébredtünk idősek
napjára. Már hagyomány és várt ünnep községünkben,
hogy a 70. évet betöltőket minden évben köszöntjük és
vendégül látjuk őket.
A meghívók ez alkalommal 2008. június 7-én délután
2 órára szóltak. Kellemes időben, már egy órától gyülekeztek a kedves vendégek. Ki családtagja segítségével,
ki gyalogosan, vagy éppen az önkormányzatunk kisbuszával érkezett az alkalomhoz illően megterített Kossuth
Közösségi Ház dísztermébe.
Az ünnepi műsor kezdetéig volt még idő rövid beszélgetésekre, amit a műsorvezető, Tötös Istvánné szakított
félbe, amikor a színpadra kérte Komjáthy Lajosné polgármester asszonyt ünnepi beszédjének elmondására.
A teremben helyet foglalók előtt-a szívhez szóló szavak
mellett-a polgármester az ünnep kapcsán,
Márai Sándor költő szavaival élve- kiemelte:„Az élet gazdagabb
lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a
hétköznapok néhány
percét a rendkívülivel,

Továbbá az is elhangzott, hogy településünk legidősebb lakója Horkai Andrásné, aki 96 éves. A legidősebb
férfi pedig Kardos Gyula a maga mögött hagyott 91 évével. De ünnepnap volt Orosz Péter számára is ez a nap,
mert június 7-én ünnepelte a 88 születésnapját. Isten éltesse mindannyiukat!
A zárszavak után egyházaink lelkészei mondtak köszöntőket, akik beszéltek az időskor szépségeiről, megbecsülésükről és a korral járó nehézségekről is.
-„Az idős kor, az elért nyugdíjas évek, Isten ajándéka, amit meg kell
köszönni”-fejezték ki
szép formált gondolataikat.
S akiktől mindezeket
hallottuk: Szabó Zoltán református lelkész,
Kalló János római katolikus
esperes-plébános és Mosolygó
Tibor görög katolikus parochus.
Mint mindig-, úgy ez alkalommal is-a műsor első szereplői az óvodások voltak. Verseikkel és táncukkal mosolyt és könnyeket csaltak a nagymamák, nagyapák szemébe.
A következő műsort adók, az iskolánk első osztályosai voltak. Ők is kiérdemelték szereplésükért a nekik járó
tapsot.
Az ünnepi műsor befejezéseképpen a helyi Népdalkör
köszöntötte az ünnepelteket ide illő, változatos énekeket
előadva.
A türelemmel és érdeklődéssel figyelt műsor után az
ebéd következett, ami mint mindig-, most is finomra sikeredett. Önkormányzatunk ”pincérlányai” már rutinosan és
gyorsan felszolgálták az ünnepi menüt.
Az ebéd elfogyasztása után tombolasorsolás következett, ahol a nyertesek mellett-maradtak nyeretlenek is.
Ők majd (talán) jövőre lesznek nyertesek. Aztán a halk
zene mellett tovább folytatódott az elmúlt idő eseményeinek kibeszélése.
Jó volt látni a kedves, idős, munkában megfáradt arcokat, akiken érződött a meghatottság és az a tudat, hogy
most Ő értük van a mai ünnepnap.
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Bízzunk benne, hogy Isten segítségével jövőre is találkozunk velük-minél nagyobb létszámban. A láthatóan
kellemesen eltelt idő egyszerre gyorsan befejeződött,
amikor megköszönték a vendéglátásukat- és elindultak
otthonaikba.
Kimenetelkor pedig Önkormányzatunk szerény ajándékát vehette át minden ünnepeltünk. Egy szép nappalmindannyian- gazdagabbak lettünk.
Csiszár József

VÁMOS TELEPÜLÉSEK VETÉLKEDŐJE

Kedves Olvasó!
Örömmel tudatom Önnel, hogy a helyi Arany János
Általános Iskola 4 tagú csapata országos hírnevet
szerzett településünknek a Vámos Települések Szövetsége keretében, a Vám-és Pénzügyőrség szervezésében megtartott “Ki tud többet a vámos településekről?” című vetélkedőn.
A 2008. május 30-án megtartott vetélkedőn 11 település
- Vámosújfalu, Vámospércs, Vámosatya, Vámosoroszi,
Somogyvámos,
Vámosszabdi,
Vámoscsalád,
Vámosmikola, Nemesvámos, Vámosgyörk és Sajóvámos
- általános iskoláinak csapatai vetélkedtek.
Ezen a nevezetes
reggelen még a nap
is szebben ragyogott
mint máskor, hiszen ő
is tudta, hogy ezek a
gyermekek nyerni szeretnének, ezzel is bizonyítani, hogy a februártól tartó felkészülésük
alapos és részletes
volt. A felkészítésben,
az előzetesen kiadott
100 kérdés kidolgozásában két lelkiismeretes, szabadidejét nem
sajnáló tanár segített,
Lukács Ágnes és Takács Mária.
Mindenki izgatottan
várta a vetélkedő napját, melyre a Hivatal

gépkocsija szállította a négy versenyzőt és kísérőiket.
Hamar a vetélkedő helyszínére - a Vám -és Pénzügyőrség Pasaréti úti Sporttelepére- értünk, ahol már várt minket dr Balaska Andrea alezredes, hivatalvezető.
Miután mind a 11 csapat megérkezett, elkezdődött a
vetélkedő, mely nagyon összetett és nehéz volt, de lányaink magabiztosan vették az akadályokat.
Mi a kísérők: Póczos Barnabásné igazgató asszony
Lukács Ágnes tanár
Takács Mária tanár
Papanitz Lajos műszaki vezető
Komjáthy Lajosné polgármester
időnként lélegzet visszafojtva figyeltük a gyermekeinket,
akik minden kérdésre jó választ adtak, és természetesen
a maximális pontszámot kapták.
A népviseleti ruhába öltözött lányok tudták, hogy uralják a versenyt, és ez még nagyobb lendületet adott nekik.
Öröm volt nézni a “munkában kipirult” arcokat, mi pedig
boldog mosollyal nyugtáztuk eredményes szereplésüket.
Közel 2 órán keresztül tartott a megmérettetés. Alig
vártuk az eredményhirdetést, annak ellenére, hogy tudtuk, a mi csapatunk fog győzni, mert első perctől kezdve
vezettek jelentős pontkülönbséggel.
Mi kísérők “nagyon elfáradtunk” az izgalomtól, kezünket pedig vörösre tapsoltuk, a végén pedig a szemünket
törölgettük az örömkönnyektől.
Óriási eredmény amit ez a négy lány elért, akik képviselték Sajóvámost, akik a 11 csapatból elsők lettek.

A győztes csapat tagjai:
Spitzmüller Lilla, Fejes Alexandra, Benke Kitti,
Mihók Anna,
akik 10 napot tölthetnek el a Vám- és Pénzügyőrség
Mátrafüred- Sástón található üdülőjében 2008. július 22
és 31. között.
Kedves Lilla, Szandi, Kitti és Anna!
Köszönjük nektek az I. helyezést, büszkék vagyunk
rátok.
Kívánunk nektek kellemes üdülést, hasznos időtöltést és jó pihenést.

Komjáthy Lajosné
polgármester

Sajóvámosi
Kisbíró
Információs
lap.
Megjelenik:
negyedévente.
Terjeszti:
Sajóvámos
Polgármesteri
Hivatal
Kiadó:
Sajóvámos Község Önkormányzata. 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 Tel: (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
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MEGHÍVÓ: PINCEBÁL
Szeretettel meghívjuk községünk lakosságát a 2008.
július 5-ei XV. PINCEBÁLRA
Helyszín: a sajóvámosi belső pincesor
Program: egyéni szervezésű, egész napos bográcsozás, szalonnasütés
17.00 A bált megnyitja Komjáthy Lajosné
polgármester
A Jervis Dance Company divattánc bemutatója
Musicalek, világslágerek vámosi fiatalok
előadásában
18.00 A XV. Vámosi Borverseny zsűrizése
19.00 Utcabál: élő zenét szolgáltat Tötös István
20.00 A XV. Vámosi Borverseny
eredményhirdetése
Tombolasorsolás
Hajnali háromig tánc és vigadalom
Folyamatos benevezési lehetőség (díjtalan) a Borversenyre 18 óráig.
A versennyel kapcsolatos regisztráció és borminta leadás: Szokircsák István pinceházánál. A borversenyre
nevezni lehet Sajóvámos kül-és belterületén termelt, érlelt és készített borral, évjárattól és színtől függetlenül.
Tombolaárusítás a helyszínen, ára 100.-Ft. Fődíj egy
aranygyűrű.
Kulturált mulatást és jó szórakozást kívánunk minden
KEDVES VENDÉGNEK!

Építési telek
eladó 720m2
Érdeklődni: du. 16 óra után 597-224 telefonszámon

MASSZÁZS
SAJÓVÁMOSON
Hunyadi u. 2/b Fodrászat, Kozmetikában
MINDEN HÉTEN SZOMBATON
TEL. BEJELENTKEZÉS:
06-30/861-7721 Forgács Katalin
06-20/386-4302 Demeter Júlia
FRISSITŐ (SVÉD) MASSZÁZS
TALPMASSZÁZS
ALAKFORMÁLÓ MASSZÁZS
ALAKFORMÁLÓ KEZELÉS
MÉREGTELENITÉS

Magyar Vöröskereszt
VÉRADÁS
Helye: Sajóvámos, Közösségi Ház
Ideje: 2008. július 7-én (hétfőn) 14-17 óráig
Kérjük, hogy minél nagyobb számban jelenjenek
meg a véradáson, mert a vér életet ment!

A rendezvényt anyagilag a Sajóvámosi Önkormányzat
támogatja.
Szervezők:
Szokircsák István alpolgármester
Kossuth Közösségi Ház

NYÁRI JÁTSZÓHÁZ

A Kossuth Közösségi Házban
2008. július 03. (csütörtökön) 13.00
horoszkópos kavicsfestés
2008. július 10. (csütörtökön) 13.00
hűtőmágnes figurák
2008. július 17.
(csütörtökön) 13.00
origami
2008. július 24.
(csütörtökön) 17.00
számháború a Kossuth téren.

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyereket!

Szünidei biciklitúrák
a Közösségi Ház szervezésében
2008. június 24-én (kedden) 9 óra
Úticél: a boldvai templom (a Halotti beszéd lelőhelye)
Ajánlott: 7-12 éveseknek
2008. június 25-én (szerdán) 9 óra
Úticél: a szirmabesenyői könyvtár
Ajánlott: 7-12 éveseknek
2008. július 2-án (szerdán) 8 óra
Úticél: az edelényi kastély
Ajánlott 13 éven felülieknek
Jelentkezést korlátozott számban fogadunk el
június 20-áig
Szükséges: kifogástalan műszaki állapotú kerékpár

