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MINDENKI KARÁCSONYA

2008 karácsonyát meghitten és izgatottan vártuk. A 
szeretet ünnepe mindenkinek a legszebb, ezért is van 
az, hogy a december 21-én tartott műsorban óvodások, 
iskolások és felnőttek egyaránt boldogan és sok szere-
tettel adtak nekünk egy szép műsort, melyet Komjáthy 
Lajosné polgármester asszony nyitott meg szívünket 
melengető szavaival.

Ezután érkeztek a Vámosi Népdalkör énekesei, akik-
től csodás és változatos dalokat hallhattunk. Ezt követő-
en szerepeltek az óvodások, akikkel együtt énekeltek és 
táncoltak az óvó nénik is. Az iskolások is megvillogtat-
ták tehetségüket. A sok-sok műsorszám között egy gyö-
nyörű Betlehemes előadást láthattunk tőlük a kis Jézus 
érkezéséről. A Sakk színház társulat három tehetséges 
sajóvámosi fiatalja: Körmöndi Larina, Kis Andrea és 
Tötös Roland csodás karácsonyi dalokkal ajándékoztak 
meg bennünket.

Két tánccsoport is bemutatkozott: először a T-Dance, 
majd a Tacsi által vezetett Jervis tánciskola felnőtt, isko-
lás és óvodás csoportja, mely az ovis angyalkákkal bezá-
rólag nagy sikert aratott. 
Az ünnepi műsor után kihirdették Sajóvámos legszebben 
kivilágított házainak tulajdonosait:

A lakóingatlanok kategóriájában 1. helyezést ért el: 
Bartaléka Csaba és házastársa, a 2. díjat Kardos Lajos 
és neje nyerte, harmadikként pedig Pálinkás Istvánnak 
és családjának gratulálhattunk.

Közintézményi kategóriában Dr. Pető Zsolt háziorvo-
sunkat jutalmaztuk.

Pajger Zsuzsanna
óvodás szülő

Mindenki nagyon örült, hogy itt lehetett, talán még az 
is, akinek egyedül teltek az ünnepek, hiszen annyi szere-
tetet adtak nekünk a gyerekek, felnőttek, hogy valóban a 
legszebb ünnepként élhettük meg a Karácsonyt.
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Ö N K O R M Á N Y Z AT I  H Í R E K

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Adóköteles az önkor-

mányzat illetékességi te-
rületén állandó vagy ide-
iglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység , 
iparűzési tevékenység.
Az adó alanya a vállalkozó.
Az adókötelezettség az 
iparűzési tevékenység megkezdésének napjával kelet-
kezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik 
meg, melyet a vállalkozónak az önkormányzat adóható-
ságnál be kell jelentenie.

Az előző évről iparűzési adóbevallást kell benyújtani az 
Önkormányzat Adóhatóságánál. 
Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó 
mértéke: 2%.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység ese-
tén az adó mértéke: 500.-Ft/nap.
Adóbevallás benyújtásának határideje: május 31.
Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves 
bevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési 
meghagyásban közli.

Befizetési határidők:
Első félévi előleg: március 16.
Előző évi adókülönbözet: május 31.
Második félévi előleg: szeptember 15.
Feltöltés: december 20.

Késedelmes benyújtás miatt mulasztási bírság szabható 
ki, késedelmes fizetés miatt késedelmi kamat felszámí-
tására kerül sor.

Elbúcsúztattuk a 2008-es évet, és beköszöntött a 
2009-es év.
 

Engedjék meg, hogy az Új esztendő első  Kisbíró ha-
sábjain köszöntsem Olvasóinkat, és elsőként tájékoztas-
sam Önöket  Sajóvámos Község Képviselő-testületének 
december hónapban meghozott döntéseiről, – melyek  a 
közszolgáltatási díjak változásairól szól.
2008. december 16.-án döntött a képviselőtestület a 
2009. január 1-től hatályos közszolgáltatási díjakról:
 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 
 
A szemétszállítást településün-
kön továbbra is a a CIRKONT 
Hulladékgazdálkodó Zrt. 
végzi. 
 
A 13/2008. (XII.20.) rendelettel 
került elfogadásra a 2009. évi közszolgáltatási díj. 

A rendelet 3. §-a értelmében a lakossági szemét-• 
szállítási díj mértéke lakóingatlanonként 17.800.- Ft 
(1 kukaedény/ürítés/év díja). A megállapított díj a 20 
%-os ÁFA - t tartalmazza.  A szemétszállítási díj emel-
kedése miatt önkormányzatunk átérezve a lakosság 
jelentős anyagi terheit 2009. évben  lakóingatlanon-
ként   1.800, - Ft/év  díjat vállal át. Ennek alapján a la-
kosságtól 16.000.- Ft  szemétszállítási díjat  szedünk. 
A lakossági szemétszállítási díj beszedését tovább-• 
ra is az önkormányzat hivatala végzi. Az első félévet 
2009. március 15-ig, a második félévet 2009. szep-
tember 15-ig kell megfizetni. 
Kiemelt célként kezeljük, hogy felszámítsuk az illegá-• 
lis szemétlerakásokat. Továbbra is várjuk a hatékony 
intézkedés érdekében a lakossági bejelentéseket, a 
tanú nyilatkozatokat szabálysértési eljárás lefolytatá-
sa érdekében. 

SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS 
 

A szennyvízszolgáltatást 2009. év-
ben is a Bódva Közmű Kft. végzi. 

A Kft. díjemelési javaslatát az Ön-
kormányzat elfogadta, ami alapján a            
szennyvízszolgáltatás lakossági fo-
gyasztók      részére 415.- Ft/m3, közü-
leti fogyasztók       részére 1.010.- Ft /m3.  A szippantott 
szennyvíz elszállítás és kezelés költsége 2.450.- Ft/m3

 
  

IVÓVÍZ 
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz hálózat 
üzemeltetését az ÉRV ZRT. végzi. 

A 9/2008. (XII. 20.) rendeletben került megállapításra 
a 2009. január 1-től érvényes ivóvíz szolgáltatás díját 
521.- Ft/m3 összegben állapítja meg, melyből 60.- Ft/m3 
a használati díj. 

KÉMÉNYSEPRÉS
 
2009. évben is a TERMOMENT Kft. végzi a kéménysep-
rő ipari közszolgáltatási tevékenységet. 
 

A 10/2008. (XII.20.) rendeletben került meghatározás-
ra a 2009. január 1-től érvényes kéményseprő ipari köz-
szolgáltatási tevékenység végzéséért felszámolható díj. 
Ez kéményenként változó, nagy terjedelmű táblázatokat 
tartalmaz, ezért nem az újságban, hanem az internetes 
honlapunkon olvashatják a tisztelt lakosok. 

Összességében a szolgáltató által megemelt díj 7 %-os 
növekedést mutat. 

 
A 11/2008. (XII.20.) rendelet szerint a szennyvízhálózat-

ra történő rácsatlakozási díj mértéke – azoknál az ingat-
lan tulajdonosoknál, akik a beruházás megkezdésekor az 
Önkormányzattal és a Pénzintézettel nem kötöttek LTP 
szerződést – 80.000.- Ft. A rácsatlakozási díj mérséklése 
134.000.- Ft -  ról történt, és 2009. december 31-ig került 
meghosszabbításra.

A 12/2008. (XII.20.) rendeletben arról döntött a képvi-
selő-testület, hogy 2009. évben a Sajóvámos, Epres ut-
cán történő lakossági rácsatlakozások díja  a gázvezeték 
hálózatra 80.000.- Ft
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GÉPJÁRMŰADÓ
Az adó alany az a személy, aki 

a hatósági nyilvántartás alapján 
az év első napján üzemben tar-
tóként, ennek hiányában tulaj-
donosként szerepel.

Amennyiben a hatósági nyil-
vántartás szerint egy gépjármű-
nek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, ak-
kor közülük az adó alanya az, akinek a nevére a forgalmi 
engedélyt kiállították.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett 
gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba helyezés 
hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban 
szerepel.

Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett 
változást a korábbi tulajdonos az okmányirodában beje-
lentette, akkor a bejelentkezési kötelezettség megnyiltát 
(szerződés megkötésének időpontját) követő év első 
napjától nem minősül adóalanynak.

Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helye-
zését követő hónap 1. napján kezdődik.
Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjá-
val szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bár-
mely okból a forgalomból kivonta.

Az adó alapja személyszállító gépjármű hatósági nyil-
vántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowatban kife-
jezve.

Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban 
feltüntetett saját tömege (önsúly) növelve a terhelhetőség 
(raksúly ) 50%-val.
Az adó mértéke: az  adóalap után a személyszállító gép-
jármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kw,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kw,
- gyártást követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kw,
- gyártást követő 12-15. naptári évben 160Ft/kw,
- gyártást követő 16. naptári évben és az azt követő nap-
tári években 120 Ft/kw.

Tehergépjárműveknél: az adó mértéke az adóalap min-
den megkezdett 100 kilogrammja után 1200.- Ft.

Fizetési határidő: 
-első félévi gépjárműadó: március 16.
-második félévi gépjárműadó: szeptember 15.

Kérjük a fizetési határidők pontos betartását, hiszen 
azt követően késedelmi pótlék kerül felszámításra!

TALAJTERHELÉSI DÍJ
Talajterhelési díjat azoknak a kibocsátóknak kell fizet-

ni, akik műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
(szennyvízcsatornára) nem kötnek rá, és helyi vízgaz-
dálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízel-
helyezést alkalmaznak.

SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL

Tájékoztatjuk községünk Lakosságát, hogy 2009. ja-
nuár 1-jétől módosult a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.

Az aktív korúak ellátásával kapcsolatban az alábbi válto-
zások kerültek bevezetésre.

Azon személyek, akik az ellátásra való jogosultság 
kezdő napján

egészségkárosodott személynek minősülnek, vagy• 
55. életévüket betöltötték,• 
vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - felté-• 
ve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti 
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondo-
zási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és 
a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító in-
tézményben (Gyermekvédelmi törvény 41. § (3) bek.) 
nem tudják biztosítani,

az egyéb feltételek fennállása esetén rendszeres szociá-
lis segélyre jogosultak.

Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejű-
leg továbbra is csak egy személy jogosult.

Az e körbe nem tartozó személyek rendelkezésre ál-
lási támogatásban részesülnek, melynek összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. Jelenleg 
28.500.-Ft.

A talajterhelési díj alapja:
A szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvíz • 
vezeték meghibásodása következtében elszivárgott, 
illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasz-
nálásra figyelembe vett vízmennyiséggel (20%).
Amennyiben nincs lehetőség egyedi vízbeszerzés • 
esetén mérési          lehetőségre          (mérőóra 
nem került felszerelésre) akkor átalányösszegben kell 
megállapítani a felhasznált vízmennyiséget.
Az átalány vízmennyiség 2,5 m3/fő/hó-ban kerül meg-• 
állapításra,
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a szám-• 
lákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó 
szennyvíz tárolójából, olyan arra feljogosított szerve-
zettel szállítatta el, amely a folyékony hulladék jogsza-
bályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Egység-
díj mértéke: 120 Ft/m3.

A kibocsátó 2008. évre a megállapított talajterhelési díj 
90%-át köteles megfizetni.
A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente, a tárgy-
évet követő év március 31-ig tesz bevallást, az erre a 
célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati adóha-
tóságnál.

Befizetés határideje: 2009. március 31.

Folytatás a következő oldalon
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KERESZTESINÉ SZABÓ 
PIROSKA

hagyatéki ügyintézés »
ipar-, kereskedelem »
anyakönyvi igazgatás »
átmeneti segély  »
(Sajósenye )

temetési segély »
közlekedési támogatás »
szerzési támogatás »
lakásfenntartási támo- »
gatás
közgyógyellátás »
ápolási díj »
időskorúak járadéka »

KOVÁCS ISTVÁNNÉ
gyámhatósági ügyek »
apai elismerő nyilatkozatok felvétele »
mezőgazdasági és állategészségügyi feladatok »
átmeneti segélyezések ( Sajóvámos ) »
első alkalommal lakáshoz jutók támogatása »

PAPANITZ LAJOS
helyi építéshatósági ügyek »
közmű csatlakozási ügyek »
műszaki feladatok »

A rendelkezésre állási támogatásban részesülőknek az 
Önkormányzat közcélú munkalehetőséget szervez.

A rendszeres szociális segélyezetteknek a családgon-
dozóval, míg a rendelkezésre állási támogatásban része-
sülőknek az Állami Foglalkoztatási szervvel kell együtt-
működniük.

Településünk Önkormányzata rendeletben fogja sza-
bályozni az együttműködés eljárási szabályait, továbbá a 
beilleszkedést segítő programok típusait és az együttmű-
ködés megszegésének eseteit.

Változás továbbá, az is, ha az aktívkorúak ellátására 
jogosult személy keresőtevékenységet kezd, nem köz-
foglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel 
történő munkavégzés körében, akkor

a keresőtevékenység kezdő napjától számított 3 hó-• 
napig az öregségi nyugdíjminimum legkisebb össze-
gének 50 %-át , a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy esetében - amennyiben a rend-
szeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum 
legkisebb összegének 50 %-át nem éri el - legfeljebb 
a rendszeres szociális segély havi összegét
a  három hónap időtartam lejártát követő naptól szá-• 
mított újabb három hónapig az öregségi nyugdíjmini-
mum legkisebb összegének 25 %-át, a rendszeres 
szociális segélyben részesülő személy esetében - 
amennyiben a rendszeres szociális segély az öreg-
ségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25 %-át 
nem éri el - legfeljebb a rendszeres szociális segély 
havi összegét kell folyósítani, ha a keresőtevékeny-
sége folyamatosan fennáll az aktív korúak ellátására 
jogosult személynek.

Amennyiben egy családban egyidejűleg rendelkezésre 
állási támogatásra és rendszeres szociális segélyre való 
jogosultság is megállapításra kerül, akkor a rendszeres 
szociális segély összegének kiszámításánál a rendelke-
zésre állási támogatás összegét figyelembe kell venni.

Változott továbbá az 1993. évi III. törvényben a norma-
tív lakásfenntartási támogatás esetében  az egy négyzet-
méterre jutó  lakásfenntartás elismert havi költsége. 
2009. január 1-től 450.-Ft.

SAJÓVÁMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
ÜGYFÉLFOGADÁSI  RENDJE

KOMJÁTHY LAJOSNÉ  polgármester

Hétfő: 8.00 – 12.00
13.00- 15.00

Szerda: 8.00- 12.00
13.00- 15.00

MOLNÁRNÉ CSEH MÁRIA  körjegyző

Hétfő: 8.00 - 12.00
13.00- 15.00

Szerda: 8.00 - 12.00
13.00 -15.00

ÜGYINTÉZŐI  FELADATKÖRÖK
BARANYINÉ FERENCZI KATALIN

aktívkorúak ellátása »
( rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási  »
támogatás)
közfoglalkoztatás »
egészségügyi ellátásra való jogosultság megállapí- »
tása

BENCSKÓNÉ FERENCZI BEÁTA
gépjármű adóbevallások »
iparűzési adóbevallások »
népesség nyilvántartás »

ÜGYINTÉZŐK:

Hétfő: 8.00 - 12.00
13.00-15.00

Szerda: 8.00 - 12.00
13.00-15.00

Péntek: 8.00- 12.00

Tisztelt Lakosság!

Kérjük, hogy a 
településünk köz-
területein lévő 
díszfákat ne cson-
kázzák, ne galy-
lyazzák, mert azok 
tönkremennek.
Ültetésükkor célunk 
az esztétika, a szép környezet kialakítása volt, és nem 
szeretnénk, ha elszáradnának.  

Köszönjük.

F I G Y E L E M
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Tisztelt Szülők!

2009. január 1-től vál-
tozott a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. Törvény:

Ingyenes  étkezést biz-
tosít mindazon gyermekek 
részére, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülnek, 
bölcsődébe, óvodába jár-
nak, és az általános isko-
lai 1-5 évfolyamán folytat-
ják tanulmányaikat.

Óvodáztatási támogatást kapnak a halmozottan hátrá-
nyos helyzetűek. A plusz juttatást a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek szülei vehetik igénybe 2009. 
január 1-től. 

Aki megfelel a kritériumoknak, a gyemek beíratásakor 
húszezer forintot kap. Ha a gyermek rendszeresen jár az 
óvodába, abban az évben még két alkalommal, júniusban 
és decemberben további tíz-tíz ezer forintra jogosult.

Az óvodáztatási támogatást az kérheti, akinek a gyerme-
ke rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 
A gyermek törvényes képviselőjének a jegyzői eljárásban 
önkéntesen nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének 3. 
élet évéig legalább az általános iskola nyolcadik osztályát 
sikeresen befejezte, és kötelezettséget vállal arra, hogy 
gyeremekét, negyedik életévének betöltése előtt az óvo-
dába beíratja. 

GYERMEKVÉDELEM

ILLEGÁGIS FAKIVÁGÁS
Az illegális faki-

vágások jelentősen 
elszaporodtak napja-
inkban.
A korábbi újságok ha-
sábjain már tájékoztat-
tuk a fakivágást kérő-
ket, hogy külterületi fák 
vágására - amennyi-
ben az nem gyümölcs-
fa - engedélyt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mező-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal –Erdészeti
Igazgatóságától (Miskolc, Blaskovics u. 24. sz.
Tel.: 46/531-020, E-mail: aesz09.ig@aesz.hu) lehet kér-
ni.

Gyümölcsfára akkor kérhetnek engedélyt, ha az ki-
száradt, elkorhadt, és pótlása indokolt. Azt a jegyző 
adja ki, miután Orosz Emil mezőőr a helyszínen meggyő-
ződik annak jogosságáról.

Ha falopást észlelnek, kérjük a Rendőrség, vagy a 
körjegyző felé jelezni szíveskedjenek. 

A gyermeknek a támogatás elnyerése után is rendsze-
resen járnia kell az óvodába, ami azt jelenti, hogy napon-
ta legalább 6 órát az óvodában kell töltenie, és az „ovis 
tanév” 25 százalékánál többet nem hiányozhat.
A támogatást csak az egyik szülő veheti igénybe, a kérel-
met a helyi polgármesteri hivatalban kell leadni. A jogo-
sultságot a jegyző állapítja meg.  

Kovács Istvánné
Gyámügyi ea.

ISKOLAI HÍREK
Budapesten jártunk!

2008. december 20-án a sporté volt a főszerep.
Iskolánk 45 tanulója Budapestre látogatott egy sportnap 
keretében, melynek címe: „Mosolyt az arcokra, meleg-
séget a szívekbe”. 

Ezen a szombaton korán kelt, aki velünk tartott. Három-
negyed hatkor volt a gyülekező a Kossuth Közösségi Ház 
előtt. Körülbelül 6 órakor el is indultunk. Miskolcon két 
nevelő csatlakozott hozzánk: Lukács Ágnes tanárnő és 
Szobonya Ferenc tanár úr. 

Úton Pest felé mindenki remekül elszórakozva múlatta 
az időt. 10 óra körül érkeztünk meg a Vasas Sportcsar-
nokba, ahol elfoglaltuk helyünket. Az eligazítás után, mi-
kor mindenki elhelyezkedett, rövid megnyitóval kezdődött 
a program. Ezután lehetőségünk nyílt odalenn az aréná-
ban különböző játékokban részt venni: trambulinozás, 
hokizás (pl.: egy kartonpapírból kivágott bábu mögé be 
kellett lőni a labdát). 

Ezen a napon különös figyelmet szenteltek a szelektív 
hulladékgyűjtésnek. Ezt érzékeltették a játékban is. A nap 
fénypontja a Mark koncert volt. Mindenki nagyon örült 
neki. Az előadás után kezdődtek a sportversenyek, mely-
re a mi iskolánk is benevezett. Volt sorverseny és egyéni 
versengés is. A versenyek után kaptuk meg az ebédet, 
ami virsli és tea volt. Két óra körül híres sportolók (kaja-
kozók) osztottak autógrammot.

Az aláírás osztogatás után következett az eredmény-
hirdetés. A sorversenyben sajnos Sajóvámos nem ért el 
dobogós helyet. Azonban az egyéni versenyben ügyes-
kedtünk: Benke Kitti 8. osztályos tanuló  állt a dobogó 
legfelső fokán: Ő 1 helyezést ért el. 

A díjkiosztó után 4 óra körül indultunk haza. Megkaptuk 
az útravaló elemózsiát, amiben kalács, pogácsa, narancs 
és ásványvíz is volt. Sajóvámos felé az úton mindenki 
nagyon fáradtan ült, beszélgetett vagy éppen aludt.

Fél hét körül bekanyarodott a busz a Kossuth térre, és 
boldogan szálltunk le. Élményektől volt hangos az utca.

Remekül éreztük magunkat. Mindenki elégedetten nyug-
tázta, hogy szép volt ez a mai nap.

Izrók Daniella
6. osztályos tanuló
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Felvételről elhangzott Pásztor Ágoston egykori temp-
lomépítő 1983. aug. 21-i megindító beszéde, amely nem 
kevés résztvevőnek könnyeket csalt a szemébe, majd 
néma vigyázzállásban emlékeztek azokra a templomépí-
tőkre, akik már nem vehettek részt ezen az ünnepségen. 
Ezután a szeretetről hallhattunk egy gyönyörű verset. 
A megnyitó végén Fekete Andorné, Hermin néni me-
sélt néhány történetet a sajóvámosi görög katolikusok 
életével kapcsolatban. A megemlékezések után a részt 
vevők megtekinthették a kiállítást, amely bemutatta a 
sajóvámosi görög katolikusok életének főbb állomása-
it. Reméljük, a könyv elolvasása után többen lesznek 
olyanok, akik szívesen térnek be ebbe a templomba, és 
nemcsak a falakat látják majd, hanem ami mögötte van, 
őseink harcát: a múltat, a jelent és a jövőt.

A könyv kapható még Mosolygó Tibor tisztelendő úrnál.

Czifra Éva

2008. nov. 15-én került sor a SAJÓVÁMOSI GÖRÖG 
KATOLIKUSOK TÖRTÉNETE című kiállítás megnyitójá-
ra, amely a sajóvámosi görög katolikus templom építé-
sének 25 éves évfordulójára készült. Teljesen megtelt a 
Kossuth Közösségi Ház díszterme. A megjelent vendé-
gek között üdvözölhettük az egykori kántor-tanító Timaffy 
Miklós két unokáját, Timaffy Lillát és Timaffy Tündét 
is, valamint édesanyjukat. A megnyitót Fandl Ferenc, 
a Miskolci Nemzeti Színház színművésze konferálta. 
Figeczki Balázs nyugalmazott főesperes úr méltatta az 
egykori templomépítők áldozatos munkáját, és az építés-
sel járó nehézségekről is beszámolt.

Elhangzott Minyó Ilona (Gyöngyösi Lászlóné) egyko-
ri szavalata felvételről. A verset 25 évvel ezelőtt Figeczki 
Balázsné írta. Majd Czifra Éva mutatta be néhány szóval 
új könyvét: A sajóvámosi görög katolikusok történetét.

A könyv 1911-től mutatja be a sajóvámosi görög kato-
likusok történetét napjainkig, de a környező falvakról is 
tesz említést néhány oldal terjedelemig: Sajópálfaláról, 
Sajósenyéről és Szirmabesenyőről. Könyvében olvas-
hatunk az egykori sajóvámosi kántor-tanítókról, az egy-
kori tisztelendő urakról is. A helyi görög katolikus lako-
soknak és a környező falvak lakosainak köszönhetően 
az összegyűlt fotókból a könyvbe 125 darab került be. A 
kiadványhoz CD is megjelent, amelyen az egykori temp-
lomszentelés beszédei hallhatók, valamint két életrajzi 
riport: Figeczki Balázs nyugalmazott főesperes úrral, 
valamint Fekete Andorné, Hermin nénivel. Szabó Fe-
renc világi elnök megköszönte az egykori templomépítők 
munkáját, és Czifra Éva írónőnek, hogy a csaknem fele-
désbe merült történelmi adatok immár könyv formájában 
is napvilágra kerültek.

A SAJÓVÁMOSI GÖRÖG KATOLIKUSOK 
TÖRTÉNETE

„Mindezekért hála legyen a jóságos Istennek. És köszö-
net mindazoknak, akik segítették az álom valóra válását, 
elsősorban a helyi sajóvámosi görög katolikus híveknek, 
de mellette a római katolikus, és a református testvérek-
nek is. Mindazoknak, akik akár imádság formájában, akár 
munkával, akár adománnyal mellénk álltak, hogy meg-
valósuljon az imádság, amelyet vízkeresztkor imádkoztat 
ősi szertartásunk: Nagy vagy Te mi Urunk, fönnségesek 
a Te műveid, nincsen szó, amely elégséges lenne a Te 
nagy tetteid magasztalására.”.

(Figeczki Balázs főesperes)

EGYHÁZI HÍREK
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„KERESS MAGADNAK EGY VIDÉKI NAGYMAMÁT

A Nagymama Alapítvány 
egy olyan alapítvány, mely 
lehetőséget biztosít városi 
gyerekek, szülők, családok 
részére, hogy az Internet 
segítségével vidéken élő 
„nagymamákat” kereshes-
senek maguknak.

Hogyan fogalmazható meg 
az alapítvány célja? 

Az alapítvány célja a városokban és a falvakban élő 
emberek kapcsolatának kialakítása, újra gondolása, erő-
sítése úgy, hogy abból mindegyik részvevő értéket kap-
hasson. Városokban és falvakban élő emberek, családok 
kölcsönösen találják meg egymást azokkal az igényeik-
kel és lehetőségekkel, amelyekkel egymás segítségére 
lehetnek. 

Egyrészről: A rendszer segítségével a városi csalá-
doknak lehetőségük van lakóhelyükhöz közel megtalálni 
a vidéki háztáji termelőket. Egy vidéki termelőt több vá-
rosi család is választhat, illetve egy városi család több 
termelővel is kapcsolatban lehet. Az élelmiszerért, ven-
déglátásért kapott ellenszolgáltatás a részvevők magán-
ügye, ugyanakkor az ebből befolyó bevétel ösztönző le-
het a vidéki életforma újbóli felvirágoztatására, a vidéki 
térségek fejődésére, a másik oldalon a városi lakosság 
egészséges táplálkozására és kikapcsolódási, pihenési 
lehetőségeinek megteremtésére.

Másrészről: Társadalmunkban egyre nagyobb igény 
van a tiszta, emberi értékeken alapuló kapcsolatok létre-
jöttére, egymás segítésére.

Hogyan működik végül is?

Alapítványunk egy olyan- az Internetet segítségül hívó- 
kapcsolati rendszert működtet, amely a következőket 
nyújtja.

A rendszer jelentkezési lehetőséget biztosít mindazon 
családok számára, akik szívesen választanák megélhe-
tési lehetőségeik kiegészítésére a háztáji gazdálkodást, 
vendéglátást.

A városi családok részére pedig keresési lehetőséget 
nyújt, hogy az általuk fontosnak vélt értékek ( keresési 
paraméterként megadva) alapján megtalálják a megfele-
lő háztáji termelőjüket. A rendszer segítségével a falusi 
és a városi emberek, családok közvetlen kapcsolatba 
kerülnek egymással. Az alapítvány rendszere egy ilyen 
kapcsolat szempontjából csak a kapcsolat keresésére, 
illetve a kapcsolat- benne a résztvevők- elégedettségé-
nek mérésére, visszajelzésre szolgál. Az emberek, illetve 
családok között az ezt követő kapcsolatfelvétel önállóan 
történik, illetve öntevékeny módon folytatódik: erősödik, 
vagy gyengül, illetve további új kapcsolatokat alakíthat-
nak ki.

Hogy lehet jelentkezni?

Jelentkezni az alábbi módon lehet: az alapítvány címére 
elküldött levélen keresztül:
Nagymama Alapítvány, 1325 Budapest, postafiók. 139.      
Közvetlenül az alapítvány honlapján:
 Honlap: www.nagymama.hu
 E-mail: info@nagymama.hu

Az érdeklődők felkereshetik saját polgármesterüket, akik-
től további tájékoztatást kaphatnak az alapítvány tevé-
kenységéről, illetve segítséget kérhetnek az alapítvány-
nyal történő kapcsolatfelvételhez.

Mint már korábban néhány mondatban írtam róla, 
2008. október 4-én a Vámos Települések Szövetsége 
rendezésében került sor az I.Énekkari Találkozóra és 
versenyre. A Vámos nevű települések újbóli találkozóján 
most a kórusok, énekkarok és népdalkörök mutathatták 
be ének- és zenetudásukat a zsűri és a lelkes közönség 
előtt. A 12 fellépő együttes között láthattuk és hallhattuk 
Erdélyből (Vámosláz) és Szlovákiából (Vámoslucska) ér-
kezett kórusokat is. A színültig megtelt tornacsarnokban 
színes látvány volt a fellépő ruháikba beöltözött éneke-
seket látni. Külön említést érdemel, hogy műsort adott a 
40 fős Vámosgyörki iskolai énekkar és a 22 fős egyházi 
kórus is.

Népdalkörünk előadott műsora jól illeszkedett a fel-
hangzott népdalok sokaságához. Ezúttal Nyitra vidéki és 
Békés megyei népdalok szerepeltek programunkban.

A nézőtéren helyet foglaló „szakma közönség” és a 
zsűri véleménye nem teljesen egyezett meg: ugyanis 
eredményhírdetéskor népdalkörünk ezüst fokozatban ré-
szesült.

Mindettől függetlenül jó hangulatú és új kapcsolatokat 
ápoló találkozón vettünk részt, amit még az egésznapos 
eső sem tudott befolyásolni. Az egykori vámosgyörki kán-
tortanító és pedagógus, Virág János neve által fémjel-
zett énekkari találkozókat a helyiek szeretnék a jövőben 
rendszeresen megtartani.

Természetesen a második találkozó is szerepel majd 
népdalkörünk idei programsorozatában.

Magyar népdalt énekelni és hallgatni mindig is felemelő 
és gyönyörűséges, mert páratlanul gazdag,  - most is az 
volt!

Csiszár József 

ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ VÁMOSGYÖRKÖN
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Eredményes őszt tudhat maga mögött a sajóvámosi 
futball csapat, hiszen a lejátszott 16 bajnoki mérkőzé-
sen, a Farkas Gábor játékos-edző által irányított felnőtt 
gárda, 24 pontot szerezve 8. a tabellán, míg a Váradi 
Norbert edzette ifjúsági csapat, szintén 24 pontot gyűjt-
ve a 9. helyen áll. Szekrényes Miklós tanár úrnak kö-
szönhetően az ősszel elindult a bajnokságban egy serdü-
lő csapat is, mely az előkelő 4. pozícióban található.

SPORT HÍREK

A Kultúra Napján Erkel Ferencre is emlékezünk

A Magyar Kultúra Napját január 22-én ünnepeljük: 
e-napon, 1823-ban, fejezte be Kölcsey Ferenc a reform-
kor nagy költője Nemzeti Imádságunk a Himnusz meg-
írását.

A vallásos jellegű, Istent dicsőitő énekünket elsősorban 
ünnepeinken énekeljük.

Vajon gondolunk-e erre amikor egyik szép – és ma már 
sajnos kissé mellőzött – köszönési formában a Himnusz 
kezdő soraival köszönünk el egymástól: Isten áldja meg, 
Isten áldjon meg…

A fájdalmasan szép és lélekemelő szöveget Erkel Fe-
renc zeneszerzőnk zenésítette meg 1844-ben, aki nem 
mellesleg a magyar opera lángelméjű megteremtőjeként 
és a legszebb magyar népdalok írójaként is bekerült a 
magyar zenébe.

Életéből számos, érdekes feljegyzés  maradt ránk: áljon 
itt most egy, ami a Himnusz - pályázathoz fűződik:

„A Himnusz - pályázaton Erkel Ferenc nem szándé-
kozott részt venni. A pályázat már lejáróban volt, amikor 
Bartal igazgató az udvaron megszólította:

- Most hallom, hogy maga nem pályázik a himnuszra.
- Nem értem rá, nagyon el voltam foglalva.
- Ohó, az nem járja. Még ma éjjel meg kell csinálni.
- Hogy- hogy?
- Nagyon egyszerűen: bezárja magát fönt a zongorate-

rembe, vagy helyesebben én zárom be az ajtót, s reggel-
re meglesz.

Úgy is történt. És másnap este a közönség, mely a pá-
lyázat sorsa fölött döntött, óriási tapsal, lelkes éljenekkel 
egyhangúan neki ítélte a pálmát.”

Erkel Ferencet az apja – akitől a zenei hajlamot örököl-
te – tudományos pályán szerette volna látni, ő inkább a 
zeneművészetnek szentelte életét.

Köszönjük meg a költőnek, a zeneszerzőnek, hogy 
nemzeti imánkat – ha ritkán is – de elmondjuk vagy el-
énekeljük.

Csiszár József

A KULTÚRA NAPJA

Ősszel már hírt adtunk 
róla, hogy az óvodai csoport-
szobákba Somadrin oldatot 
vásároltunk.

2008. november elején 440 
liter sóoldatot helyeztünk el a 
termekben.

A Somadrin oldat zárt lég-
térbe, nagy párolgási felületű 
edényekbe öntve, mindenfé-
le "motorizáció" nélkül, szo-
bahőmérsékleten meginduló 
párolgása következtében 

BEVÁLT A SÓOLDAT ÓVODÁNKBAN

alakítja ki a mikroklímát. Az így kialakult levegő hozzájá-
rul a jó közérzet, a jó egészségi állapot fenntartásához. 
Használata alkalmas az allergiás tünetek, légúti fertőzé-
sek megelőzésére, csillapítására.

Visszatekintve az eddig eltelt "rövid" időszakra nagyon 
jó tapasztalataink vannak, mivel a gyermekek sokkal ke-
vesebbet vagy nem hiányoznak betegség miatt az óvodá-
ból. Összehasonlítottuk az elmúlt évek ezen időszakával 
(nov.-febr.) amikor betegség miatt több hiányzó gyermek 
volt.

Bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban is tud-
juk majd biztosítani az elpárolgott oldat pótlását a további 
hatékony működés érdekében. Elősegítve ezzel a gyer-
mekek egészségének védelmét, immunrendszerének 
erősítését, betegségek megelőzését.                

Lipéczné Iván Katalin
óvodavezető

Eredmények



TORNÁZZUNK EGYÜTT!

Minden korosztálynak ajánljuk
a Közösségi Házban
működő gyógytornát.

Vezeti: Oroszné Béres Katalin 
gyógytornász

Ideje: keddenként 18.30-tól
Díja: 1000 Ft/ 4 alkalom

ÚJ ARCOK

2009. január 17-én az egyesület tisztújító taggyű-
lést tartott, melyen az előző időszak vezetői közül Ortó 
Gyula elnök, Szegedi Zoltán elnökhelyettes, valamint 
Omaszta Balázs  elnökségi tag, lemondtak tisztségük-
ről, amely döntésüket a jelenlévő tagok – megköszönve 
eddigi áldozatos munkájukat – elfogadtak. A tagság az 
egyesület elnökévé Takács Gábort választotta, akinek 
a munkáját Szabó Tibor, Bertók Zoltán, Váradi Lajos, 
Husonyica István, Cservenka Károly valamint Németi 
Szabolcs elnökségi tagok segítik majd. Az új elnökség 
célja, hogy biztosítsa a csapat jó eredményeinek eléré-
séhez szükséges feltételeket, valamint jó kapcsolatokat 
ápoljon a klub támogatóival és vonzóvá téve az egyesü-
letet, tovább szélesítse annak támogatói körét.

SPORT BÁL

Ha február, akkor báli szezon! Az egyesület február 
21-én 19 órától idén is megrendezte a már komoly ha-
gyományokkal rendelkező sportbált, melynek helyszíne a 
Kossuth Közösségi Ház volt.

TAVASZI RAJT

Terveink szerint egy 
héttel később, azaz 
február 28-án tag-
gyűlést tartunk majd, 
melyen a sportbarát-
ok meghallgathatják a 
2008-as év beszámo-
lóját és megismerhetik 
majd a 2009-es év fel-
adatait, lehetőségeit. 
Ezen alkalommal nyílik majd lehetősége minden kedves 
egyesületi tagnak, - illetve azoknak akik még nem tagok, 
de szeretnék és tudják is az egyesületet támogatni – az 
éves tagdíj befizetésére. Hogy ezután március 7-én 
szombaton, 14:30-tól Mezőkeresztesen útjára indul-
hasson a labda és ezzel megkezdje a csapat a tavaszi 
szereplését a bajnokságban. 

Minden kedves sportbarátnak kívánunk jó egészséget 
és sok örömöt az elkövetkezendő időszakra és jó szóra-
kozást a rendezvényeinken!

Takács Gábor
sportelnök
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A „Polgárőr Törvényben 
rögzítettek szerint a ma-
gyar Polgárőrség politikai 
pártoktól független, a tár-
sadalmi szervezetekkel és 
a történelmi egyházakkal a 
jó kapcsolatokra törekvő, 
társadalmi civil szervezet.” 
Ennek szellemében októ-
ber 18-án szombat délutá-
ni koraesti órákban a - vámosi Görögkatolikus Egyház 
felkérésére -  a Sajóvámosi Polgárőrság biztosította az 
egyházi keresztszentelés és Sajópálfalai zarándokutat.  
A polgárőri gépjármű forgalomtereléssel és gyalogos 
menetkiséréssel biztosított egyházi rendezvény baleset-
menetesen zárult.

POLGÁRŐR HÍRADÓ

A Sajóvámosi Képviselő-testület 2008. november 
25-i ülésén beszámoltatta a község közrend-közbiz-
tonságának helyzetéről a Rendőséget, a Mezőőri Szol-
gálatot és a Polgárőrséget.

A Sajóvámos Polgárőrség Egyesületének 2008. évi 
tevékenységét bemutató komplex beszámolót a testület 
megvitatta, áttanulmányozta. A Pénzügyi Ellenőrző Bi-
zottság  az Egyesület gazdasági működését áttekintette 
a Bizottsági ülésén, az elszámolásban hiányosságot nem 
talált.
A képviselő-testület a polgárőri beszámolót – ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül- elfogadta.

* * *
Ez év január 29-én került sor a Sajóvámosi 

Polgárőség Egyesületének 2009. I. félévi személyi 
állománygyűlésére illetve közgyűlésére. Az értekezle-
ten lévő polgárőrök elfogadták az elnök által beterjesztett 
2008-as szolgáltai évről szóló beszámolót és közhasznú-
sági jelentést. A rendezvényre meghívott Csóra György 
megyei polgárőrelnök tájékoztatást adott az országos és 
megyei szövetségi polgárőri helyzetről és cékitűzésekről. 
Zentai György r.tzls. és Orosz Emil mezőőr tájékoztatta 
a személyi állományt a községünk bel-és külterületi köz-
biztonsági helyzetéről. 

Komjáthy Lajosné polgármester a létrehozó és fenn-
tartó önkormányzat részéről értékelte a helyi polgárőri 
munkát és megfogalmazta a képviselő-testület elvárá-
sait. Az értekezlet utolsó napirendi pontjában a polgárőr 
parancsnok javaslatára dicséretben és jutalomban része-
sültek a polgárőrök, melyet a polgármester asszony adott 
át az arra érdemesülteknek. 

A B.A.Z. Megyei Polgárőrszövetség tárgyjutalomban 
részesítette Rőczei Béláné polgárőrt és Szokircsák 
Istvánné járőrvezetőt. Bensőséges ünneplés közepette 
köszönte meg a személyi állomány – egészségi okokból 
„leszerelő”  - Dulai László, Mikita Gyula, és Kovács Já-
nos „obsitos polgárőrök” több mint egy évtizednyi polgár-
őri szolgálatát.

Szokircsák István
polgárőr parancsnok

* * *
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Sajóvámos képviselő-testülete a 2008. évi novemberi 
ülésén a település nagyságát figyelembe véve két játszó-
tér létrehozását irányozta elő 2009. évre. 2009. januárjá-
ban pályázatot nyújtott be játszótér építésére, a Kossuth 
térre: nettó 5 millió Ft értékben. A pályázat eredményes-
ségéről, illetve eredménytelenségéről jelenleg még nem 
tudunk számot adni. Önkormányzatunk a takarékosság 
elvét figyelembe véve próbál minden lehetséges pályá-
zati lehetőséget kihasználni, ezért is neveztünk be újra a 
Delikát8 akciójába. 

TÁJÉKOZTATÓ

Albert Györgyi: Miért pont ők?:
a férfiak fogságában
Bartis Attila: Nyugalom
Buda Mariann: Tehetünk ellene? 
-a gyermeki agresszió
Dr. Klaus Bielau: Homeopátia
Esti mesék gyerekeknek
Fejős Éva: Bangkok, tranzit
Kulik Andrea: A senki gyermeke
Lévai Katalin: Varázskert
Little, Stephen: Izmusok, avagy A művészet megértése
Lovak és lovasok
Lőrincz L.László: Manituk: Vigyázz, ha fúj a szél!
Nagy Zoltán: Kis népmese lexikon és-határozó
Péter I. Zoltán: Ady és Csinszka
Steven Pressfield: A tűz kapui
Tóth Erika Katalin: Szó-beszéd (beszédjavító mondó-
kák)
Tóth-Soma László: Személyiségfejlesztés felsőfokon
Vágó Csaba: Texas Hold’em poker
Varga Irén-Gönczi Károly: Önismereti játékok gyűjte-
ménye
Virágvölgyi András: A király: Hunyadi Mátyás arcai
Vitray Tamás: Kiképzés
Vujity Tvrtko: Fertő

KÖNYVAJÁNLÓ

Íme az új lehetőség!

Két sikeres év után a 
Delikát8,  ebben az év-
ben is tovább folytatja 
„Főzzön 8 játszóteret” 
programját, így 2009-ben 
ismét 8 db európai szab-
ványoknak megfelelő ját-
szótérre  pályázhatnak a 
települések lakói. 

A játék 2009. január 15 - 2009. augusztus 15-ig tart.  

A nyereményjáték ideje alatt 6 db játszótér kerül kisor-
solásra, a 7. játszóteret a legtöbb vonalkódot beküldő te-
lepülés nyeri, a  8. játszótér pedig azé a településé lesz, 
ahonnan a település lélekszámához viszonyítva a leg-
több beküldés érkezik. A játszóterek egyenként minimum 
nettó 5.000.000,- Ft értékben kerülnek felépítésre, vagy 
felújításra. 
A ránk vonatkozó régiós sorsolást 2009. júliusban 
tartják.
A játékban valamennyi  Delikát8 ételízesítő részt vesz, 
kivéve az alábbi nagy kiszerelésű termékeket: 3kg-
os, 11 kg-os, 20 kg-os, 22 kg-os. 

Kérem Önöket, kérlek benneteket, hogy fogjunk össze 
a közös cél érdekében és gyűjtsünk össze minél több De-
likát8 vonalkódot! Minél több a vonalkód, annál nagyobb 
az esélyünk a sorsoláson! 

A vonalkódokat gyűjtő dobozok a következő helyszíne-
ken találhatóak: 

Unió Coop bolt, Óvoda, Iskola, Tanácsadó, Fodrászat-
kozmetika-szolárium szalon, Oroszné Kerékgyártó Beáta 
fodrász üzlethelyisége, Kossuth Közösségi Ház, Háziasz-
szonyok boltja, Zöldség- Gyümölcs Üzlet.

/A nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalál-
hatók a www.delikat.hu, internetes oldalon./

F E L H Í V Á S
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Amennyiben a 
két pályázat si-
kertelen lesz, úgy 
önkormányza t i 
forrásból lesznek 
megvalósítva a 
beruházások, ki-
bővítve a lakosság 
által felajánlott tá-
mogatásokkal.

Sajóvámos Önkormányzata nevében ezúton is sze-
retném megköszönni az anyagi támogatást mindazon 
lakosoknak, akik a Katalin-báli belépő-ill. támogatójegy 
vásárlásával, valamint a Közösségi Ház Közalapítványá-
nak számlaszámára befizetett összeggel hozzájárultak e 
nemes cél megvalósításához.

Kérjük  azon  személyek pénzbeli felajánlását  is, akik 
még ezzel a lehetőséggel nem  éltek, de fontosnak tartják 
a játszóterek megépítését, és anyagi lehetőségük meg-
engedi e nemes  és  fontos cél  megvalósítását. 

Befizetéseiket a Kossuth Közösségi Ház  Közalapítvá-
nya: Boldva  és Vidéke Takarékszövetkezetnél  vezetett 
54300077-10070303 számlaszámra várjuk.
Köszönjük!

Rőczeiné Jancsurák Judit                                                                               
önkormányzati képviselő 


