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Ö N K O R M Á N Y Z AT I  H Í R E K

Tisztelt Sajóvámosiak!
Településünk ismét bene-

vezett a „Virágos Magyaror-
szág” környezetszépítő ver-
senyre.  Kérjük Önöket, hogy 
a közterületekre kiültetett virá-
gokat vigyázzák, gondozzák, 
locsolják. Ezektől vagyunk mi 
értékesebbek, szebbek, mint 
más település.

„Út a munkához” program 
községünkben

Napjaink egyik legége-
tőbb problémája a tartós 
munkanélküliség. A szak-
képzetlen munkavállalók, 
továbbá a gazdaság által 
már nem keresett szak-
képzettséggel rendelke-
zők sajnos kiszorulnak a 
munkaerőpiacról és egy-
re jelentősebb arányban 
válnak a segélyezési rendszer alanyaivá.

A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási 
körülmények romlását, a szegénység átörökítését idéz-
heti elő, kitörni belőle az idő előrehaladtával egyre ne-
hezebb. 

2009. január 1-től a szociális törvény módosítása a 
munkába helyezést teszi előtérbe. Kiemelt cél, hogy 
a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a 
korábbinál fokozottabb mértékben vegyenek részt köz-
foglalkoztatásban, annak érdekében, hogy munkajöve-
delemhez jussanak és a képességet a munkavégzésre 
megtudják tartani.

Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben 
lévő és bekerülő emberek foglalkoztatása szervezett ke-
retek között történjen, ezért Sajóvámos Község Önkor-
mányzata elkészítette a településen élők adottságaihoz, 
a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez igazodó 2009 
évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét, melyben meg-
határozásra kerültek az ellátandó feladatok, azok  üteme-
zése, és az ellátáshoz szükséges létszám.

2009. június 15-én 54 fő jogosult rendelkezésre ál-
lási támogatásra, ebből jelenleg 27 fő vesz részt közfog-
lalkoztatásban. (A RÁT-ra jogosultak 50 %-a). A közfog-
lalkoztatásban résztvevők  a munkavégzés időtartamára 
munkabért kapnak A közfoglalkoztatásba való bevonás 
szakaszosan történik és minimum 90 munkanapból áll. 
A szerződés lejárta után a foglakoztatásból kikerülők he-
lyére lépnek azok, akiknek még eddig nem biztosított az 
Önkormányzat munkát, így év végére minden rendelke-
zésre állási támogatásban részesülő személy közfoglal-
koztatása megoldható Sajóvámos Önkormányzatának 
közfoglalkoztatási terve alapján.

Az eddig eltelt időszakban számtalan helyen tudtuk eze-
ket a munkásokat foglalkoztatni, akik bizonyították tenni 
akarásukat, és szorgalmasan ténykedtek a településért.

A • Déryné utca felső vonalán a vízelvezető árkot és át-
ereszeket tisztították,
A • Zúgó hídtól indulva a patak medret tisztítják és taka-
rítják ki a szeméttől és a gaztól. Ez a munka jelenleg is 
folyamatban van.

Az iskola területén lévő Kastély homlokzatát, mely ét-• 
teremként üzemel, újították fel.
Az óvoda és sporttelep között kerítést készítenek, a • 
köztereken virágokat ültettek, rózsákat telepítettek, 
melyeket folyamatosan karban is tartanak.
Az intézményeinket és a hozzájuk tartozó területet fo-• 
lyamatosan karban tartják.
A gáz fogadónál a nádtól megtisztították a területet.• 

2008. évben beadott
pályázatainkról

Informatikai, távközlési-fejlesztési és frekvenciagazdál-• 
kodási célelőirányzatból az „Információs Társadalom 
és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az elektronikus 
közszolgáltatások megvalósítása „ céllal kiírt KIHOP 
– 2008.-as pályázati kiírásra, a Közösségi Internet 
Hozzáférési pontok működtetésére, szakmai színvona-
lának növelésére, e Magyarország pont kialakítására 
992.000,-ot nyert a településünk.
Könyvtárunk állomány gyarapítására 74 e Ft-ot nyer-• 
tünk 2008. évben, az idén szintén nyolcvanezer forint 
támogatást céloztunk meg.
A közösségi ház tetőszerkezetének kialakítására nyúj-• 
tottunk be pályázatot, s nyertük el az IKSZT cím birtok-
lását. Az Integrált Közösségi Színtér keretében a Ta-
noda programot vállaltuk megvalósítani. Ez a Kossuth 
Közösségi Házzal történő együttműködési megállapo-
dás alapján a település lakossága részére biztosítja 
az e Magyarország pontot, az információs társadalom 
alapjait, az internetszobát, a digitális írástudás alapjait. 
A megpályázott támogatás 25 millió forint volt, amit a 
cím birtokosaként meg is fogunk kapni. 

2009. évben beadott
pályázatainkról

Önkormányzati konyha tetőszerkezetének felújítása • 
CÉDE pályázat keretén belül: 
Saját forrás: 6.44.737,-Ft,            • 
Igényelt támogatás: 11.963.225,-Ft , beruházás össze-• 
sen: 18.404.962,-Ft. 
Beadásra került a Település központ kialakítására, a • 
Játszótér megvalósítására Sajóvámos pályázata 25 
millió Ft összeggel.
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Folytatás a következő oldalon

A Tanácsadó épületének 
akadálymentesítése

Az akadálymentesítés olyan tudatos tevékenységek 
összefoglaló neve, melyek a különféle (fizikai, érzékszer-
vi vagy szellemi) fogyatékossággal élők számára igyek-
szik olyan körülményeket biztosítani, amelyek lehetővé 
teszik számukra minden olyan tevékenység elvégzését, 
amelyben akadályoztatva vannak.

Az Akadálymentesség Európai Eszméje dokumentuma 
szerint: "A környezetet úgy kell kialakítani, hogy azt min-
denki egyformán, azonos módon, a lehetõ legönállóbban 
használhassa. Ez azt jelenti, hogy az épített létesítmé-
nyek létrehozásának azon az elven kell alapulni, hogy 
az emberek különbözõek. Ezt azonban nem azzal lehet 
megvalósítani, ha külön létesítményeket építünk minden 
egyénnek, illetve az emberek minden különálló csoport-
jának, hanem azzal, ha az emberek eltérõ, különbözõ 
igényeit összevontan valósítjuk meg olyan létesítmények 
kialakításával, amelyek ily módon mindenki számára 
használhatók lesznek." 

Sajóvámos Község Önkormányzata törvényi kötelezett-
ségének teljesítése érdekében 2007. szeptemberében 
sikeres pályázatot nyújtott be a Tanácsadó épületének 
komplex akadálymentesítésére. A Magyar Állam , az Eu-
rópai Unió és az Önkormányzat által biztosított forrásnak 
köszönhetően több millió forint értékű beruházás valósult 
meg 2008-ban. 
A Tanácsadó komplex akadálymentesítése során: 

az épület mellett akadálymentes parkoló épült,• 
a bejárathoz rámpát építettek, amely a kerekesszékkel, • 
illetve babakocsival közlekedők bejutását könnyíti,
az ajtókat kicserélték, az új ajtók kontrasztos festésére • 
került sor,
küszöbök el lettek távolítva,• 
akadálymentes mosdót és WC-t építettek,• 
a közlekedő útvonalak mentén vezetősávok lettek ki-• 
alakítva,
a hallássérültek eligazodásának segítésére indukciós • 
hurok rendszert telepítettek.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni, 
hogy az Önkormányzat által biztosított forrásnak köszön-
hetően:

„Ki tud többet a vámos
településekről”

GRATULÁLUNK A VERSENYZŐ
GYERMEKEKNEK ÉS A FELKÉSZÍTŐ 

TANÁRAIKNAK!

2009. május 23.-án immár második alkalommal került 
megrendezésre a "Ki tud többet a vámos településekről" 
elnevezésű vetélkedő. Ezúttal a Vám és Pénzügyőrség 
kőbányai iskolája adott otthont a három országból érkező 
15, 4  fős csapatnak.

A versenyen településünket  Benke Kitti, Fejes Ale-
xandra, Mihók Anna, Spitzmüller Lilla képviselte.

Az 1. helyezést ismételten a Sajóvámosi gyerekek nyer-
ték el, s ezzel a Vám és Pénzügyőrség 10 napos Sástói 
nyaralásán vehetnek részt. 

A 2. helyezett Vámoscsaládi csapata  Vámospércs ön-
kormányzatától kapott egy hetes nyaralást.

Somogyvámos önkormányzata könyvjutalmat adott a 
legfiatalabb életkorú csapatnak. Ez Vámosláz (RO) csa-
pata volt. Szintén Somogyvámos önkormányzata jutal-
mazta meg a legjobban szereplő erdélyi csapatot, mely 
Vámosgálfalva volt. A gyerekek egy kalapból húztak egy 
településnevet és ezt a hozott ajándékokkal  jutalmazták 
meg. Nagyon szép látvány volt, mikor keresgélték egy-
mást a csapatok és valóban a rokonokhoz illően adták át 
ajándékaikat. 

Néhány gondolat a versenyről….
A gyerekeink tele izgalommal és lelkesedéssel in-

dultak kísérő tanáraikkal és polgármester asszonnyal 
Sajóvámosról Budapestre, azért, hogy képviseljék a helyi 
Arany János Általános Iskolát. Már kora reggel teli izga-
lommal gyülekeztek. Többször megfordult a fejükben, 
hogy vajon elég lesz-e tudásuk a tavalyi első hely meg-
védéséhez. 

A verseny színhelyére érve kissé megnyugodtak, mert 
az érkező csapatok között ismerős arcokat fedeztek fel. 
Az első feladatban mindenki egy otthon elkészített tabló 
segítségével mutatta be települését. A zsűrinek nehéz dol-
ga volt, hiszen szebbnél-szebb művek készültek. Ezután 
ügyességi és logikai feladatokat kellett megoldanunk. A 
verseny végén izgatottan vártuk az eredményhirdetést.

 Nagy öröm volt számunkra, hogy újra mi nyertünk, kö-
szönetünket fejezzük ki a gyerekeknek és felkészítő ta-
náraiknak: Takács Mária és Lukács Ágnes tanárnőknek.

Kedves Sajóvámosiak!

2009. június hónapban a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet által 
- az EU Élelmiszer segélyprogram 
keretében - közel ötszáz család ré-
szesült támogatásban. 
Ezúton mondunk köszönetet a szer-
vezésben, kiosztásban résztvevők-
nek, bízva abban, hogy jövőre még több rászoruló csa-
ládnak tudjuk eljuttatni az alapvető élelmiszerekből álló 
csomagot. (liszt, cukor, keksz, tészta) 
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ISKOLAI HÍREK

Ez történt a 2008/2009. tanévben
2008 májusában ha-
todik alkalommal ke-
rült sor matematikából 
és szövegértésből az 
országos kompeten-
ciamérésre. A felmé-
résben, hazánk vala-
mennyi hatodikos és 
nyolcadikos tanulója 
részt vett. A közpon-
tilag készített tesztfüzetek javítását az Oktatási Hivatal 
végezte. Értékelését 2009 tavaszán hozta nyilvánosság-
ra. Az elemzés alkalmas arra is, hogy az intézményünk 
eredményét összevethessük más településeken működő 
iskolák teljesítményével. 

6. osztály matematika
Tanítványaink átlageredménye: 526
Községi általános iskolák átlaga 472
Városi általános iskolák átlaga 492

6. osztály szövegértés
Tanítványaink átlageredménye: 510
Községi általános iskolák átlaga 490
Városi általános iskolák átlaga 514

8. osztály matematika
Tanítványaink átlageredménye: 496
Községi általános iskolák átlaga 473
Városi általános iskolák átlaga 485

8. osztály szövegértés
Tanítványaink átlageredménye: 502
Községi általános iskolák átlaga 478
Városi általános iskolák átlaga 496

Ha megvizsgáljuk az adatokat egyértelműen megálla-
pítható, hogy diákjaink a jól teljesítők közé tartoznak. 

A községi intézmények összehasonlításakor kiderül, 
hogy a „mieink” mind két tantárgyból jobb eredményeket 
értek el. 

A városi iskolákba járó tanulók tudásának összehason-
lításakor is hasonló következtetéseket vonhatunk le. 

Köszönet érte szaktanárainknak, a jól teljesítő diákja-
inknak és tanulmányaikban őket segítő szülőknek. 

Tanítványaink tudásának mérésére, oktatómunkánk 
színvonalának megítélésére kidolgozott módszerek, 
tesztek állnak a rendelkezésünkre. Ám nevelőmunkánk 
hatékonyságát mérni, megítélni már jóval nehezebb, sőt 
szinte lehetetlen. Általában csak évek múlva derül ki –ha 
egyáltalán kiderül – mi az, amit igazán jól csináltunk,  és 
mi az, amit kevésbé. Évek múlva derül ki az is, hogy tanít-
ványaink tetteikben, életvitelükben azonosulnak-e azok-
kal az erkölcsi normákkal, értékekkel, melyeket egykor 
közvetítettünk feléjük. Ha erről visszajelzést kapunk, az 
új lendületet ad nevelő-oktató munkánknak. 

Váradi Lajos képviselő úr, - néhány évvel ezelőtt intéz-
ményünk egykori tanítvány volt- 2009 januárjában éves 
képviselői tiszteletdíjának egy részét ajándékozta isko-
lánknak. Valamennyien tudjuk, hogy egyéni érdekeinket 
a közösség szolgálatába állítani, a „köz” javára fordíta-
ni, rendkívül nehéz döntést jelent. „El anyagiasult” vilá-

ki lettek cserélve a régi ablakok, • 
a belső helyiségeket kifestették,• 
a váróban 6 db új szék, 3 db új pólyázó lett elhelyezve,• 
a kisgyermekek részére 4 kisszéket és hozzá illő kis-• 
asztalt vásároltunk, amin a gyerekek rajzolhatnak, szí-
nezhetnek a várakozás ideje alatt,
a falakra új dekoráció került.• 

A megvalósult beruházásnak köszönhetően a települé-
sünkön élő kismamákat, anyukákat és nem utolsó sorban 
gyerekeket egy gyönyörű, a mai kornak megfelelő kultu-
rált egészségügyi intézmény várja!

Elmondhatom, hogy az épületbe betérő - akár köz-
ségben élő, akár „idegen” - első mondata az, hogy de 
gyönyörű! Nagyon sok, nem vámosi lakos is megfordul 
a Tanácsadóban: védőnő kolléganők, ÁNTSZ dolgozói, 
más települések lakói. Mindenki elmondja, hogy ilyen 
szép, minden egyéb épülettől különálló intézményben 
még nem járt!

Köszönet mindezért Polgármester Asszonynak és a 
Képviselő Testületnek, akik lehetővé tették, hogy mindez 
megvalósulhasson!

Gombkötőné Séllei Tünde
területi védőnő
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gunkban lemondani a pénzről és önzetlenül másoknak 
adni, nagy és nemes lelkűségre vall. A magam és kollé-
gáink nevében ezért, szeretnénk most hálás köszönetet 
mondani neki. Köszönetet szeretnénk mondani azért is, 
hogy ezzel a nemes gesztussal nem egyszerűen anya-
gi segítséget nyújtott, hanem minket, pedagógusokat is 
megerősített, nevelő munkánk eredményességébe vetett 
hitünkbe.

A felajánlott pénzből egy tanteremben a kopott tanulói 
asztalokat és székeket fogjuk kicserélni. Bízom abban, 
hogy tanítványaink nemcsak vigyázni fognak az új beren-
dezésre, hanem ahogy képviselő úr tette, magatartása 
példaként fog szolgálni számukra.  

A tanulmányi munka színvonalát a mérési eredmények 
bizonyítják. A szabadidő hasznos eltöltésének igényére, 
az egészséges életmód elsajátítására irányuló nevelő 
munkánk sikerességét pedig –többek között – a tanulmá-
nyi és sportversenyek eredményei is igazolják. 

A 2008/2009-es tanévben is tanulmányi és sport ver-
senyeken indítottuk el a tehetséges tanítványainkat. A 
versenyek egy része még nem zárult le, ezért a teljesség 
igénye nélkül adok tájékoztatást az eddig elért eredmé-
nyeinkről: 

Mihók Márton 3. o.
Marie Curie megyei matematikaverseny – 3. helyezés
Felkészítő tanár: Kovácsné Tamás Ilona

Rózsa Erik 3. o.
Nemzetközi „Kenguru” matematikaverseny megyei for-
duló – 10. helyezés
Felkészítő tanár: Kovácsné Tamás Ilona

Kendrovszki Márk 1. o.
Kistérségi matematikaverseny – 5. helyezés
Felkészítő tanár: Lengyel Andrásné

Pálinkás Gergő 2. o.
„Aprók szava” kistérségi mesemondóverseny – különdíj
Felkészítő tanár: Szekrényesné Földvári Éva

Kovács Dorina 6. o.
Körzeti rajzverseny – 1. helyezés
„Kanalas gém az év madara” körzeti rajzverseny – 
3. helyezés
Megyei rajzverseny – 3. helyezés
Felkészítő tanár: Csizmarik Kinga

Szabolcsik Renáta 5. o.
Körzeti rajzverseny – 4. helyezés
Felkészítő tanár: Csizmarik Kinga

Kovács Nikoletta 5. o.
Körzeti rajzverseny - 4. helyezés
Felkészítő tanár: Csizmarik Kinga

Marada Tibor 8. o.
Körzeti rajzverseny - 2. helyezés
Felkészítő tanár: Csizmarik Kinga

Festő Fédra 5.o.
Körzeti rajzverseny - 3. helyezés
Felkészítő tanár: Csizmarik Kinga

Mihók Anna 6. o.
Körzeti rajzverseny - 2. helyezés
Felkészítő tanár: Csizmarik Kinga

Farkas Mónika 7. o.
Körzeti rajzverseny – különdíj
Felkészítő tanár: Csizmarik Kinga

Benke Tibor 6. o.
„Kanalas gém az év madara” körzeti rajzverseny –
1. helyezés
Felkészítő tanár: Csizmarik Kinga
Vanyó Irisz 6. o
„Kanalas gém az év madara” körzeti rajzverseny –
különdíj
Felkészítő tanár: Csizmarik Kinga

Benke Kitti 8. o.
„Bendegúz megyei helyesírási verseny – 8. helyezés
Felkészítő tanár: Lukács Ágnes

Horváth Bence 7. o. 
Kistérségi matematikaverseny – 3. helyezés
Felkészítő tanár: Pruskóczkiné Berzi Klára

Pongó Levente 8. o.  
Kistérségi matematikaverseny – 4. helyezés
Felkészítő tanár: Pruskóczkiné Berzi Klára

Mihók Anna 6. o.
Kistérségi angolverseny - 1. helyezés
Megyei angolverseny – 2. helyezés
Felkészítő tanár: Szekeres Erika

Izrók Daniella 6. o.
Kistérségi szavalóverseny – 2. helyezés
Felkészítő tanár: Szekrényes Miklós

Mihók Anna 6. o.
Kistérségi matematikaverseny – 1. helyezés
Felkészítő tanár: Szobonya Ferenc 

Körzeti diákolimpia
Kosárlabda lány – 2. helyezés
Labdarúgás – 3. helyezés
Felkészítő tanár: Szobonya Ferenc

Benke Kitti, Fejes Alexandra, Mihók Annda, 
Spiczmüller Lilla
„Ki tud többet a vámos településekről?”:
országos verseny – 1. helyezés
Felkészítő tanár: Lukács Ágnes és Takács Mária

Ezek az eredmények is igazolják, hogy pedagógusaink 
kiváló szakmai felkészültséggel rendelkeznek, képesek 
tanítványainkat lelkesíteni, még alaposabb, mélyebb tu-
dás megszerzésére ösztönözni. 

Póczos Barnabásné
igazgató



A VII. Sajóvámosi Családi Napok a hagyományokhoz 
híven már pénteken, május 22-én kezdetét vette. Nyitó-
programként a helytörténeti vetélkedő került megrende-
zésre. A zsűri elnökeként dr. Bodrogi Tibor alezredes úr, 
a Vám- és Pénzügyőrség regionális parancsnok helyet-
tese érkezett hozzánk, a zsűri tagjaként működött köz-
re Molnárné Cseh Mária jegyzőasszony és Debreceni 
Rita, az I. helytörténeti vetélkedő győztes csapatának 
egyik tagja. 

A vetélkedő az alábbi eredménnyel zárult:
I. Festő Kornélia, Kossuth Evelin, Mihók Anna, Né-
meth Enikő
II. Dulai Klaudia, Izrók Daniella, Kovács Dorina, 
Skrenya Alexandra és Benke Kitti, Fejes Alexandra, 
Gyöngyösi Zsófia. Varga Balázs
III. Farkas Mónika, Németi Viktória, Poráczki Enikő, 
Tőzsér Anita

A négy fős csapatok tagjai az Önkormányzattól könyv-
jutalmat, a Vám- és Pénzügyőrségtől tárgyjutalmat kap-
tak.

Este a sportolni vágyók asztalitenisz- bajnokságon 
mérhették össze tudásukat, Tőzsér Anita, Hővizi Tibor és 
Sasvári Zoltán bizonyultak a legjobbaknak.
Szombaton, május 23-án görkorcsolyás felvonulással 
indult a nap. A jelentkezőknek a Közösségi Ház és az 
Ady Endre utca vége közötti távolságot kellett teljesíteni 

oda-és vissza. A 20 görkoris mindegyike teljesítette ezt a 
feladatot. 
Az aszfalt-rajzversenyen résztvevő 55 főből heten kerül-
tek díjazásra:

I.   Balogh Kinga és Poráczki Enikő 
II.  Németh Viktória és Pálinkás Gergő 
III. Mikó Brigitta és Marada Gábor

Különdíjban részesült: Nagy Vivien

Előzmények nélkül, teljesen új programként került sor 
a rádió távirányítású hobbi modellautósok találkozójára, 
ahol bárki bemutathatta, közzé tehette saját modelljeit. 
A találkozó a résztvevők és a közönség lelkesedésével, 
érdeklődésével zajlott. 
A futóknak Oroszné Béres Katalin gyógytornász tartott 
bemelegítést az 1,7 km-es táv megtételéhez. 
A Fussunk Vámoson futóverseny végeredménye, lány 
és fiú kategóriában:

I.   Németh Jenifer és Mikó Sándor
II.  Kis Katalin és Orosz András
III. Poráczki Enikő és Lalik Ákos

Legfiatalabb futók: Balogh Adrián, Éliás Orsolya,
Csiszár Csaba
Legidősebb futó: Csiszár József

Szép napsütéses időben a szokásos útvonalon kerekez-
tünk Szirmabesenyőn, Sajókeresztúron, Sajóecsegen, 
Boldván és Sajósenyén keresztül. A létszámot tekintve 
rekordot döntöttünk, majdnem 150 kerékpárost regiszt-
ráltunk. Ezúton is köszönjük Hardi Jánosnénak, hogy biz-
tosította a sérült biciklisek és biciklik szállítását. 
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A sportnap pókerpartival zárult, Kollár Balázs és Rózsa 
Tamás bizonyultak győztesnek.
Vasárnap délután kígyózott a sor az ingyenes ugrálóvár 
előtt. 

A gyereknapi játszóházban jó tanáccsal és segítség-
gel szolgált Bencskóné Ferenczi Beáta és Szekrényesné 
Földvári Éva. 

Gazda Violetta boldvai lakos felajánlásából kaptunk 
előrajzolt üveglapokat a játszóházhoz. 

Arcfestést Földeákné Takács Zsuzsa és Deliné 
Jancsurák Zsuzsa végzett, az arcfestéket a Miskolci Csa-
ládsegítő Központ biztosította.

A színpadi műsoroknál gyerekek sokasága izgult fellé-
pése sikeréért a színfalak mögött, az óvodások és az is-
kolások egyaránt nagy tapsot kaptak produkciójukért. Az 
Art Revolution Tánciskola bemutatóját a Vidám Vándo-
rok gyerek együttes műsora, a Sakk Színház előadása, 
majd a T-Dance Tánciskola és a Sajóvámosi Népdal-
kör műsora követte. Gulyás László népi mesemondó 
hangos kacagást fakasztott a népes gyerekközönség 
soraiban. A 11 éves Grega Csaba Vámospércsről érke-

zett a sajóvámosi közönség látható örömére, éneklése 
után alig sikerült szabadulni az autogramot kérő rajon-
góktól. Őt követően a 9 éves Kántor Boglárka bájosan, 
magabiztosan és gyönyörűen énekelt. Mindketten együtt 
örültek a többi gyerekkel a tortának, amely az ünnepi kö-
szöntőt követően került felszeletelésre. A tombolasorso-
lás után a szikszói Rugóláb Akrobatikus Rock'n Roll 
Csoport igazi buli hangulatot teremtett, a produkció nem 
fukarkodott látványelemekben sem. 

Csepregi Éva min-
den mozdulata magával 
ragadó volt, az egykori 
neotonos énekesnő régi 
slágereivel átütő sikert 
aratott.

Köszönet illeti a 
Sajóvámosi Közalapít-
vány tagjait és hozzá-
tartozóikat a szabadtéri 
színpad dekorálásáért, a 
polgárőrséget és a rend-
őrséget a rendezvény helyszíneinek biztosításért, illetve 
a nyolcadikos fiúkat a szórólap terjesztéséért.

Köszönjük minden fellépőnek, résztvevőnek, segítőnek 
az aktív közreműködését, a Polgármesteri Hivatal és a 
Közösségi Ház dolgozóinak nélkülözhetetlen munkáját, a 
konyhás lányoknak a finom tortát, az Önkormányzatnak 
az anyagi erőforrás biztosítását.

Komjáthy Lajosné polgármester,
Sasváriné Szász Tilda
Közösségi Ház vezető
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Az ünnepek színesítik a dolgos hétköznapokat. Ilyen a 
születésnap is, iskolánk számára névadónk, Arany Já-
nos születése napja. Az Arany Napoknak immár hagyo-
mányai vannak közösségünkben - ahogyan egy család-
ban is –, két célt tartva szem előtt: ünnepi hangulatban, 
jól érezze mindenki magát, s hogy évről évre kicsit több 
ismeretet szerezzünk Arany Jánosról.

Feldíszítettük az „ünnepeltet”, iskolát, mely idén 
Pruskóczkiné Berzi Klára keze nyomát dicsérte.

A Diákönkormányzat (DÖK) tagjai megválasztották 
Németi Viktória (7. o.) és Magos Eszter (6. o.)a di-
ákigazgatót és helyettesét. A megnyitón ők, átvették 
Póczos Barnabásnétól az iskola kulcsát, s természete-
sen az igazgatói irodát is. A DÖK a gyerekek javaslatai 
alapján megtervezte és vezetőjük Lukács Ágnes segítsé-
gével, megszervezte a programokat. Tradíció, hogy egy 
„munkanapon” diákok vették át a katedrát, s ők tartották 
az általuk választott tanórákat. Majd jött a Ki mit tud?, 
ahol zene, tánc, vers - és próza valamint kézműves ka-
tegóriákban versengtek a nevezők. A zsűri tagjai (Póczos 
Barnabásné igazgató, Németi Viktória diákigazgató, 
Rőczeiné Jancsurák Judit képviselőnő, Tötös Istvánné 
könyvtárvezető, Bíróné Paul Judit tanítónő) nehéz fel-
adatot kaptak, hiszen értékelniük kellett a produkciókat.

Másnap az alsó tagozatosok csapatokat alkottak, s így 
vetélkedtek egy játékos, sokszínű akadályversenyen. A 
felsősök is csapatokba szerveződtek, s vetélkedtek, va-
jon ki tud többet Arany János életéről, alkotásairól. Majd 
ki-ki kedve szerint választott a programok között. Spor-
tolhatott, társasjátékozhatott, illusztrációt rajzolhatott 
egy Arany János vershez, vagy alkotókedvét élhette ki 
gyöngyfűzéssel, papírvirágok készítésével. Természe-
tesen nincs szülinap ajándék nélkül: mindenki egy Túró 
Rudit és egy banánt kapott. Majd a versenyek győztesei 
vették át megérdemelt oklevelüket és jutalmukat. 
Eredmények kategóriánként:
TÁNC: (tanári felkészítéssel)
I. hely: HAWAI (Fejes Kornélia, Hudi Rebeka, Kossuth 
Laura, Lukács Brigitta)
TÁNC: (egyéni felkészüléssel)
I. hely: ROCK & ROLL (Festő Kornélia, Kovács Dorina, 
Mihók Anna, Rigely Barbara, Skrenya Alexandra, Vanyó 
Írisz)
II. hely: KERINGŐ (Kovács Dorina, Skrenya Alexandra)
II. hely: TÁNCFANTÁZIA (Béres Judit, Tóth Vivien)
III. hely: UTCAI TÁNCOSOK (2., 3., 4. osztályosok)

ARANY NAPOK 2009Három országon átívelő
váltófutás és kerékpártúra

Mint bizonyára már hallották 2007. július 27-én megala-
kult a Vámos Települések Szövetsége (VTSZ).  Az össze-
kapcsolódás alapjául az szolgált, hogy minden település 
vámszedő volt valamikor, nevükben ma is szerepel a „vá-
mos” elő- vagy utótag. Sajóvámos a szövetség tevékeny-
ségében alapító tagként vesz részt.

A VTSZ célul tűzte ki, hogy a „vámos” nevű települé-
seken élő emberek megismerjék egymást, történelmüket, 
hagyományaikat, valamint baráti, kulturális, sport és ide-
genforgalmi kapcsolatokat ápolhassanak egymással. Ép-
pen azért döntöttek úgy, hogy minden évben más- más 
településen megrendezik az Országos találkozót. Ebben 
az évben Vámospércs ad otthont a III. Vámos Települések 
Országos találkozójának.

A Vám és Pénzügyőrség kezdetektől támogatja a kitűnő 
kezdeményezést. A szövetség fővédnöke dr. Nagy János 
altábornagy, a VPOP országos parancsnoka, az EU vám-
szövetségének elnöke. Sajóvámos 2009. május 15-én 
együttműködési megállapodást írt alá a VPOP Észak-Ma-
gyarországi Regionális Parancsnokságával. 

A Vámos Települések Szö-
vetsége és a  Vám- és Pénz-
ügyőrség Atlétikai szakosztálya 
szervezésében idén első alka-
lommal kerül megrendezésre 
a „Vámosok a környezetért” 
váltófutás és kerékpár-túra. A 
480 km-es útvonal három or-
szágot érint, kiinduló állomása 
a szlovákiai Vámosbalog, az 
első magyarországi állomása 
Sajóvámos. A romániai Vámosláz település után a csa-
pattagok Vámospércsre érkeznek a III. országos találkozó 
nyitó ünnepségére 2009. július 4-én. 
A csapattagok érkezésének várható ideje június 29. 
hétfő kb; 17 óra.
Helye: Sajóvámost jelző helységtábla, a Hunyadi utca 
végén.

Kérem településünk lakosait, hogy lehetőség szerint 
minél többen vegyenek részt a kerékpárosok és futók fo-
gadásán, és az általános iskola udvarán megrendezendő 
fogadási ünnepségen, melyen fellépnek óvodás-iskolás 
gyermekeink és a fiatalok tánccsoportja.

Minden kedves „Vámosit”
szeretettel hívunk és várunk!

Vámos Települések
Térképe



ZENE:
I. hely: FOLK – ROCK (Balogh Kinga, Kanalas Fruzsina, 
Kovács Angéla, Kovács Nikoletta, Soltész Alexandra)
I. hely: ZONGORA DUETT (Festő Fédra, Gombkötő 
Edina)
II. hely: FURULYA DUETT (Berki Nóra,
Földeák Boglárka)
III. hely: CIGÁNY DAL (Balogh Fanni)

VERS – PRÓZA:
I. hely: Földeák Boglárka
II. hely: Domoszlai Patrik
III. hely: Bencskó Blanka

KÉZMŰVES:
I. hely: CSERÉPFIGURÁK (Németi Viktória)
I. hely: VIRÁGOK GYÖNGYBŐL (Szabolcsik Andrea)
II. hely: KERESZTSZEMES TERÍTŐ (Poráczki Bettina)
III. hely: Kovács Fanni
III. hely: Rácz Kristóf

Kora este a Ki mit tud? jótékonysági gálaműsora zár-
ta az Arany Napokat. A jelenlévők szavazatai alapján a 
Közönség díjat Balogh Fanni (ének) kapta. Reméljük, 
mindenki jól érezte magát, s megköszönve alapítványunk 
támogatóinak önzetlenségét várjuk a jövő évi születés-
napot!

Lukács Ágnes 
pedagógus
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ERDEI ISKOLA
Szabó Réka 4. o. 

Amikor odaértünk Fónagyságra elhelyezkedtünk a szo-
bákban. Aznap este furcsa volt, hogy nem otthon alszom. 
Minden reggel zenés torna volt és más- más programok 
egész nap. Az erdész Csíger Zsolt nagyon kedves volt és 
sokat túráztunk vele, még éjszakai túra is volt. Nagyon jól 
éreztem magam, ha lehetne jövőre is visszamennék.                                                                
Balogh Fanni 4.o.   

Fónagyságon nagyon nagy kaland volt. A szobák csa-
patokat alkottak, Színes ibolyák, Vadmacskák, Szarvasok 
ezek voltak a nevek. Sok kézműves foglalkozást szervez-
tek a tanár nénik Pl: pólófestés, üvegfestés és kavicsfes-
tés, rajzverseny „A Föld napja” alkalmából. Az erdész bá-
csival vagy 30 km-t gyalogoltunk. Kellett is , mert nagyon 
finoman főztek!
Juhász Enikő 4.o.  

Fónagyságon sokat túráztunk. Volt egy rövid túra 
Mahócára 6km, egy hosszú a barlangos az 12km , és egy 
éjszakai, de a falu Varbó  is 3km-re volt tőlünk. Láttunk 
nyest, őz, rókanyomot és sok érdekes virágot. Jó volt!

KULTURÁLIS HÍREK
Csaplár Vilmos Sajóvámoson
 

2009. május 7-én a Sajóvámosi Művészeti Staféta idei 
második vendége Csaplár Vilmos, a Szépírók Társasá-
gának elnöke volt. Az író a Hitler lánya című – a Kalligram 
Kiadónál április végén megjelent - új regényét mutatta be 
a Kossuth Közösségi Házban összegyűlt hallgatóság 
előtt. A dedikálással és kötetlen beszélgetéssel záruló est 
után az elnök úrral szót ejtettünk sorozatunk történetéről 
és a lehetséges folytatásról. A közösségi ház vendég-
könyvének tanúsága szerint Csaplár Vilmosnak tetszett 
Sajóvámos, és elégedett volt a rendezvény szervezésé-
vel is…
A könyvbemutatóról a Szépírók Társasága honlapján a 
következő fotomontázzsal számolt be. 

 Amennyiben sorozatunk idén is bekerül A KÖNYV 
UTÓÉLETE program támogatottjai közé, 2009 szeptem-
bere és 2010 júniusa között a következő írók, költők ér-
kezhetnek Sajóvámosra: Szabó T. Anna költő (aki Tóth 
Krisztinával és Varró Dániellel a Kerge ABC című gyer-
mekkötet társszerzője), Dragomán György író (akinek 
A fehér király című regénye világsiker, eddig 30 nyelvre 
fordították le), Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő, író 
(akinek tavaly A pecsenyehattyú és más mesék címmel 
„meseátiratai” jelentek meg a Magvető Kiadónál), Spiró 
György Kossuth-díjas író, drámaíró (az Ikszek és a Fog-
ság című nagy sikerű regények szerzője, akinek Csirkefej 
című darabjában Gobbi Hilda élete utolsó emlékezetes 
alakítását nyújtotta) és Garaczi László író (akinek idén 
[?] jelenik meg Arc és hátraarc címmel új regénye).

Budai Ákos 4.0. 
Rendkívül szép volt a táj. A barátaimmal egy mester-

séges tó partján voltunk a ház mellett, amikor szabadidő 
volt. A szobák között verseny vol, amiben mi 2. helyezet-
tek lettünk. Voltunk focizni és játszani is, jelmezverseny , 
rókavadászat , és Ki mit tud ? is,  volt. Egyszóval nagyon 
jó volt! 
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SPORT HÍREK
Szórakozás, munka, tavaszi szezon

A korábbi évekhez hasonlóan idén februárban is meg-
rendezésre került a már hagyományosnak nevezhető 
sportbál, melyen a jelenlévő vendégek ezúttal is remekül 
szórakoztak. A jó hangulat megteremtéséhez a finom éte-
lek és italok mellett hozzájárult Molek Csongor kiváló ze-
néje, valamint a musical énekesek és a táncosok remek 
produkciója. A műsor színesebbé tételének érdekében ifj. 
Váradi Lajos, Szőr István, Nagy Lajos és jómagam meg-
lepetésként egy rövid bohózatot adtunk elő, mely remé-
nyeink szerint elnyerte a közönség tetszését.

EGÉSZSÉGNAP SAJÓVÁMOSON

Immár második alkalommal került megrendezésre a 
Kossuth Közösségi Házban az Egészségnap. A tava-
lyi évben az egészség megőrzésének lehetőségeit az 
egészségügyi intézményeken keresztül vettük számba. 
Az idén szintén az egészség fenntartása volt a cél, csak a 
népi gyógyászat oldaláról megközelítve. Szabó György 
előadást tartott a gyógynövények jótékony hatásairól. 

Egészséges és gyógyulni vágyó hallgató egyaránt meg-
ismerkedhetett a mindenki számára elérhető gyógymód-
okkal. Az elszántabbak azonnal nekiláthattak a kúrának, 
hiszen a helyszínen egyéni tanácsadás után a gyógyteá-
kat is megvásárolhatták. 

További alternatív lehetőségeket próbálhattak ki azok 
az érdeklődők, akik a helyszínen tevékenykedő massző-
rök szolgáltatását igényelték. Akik a hagyományos gyó-
gyításban bíznak inkább, számukra is biztosítottunk lehe-
tőséget. Előzetes állapotfelmérés után (testsúly, testzsír, 
izomtömeg, vízháztartás, vérnyomásmérés), vércukor-

mérésen vehettek részt a jelenlévők. Akinek onkológiai 
vagy sebészeti jellegű problémája akadt, bátran fordul-
hatott Dr. Al-Jazairi A. Baki sebész-onkológus szakor-
voshoz. 

Az előtérben vendégeink egészséges ételeket, teljes 
kiőrlésű péksüteményeket, finomságokat kóstolhattak, 
gyógyteákkal olthatták szomjukat. Akik kedvet kaptak 
ezek elkészítéséhez, a helyszínen megvásárolhatták a 
hozzá szükséges alapanyagokat. 

Az Egészségnapra ellátogató érdeklődők lazíthattak 
ezen a délutánon, képet kaphattak egészségi állapotuk-
ról és egy jó hangulatú programon vehettek részt.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kedves 
támogatómnak, a programban résztvevő szakemberek-
nek, akik önzetlen munkájukkal segítették a sajóvámosi 
lakosok egészségét:

Szabó Györgynek,• 
Dr. Al-Jazairi A. Baki Főorvos Úrnak,• 
Pataki Andrásné asszisztensnek,• 
Gombkötőné Séllei Tünde védőnőnek,• 
Kovácsné Tamás Ilona, • 
Miklós Árpádné kolléganőimnek,• 
Forgács Katalin,• 
Demeter Júlia,• 
Shenon Zeid masszőröknek,• 
Mihók Anna,• 
Magos Eszter tanítványaimnak,• 
a 6. osztályos tanítványaimnak, akik segítettek a • 
rendezvény  lebonyolításában,
a Közösségi Ház dolgozóinak.• 

Lengyel Andrásné
Földeákné Takács Zsuzsa családsegítő

„Ízek háza”
Sok szeretettel várjuk leendő Kedves vásárlóinkat, 
a hamarosan nyíló Ízek házába, ahol:
fagylalt, üdítő, édesség, cukrászsüte-
mény, torta, finom édes-sós péksüte-
mény, kenyér, zsemle, száraztészta, 
széles választékával várjuk Önöket. 

Cím: Sajóvámos, Hunyadi út 2. 
Név: Demeter Júlia, Forgács Katalin



Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni a 
sportbál szervezésében, lebonyolításában nyújtott se-
gítségét, a szép számú felajánlásokat és a tombola- ill. 
jegyvásárlással nyújtott támogatásokat.

A szórakozás után a munkáé volt a főszerep. A tavaszi 
rajtra - részben - az Önkormányzat által biztosított 2008-
as keretösszegből sikerült felújítani a sportpálya öltöző-
jének vizesblokkjait. A zuhanyzó és WC  falai új burkola-
tot kaptak, a padló pedig csúszásmentes járólappal lett 
leburkolva, valamint megújult a vízvezeték rendszer is. 
A burkolási munkákat Tóth Sándor, a vízvezetéki mun-
kákat pedig Kulcsár Róbert és Csontos István végezték. 
Munkájukat ezúttal is köszönjük csak úgy, mint a Gyön-
gyösi családét akik a munkálatokban folyamatos segít-
séget nyújtottak. A tavasz folyamán megújult az épület 
elektromos hálózata is Szegedi Zoltán sportbarátunknak 
köszönhetően. A régi, elavult elektromos vezetékek, kap-
csolók, csatlakozók teljes egészében lecserélésre kerül-
tek, helyettük új, korszerű anyagok kerültek beépítésre, 
szakszerű kivitelezéssel.
A labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja, az időjárás miatt 

egy hét csúszással kezdődött így a szurkolók csak márci-
us 15-én láthatták bajnoki mérkőzésen először a csapatot 
és azt, hogy a felnőtt ill. az ifjúsági gárda, hogyan győzte 
le a Hernádnémeti SE együtteseit. Ezt követően búcsú a 
Magyar Kupától, győzelem Sajósenyén, majd 4 vereség 
és újabb győzelem Szirma együttese ellen. A csapat telje-
sítménye a tavasz folyamán egy picit elmaradt az őszitől, 
de bízunk benne, hogy a csapat felülkerekedik önmagán 
és a felnőtt gárda az 1-8.-ban végez, az ifi csapat pedig 
egy jó hajrával elcsípi a 1-5. hely valamelyikét.

A csapat nevében kívánok mindenkinek jó szórakozást 
a hátralévő mérkőzésekhez és erőt, kitartást az előttünk 
álló feladatokhoz.

Takács Gábor
elnök
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POLGÁRŐR HÍRADÓ

2009. március 29-én  került sor a B.A.Z. Megyei Polgár-
őr Szövetség tisztújító közgyűlésére, a Miskolc Városi 
Rendőrkapitányság épületében. Az éves beszámolóban, 
Csóra György megyei elnök elmondta, hogy a 2008-as 
évben 8 új polgárőr egyesület alakult a megyében. Ezzel 
együtt a 219 egyesület 8324 fő polgárőrt számlál a me-
gyében. 

A 2009. évi feladatok között említette a kistelepülések 
biztonságának a növelését, a környezetvédelemmel és 
az önkormányzatokkal való kapcsolattartás javítását, a 
polgárőrség személyi állományának megújulását az ez-
zel járó „lemorzsolódás” felvállalását és a szakmai isme-
retek bővítését. A személyi állomány „öntisztulásánál” tö-
rekedni kell az újonnan felvett polgárőr elhivatottságára, 
hitelességére és szakmaiságára!

A tisztújítás során, a közgyűlés ismét bizalmat szava-
zott a hivatalban lévő megyei elnöknek és a Sajóvámosi 
Polgárőrség elnökének, mint Miskolc-Észak polgárőr kis-
térségi referensnek. A közgyűlés a munkáját az elismeré-
sek átadásával zárta. 

Oklevelet és jutalmat vehetett át Varga Sándor a 
Sajóvámosi Polgárőrség  vezetőségi tagja is.

Április 18-án tartotta meg tisztújító közgyűlés-
ét az Országos  Polgárőr Szövetség az Országos 
Rendőrfőkapitányság Teve utcai központjában. A B.A.Z. 
Megyei Polgárőr Szövetség Miskolc- Észak referense-
ként részt vett az értekezlet munkájában a Sajóvámosi 
Polgárőr Egyesület elnöke is. A közgyűlés újra Túrós 
András nyugalmazott rendőr tábornokot választotta az 
OPSZ elnökének. Egyebek között elhangzott a „polgár-
őrtörvény” módosításának szükségessége is, a hatéko-
nyabb polgárőri tevékenység érdekében.

A helyi – Sajóvámosi Polgárőrség – a közterületi jár-
őrtevékenységének a bővítésének keretén belül, ismét 
tervezi a közös „rendőr-polgárőr” közlekedési és közbiz-
tonsági akció megvalósítását. Az akció kiterjed a községi 
közigazgatási külterületekre is, különös tekintettel az en-
gedély nélküli illegális fakitermelés felderítésére.

Szokircsák István, polgárőr parancsnok  



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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KEDDEN, SZERDÁN, ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
Június 30. 15.00 Szalvétagyűjtők csereberéje
Július 2. 15.00 Közös óriás aszfaltrajzkészítés az 

iskolaudvaron
Július 7. 18.00 Közös szalonnasütés
Július 9. 15.00 Sorversenyek, kötélhúzás a Kos-

suth téren
Július 14. 17.00 Tánc-és tátikaverseny a szabad-

téri színpadon
Július 16. 16.00 Számháború a Kossuth téren
Július 21. 09.00 Kerékpártúra Edelénybe
Július 23. 15.00 Rejtvényklub gyerekeknek
Július 28. Strandolás
Július 30. 17.00 Üvegfestő játszóház a Kossuth 

téren

Szerdánként 15.00 órától bábszakkör.

Szeretettel várunk minden gyereket!

DALIKÁT 8 JÁTSZÓTÉR

Továbbra is gyűjtjük a 
DELIKÁT VONALKÓDO-
KAT egy minimum 5 millió Ft 
értékű európai szabványok-
nak megfelelő játszótérre. 
Ne hagyjuk ki a kínálkozó 
lehetőséget, FŐZZÜNK 
EGYÜTT JÁTSZÓTERET 
SAJÓVÁMOSNAK!  A 
nyereményjáték augusz-
tus 15-ig tart. Gyűjtőhe-
lyek: Unio Coop bolt, Közösségi Ház, Iskola, Óvoda, 
Fodrászat-Kozmetika-Szolárium szalon, Háziasszonyok 
boltja, Oroszné Kerékgyártó Beáta forászüzlete, Zöldség-
Gyümölcs bolt, Tanácsadó.

SZÜNIDŐS PROGRAMOK
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Tisztelt Szülők és Gyermekek!
A tavalyi évhez 

hasonlóan idén is 
szervezünk nyá-
ri napközis tábort a 
településen élő ál-
talános iskolás korú 
gyermekek részére. 
A programok között 
szerepel: kirándulás 
Bükkszentkeresztre, 
a Varbói Fónagyságra és a tóhoz vagy a Harsányi Ka-
landparkba / a gyermekek kívánsága szerint döntjük el 
/, közös főzés, közös fagyizás, kézműves foglalkozások, 
sportversenyek, arcfestés, gyöngyfűzés, és tábortűz a 
tábor zárásaként szalonnasütéssel egybekötve. 
A tábor időtartama: augusztus 10-14-ig, minden nap 
10.00 órától 16.00 óráig, kivéve a kirándulás napját, 
amikor az indulás hamarabbi időpontban történik.
Jelentkezni 2009. július 17-ig lehet a helyi Család-
segítő Szolgálat irodájában / Kossuth Közösségi Ház, 
alagsor / ügyfélfogadási időben.
A részletes programot és a költséget a jelentkezési lap 
tartalmazza majd.
Kérem, hogy hozzák magukkal a gyermek TAJ kártyáját, 
hogy fénymásolatot tudjunk róla készíteni.
Minden érdeklődő gyermeket szeretettel várunk!!!
                                                                                         

Deliné Jancsurák Zsuzsa
Földeákné Takács Zsuzsa családsegítők

Atherton, Peter: Aloe vera: a gyógyító növény
Bartos Erika: Anna  Peti és Gergő: családi 
fészek, - süss fel, nap!
Blount, Trevor: Pilates-módszer
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnő naplója: 
Hercegnő a szakadék szélén 8 r., Mindörökké 
hercegnő 10 r.
Christie, Agatha: Ferde ház
Csaplár Vilmos: Hitler lánya, Igazságos 
Kádár János 
Csináld magad: ház körüli építőmunkák kézikönyve
De la Cruz: Beach girl 2.
Dragomán György: A fehér király 
Kemény István: Kedves ismeretlen
Königstein, Thomas: Az energiatakarékos építkezés kézikönyve
Meyer, Stephenie: Twilight
Müller Péter: Varázskő
Porter, Eleanor H: Az élet játéka
Scarry, Richard: Egyszer volt Tesz-vesz Városban, Légi parádé Tesz-
vesz Városban
Scott, Michael: Az alkímista, A halottidéző

AJÁNLÓ FOLYÓIRATOKBÓL
Ifjúsági Magazin - fiatalok lapja
Magyar Burda - divat&stílus
Nők Lapja konyha - gasztronómia
Szép Házak - lakáskultúra
Szivárvány – gyermekmagazin


