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BOLDOG ÜNNEPEKET
Mária öröme (részlet)
„Amikor majd a karácsonyfa
Gyönyörű ajándékokkal teli,
S szíved az ünnep igazi
Értelmét sehogy se leli.

Gyújts egy gyertyát, 
s ahogy a fénye árad szerteszét, 
Megértheted akkor, 
Jézus, feléd áradó szeretetét.

Ne várj! Nyisd ki hát, 
A szíved ajtaját!

S meglátod, megérzed, akkor, 
A karácsony igazi varázsát.” 

Czibere Tünde

Polgármester köszöntője

Karácsony közeledtével min-
den ember lelkében  be indul egy 
kis motor, ami arra  figyelmezteti 
tulajdonosát, hogy készüljön az 
év legszebb, legcsodálatosabb 
ünnepére.
Szívünkben remény és várako-
zás.

Remény, hogy ismét együtt 
lesz a család, hogy a meleg-séget és fényt árasztó 
gyertyagyújtásnál minden szerettünk jelen lesz, és a csa-
lád egységét jelentő almából mindenki vehet. Minden 
ember két közösséghez tartozik. Első és legfontosabb a 
család, ahol szeretet és semmi máshoz nem hasonlítható 
boldogságot talál.

Ehhez az szükséges, hogy megteremtsük önmagunk-
ban az öröm légkörét, melyből a szeretet táplálkozik, mert 
szeretet nélkül nincs élet, s akit nem szeretnek, érzelmi-
leg belepusztul a szeretet hiányába. A másik nagy közös-
ség az a település, ahol az otthonunk, a védelmet és biz-
tonságot nyújtó lakóhelyünk van. Az a közösség, mellyel 
mindennapjainkat éljük, de nem mindegy, hogy hogyan.

Figyeljünk egymásra, segítsük egymást, különösen 
azokat, akik egyedül élnek. Egy ilyen településen mint a 
miénk, karácsonykor nem lehet könnyes szemű ember, 
nyissuk ki ajtaját és kívánjunk neki áldott ünnepet, hiszen 
karácsony üzenete az, hogy soha nem vagyunk egyedül.

Én pedig azt kívánom magunknak, hogy olyan legyen 
közös karácsonyi ünneplésünk, az asztalunk és étkezé-
sünk, hogy testünket –lelkünket felkészíthessük a követ-
kező évre.

Örüljünk tehát az ünnepnek, mert aki nem tud ünnepel-
ni, annak az embernek hiányzik valami az életéből. 

Az ünneplés ritka művészetét a családnak, a közössé-
geknek ápolni kell, és átadni a következő nemzedéknek. 
Csak így lesz maradandó gyermekünk életében az ün-
nep.

Áldott karácsonyt és reményteli
új esztendőt kívánok!

Komjáthy Lajosné polgármester

MINDENKI KARÁCSONYA

Kedves Sajóvámosiak !
Az előző évek hagyományainak megfelelően szeretettel 
meghívom Önöket a Kossuth Közösségi Házban meg-
rendezésre kerülő Karácsonyi Ünnepségünkre, ahol 
lelkiekben felkészülünk az ünnep fogadására, és együtt 
töltjük a Szent Este előtti délutánt. 
A közös ünneplés reményében várom Önöket 2009. 
december 22.-én 17 órára.

Komjáthy Lajosné polgármester
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Képviselő-testületi ülés
Június

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a június havi ülésén fogadta el a 6/2009. (VI.30.) 
rendeletét, mely a szabadban való tüzelés, illetve a tar-
ló- és a növényi hulladék égetés szabályairól  szól.A 
rendelet 1. §.-a rögzíti, hogy szabadban tüzet gyújtani, 
tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az 
a környezetére tűz- és robbanás veszélyt ne jelenthes-
sen. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberen-
dezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, 
vagy ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani.
Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának 
helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszerelést kell 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetve eloltható. 

A 2. §.-a rögzíti az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályokat. A mezőgazdasági termelés so-
rán keletkező növényi hulladék (avar és kerti hulladék) 
ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gon-
doskodni. A növényi hulladékot a tűzvédelmi előírások 
betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban 
égethető el. Égetést kizáró körülményeknek kell tekinteni, 
ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el.

Kerti Hulladékot égetni október 15-től - november 15-
ig és április 15-től -május 15-ig szélcsendes időben 
lehet.

Ezen időszakon kívül növényi hulladék égetése csak 
rendkívüli esetben és a polgármester asszony engedé-
lyével lehet.
Tilos növényi hulladék égetése hivatalok, egészség-
ügyi – és gyermekintézmények kulturális intézmé-
nyek, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környeze-
tében, az intézmény működési ideje alatt. 

Aki ezeket a szabályokat megszegi szabálysértést 
követ el, és ellene önkormányzati rendeletbe ütköző 
szabálysértési eljárás indítható, és harmincezer fo-
rintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Képviselő-testületi ülés
Augusztus

A képviselő-testület az augusztusi ülésén fogad-
ta el a 2009. évi félévi költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámolót. Az önkormányzat féléves gazdálkodására a 
takarékosság jellemző, a teljesítés időarányos volt.

Sajóvámos Község Önkormányzata az augusztusi 
ülésén döntött a 2009/2010. évi beiskolázási segélyek 
kiosztásáról.

A képviselő-testület figyelembe vette a szülők iskola-
kezdéssel járó nehéz anyagi terheit, melyen igyekezett 
enyhíteni, ezért az alábbiak szerint részesítette támoga-
tásban az érintetteket: 

ÖNKORM Á N Y Z AT I  H Í R E K - Sajóvámosi Arany János Általános Iskolába járóknak, 
valamint azoknak a gyermekeknek, akik egészségügyi ok 
miatt más település általános iskolájába járnak 7.000,-Ft/
fő,

- a középiskolásoknak 8.000,-Ft/fő, 

- a főiskolások, egyetemistáknak 10.000,-Ft /fő beiskolá-
zási segélyt  nyújtott. 

Az óvodás korú gyermekek, akik 2009. október hónap-
ban a helyi óvodai létszámban szerepeltek, 4.500,- Ft ét-
kezési támogatásban részesültek. 

Az idei költségvetési előirányzat még lehetővé tette szá-
munkra, hogy jövedelemvizsgálat nélkül részesítsünk 
minden érintettet támogatásban.

357 gyermeket részesítetünk segélyben, óvodai és 
étkezési támogatásban, öszesen 3.051.000,-Ft-tal.

2010. évben a központi elvonások, az önkormányzati 
finanszírozás csökkentése  miatt már nem biztos, hogy 
élhetünk ezzel a lehetőséggel. 

Az önkormányzatok csak az alapfeladataikra fognak kap-
ni támogatást, ezért – ha figyelembe vesszük az egyre 
növekvő működési kiadásainkat, az energia árak emel-
kedését - nehezebb év elé nézünk. 

A beadott pályázatainkról szeretném tájékoztatni a tisz-
telt olvasókat:

Május hónapban a Közösségi Ház eTanácsadó szol-
gálat működésére, és a széles sávú internet haszná-
latára 992.000,-Ft-ot nyertünk. 

Az önkormányzati étterem felújítására, több pályázatot 
is benyújtottunk, bízunk abban, hogy sikerül a Szőke kas-
tély állagmegóvása érdekében valamelyiken forrást 
elnyernünk.

A Magyar Turizmus Zrt. Által kiírt Virágos Magyaror-
szágért Környezetszépítő Versenyen  a Virágzó Magyar 
Kertkultúráért Alapítvány Külön Díját nyerte el a tele-
pülés , és a vele együtt járó  100.000,-Ft - ot a 2009. évi 
versenyben elért  kiemelkedő teljesítményért . 

Bizonyára észrevették, hogy új arcot kapott a Polgár-
mesteri Hivatal, és annak környezete. A szegéllyel ellá-
tott, felújított aszfaltos út és a közhasznú dolgozók által 
ültetett árvácskák szép, esztétikus környezetet biztosíta-
nak az önkormányzat középületeinek.
A parkosításhoz a sok szép árvácskát Ár Imre és felesé-
ge, Petercsák Mária adományozta önkormányzatunk ré-
szére, melyet minden sajóvámosi lakos nevében ezúton 
is köszönök.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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A Munkácsy utca felújításával egy időben elkészült a 
„Lógerosi” híd melletti útszakasz aszfaltozása is, mely-
nek következtében megszüntetésre került az útsüllyedés, 
és esős időben „száraz lábbal” lehet átkelni ezen a sza-
kaszon is.
A Munkácsy utca és a Béke utca felújítása önkormányza-
tunk saját pénzeszközéből valósult meg, melynek teljes 
összege 5.300.000,- Ft. 

Örömmel adok róla hírt, hogy az  FVM által kiírt Integ-
rált Közösségi Színtér pályázaton Sajóvámos elnyerte 
az  IKSZT címet.

Ez azt jelenti, hogy bővülhet majd a Kossuth Közösségi 
Ház szolgáltatói köre, az e Magyarország Pont (informá-
ciós társadalom), a Tanoda program, a Civil szervezetek 
találkozói. Lehetőséget kapunk a technikai eszközök kor-
szerűsítésére (számítógép,hangtechnika, bútorok vásár-
lása).

Az első fordulón sikeresen túl jutottunk, és beadtuk a 
második fordulóra is az elképzeléseinket, ezt már a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal fogja elbírálni. 
Ezzel a pályázattal a Közösségi Ház tetőszerkezetére 50 
millió forintot igényeltünk, és várjuk az eredményhirde-
tést. ( 2010. tavasza)    

Az Általános Iskola informatikai pályázatára
693.000,-Ft -ot nyertünk.   

Pályázatot nyújtottunk be a Borsod-Torna-Gömör 
Leader Közösséghez a Vidékfejlesztési Alapra.  A pályá-
zat formai és tartalmi szempontból megfelelt a kiírásnak. 
E pályázat keretében céloztuk meg a már régóta várt 
játszótér és pihenő park megvalósítását. Sajnos nem-
régiben értesültünk arról, hogy nem nyertünk. Mivel a 
játszótér és a közpark minden sajóvámosi lakos régóta 
dédelgetett vágya, a képviselő-testület döntése alap-
ján saját erőből  megvalósítja  azokat.

Az ÚMFT keretében az óvoda akadálymentesítésé-
re beadott pályázatunk sikerült, és nyertünk tizennégy 
millió forintot.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetést meg-
alapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. 
évi  CIX törvény több törvény módosítása mellett, va-
lamint Záró rendelkezéseiben módosítja a szociális 
igazgatásról s szociális ellátásokról szóló 1993. év III. 
törvény 33-37 §-ának több bekezdését, amely az aktív 
korúak ellátásának főbb szabályait érinti.
A fenti törvény ezen bekezdései 2009. november 15. 
napjától, illetve 2010. január 1-től hatályosak.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

2009. november 15-től :
Egy családban egyidejűleg  RÁT-ra (Rendelkezésre Ál-
lási Támogatás) csak egy személy lehet jogosult.
Amennyiben 2009. november 14-én egy családban két 
személy is RÁT-ra jogosult, nyilatkozni kell, hogy a csa-
ládból melyik személy kapja majd továbbra is a RÁT-ot, a 
másik személyét 2009. december 31-ével meg kell szün-
tetni.

Nagy örömet jelentett számunkra, hogy a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet keretében Sajóvámos Köz-
ség lakói ebben az évben immár második alkalommal 
részesülhettek élelmiszer segély csomagban, melyet 
ezúton is köszönünk.

Az EU Élelmiszersegély program keretében 477 személy 
kapott élelmiszer csomagot az alábbiak szerint:

liszt/kg cukor/kg tészta/kg keksz/kg
420
nagycsomag 2.100 1680 630 302,4

45 kiscsomag 225 180 22,5
1 kiscsomag 7 5 2
1 kiscsomag 8 5 2,5
10 kiscsomag 60 50 15

Össz: 477 2400 1920 672 302,4

Tisztelt Sajóvámosiak!

A Bódva Közmű Kft. értesíté-
se szerint egyre gyakoribbak a 
szennyvízhálózaton a dugulások, 
melyek oka elsősorban az, hogy 
nem megfelelő anyagok kerülnek 
bele a rendszerbe (rongy, pelen-
ka, stb;)

A Kft. a közműtérképen fogja el-
lenőrizni a rendszer használatot, és azokkal a lakosokkal 
szemben, akik fentieket elkövetik, eljárást indítanak.
A következmények elkerülése érdekében kérjük a Tisz-
telt Lakosságot, hogy szíveskedjenek tartózkodni a 
fölöslegessé váló anyagok szennyvíz rendszerbe tör-
ténő bedobálásától. 

* * *

* * *

FIATALOKAT A NÉPDALKÖRBE
Örömmel és szívesen venné Népdalkörünk az olyan fi-

atal vagy idős személyek jelentkezését, akik a népdalokat 
kedvelik, szeretnek énekelni- főleg közösen énekelni- és 
bővítenék létszámunkat. Ismert okok miatt sajnos létszá-
munk lecsökkent és most- közel tíz év után- szeretnénk 
létszámot bővíteni.

Természetesen ez idő áldozattal is jár: a hetenkén-
ti próbák mellett a fellépések egyfajta elkötelezettséget 
is jelentenek, de saját tapasztalatból is mondhatjuk: az 
éneklés öröme, szeretete kellemes és hasznos kikapcso-
lódást jelent mindannyiunk számára.

Sajóvámosi Népdalkör
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A fellépő együttesek műsorát a Sajóvámosi Népdalkör 
előadása zárta. Az ilyenkor szokásos és jelképes ajándék 
átvétele után a népdalkörök tagjai ismét felsorakoztak, 
és ha lehet még vidámabban visszaindultak iskolánkba, 
hogy aztán fehér asztal mellett megbeszéljék a délelőtti 
eseményeket. Ismételten rájöhettünk, hogy drága  anya-
nyelvünknek mennyire csodálatos és gazdag világa van! 
Dalos kedvű társaság lévén természetesen egy-egy ked-
ves nóta, vagy dal is előkerült a „poharak aljáról” és szív-
ből jövően felhangzott.

Köszönet a Sajóvámosi Népdalkör nevében mindazok-
nak akik sikeressé tették találkozónkat és egy felejthetet-
len, szép napot ajándékoztak:- mindnyájunk örömére.

A festői környezetű Nagybarcán már másodján jártunk. 
A falut bejáró és felvonuló együtteseket sokan várták és 
tapsolták meg. A 16 tagú női kórus első alkalommal ren-
dezett dalostalálkozót, melyet ígéretük szerint: több is 
követ.

A Heves megyei Vámosgyörkre szólt a meghívónk 
október 10-én, mely Énekkari Találkozó és Verseny volt 
egyben. A 13 műsort adó népdalkör és kórus között hall-
hattunk és láthattunk Romániából és Szlovákiából érke-
zett egyházi kórusokat, nyugdíjas népdalköröket és isko-
lai énekkarokat is.

A Vámos Települések Szövetsége rendezésében lét-
rejött találkozó már a második volt, amelyen 250 énekes 
lépett színpadra. Népdalkörünk ezen a megmérettetésen 
csak 10 fővel tudott színpadra állni, mert betegségek 
akadályozták a többiek résztvételét. Ezen a találkozón 
neves, országosan is jegyzett kórusok is szerepeltek, 
akik népdalfeldolgozásokat énekelnek már. A kilencedik-
ként színpadra szólított együttesünk szépen és sikeresen 
adta elő műsorát.

A négy tagú szakmai zsűri ez alkalommal „Ezüst Fo-
kozat” elismerésben részesítette népdalkörünket. Örö-
münket fokozta hogy a VTSZ különdíját a Sajóvámosi 
Népdalkör érdemelte ki!

Köszönjük szakmai vezetőnk, Orosz Zsoltné énekta-
nárnő lelkes és odaadó munkáját, aki újabb és újabb da-
lok tanulására ösztönöz bennünket.

Csiszár József          

Népdalkörünk Debrecenbe, az ország egyik legszebb 
városába kirándult október 4-én. Az egy napos kirándu-
lásra szánt időt nagyon be kellett osztani, hogy a lenyű-
gözően sok látnivaló közül néhányat megismerjünk.

Megérkezésünk után először a Nagyerdőn található és 
1912-ben alapított Debreceni Egyetemet néztük meg. A 
neobarokk épületet csodálatos park övezi: prédikátorok 
alakjaival, szobrokkal -és hatalmas méretű szökőkúttal- 
mintegy kiegészítve. Falai között a magyar irodalom és 
kultúra legkiválóbbjai tanultak.

Ha már egykori fővárosunkban jártunk (1849-ben és 
1945-ben Debrecen Magyarország fővárosa volt), akkor 
természetesen belátogattunk a Kossuth téren álló Refor-
mátus Nagytemplomba   is, ami   nem mellesleg     Deb-
recen jelképe is.

Az 1805 és 1822 között épült templomot többször 
helyre kellett állítani. Ott jártunkkor bibliai makette-

EGY KIRÁNDULÁS MARGÓJÁRA

SAJÓVÁMOSI NÉPDALKÖR FELLÉPÉSEI
különdíj fényében

Népdalkörünk október közepéig közel 20 fellépésen 
szerepelt. Sok meghívást kapunk a különböző feszti-
válokra, dalos találkozókra és esetenként nem is tu-
dunk mindegyiken részt venni.

Év eleje rendszerint az Ökumenikus Istentiszteleten 
való énekléssel kezdődik. Tavasz közeledtével a progra-
mok sűrűsödnek, de igazából a nyár második fele a talál-
kozók és fesztiválok időszaka. 

Március 8-án a görög- katolikus templomban 
Ikonoztázion szentelésen voltunk jelen, ahol áldozási idő 
alatt énekeltünk. Felejthetetlen és felemelő érzés volt!

A 25 éve alakult népdalkört köszönthettük 
Hernádnémetiben - neves együttesek társaságában. 
Szent István – napi ünnepélyünket – egy a lelket is meg-
rázó tragédia árnyékolta be -,   ezért  ez  alkalommal 
egyházi énekeket mutattunk be.

Bányászok ünnepén vettünk részt  Ormosbányán, 
mely első alkalommal falunap is volt. A 12 együttes mind-
egyike énekelt egy-egy bányászokat éltető dalt vagy in-
dulót.

Szeptember 19-én rendeztük meg a  dalostalákozókat, 
melyre 7 népdalkört hívtunk meg. Így láthattuk és hallhat-
tuk – többek között – a Gesztelyi, a Nyékládházai és a 
Nagybarcai Népdalkört is. Nyárra emlékeztető időben ér-
keztek az együttesek iskolánk udvarára. A szíves fogad-
tatás után felsorakozva indult a díszes ruhába öltözött 
menet a Kossuth Közösségi Házba. A vidám énekese-
ket már érdeklődők várták és tapsolták meg. Kedves kis 
műsorral kezdődött találkozónk: az óvodások köszönté-
sét az iskolások előadása követte. Műsoraikkal most is 
sikert arattak.

A délelőtt legcsodálatosabb hangú előadója Kántor 
Boglárka IV. osztályos miskolci tanuló volt, aki szólóéne-
kével, tiszta csengő hangjával elbűvölt mindannyiunkat. 
Az ifjú énekesnő pedig nem más, mint Orosz Béláné 
– népdalkörünk egyik tagjának – unokája. Jövőnk re-
ménységeit népdalkörünk vezetője, Orosz Zsoltné kérte 
színpadra, aki a továbbiakban is ellátta a műsorvezetői 
tisztséget.

A népdalkörök tagjait Komjáthy Lajosné polgármester 
asszony köszöntötte, aki megköszönte, hogy a népdal-
körök jelenlétükkel megtisztelték településünket, bízva 
abban, hogy a közös együttlét és a népdal szeretete kö-
zelebb hoz bennünket egymáshoz.

A folytatásban a népdalköröké volt a színpad, akik az 
őszi alkalomhoz illő népdalokat, tréfás nótákat énekeltek.
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A Bekecsi Görög Katolikus Egyházközség szervezé-
sében utaztunk hittanos táborba Sajóvámosra. Minden-
ki más érzelmekkel érkezett: szülők kedvéért, örömmel, 
zárkózottan, nyitottan, kíváncsisággal, alig várva…
Hétközben olyan elfoglaltságaink voltak, amilyenek más-
hol nem igen adódnának:
Kézműveskedni ma már minden táborban szokás. Csotki-
kötést viszont, és a hozzá tartozó imádságot nem tanítják 
máshol…

Versenyezni mindenki szeret. Ám nem mindegy, hogy a 
hírességek párkapcsolatáról, vagy magyarságunk, hitünk 
és Egyházunk értékeiről szólnak-e a kvíz-kérdések…
Ahogy az sem, milyen dalok, történetek, beszélgetések 
hangzanak el a tábortűznél.

Közöttünk olyanok is voltak, akik még belülről nem is 
láttak kondi-termet. Köszönet, hogy ki is próbálhattuk!
Sport nélkül elképzelhetetlen iskolás gyerekek együttléte, 
de mennyire más, ha ez párosul a helyi, (jelen esetben) 
sajóvámosi hittanosokkal való ismerkedéssel: liturgia 

Rólunk írták: BARÁTSÁGOS FALU

ket és szentföldi festmények kiállítását néztük meg.
Kirándulásunk fő célja a Déri Múzeum látogatá-
sa volt, mely  1926- 1928 között épült. A vélet-
len egybeesése lehetett csupán, hogy a Múzeu-
mok Őszi Fesztiváljának mi is részesei lehettünk.

A múzeum méltán világhírű és legimpozánsabb 
festményei a Munkácsy Teremben vannak kiállítva. 
A Krisztus- trilógiája három nagyméretű festmény-
ből áll: a Krisztus Pilátus előtt 1881- ben, a Gol-
gota 1884-ben, az Ecce Homo! 1896-ban készült.
Idegenvezetőnk részletes magyarázatával megismerhet-
tük a képek történetét és kalandos, viszontagságos út-
jait is. A három festmény közül az Ecce Homo! már az 
1930-as évektől itt található, a másik két kép az 1990-
es években érkezett Debrecenbe. Így közel 100 évvel a 
megfestésük után találtak egymásra a Déri Múzeum falai 
között. Az elmondottak és látottak hihetetlen élménnyel 
gazdagítottak mindannyiunkat.

Tovább folytattuk múzeumi látogatásunkat, melynek 
során gazdag régészeti, vallás-és helytörténeti relikviá-
kat csodálhattunk meg. Abban könnyen  egyet értettünk, 
hogy  a  három szinten kiállítottak megtekintésére sokkal 
több időt kellett volna fordítani.

A felejthetetlen látnivalók után tovább folytattuk utun-
kat. A kellemes, őszi napsütésben járva feltűnt a belváros 
nyugodtsága, a hangulatos teraszok, és a kerámia szö-
kőkutat övező virágos parkok szépsége, sokszínűsége. 
A Nagyerdőben tovább járva (amelyik hazánk legelső 
védett területe) délután felkerestük a 2003-ban épült új 
fedett Mediterrán Élményfürdőt. A gyógyító víz kellemes 
hatása valóban élmény volt mindannyiunk számára.

Ha csak érintőlegesen is, de volt alkalmunk látni a Vi-
dámparkot, az Állatkertet és természeten a neves futball-
csapat stadionját is. A vendégcsalogató vidéki nagyvá-
rosban jó volt kirándulni, egy szép és  kellemes napot ott 
tölteni.  

Élményekben gazdagon, kicsit talán fáradtan, de vidá-
man, énekelve jöttünk haza a cívis városból-, a számunk-
ra kedves falunkba.

Csiszár József 

után mértük össze erőnket, azután ettünk-ittunk, beszél-
gettünk. (Lesz folytatás!) Mindkét rítusú közösség úgy fo-
gadott el miséjére, mintha öröktől oda tartoznánk!

Más táborokban is szerveznek túrát, kirándulást. Csak-
hogy sehol sem nevezik azt zarándoklatnak. Sőt, e kifeje-
zést, főként a különbséget, már megmagyarázni sem tud-
ja mindenki. Mi Sajóvámosról átvágtunk a hegyen, hogy a 
pálfalai kegyképnél Parakliszt végezhessünk. Itt feladatul 
kapták a fiatalok, hogy emeljenek ki egy-egy gondolatot a 
szertartásból. Gyönyörű volt a végén a beszélgetésünk a 
„keresztények megszégyenülhetetlen Pártfogójáról”!
Sajóvámoson egyszerű körülmények között, de gyönyö-
rű és barátságos falucskában nagyszerű élményekre tet-
tünk szert!

Más-más érzéssel érkeztünk, azonban mindannyian 
ugyanazzal távoztunk:
Nagyon jól éreztük magunkat. Sajóvámos egy barátsá-
gos falu!

Orosz Rita

ERDÉLYBEN JÁRTUNK

Református gyülekezetünkből erdélyi körúton vettünk 
részt tizennyolcan, október 19-23 között Szabó Zoltán 
lelkészünk vezetésével.

Parajd székhellyel négy égtáj felé, közel 2.200 km-t 
megtéve szemet gyönyörködtető látványban nyargaltunk 
szebbnél- szebb tájakon. Esténként hazaérve finomabb-
nál- finomabb ételekkel várt háziasszonyunk Erzsike 
néni, akinek szeméből sugárzott a szeretet. Megcsodál-
tuk a parajdi sóbányát, amit már a rómaiak is műveltek.
Korond a fazekasmesterek székhelye.

A Bucsin tetőn át Gyergyószentmiklósra hol télben, hol 
kora őszben utaztunk, majd a Gyilkos tavat és a Békás 
szorost látogattuk meg. A Gyimeseken át eljutottunk az 
ezer éves határhoz. Fejet hajtottunk és nemzeti színű 
szalagot kötöttünk az 1848-as hősök emlékmüvénél.

A Békás tó partján 43 km-t utazva csodáltuk hol kes-
kenyebb, hol hatalmas vízfelületét a kanyargosabbnál 
kanyargósabb utakon.
Marosvásárhely érintésével Nagyváradon át, lelkünkben 
feltöltődve a sok élménnyel szerencsésen hazaérkez-
tünk.
Mindenkinek kívánom, hogy legyen része ezekben a fe-
lejthetetlen élményekben!

Tóth Sándor
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Ez év augusztus 01-én, szombaton zajlott le a 
Sajóvámosi Polgárőrség személyi állományának 2009. 
évi közösségi kirándulása. Az egész éves közterületi pol-
gárőr szolgálatok között ezen az egy napon nem a köz-
feladat ellátással foglalkoztak polgárőreink, hanem közös 
beszélgetéssel, fürdőzéssel és pihenéssel töltötték el a 
napot.

B-A-Z Megyei Polgárőr Nap lebonyolítására került sor 
augusztus 15-én a Szikszói Városi Uszoda területén.

A rendezvényen részt vevő és felsorakozó megyei 
polgárőrségek között ott volt a Sajóvámosi Polgárőrség 
Egyesülete is, méltón képviselve településünket. A meg-
jelent prominens vendégek, rendőrtábornokok közül dr. 
Ódor Ferenc a megyei közgyűlés elnöke méltatta a pol-
gárőri munka jelentőségét és szükségességét. A vezetői 
értekezleten szó volt a Polgárőrség munkáját hatékonyan 
elősegítő jogi és önvédelmi eszközök rendszerbe állításá-
ról, a polgárőrtörvény ezzel kapcsolatos módosításáról. A 
hivatalos rendezvény végén sorra kerülő jutalmazások-
nál – többek között – dicséretben és jutalomban részesült 
Stefán Antalné sajóvámosi polgárőr is.

Polgárőrtörvénnyel kapcsolatos változások 
1. Megerősített együttműködési kötelezettség a rendőr-
séggel. 
2. A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben gáz-
spray-t használhat, amelyet csak a szolgálati feladatok 
ellátása során tarthat magánál, egyébként le kell adnia 
a polgárőrszervezetnek. Gázspray-t a polgárőrszervezet 
igényelhet a rendőrségtől.
3. Új rendelkezés, hogy a polgárőr jelzőőri feladatot láthat 
el a közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés 
zavartalanságának biztosítása érdekében, valamint az 
óvodák és általános iskolák közvetlen közelében a gyer-
mekek úttesten történő biztonságos átkelésének előse-
gítése érdekében. E körben szabályozásra kerül, hogy 
hogyan irányíthatja a forgalmat a polgárőr (nappal jelző-
tárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 
piros fényt adó lámpával).
4. A polgárőrség a rendőrséggel való együttműködés ke-
retében részt vehet a körözött gépjárművek azonosítá-
sában (találat esetén haladéktalanul értesíti a rendőrsé-
get). A polgárőr jogosult e körben a gépjármű adatainak 
– térítésmentes – igénylésére a körözési nyilvántartásból 
(személyes adatok igénylésére nem kerül sor).
5. Új rendelet készül a polgárőrök szakmai ismereteinek 
bővítésében való közreműködés rendőrségi feladatairól.
Ezen változások 2009. szeptember 1-től léptek életbe.

Szokircsák István polgárőr parancsnok

POLGÁRŐR HÍRADÓ

Október 23-a magyar történelemben a bátorság, a győ-
zelem és a diadal napja. Olyan nap ez, amely más nem-
zetekben is felébresztette a szabadság reményét. Közsé-
günkben a Hősi emlékműnél rendezett megemlékezésen 
a forradalom és szabadságharc 53. valamint a 3. Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 20. évfordulóját ünnepeltük. 
Komjáthy Lajosné polgármester asszony ünnepi kö-
szöntőjében méltatta az 56-os hősöket, akik az elnyomó 
hatalommal szembeszállva hősiesen felléptek a magyar 
nép demokratikus jogaiért és szabadságáért. Emlékezett 
a forradalom azon áldozataira, kiknek egyetlen fegyverük 
a hazaszeretet volt, s akkor sem törtek meg a hatalom 
előtt, amikor vér „áztatta” arcukat.

Kaló János római katolikus esperes-plébános és Mo-
solygó Tibor görög katolikus parochus ünnepi beszédük-
ben bátorságra, összetartásra, reménykedésre biztatta a 
hallgatóságot. Nyújtsuk egymásnak jobbunkat, fogjunk 
össze, hiszen csak együtt teremthetünk egy boldogabb 
és szebb jövőt. Ezt követően az Arany János Általános 
Iskola tanulóinak műsora következett. Szavalataikban 
felidézték a korabeli eseményeket, a magyar nép kö-
veteléseit, méltatták az ifjúság bátorságát, hősiességét.
Iskolánk énekkara egy megzenésített verssel megidézte 
az 56-os eseményeket. A Sajóvámosi Népdalkör egy 
szép, hazafias dalt adott elő. Az ünnepség a hősök tisz-
teletére állított emlékmű koszorúzásával fejeződött be. 
Községünk intézményvezetői, az ifjúság képviselői és 
Sajóvámos lakói rótták le kegyeletüket és helyezték el a 
megemlékezés virágait. 

„Ma értetek szól a harang, a lélek harangja, 
ma értetek szól a fohász egy nemzet ajkán,
ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses,
ma néktek szól az ifjúság lelkesedése,
ma rátok emlékezünk, s fájón ünnepelünk.”   

Takács Mária

OKTÓBER 23-i  MEGEMLÉKEZÉS
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Bajnokság zárása
A Kisbíró legutóbbi számának 

megjelenése óta befejeződött 
a labdarúgó bajnokság Megyei 
II. osztály Közép csoportjának 
2008/2009 – es szezonja, mely-
ben a sajóvámosi labdarúgó 
csapat a korábbi évekhez ha-
sonlóan, most is eredményesen szerepelt. A felnőtt csa-
pat, 40 megszerzett ponttal a 8. helyen, az ifjúsági U19-
es csapat pedig 56 ponttal a 4. helyen végzett. Tetszetős 
mérkőzéseket játszva eredményesen szerepelt a serdülő 
csapat is mely a jóval erősebb és nagyobb lehetőségek-
kel rendelkező Putnok, MVSC, Múcsony csapatai mögött 
a 4. helyet szerezte meg. A bajnokság befejeztével a csa-
pat egy jó hangulatú bulival búcsúzott a 2008/2009 – es 
évadtól, mely a külső pincéknél volt megtartva.

Öltőző, zuhanyzó  felújítás
A bajnokság befejeztével tovább lehetett csinosítani az 

öltöző épületét, melynek révén
Körmöndi László sportbarátunk anyagi támogatásának 
és munkájának köszönhetően a zuhanyzó helyiség ál-
mennyezettel lett ellátva. Ezzel befejeződött a zuhanyzó 
helyiség év elején megkezdett felújítása, aminek ered-
ményeként most már kulturált körülmények között zuha-
nyozhatnak mind a hazai mind, pedig a vendég játékosok 
és játékvezetők. 

Teljes szerelés ajándékozása
A támogatások között kell megemlíteni Vanyó József 

barátunk segítségét, aki az ifjúsági csapat 2007/2008 –as 
szezonban elért első helyezéséért egy teljes garnitúra  
szereléssel (mez, nadrág, sportszár) ajándékozta meg az 
ifi csapatot. Új szerelést kapott sok más egyesülethez ha-
sonlóan a felnőtt csapat is, mégpedig a Dreher Sörgyá-
rak Zrt. – nek köszönhetően, támogatva ezzel az amatőr 
labdarúgást. Az említett magánszemélyek, cégek támo-
gatását köszönjük szépen, csakúgy, mint azokét akik bár 
név szerint nem lettek megemlítve, de kisebb – nagyobb 
felajánlásaikkal, munkáikkal segítették az egyesületet.

2009/2010-es csapat 
A 2009/2010 – es bajnokságnak új edzőkkel és régi – új 

játékosokkal vágott neki a csapat. A felnőtt csapat edzője 
Lukács Ferenc lett, az ifi csapaté pedig Varga László, 
aki közben lemondott az edzői tisztségről  és feladatát 
ideiglenesen Husonyica István vette át. A távozó játé-
kosok pótlására és a csapat megerősítésére próbáltunk 
helyi kötődésű játékosokat igazolni és olyanokat akik mi-
nőségi erősítést jelentenek. A cél egy olyan csapat kiala-
kítása volt mely eredményesen szerepel a bajnokságban 
s melynek tagjai sportemberekhez méltó hozzáállással, 
lelkesedéssel képviselik Sajóvámos települését.

Az eddig eltelt időszakban a csapatnak sikerült az el-
várásoknak megfelelni, sőt talán túl is teljesíteni azokat, 
hiszen az eddig eltelt fordulók után a felnőtt csapat fo-

SPORT HÍREK
LABDARÚGÁS Eredmények, célok, lehetőségek

lyamatosan az 1-3. helyek valamelyikét foglalja el és a 
mérkőzésekre kilátogató nézők száma is szépen meg-
emelkedett látva az eredményes játékot és a megnyerő 
hozzáállást.

Reményeink szerint ez lendület kitart az őszi szezon 
végéig és a felnőtt gárda dobogós helyezéssel vonulhat a 
téli pihenőre , a jelentősen megfiatalodott  ifjúsági csapat 
pedig benne lesz az 1-8. –ban.

Sajnos a fentebb említett pozitív dolgokat egy nagyon 
jó barátunk már csak fentről nézheti és nem lehet tevé-
keny részese  a sportkör körül zajló eseményeknek, mint 
ahogy tette azt sok-sok éven keresztül. Kovács Tamás 
(nekem Tamás bácsi) éveken keresztül pénzt, energiát, 
időt nem sajnálva dolgozott a Sajóvámosi Sportkörért, 
alakítva ezzel a község sportéletét. Dolgozott vezetősé-
gi tagként, szurkolóként és barátként. Távozásával nagy 
űrt hagyott maga mögött, de vigasztalásként itt hagyta 
nekünk mindazokat a történeteket, elvégzett munkákat, 
amik az Ő nevéhez köthetők. Emlékét megőrizzük!

Takács Gábor elnök

Kedves Sajóvámosiak!

Ez évben is ünneplő ruhába öltöztettük községünket, és 
készülünk a Karácsonyi Díszkivilágításra.

A fények, a díszek nem csak a köztereket világítják meg, 
hanem szívünket is bearanyozzák. Mint egy varázslat, úgy hat 
a járókelőkre a világító kisharang, és a sok parányi csillag a 
villanyoszlopokon. A település három templomának sárgás fé-
nye már messziről hívogat, s int felénk. Karácsonykor minden 
ember jobban oda figyel a másikra, s megáll egy pillanatra a 
Mindenki Karácsonyfája előtt.

Idén is gyönyörködhetünk a bolt előtti téren felállított min-
denki karácsonyfájában, melyet Pongó Józsefné ajánlott fel.

Köszönjük a szép fenyőfát. 

Már hagyomány jelleggel - nem titkolt céllal - hirdetjük meg 
a Karácsonyi Díszkivilágítási Versenyünket. Szeretnénk a 
lakosokat, a közintézményeket, kereskedelmi egységeket be-
vonni az ünnepi előkészületbe, a településünk díszítésébe.

A zsűri két kategóriában fog díjazni, lakásoknál az első há-
rom helyezettet tudjuk jutalmazni, egyéb épületek, (kereske-
delmi egységek, közintézmények) esetében pedig egyet.
    I. díj 20.000,-Ft,
    II. díj 15.000,-Ft
    III. díj 10.000,-Ft
    Közületi díj: 10.000,-Ft

A díszkivilágítást a zsűri 2009. december 17-től - decem-
ber 19-ig terjedő időszakban fogja megtekinteni.

A díjak 2009. december 22.-én a 17 órakor kezdődő Mindenki 
Karácsonya Ünnepség keretében kerülnek átadásra a Kos-
suth Közösségi Házban.
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MENŐ-MANÓ BABA KLUB
Kedves Anyukák!

Igény és megfelelő létszám esetén újra indul a Me-
nő-manó baba klub, minden héten kedden délelőtt 
10-től.

A foglalkozások célja a közösséghez való korai szokta-
tás, a közös játék élménye az anyukák és gyermekeik kö-
zött valamint a kötetlen beszélgetés. Az aktuális ünnepek 
megünneplése, olykor a helyi oktatási intézményekkel 
együttműködve (iskola, óvoda). Csoportos kirándulások, 
mikulás vonat, bábszínház látogatások szervezése.

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,Földeákné Takács Zsuzsa, Orosz Rita,, Takács Gábor, 
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S z i lv e s z t e r
Az év utolsó napjára programok-

ban gazdag szilveszteri buliba invi-
táljuk Önöket a Kossuth Közösségi 
Házba. Este és éjfélkor finom fala-
tok kerülnek majd az asztalra, zenés 
kabaréműsorra, vérpezsdítő zenére, 
pezsgős koccintásra, hajnalig tartó 
mulatozásra számíthatnak kedves 
vendégeink.

Biztatunk mindenkit asztaltársa-
ságok szervezésére, szeretettel vár-
juk visszatérő és új vendégeinket!
A további információkat a plakátokon és a kábeltévében 

olvashatják.

„Karácsony fényei, jöjjetek,
Szívünket békesség töltse meg!”

Tisztelt Szülők, Nagyszülők!
Nagy szeretettel hívjuk 
és várjuk Önöket 2009. 
december 22-én 17 óra-
kor A Kossuth Közösségi 
Házban, a MINDENKI 
KARÁCSONYÁRA.
Gyermekeink, pedagógu-
saink lelkesen készülnek 
a szeretet ünnepének, a karácsonynak méltó fogadásá-
ra. Jelenlétükkel, érdeklődésükkel tiszteljék meg rendez-
vényünket. Tekintsék meg gyermekeink műsorát.

Örömmel látnak mindenkit az Arany János Általános 
Iskola pedagógusai és a gyerekek

2009. december 5-én a Mikulás tiszteletét tette a Kos-
suth Közösségi Házban.  Az eseményről népes gyermek-
sereg szerzett tudomást, akik nagy kíváncsisággal várták 
évről-évre visszatérő jótevőjüket.  A nagyszakállú nem 
okozott csalódást, ragyogtatta kedvességét miközben 
született zenészként mutatkozott be. Előadása mosoly-
ra és tapsra fakasztotta a közönséget, egyes rajongóit 
táncba, másokat éneklésbe vitte. A vidám zenés műsort 
követően a Mikulás csomag átadásával, személyesen 
köszöntötte a sajóvámosi  jógyerekeket. Köszönjük az 
Önkormányzatnak, hogy biztosította az esemény létrejöt-
téhez szükséges feltételeket.

Sasváriné Szász Tilda, Közösségi Ház vezető

M I K U L Á S Ha akarsz egy igazán jó közösséghez tartozni és szí-
vesen megismerkednél a gyermeked kortársaival gyere 
el hozzánk minden kedden 10-től a Kossuth közösségi 
ház alagsori nagytermébe, szeretettel várunk!! 

Földeákné Takács Zsuzsa gyermekjóléti családgondozó


