
SAJÓVÁMOSI KISBÍRÓ
Sajóvámosi Önkormányzat lapja                  2016. December 
térítésmentes         XXII. évfolyam 3. szám

Szent IStván napI ÜnnepSég 2016

Ismét eltelt egy év, itt az aratás az új kenyér ünnepe. Az ünnepek teszik teljessé életünket. Augusztus 20.-án 
átérezhetjük múltunkat, jelenünket, jövőnket egyaránt.

Ehhez járul hozzá Szent István-napi rendezvényünk, amely ebben az évben is színvonalas volt. 
Már kora délelőtt megkezdődött a program a helyi vendéglátóegységek focibajnokságával. Remek meccse-
ket láthattak a szurkolók. A gyerekek kedvence a Városnéző Kisvonat járta a település utcáit, egész délután. 
Részt vehettek a gyerekek a népi játszóházon, a bohócok lufit hajtogattak és csillámos arcfestést készítettek 
nekik. 

Újdonság volt és nagyon élvezték a gyerekek a buborék focit, rodeó bikát, valamint a mobil játszóházat. A 
legkisebbeket a ponizoo várta. A nagy melegben jólesett a zenés habparty, amit nemcsak a kicsik, hanem a 
nagyok is élveztek. Az éven először hirdették meg Sajóvámos tortája versenyt, aminek nagy sikere volt. A 
zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen olyan torták érkeztek amik, szinte műalkotásnak is beillenek, az 
ízekről nem is beszélve.
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1. helyezett: Magos Dánielné Edelsheim kastély 
tortája
3. helyezett: Körtvélyesi Edina Mennyei magyaros 
meglepetés
2. helyezett: Dulai Klaudia Túrós-karamellás 
keksz torta

Az ünnepi műsor Váradi Lajos polgármester kö-
szöntőjével kezdődött, aki hangsúlyozta: 

„A család mindannyiunk számára az otthont jelenti. 
Azt, hogy van hová hazatérnünk. Az állam is ehhez 
hasonló. Azt jelenti, hogy nemcsak otthonunk, ha-
zánk is van a nagyvilágban.”

Az ünnephez kapcsolódó gondolatait Tótszegi Ist-
ván Görög Katolikus paróchus is megosztotta az 
ünneplőkkel, majd, Nagytiszteletű Szabó Zoltán 
Református lelkész úrral közösen megszentelték és 
megáldották az új kenyeret. A Kossuth Közösségi 
Ház ünnepi összeállítását láthattuk.
A Sajóvámosi Népdalkör az alkalomhoz illő dalcso-
korral készült. Az Irigy Hónaljmirigy négy tagja 
szórakoztatta a közönséget, akik humorukkal ferge-
teges hangulatot varázsoltak a színpadra. 

A Kincses Sziget Óvodásaink tánca következett, akik 
mindig szívesen lépnek fel minden rendezvényün-
kön. A Sajóvámosi Csemete Néptánc csoportok kö-
vették őket, akik lelkesedésükkel, tudásukkal még 
szebbé tették a délutánt. Csenge Friderika és partne-
re formációs táncát láthattuk. A Sajóvámosi Fiatalok 
Kán-kán előadása zárta a színpadi műsort, akik nagy 
tapsot kaptak a műsoruk végén. A tombolára nagyon 
sok felajánlás érkezett, de mégis csábító volt a fődíj, 
ami egy 237 literes A+Kombinált hűtőszekrény volt.

Igazi meglepetés volt, hogy sok-sok év kihagyása 
után látványos elemekkel tarkított tűzijátékkal ked-
veskedet Sajóvámos Önkormányzata a jelenlévők-
nek.
Az utcabál zárta a rendezvényt, a jó hangulatról Mo-
lek Csongor gondoskodott.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS! 

Önkormányzatunk köszönetét fejezi ki Koncz János sa-
jóvámosi lakosnak, aki többszöri alkalommal ingyenesen  
megjavította az MT8-as típusú kistraktorunkat.
Barancsi Péternek is köszönjük, hogy a John Deere trak-
tor defektes kerekét soron kívül javította, térítés mente-
sen.  ifj. Bón István generátor javítást végzett az MT-8-as 
traktorunkon, köszönjük lakosaink nevében. 

KEDVES OLVASÓK!
   
   Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a  december 10-i 
Zakopanei Kirándulás főszervezője Sajóvámos Község 
Önkormányzata. Egy közös kirándulásra invitáltuk tele-
pülésünk lakosait, és örömmel vettük jelentkezésüket. A 
buszt megrendeltük, és az utasoktól egyenként mindössze 
kettőezer forintot kértünk, az útiköltség  fennmaradó kü-
lönbözetet az önkormányzat finanszírozta. 

Többszöri jelzés érkezett az önkormányzat felé a lakosok 
részéről, hogy köszönettel veszik, a katolikus temetőben 
felújított kerítés rendszert.
A félreértések elkerülése érdekében a kapu szerkezetet a 
Római Katolikus Egyház vásárolta. Az egyház kérésére az  
önkormányzatunk közfoglalkoztatottak segítségével díj-
mentesen beépítette .

TISZTELT OLVASÓK!

Tájékoztatjuk a lakosokat a 2016-os  év folyamán Sajóvá-
mos Önkormányzata 12 pályázatot nyújtott be különböző 
célterületekre, melyekből hétről született döntés, öt sike-
res és kettő elutasított pályázat formájában.
Támogatott pályázataink: 
 
• A belügyminiszter  által meghirdetett a „ Helyi Önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kap-
csolódó kiegészítő támogatásra”    keménylombos tűzifára 
adtunk be pályázatot, és 54 m3 tűzifa támogatást    kap-
tunk, 960.120,- Ft összegben.

• A Nemzetgazdasági Minisztériumtól az „Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása „ jogcímen 25.290.729, 
- Ft támogatást igényeltünk és nyertünk az önkormányzati 
konyhafejlesztési célra: külső hőszigetelés, hőszigeteléssel 
érintett homlokzatoknál járda készítése, felújítása. Az el-
avult és rossz konyhai eszközök cseréjére. Étkező asztalok 

és székek beszerzésére.
• Az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására pályáztunk 
és  44.000.000,- Ft - ot kaptunk. 

• A települési önkormányzatok rendkívüli támogatásához 
nyújtottunk be pályázatot, és nyertünk 2.238.049,-Ft –ot.  

• Pályázatot nyújtottunk be a KÖFOP-1.2.1-Vekop-16 
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rend-
szer országos kiterjesztéséhez. A Közös Önkormányzati 
Hivatal működésének technikai feltétele biztosítva lesz, a 
kapott   6.000.000,-os támogatással. Korszerű és modern 
gépeket tudunk majd vásárolni ebből a forrásból.

• Közfoglalkoztatotti pályázat keretén belül a 2016-os év-
ben 15 Millió forintot használtunk fel a település szépíté-
sére.
• Saját forrásból megvalósult a Déryné utcai szennyvíz és 
ivóvíz hálózat bővítése az őszön.
Közfoglalkoztatás keretein belül zajló munkálataink:
• Déryné utcában árok rendezés zajlik, de még nem feje-
ződött be, tavasszal is folytatódnak a munkálatok. 
• 50m2 alapterületű önkormányzati pince kialakítása
•  a ravatalozó épületének és környezetének felújítása (tető 
szerkezet, előtető, térkövezés, kerítés, parkosítás) illetve 
urnafal építése van folyamatban, az idén befejeződnek a 
munkálatok.  
• Idén először csatlakoztunk egy uborka termelő projekt-
hez, ahol felvásárlói- és partneri  szerződést kötöttünk 
egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozóval, mely 
együttműködés  nagyon sikeres volt, mind az önkormány-
zat, mind a vállalkozó, mind a település lakosai körében.

• Közfoglalkoztatottjaink segítséget nyújtottak idén ta-
vasszal zajló pályázati forrásból megvalósult út- és járda 
építéseknél, illetve közfoglalkoztatotti forrásból a Wesse-
lényi utca teljes hosszában szilárd burkolatú járdát építet-
tek.    
• A Polgármesteri Hivatal udvarán lévő Szatmári féle la-
kás gazdasági épülete is megújult, mely keretén belül sor 
került a  tetőszerkezet cseréjére,a  homlokzat  külső-belső 
vakolására, és villamossági  felújításra. ezen munkálatok  
révén önkormányzatunk új raktár helyiségekkel gazdago-
dott. 
     
• A település életében fontos a múlt emlékének megőrzése, 
ezért közfoglalkoztatás keretén belül a néhai gróf Edelshe-
im kastély pontos alaprajzára 130 db császárfát ültettünk.  
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VÉDŐNŐI HÍREK

Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születésnapja. 
Napjainkra családi vonatkozása felerősödött, a szeretet, az ösz-
szetartozás, az ajándékozás ünnepe lett.
A mai értelemben vett, keresztény karácsonyról a IV. század óta 
emlékezünk meg, december 25-e Jézus születésnapja, az előző 
este karácsony böjtje vagy Szenteste, 26-a pedig az ünnep má-
sodik napja.
Napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos momentuma lett az 
ünnepnek, mégis a karácsony csodája nem múlt el. Ez azaz ün-
nep, melynek valódi tartalma a legelevenebben él ma is. Kará-
csony este minden elcsendesedik, és ha olyan szerencsénk van, 
hogy hó is esett, a csend még teljesebb. Míg advent a reményteli 
várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett 
csoda, a Megváltó születésének napja.
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kap-
csolódó szokások nélkül. Mindezekből mára hagyományőrző 
szándékkal felelevenített kedves emlékek maradtak. A kará-

csony azonban sokaknak ma is a legmeghittebb, szent ünnep, 
amely nem lehet teljes a templomi szertartások és szokások nél-
kül.
A kereszténység legfontosabb ünnepének étkezési szokásaiban 
a keresztény étkezési kultúra számos eleme fellelhető. A kará-
csonyt megelőző, a szentestével záruló időszak az advent, a ké-
szülődés ideje, amit általában a böjtösebb, szegényesebb ételek 
jellemeznek.
A karácsonyi ünnepkörhöz hozzátartoznak a bőséges lakomák 
is. Az ünnepek alatt mindenki próbálja a legfinomabb menükkel 
elkápráztatni szeretteit, barátait, hiszen az étkezés a családi, va-
lamint a társadalmi élet egyik szerves alkotója. Magyarországra 
ma jellemző étkezési kultúra számos hatás eredménye. Régeb-
ben a húsétel minden esetben sertés volt az ünnepi asztalon, 
ugyanis a sertés előretúr, ami a néphit szerint fejlődést jelentett, 
a szárnyassal ellentétben, ami hátra kapar, ami rossz előjelnek 
számított. Ma már ezek a néphagyományok nem igazán érvé-
nyesülnek, hiszen a karácsonyi menü sok helyen szárnyasból, 
pl. pulykából készül, aminek elterjedése elsősorban angolszász 
hatásnak köszönhető.
Egyes ételek, élelmiszerek, mint pl. a bab, borsó, lencse, tök, 
mák, hal a néphit szerint sok pénzt, gazdagságot jelent. A dió, 
az alma, a fokhagyma szintén nélkülözhetetlen alkotója az ün-
nepi asztalnak.
A családi vacsorák, étkezések a karácsony velejárói. Sokan azon-
ban – félve az ünnepek alatt felszedett plusz kilóktól – nem tud-
ják igazán élvezni a több fogásos vacsorákat és a desszerteket.  
Ahhoz, hogy lelkiismeret-furdalás, és testsúlynövekedés nélkül 
tudjuk átadni magunkat az étkezés élvezetének, mindössze pár 
szempontot kell betartanunk:
• A nyersanyag választásnál legyünk körültekintőek. Ha 
nem akarunk energiadús ételeket készíteni, válasszuk a zsírsze-
gényebb húsokat, tejtermékeket, a gabonatermékek közül a tel-
jes kiőrlésű lisztből készülteket.
• Fontos, hogy a menü elkészítésénél a diétára szorulók 
igényeit is vegyük figyelembe.
• Az ételek készítésénél a hagyomány megtartása mellett 
használjuk a korszerű konyhatechnológiai eljárásokat
• Csupán az ünnep miatt nem kell nagyobb adagokat fo-
gyasztani, sőt, ha több fogásból áll a menü, akkor inkább még 
kevesebbet ajánlott a tányérra szedni
• Étkezés közben figyeljünk arra, hogy lassan együnk és 
nem kell teljes jóllakottságig (kipukkadásig) teleenni magunkat.
• A desszertek mindig az étkezések befejező fogásaként 
szerepeljenek. A sütemények közül elsősorban a gyümölcs- és 
tejalapúakat részesítsük előnyben, mivel ezek kevesebb energiát 
és zsírt tartalmaznak, mint a vajkrémesek.
Ne feledkezzünk meg a rendszeres testmozgásról sem, ami az 
ünnepek alatt lehet egy jó kiadós családi séta, vagy ha lehetőség 
van rá egy kis szánkózás, hógolyózás.
Ha ünnepek után mégis úgy érezzük, hogy egy kicsit „túlettük” 
magunkat, és nem érezzük komfortosan magunkat a bőrünk-
ben, ahelyett, hogy valami gyors fogyással kecsegtető diétába 
kezdenénk, tartsunk inkább egy gyümölcsnapot.
Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok!
                           

Gombkötőné Séllei Tünde
területi védőnő

KEDVES OLVASÓK!

Megerősített a hitemben, hogy Sajóvámoson jóérzésű és segítő 
emberek élnek.
Köszönöm mindenkinek, aki segített ebben.

Tisztelettel: Egy születése óta Sajóvámoson élő nyugdíjas.

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG

2016. évben ismét neveztünk a  
Virágos Magyarországért Kör-
nyezetszépítő Versenyre, ahol 
településünk egyedüliként  az 
országban az „Év Települése”  
elismerő címet kapta meg

Köszönjük a lakosainknak, 
hogy környezetük szépítésé-
vel, virágosítással, parkosí-
tással hozzájárultak ehhez az 
elismeréshez.

Köszönjük közfoglalkozta-
tottjainknak a  közterületeken 
végzett kiemelkedő munkáját.

Engedjék meg, hogy megosz-
szam egy kedves kis történe-
temet:
A minap a sajóvámosi hiva-
talból értesítettek, hogy jöjjek 
be az önkormányzathoz. Nagy 
örömmel láttam, hogy  ott volt 
az elveszett pénztárcám a ben-
ne lévő értékekkel együtt.
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III. KÖZFOGLALKOZTATÁSI 
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR MISKOLCON

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, 2016. 
szeptember 2-án és 3-án ismét megrendezte a „Közfog-
lalkoztatási Kiállítás és Vásár” megnevezésű rendezvényt.  
Idén   Borsod-Abaúj-Zemplén  megye településein kívül 
Heves megyéből is érkeztek kiállítók. Megyénkből össze-
sen 95 település, Heves megyéből 8 település jelezte rész-
vételi szándékát a rendezvényre.

A cél elsősorban az volt, hogy az egyes települések meg-
mutassák, hogyan kapcsolódtak be a közfoglalkoztatásba, 
milyen értékteremtő munkát végeztek el, és milyen ter-
mékeket állítottak elő. 
Sajóvámos település is részt vett ezen a neves rendezvé-
nyen. 
A „nézelődő közönséget ” és vásárlókat  zsálya teával, sza-
lonnás „katonákkal”, és levendulás keksszel csalogattuk a 
standunkhoz.  
Megmutattuk és eladásra kínáltuk az önkormányzat 
konyhakertjében megtermelt zöldségféléket, savanyúsá-
gokat, paradicsomlevet, lekvárokat. Nagy volt az érdeklő-
dés a termékeink iránt, a levendulás keksszel nagy sikert 
arattunk, melynek receptjét sokan elkérték.  

A különböző kiállítók által felvonultatott termékek be-
mutatása kiváló alkalom volt a tanulásra is. Egymástól 
sok ötletet leshettünk el,  a megvalósításhoz is kaptunk 
tanácsot, hiszen mind-mind olyan termékek , ötletek  és 
kivitelezések voltak amit mi is megalkothatunk. 
A kiállítás és vásár mellet kulturális programokban is 
megmutathatták magukat a települések. A Sajóvámosi  
népdalkör,   a néptánccsoportjaink és fiataljaink  színvo-
nalas műsort adtak elő, melyet a közönség  hangos taps-
viharral ismert el. 
A közfoglalkoztatási programnak  eredményeit bemutat-
va ismét bebizonyítottuk, hogy egy jó ötlettel, kitartással 
és szorgalommal mi mindent el lehet érni, milyen értéke-
ket lehet előállítani. 

Jövőre is ott leszünk! 
A kiállítás és vásár hangulatát és forgatagát  a sürgést-for-
gást  leírni nem lehet, ezért inkább beszéljenek helyettem 
az ott készült képek.
 

  Bencskóné Ferenczi Beáta 

SAJÓ-VIZE ÖSSZEKÖT 
SAJÓKERESZTÚR
Második alkalommal voltunk részvevői a Sajó vize össze-
köt rendezvénynek és baráti találkozónak. 
Ez a különleges hangulatú, vidám összejövetel jó alkalom 
volt arra, hogy mindenki megtalálja a maga ízlésének 
megfelelő gasztronómiai, művészeti és szellemi feltöltő-
dését. 
A meghívást a következő települések fogadták el: Alsó-
zsolca, Arnót, Berente, Boldva, Felsőzsolca, Muhi, Sajó-
bábony Sajóecseg, Sajósenye, Sajószentpéter, Sajóvámos, 
Szirmabesenyő

Határon túliak: Dobsina, Gömörhorka, Pelsőc, Vlachova 
és Vysla slana. 
A hivatalos rész bevezetőjeként a műsorvezető a színpadra 
kérte a települések vezetőit, és ott helyezték el települések 
zászlaját. Ünnepi köszöntőt Kollár Miklós, Sajókeresztúr 
Polgármestere mondott. 
Mind meghallgathattuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Közgyűlés Alelnökét, Baánné dr. Gál Boglárka asszonyt 
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A program folytatásában megkezdődött a részvevő tele-
pülések művészeti csoportjainak bemutatkozása, amely-
ben természetesen mi is érdekeltek voltunk. 
Fellépő csoportjaink ez alkalommal is kitettek magukért! 
Láthatta és hallhatta a jelenlévő közönség a következő fel-
lépőket. 

Csemete néptánccsoport, Felnőtt néptánccsoport, Sajóvá-
mosi Fiatalok, Sajóvámosi Népdalkör
A felcsattanó tapsok és az elismerő szavak mindennél töb-
bet mondtak! 
A későnyári forróságban kijár a köszönet minden szerep-
lőnek és a felkészítőknek egyaránt, de köszönet illeti a cse-
metéket elkísérő szülőket is, akik rendszerességgel velünk 
vannak!
A nap folyamán sátraikban minden település bemutatta 
az otthon termelt mezőgazdasági és egyéb termékeket. Mi 
a Sajóvámosiak gondos előkészületek után az alábbi ter-
mékekkel voltunk jelen 
-Paprika, Paradicsom Savanyúságok, Uborka, lekvár, zsá-
lyatea, levendulás keksz és nem utolsó sorban szalonna, 
aminek talán a legnagyobb sikere volt, 
Dicséret illeti a termékeinket összeállítókat, akik nappal 
előtte már mindezeken dolgoztak: 
Konyhásaink, szállítók és eladók, akiknek jóvoltából egy 
sikeres, sajó-menti napot zárhattunk.

A találkozónak fontos része minden évben a Sajó megko-
szorúzása: mindazért, hogy a folyóra tett koszorú minden 
érintett településére- vigye el a Sajó mentén élő emberek 
szeretetét, az összetartozást és a békét!
A lelkészek megáldása és megszentelése után Kollár Mi-
kós Sajókeresztúr polgármestere a koszorút útjára enged-
te! 
A délután és az este további részében neves művészek és 
előadók műsoraiban volt részük a vendégeknek és a helyi-
eknek egyaránt. 

Csiszár József 
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R E N D E Z V É N Y E K 

1998 óta minden évben szeptember 22-én megtartják az 
európai autómentes napot. Amelynek a célja, hogy felhív-
ja az emberek figyelmét:
• a növekvő autóforgalom okozta problémákra,
• környezetbarát közlekedés előnyeire, szükségességére,
• kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztésére.

A hosszú távú célja ennek a rendezvénynek, hogy a rend-
szerint autóval közlekedő emberek, esetleg más közleke-
dési módot válasszanak, ami hozzájárulhat az egészség és 
az életminőség javulásához.
Az európai mobilitási hét szorosan kapcsolódik az euró-
pai autómentes naphoz, amelyet minden év szeptember 
16 és 22 között rendeznek (2002 óta). Az Európai karta 
aláírásával csatlakozhatnak a települések a rendezvényso-
rozathoz.
2000-ben az Európai Unió 13 országa közös nyilatkozatot 
írt alá, melyben elismerte az autómentes napot. Ezt a nyi-
latkozatot Magyarország 2001-ben írta alá. 2002-ben már 
több mint 40 magyar városban tartották meg a rendez-
vényt. Nagy népszerűségnek örvend a kezdeményezés, 
ugyanis egyre több önkormányzat és város csatlakozik az 
eseményhez.
A virág az európai mobilitási hét jelképe, ami szimbolizál-
hatja Európát és a körülvevő légkört, de jelképezhet egy 
országot vagy várost, ahol fenntartható közlekedést pró-
bálnak létrehozni.
Az Európai Mobilitási Hét alkalmából 2016.09.17-én Hat 
Település Kerékpározott együtt közösen (Boldva, Sajóse-

nye, Sajóvámos, Szirmabesenyő, Sajókeresztúr, 
Sajóecseg). 
A túra Boldváról, a Monostor térről indult reggel 9-kor. 
Sajósenyére érve a Közösségi ház körül gyülekezők csat-
lakoztak és megindultak Sajóvámos felé, ahol a Közösségi 
Ház előtt már szép számmal várakoztunk gyerekek és fel-
nőttek egyaránt. Izgatottan figyeltük, hogy mikor tűnnek 
fel az első biciklisek. A Faluházban egy kis üdítővel, cse-
megével és gyümölccsel készültek a vendégek fogadására. 

Egy rövid pihenő után rendőri kísérettel Szirmabesenyő 
felé vettük az irányt. Az időjárás végig kedvezett nekünk, 
felhős, borult volt az ég, de az eső elkerült minket. A Szir-
may - kastély előtt már várták lelkes csapatunkat. Ked-
veskedtek nekünk frissítő italokkal, pogácsával és müzli 
szeletekkel, emellett lehetőségünk nyílt a helytörténeti 
kiállítás megtekintésére is. Túránkat folytatva több mint 
százan indultunk útnak a következő állomás felé. Sajó-
keresztúrban a Főtéren is készültek már az érkezésünkre. 
Egy kis lazítás, evés, ivás után ismét a tekerésé lett a fősze-
rep. Sajóecsegen a falunap eseményeibe csöppentünk, 
ahol gondoskodtak az elégetett kalóriák pótlásáról és a 
megfelelő folyadékpótlásáról is. 

Rövid beszélgetés után útnak eredtünk Boldva, majd 
Sajósenye irányába, ahol szívélyes fogadtatásban volt ré-
szünk. Egy pár perc múlva a vámosiak köre véget ért. Ha-
zaértünk. A rendezvényen velünk együtt sportolt Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő, és a települések polgár-
mesterei is. 
Ebben a rohanó világban az embereknek szükségük van 
kikapcsolódásra és mozgásra, erre remek lehetőséget adott 
az autómentes nap keretein belül megrendezett kerékpár-
túra. Én mindenkit csak bíztatni tudok, hogy a következő 
évben csatlakozzon ehhez a jó célt szolgáló rendezvény-
sorozathoz. Ezúton szeretném megköszönni a résztvevők 
nevében a szervezőknek a közreműködését.

     Debreceni Rita

“TEGYÜNK EGY KÖRT” 
KERÉKPÁRTÚRA
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Ismét azon a napsütéses őszi délelőtt kezdődött minden…
Hiszen hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került 
a szüreti mulatság. Hosszú heteken át gyakoroltuk a színvonalas 
táncokat. A harmonika hangja megalapozta a hangulatot. A kis-
bíró szétkürtölte szócsövén az utcára csalogató versét, melyben 
érett a szőlő-hajlott a vessző. A bíró és a bíróné hintón járta vé-
gig a falut. Amíg mi táncoltunk Ők Borral és pogácsával kínál-
ták a lakosokat, a kedves nézőket.

 A Csemete Néptánccsoport tagjai vidám-játékos táncukkal 
mosolyt csalogattak mindenki arcára. A legapróbb lábak is rit-
musban voltak. 
A Felnőtt Néptánccsoport rögtönzött toborzóval kápráztatott 
mindenkit. A táncosok apraja-nagyja komolyan vette –e nemes 
feladatot. 
A közönség nagy tapssal és némi „apró” pénzzel jutalmazta a 
csoportok táncait. Örömünkre szolgált a szemekben búj káló 
kíváncsiság, némi csodálat és nem utolsó sorban az elismerés.
Ez igen! Sajóvámoson vannak még tenni vágyó ember, gyerme-
kek és fiatalok, akik szabadidejüket rááldozva szívükön viselik 
a hagyományok ápolását, az egyébként is színes és változatos 
közösségi életünkben. Hiszen a szüreti mulatság nem új kele-
tű. Némi kimaradással, de már évtizedek óta hagyomány kis 
falunkban. Több tánctag szülei is táncoltak „annak idején”. Az 
élményeiket meghallgatva, a régi fényképeket nézegetve lelke-
sedésünk nem lankad.
Új élményekkel és ötletekkel telve értünk haza a felvonulásról. 
Az esti bál már kicsit fárasztó volt, de a jó zene újra ritmust 
diktált lábainknak. 
Idén is megcsináltuk! Jövőre is szeretnénk!
… és azon a sötét őszi éjszakán - bál után fáradtan-  szívünkbe 
új élményt vésve tértünk haza. 
Persze mindez nem jött volna létre segítőink nélkül.
Köszönjük a sok segítséget  Váradi Lajos polgármester úrnak 
és a képviselő testület tagjainak, a Kossuth Közösségi Ház dol-
gozóinak, Tóth Tibor néptánc oktatónak, a szülőknek és nem 
utolsó sorban a táncosoknak kicsiknek-nagyoknak egyaránt.
       
  Bencskó Boglárka

SZÜRETI NAP
SAJÓVÁMOSON

2016. november 9-én a II. Észak-Borsodi Fotópályázat 
vándorkiállítása Sajóvámosra érkezett. 
A vendégeket Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere kö-
szöntötte.  
"A fotó az a fajta látvány, amit tízszer, hússzor, százszor 
is elővehetsz, megcsodálhatod, gyönyörködhetsz benne, 
gondolatokat ébreszt benned."

Majd Vadnai Zoltán, a Bánhorváti-Nagybarca Polgári 
Együttműködés Egyesület elnöke megemlékezett az első 
fotópályázatról és megköszönte a pályázóknak a beküldött 
képeket.

Végül a versenyzők képeiből készült tárlatot Török Dezső, 
a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg.
A megnyitót követően a résztvevők közösen megnézték 
a képeket. A pályázók soraiban egy helyi fiatalembert is 
tudhatunk, gratulálunk neki!

A megnyitó műsorban Orosz Margit költőnő és Boros 
Géza énekművész előadása mellett, Sajóvámosi tehet-
ségek Váradi Orsolya éneke és Gömbkötő Eszter gitár 
előadása is színesítette a rendezvényt.

Szeretnénk, ha jövőre és az azt követő években is találkoz-
hatnánk új alkotásokkal és azokat is kiállíthatnánk. 

ÉSZAK-BORSOD FOTÓPÁLYÁZAT 
VÁNDORKIÁLLÍTÁSA
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Községünk hosszú évek óta ápolt hagyományaihoz híven 
Önkormányzatunk szervezésében 2016. október 7-én 
újból megrendezésre került az Idősek Napja. E jeles - és 
bízom benne, hogy a jövőben is sokak által várt - alka-
lomból a 70. életévüket betöltött időskorú lakosainkat, 
valamint intézményeink,- és egyházaink vezetőit a szer-
vezők egy igazán tartalmas délután eltöltésére invitálták 
meg, ahol vendégeink a már korábbiakban is megszokott 
élménydús előadásokkal kísért szeretetteljes vendéglátás 
keretein belül egyéb meglepetésekben is részesültek.

A rendezvény a nyár elmúltával, az ősz beköszöntével 
egybeeső időpontja szimbolikusan jelzi – nem csak az 
idősek és a szépkorúak, hanem a fiatal,- és középkorúak 
számára is – az idő múlását, de még korántsem egy hosszú 
életút végét. Hiszen az ősz helyébe lépő telet megújulással 
és számtalan teendővel járó újabb tavasz követ!

Szólya Zsuzsanna Közösségi Ház vezető megnyitóját kö-
vetően Váradi Lajos polgármester beszédében - a példa-
mutatást és belénk „csepegtetett” emberi értékeket meg-
köszönve-  köszöntötte az idős,- és szépkorúakat majd 
ünnepségünk lényeges mondanivalójára emlékeztetett: 
„Az idősek napja az idős emberekről az ő tiszteletükről 
szól. Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, támoga-
tásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadal-
munknak az idősek is hasznos tagjai és mindannyiunknak 
nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a 
sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel 
csakis az idősek rendelkeznek és a türelemre, elfogadásra, 
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.”
Polgármester úr beszéde végezetével köszöntésre került 
községünk legidősebb hölgye a 93 éves Csáki Béláné, va-
lamint legidősebb férfija a 90 éves Tóth Dániel. 
Nem maradhatott köszöntés nélkül továbbá az aranyla-
kodalmát ünneplő Kracskó István és felesége, valamint 
még az éven 60. házassági évfordulóját ünneplő Fejes 
Béla és felesége, illetve Lipták László és felesége sem. A 
felsoroltak közül csupán legöregebb férfink, Tóth Dani 

bácsi tudott a köszöntésen jelen venni, de vendégeink a 
távollévőket is nagy tapssal éltették és természetesen nem 
maradhatott el egyik ünnepelt későbbi megajándékozása 
sem.
A köszöntéseket követő műsor-összeállításban a Sajó-
vámosi Népdalkör népdalcsokrát, valamint a közönség 
énekszólamával is kísért Szeretet Himnuszát hallgathat-
tuk meg Dojcsákné Bodnár Tünde felkészítésében.

Ezt követően Baloghné Piszkor Erika és Kabdebon - 
Szemán Viktória felkészítésében a Kincses Sziget Óvoda 
nagycsoportos gyermekei, majd Paul Judit felkészítésében 
az Arany János Általános Iskola gyermekei által előadott 
– szeretetről és gondviselésről, valamint a nagyszülőkről 
szóló kedves gondolatokat is híven átadó – táncos, zenés, 
verses és énekes produkciók színesítették az ünnepséget.
 Tótszegi István Görög Katolikus paróchus a vendégek 
köszöntését követően Sütő András szavait idézve - misze-
rint: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, 
hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött” – hívta 
fel a figyelmet, hogy elődeinknek köszönettel tartozunk!

Beszédében kifejtette, hogy az idősebb generációknak 
köszönhetjük nyelvünket, magyarságunkat, keresztény 
hitünket, népszokásainkat, néphagyományainkat, az ille-
met, a tiszteletet, a megbecsülést, valamint a tudást, me-
lyet átadtak a gyermekeknek. 
Kifejtette továbbá aggodalmát, hogy mivel a jelen generá-
ció csupán a maga módján kívánja halmozni a tudást és 
nem úgy, ahogyan azt az elődeik megtanították vele, ezért 
elődeink életünkben – ezáltal a következő nemzedékek 
formálódásában - betöltött szerepe napjainkra sokkalta 
nagyobb fontossággal bír, mint ahogy azt gondolnánk, hi-
szen ha mi nem tiszteljük, nem becsüljük, nem szeretjük 
a magunk időseit, akkor vajon mit várhatunk majd el a 
saját generációnktól és mit várhatunk a gyermekeinktől, 
valamint unokáinktól?

Paróchus Atya szavait követően Pongó Józsefné egy dal-
lal köszöntötte a 2016 évben „belépett” 70 éveseket” majd 
Csiszár Lajosné nosztalgikus vicces versével - a sajóvá-
mosi TSZ „házasítási kísérletének” példáján keresztül - 
híva 

IDŐSEK NAPJA
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FOLKLÓR NAP 
SAJÓVÁMOSON 

Idén, 2016. október 8-án első alkalommal került megren-
dezésre Sajóvámoson az I. Sajóvámosi Folklór nap, ahol a 
helyi néptánccsoportokon kívül több, környékbeli telepü-
lés és művészeti iskola néptáncos növendékei mutatkoz-
tak be. 

A sajóvámosi Csemete néptánccsoport és utánpótlás cso-
portja mellett részt vett a sajóvámosi fiatalokból álló felnőtt 
néptánccsoport, a miskolci Avastetői Alapfokú Művészeti 
Iskola két néptánccsoportja, a parasznyai Pitypalatty-völ-
gyi Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
tánccsoportja, a sajósenyei Kicsi Madár Néptánccsoport. 
Rajtuk kívül fellépett még a  Csomasz Tóth Kálmán Re-
formátus Alapfokú Művészeti Iskola Guzsalyas és Csicser-
gő Néptánccsoportja, akik Kazincbarcikán és Miskolcon 
táncolnak, a Zsolca Táncegyüttes utánpótlás csoportja, a 
Kisszinvavölgyi Néptáncműhely 3 pár táncosa, valamint 
az idén 65-dik évfordulóját ünneplő, Miskolc egyik kiváló 
és kiemelkedő együttese, az Avas Néptáncegyüttes.

A rendezvény célja egymás megismerésén, a találkozáson 
és az örömteli együttléten túl a népi hagyományainkat, 
zenei kultúránkat és a néptáncban reánk hagyott nemzeti 
örökségünket mind mélyebben plántáljuk el a felnövekvő 
generációk szívébe, valamint fellépési és bemutatkozási 
lehetőséget biztosítani mindenki számára. A rendezvé-
nyünk nem csupán egy találkozó volt, de egyben az érté-
kes szórakozás és az örömteli kikapcsolódás lehetősége is 
kívánt lenni.
A csoportokat egy 4 tagú zenekar kísérte, akikkel a dé-
lelőtt folyamán tudtak próbálni a csoportok. A zenekari 
próbák mellett a csoportok tagjai a közösségi ház melletti 
füves területen Pásztor Cintia és az Avas Néptáncegyüt-

fel figyelmünket az összefogás erejére és derítette még 
jobb hangulatra a vendégsereget.

A dalos-verses egyveleget követően a műsor színvonalát a 
Tóth Tibor által felkészített Csemete Néptánccsoport szí-
nesítette, melyben felelevenedő pörgős gyermek táncok 
láttán talán a 70-en felüliek is elfelejthették egy pár percre 
életkorukat és elnosztalgiázhattak fiatal kori emlékeiken.

A produkciókat követő tombola sorsolás szinte minden 
vendég számára valamilyen nyereménnyel zárult, de a 
sorsoláson nem nyertes résztvevőknek sem kellett „üres 
kézzel” hazatérniük. Önkormányzatunk minden idős,- és 
szépkorú vendége számára 1 csomag süteménnyel, 1 db 
5.000,- Ft értékű COOP vásárlási utalvánnyal, valamint 
Váradi Lajos polgármester úr felajánlásából 1 doboz sör-
rel kedveskedett. 

Természetesen nem maradt el az ünnepi ebéd. Hogy ne 
maradjunk nóta nélkül fülbemászó muzsikákat Lukács 
Ferenc és zenekara és Szabó Lajos nóta énekes szolgál-
tatta. 
Önkormányzatunk nevében is ezúton szeretném kifejezni 
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetün-
ket azok felé, akik hosszú munkában eltöltött évek után 
még mindig közöttünk töltik megérdemelt nyugdíjas éve-
iket” 
Nekik és jeles évfordulójukhoz érő felsorolt személyeknek 
a Jóisten által megáldott, egészségben gazdag hosszú éle-
tet kívánunk!!! 
Bízom benne, hogy a jövőre „belépő” új tagokat az idén 
jelen lévők hiánytalanul és jó egészségben üdvözölhetik 
majd.
Köszönet illeti továbbá a rendezvényünkön fellépőket és 
felkészítőiket, akik önzetlen munkájukkal lehetővé tették 
e tartalmas műsorokat felsorakoztató rendezvény létrejöt-
tét.

Éliás Csaba
 képviselő
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tes többi táncosának irányításával ügyességi népi gyer-
mekjátékokat próbálhattak ki versenyezve egymással. 
A délutáni bemutató műsort Váradi Lajos, Sajóvámos 
polgármestere nyitotta meg, majd a csoportok műsora 
után az Avas Néptáncegyüttes szórakoztatta a közönséget 
színvonalas műsorával.

A délutáni program végén a népi játékokat sikeresen vég-
rehajtó gyerekek között ajándékok kerültek kisorsolásra, 
valamint Váradi Lajos, polgármester, Szólya Zsuzsanna, 
közösségi ház vezető és Tóth Tibor, főszervező emlékla-
pokat adtak ár a résztvevő csoportok részére, majd a na-
pot egy rövid táncház zárta.
Szeretném megköszönni Váradi Lajos Polgármester 
Úrnak és Sajóvámos Község Önkormányzatának. Re-
mélhetőleg a következő esztendőben is sikeresen meg-
szervezhetjük majd a II. Sajóvámosi Folklór Napot, és az 
elkövetkező években hagyománnyá válna eme rendez-
vény megvalósulása sokak örömére.

Tóth Tibor
főszervező

OKTÓBER 23. ÜNNEPSÉG  



ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A SAJÓVÁMOSI ARANY JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
VERSENYEREDMÉNYEI A 2015/2016. 
ÉVBEN

Iskolánk tanulói ebben a tanévben is kihasználtak minden le-
hetőséget arra, hogy tudásukat, felkészültségüket összemérjék 
más iskolák diákjainak tudásával, felkészültségével. Az alábbi 
versenyeken a pedagógusok felkészítő munkájának köszönhe-
tően, eredményesen szerepeltek gyermekeink.

Körzeti versenyeink 
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Október 23-án, vasárnap délután a sajóvámosi Kossuth 
Közösségi Ház adott otthont a Forradalom és Szabadság-
harc 60.évfordulója alkalmából megrendezett megemlé-
kezésnek.

Az ünnepség nyitásaként ünnepi beszédet mondott Vára-
di Lajos polgármester úr. Felhívta a figyelmet az embe-
rek lelkében lévő jószándék, segítő szándék fontosságára. 
Megemlékezésében rámutatott, hogy nemcsak Magyaror-
szág történelmének meghatározó része az 56-os forrada-
lom, hanem számos európai megmozdulást ihletett meg. 

Tótszegi István görög katolikus paróchus, beszédében 
saját kamaszkorának történései alapján mutatta be, hogy 
sokan már nem is értik pontosan mire emlékszünk, mégis 
érezzük, nagyon fontos, hogy ne felejtsük el történelmünk 
eme fejezetét sem. Kiemelte az egyház szerepét az 56-os 
eseményekben. 

A Sajóvámosi Népdalkör két hazafias énekkel emlékezett 
a nemzeti ünnepünkre.

Kovács Sándorné egy Üveges József  utolsó leveléből idé-
zett verssel emlékezett meg a forradalom hőseiről.

A Sajóvámosi Arany János Általános Iskola diákjai ünnepi 
előadásukkal tisztelegtek a múlt eseményei és hősei előtt.

Az Arany János Általános Iskola tanulói – fáklyát tartva 
kezükben – vonultak Hősi Emlékműhöz. A fáklyák fényé-
vel vezetve koszorút helyezett el Sajóvámosi Önkormány-
zat nevében Váradi Lajos polgármester úr és Lévai Ist-
ván alpolgármester. Az Arany János Iskola, Kincses Sziget 
Napközi Otthonos Óvoda, valamint sajóvámosi fiatalok 
képviselői tisztelegtek koszorú elhelyezésével az emlék-
műnél.
       
 Juhász Andrea

Verseny Tanuló neve Helyezés Felkészítő 
tanár

Matematika verseny 
Bőcs

Trajcsik 
Dalma II Bíróné Paul 

Judit
Gergely Éva 
rajzpályázat

Domoszlai 
Dorina III. Bodnár 

Judit

Gergely Éva 
rajzpályázat

Váradi
 Orsolya III.

Kovácsné 
Tamás 
Ilona

Alapműveleti 
matematikai 

verseny, Mályi

Kendrovszki 
Márk

Éliás Orsolya

 I.

 V.

Pruskócz-
kiné 

Berzi Klára

Miskolci 
Szakképzési 

Centrum 
„Kereskedem-e”

Burka Máté,
Hegyaljai 

Helga,
Ludányi 
Norbert

Simonyi Lilla

    II. Takács 
Mária

„Családi kör” 
rajzpályázat

Éliás Orsolya
Goda Mirella 
Bihari Lilla

Varga
Kármen

   I.
    II.
   III.

különdíj

Papp Tünde

Környezetvédelmi 
verseny, Sajóbábony

Éliás Orsolya
Gombkötő 

Eszter
Kendrovszki 

Márk

IV. Lukács 
Ágnes
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ISKOLABÁL
2016. november 19-én batyus bált rendeztünk a „Sajóvámosi 
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány” támogatására. A ta-
valyi év sikere után úgy döntöttünk, hogy ismét bálozni hívjuk 
a szülőket és községünk lakosait. 

A bál fő szervezője Kovácsné Tamás Ilona, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke volt, de mindenki hozzáadott valamit 
ahhoz, hogy szép környezetben, színvonalas nyitóműsor után 
gazdag tombolanyereményekre várva vigadjanak vendégeink, 
akik elfogadták meghívásunkat. 

A nyitóműsorban fellépett a két - iskolánk tanulóiból verbuvá-
lódott, -néptánccsoport, a Csemete és a Kicsi madár. Ezt köve-
tően Éliás Orsolya varázsolt minket meghitt hangulatba, majd 
Kovácsné Tamás Ilona köszönőszavai zárták az első blokkot. A 
vacsora után a nyitótáncot Debreczeni Rita és barátai adták elő, 
majd a „Szentkirályi Voice” zenéjére a táncparkettre invitálták a 
nézőközönséget.

Voltak azonban sokan, akik nem a jelenlétükkel, a belépők meg-
vásárlásával segítettek minket, hanem támogatójegyeket vettek 
vagy tombolanyereményeket ajánlottak föl. Ezúton is köszönjük 
nagylelkűségüket. Kiemelkedő támogatónk volt a Szépírók Tár-
sasága, tagjai és kiadóik, akik több doboz könyvvel gazdagítot-
ták a tombolanyereményeket.
Bízunk benne, hogy aki eljött, jól érezte magát, és aki támoga-
tott minket, legközelebb is megteszi.
Ezért kérem, hogy továbbra is támogassák iskolánkat adójuk 
1%-val!
Adószámunk: 18442269-1-05
Számlaszámunk: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet: 
54300077-10072549
Megköszönöm mindenkinek, aki hozzájárult alapítványunk 
gyarapodásához.  
 

Szekrényesné Földvári Éva 
                                                               kuratóriumi tag

Verseny Tanuló Helyezés Felkészítő 
tanár

Forgószél” 
honismereti 

verseny

Tamás Virág    I.
Lukács Ágnes

„Garabonci-
ás” honisme-
reti verseny

Éliás Orsolya
Hegyaljai 

Helga
Horkai Lili

Kendrovszki 
Márk

  II.

Lukács Ágnes

Vámos 
Települések 
Szövetsége 

Gyermekve-
télkedője

Balogh 
Adrián

Burka Máté
Nagy Erik

  V.

Csáki Tamás

verseny    tanuló hely felkészítő 
tanár

 labdarúgás
 Intézményi 

Bozsik 
Program

  Pünkösdi 
Kupa, 

Alsózsolca

Diákolimpia 
városkör-

nyéki 
döntő

Diákolimpia 
városkör-

nyéki 
döntő 

 Nagy Tamás
Fejes Ádám

Fejes 
Kornélia

felsős 
lánycsapat

lánycsapat

fiúk III.
 korcsoport

különdíj
különdíj
különdíj

   

I.

  

II.

   
    
IV.

Szekrényes 
Miklós

mezei futás

Diákolimpia 
városkör-

nyéki 
döntő III. 

korcsoport

Kubik
 Levente

V.

Csáki Tamás

 asztalitenisz
  Diákolimpia 

városkör-
nyéki 

  döntő 

Lány IV. 
korcsoport 

egyéni 

Vincze 
Zsanett

Juhász Vivien 

I.
  
II.

Csáki Tamás

Lány IV. 
korcsoport 

csapat

Fiú IV. 
korcsoport 

egyéni

Fiúk IV. 
korcsoport 

csapat

Vincze 
Zsanett

Juhász Vivien 

Rőczei Zoltán 
Rőczei Ádám
Rácz Kristóf

Balogh 
Adrián

Rőczei Zoltán 
Rőczei Ádám

Rácz Kristóf
Balogh
 Adrián

I.

    
  
I.
I.

III.
IV.

 

I.

 II.
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ÉLETKÉP A TERMÉSZETBEN:

 A hajnali félhomályból lassan kibontakozik az erdő szé-
lén álló kaptár. A nap első sugara rávetődik és a kijárók-
ban megjelennek a méhek.
Életkép a Kincses Sziget Óvodában:
 A gyerekek vajas-mézes kenyeret esznek tízóraira.

2016. november 18.
 Benéné Téglássy Tímea méhész, ellátogatott az óvodákba 
és mesélt a gyerekeknek a méhek csodálatos világáról és a 
méz készítés rejtelmeiről.
A képes előadás tartalmas és érdekes volt mindenki szá-
mára.

Megismerhették a méh és a darázs különbségét, a méhész 
eszközeit,a méh család tagjait. A gyerekek bepillantást 
nyerhettek a méhek világába,milyen a lakhelyük,hogyan 
készítik a mézet, hogy gondoskodik a méhész  ezekről az 
apró kis élőlényekről,hogy a füstölő megnyugtatja őket. 
Megtudhatták, hogy milyen fontos munkát is végeznek, 
milyen fontos a virágok beporzása.

Tímea arról is mesélt milyen jó hatással van a propolisz is 
a szervezetünkre. A beszélgetés során a feltett kérdésekre 
aktívan válaszoltak. Nagy érdeklődéssel figyelték az előa-
dást.
Az előadás végén többfajta mézet is kóstolhattak a gyere-
kek: repce, akác, hárs, virág, napraforgó, erdei vegyes és 
dohány.

A méhészek ismerik a méhek dicsérendő tulajdonságai-
kat, szorgalmukat, tisztaságukat és annak szeretetét, taka-
rékosságukat és hasznosságukat.

Köszönjük, hogy ilyen tartalmas előadást hallgathattunk 
melyen nemcsak a gyerekek, de mi felnőttek is új élmé-
nyekkel, ismeretekkel gazdagodhattunk. Arról nem is be-
szélve, hogy a gyerekek mennyire élvezték az előadást.
       
 Kollár Péterné

 Óvónő

KINCSES SZIGET ÓVODA 
HÍREI

Véget értek a 2016/2017. évi bajnokságok őszi szezon-
jának küzdelmei, melyekben településünk az eddigi 
legtöbb csapattal képviseltette magát, hiszen a stabil 
szereplő felnőtt és U19-es csapatunk mellett, idén a női 
bajnokságban is sikerült csapatot indítani, valamint 
az iskolások és óvodások is elkezdték a tornákon való 
szereplést.
 
 A felnőtt csapatunk a bajnokság elején elég 
nagy előnyt adott a többieknek, hiszen 6 forduló köve-
tően mindössze csak 3 pont szerepelt a nevünk mellett, 
azonban az ezt követően zsinórban elért 7 győzelemmel, 
a szezon végére sikerült a 4. helyet elérni, ami nagyjá-
ból megfelel az előzetes várakozásoknak. Külön öröm, 
hogy erre az évre a tavalyi bajnok U19-es csapatunkból 
hárman is alapembereivé váltak a felnőtt csapatnak és 
reméljük, többen is követik az ő példájukat.
 Az U19-es csapat elég nagy átalakuláson ment át, 
hiszen többen is a felnőtt csapatnál kerültek számításba, 
vagy éppenséggel az életük alakult úgy, hogy már nem 
tudtak ebben a szezonban a labdarúgással foglakozni, így 
a helyükre került fiatalokkal egyelőre nem lehet a tavalyi 
sikereket várni, de csaptunk így is aratott szép győzelme-
ket és stabil szerepléssel a középmezőnyben zárta az őszi 
szezont.
 Első ízben indult a bajnokságban női csapatunk, 
akik egyből egy szép győzelemmel is kezdték a bajnok-
ságot, hogy aztán a következő mérkőzéseken kiderüljön, 
nem is olyan egyszerű a sikeres szereplés. Egyelőre a 
tanulópénzt fizetjük, de bízunk benne, hogy egyre több 
tudással felvérteződve, a buktatókat letudva, sikeresen 
szerepelünk majd ezen a téren is.
 Szintén első ízben indultak egyesületi keretek 
között, az iskolásoknak és óvodásoknak szervezett torná-
kon az U7-es, U9-es, U11-csapataink is, mely csapatok 
tagjai nemcsak tornákra járnak, hanem képzésben is 
részesülnek. Reméljük, közülük minél többen meg-
maradnak ennél a sportágnál és a későbbiekben mind 
fizikailag, mind szellemileg, egészséges felnőtté válnak 
majd!

Az egyesület játékosai, tagjai nevében is köszönöm az 
Önkormányzat, a szülők és a sportbarátok egész éves se-
gítségét, támogatását, és kívánok mindenkinek Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Takács Gábor
      Elnök

SPORT HÍREK
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KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

A fitness és a tánc szerelmesei februártól a Kossuth Kö-
zösségi Házban keddenként vehetnek részt a Zumba órá-
kon Sárváry Dávid Instructor vezetésével! Az órák nagy 
jó hangulatban telnek ! 
A latin tánc és a fitness lépések ötvözésél feszesítő , kar-
csúsító alakformálásban és buli hangulatban szórakoz-
hatunk, formálódhatunk! Ha te is szeretnél a hétköznapi 
szürkeségből kilépni és megmozgatni magad akkor itt a 
helyed közöttünk várunk szeretettel!!!

Virág Brigitta

A vasút- Scolar mini
dr Máriás: Lomtalanítás
Erdődi Pálffy Pál: 
Vadásztörténetek a 
kandallónál
Gévai Csilla:
Amíg kirándulunk
Grünefeld, Dettmer: Mulcsozás talajtakarás a 
kertben
Hannig, Alma: Ferenc Ferdinánd
Kate, Lauren: Fallen – kitaszítva
Kyle, Barbara: A királynő foglya
Nemeskéri-Kiss Sándor: Hol nem volt Ritchie,
Alison; Byrne, Mike: A turbó-tengeralattjáró
Smith, Tom Rob: A tanya
Vida Gusztáv: Volt egyszer egy Gencs
Wass Albert: Igazságot Erdélynek!
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