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A szervezők többet akartak, mint egy falusi disznó-
tor, ezért ügyesen megszervezték a tradicionális ha-
gyományokat a modern kulturális események közzé. 
Szombaton a Szőke-kastély előtti teret megtöltötték a 
III. Vámos-Toros résztvevői.

Hajnalban a "fogópálinka" elfogyasztása után hagyo-
mányos disznóvágással kezdődött a nap. Kilenc csa-
pat, nyolc disznót vágott le és mellettük önszervező-
dött tepertősütő csapatok mérettették meg magukat.
A csapatokat a helyi intézmények, sport szervezetek, 
egyházak és az önkormányzat alkotta, de a csapatok 
között tudhattunk egy Sajópálfalai csoportot is. 
Az önkormányzattól támogatásként kapták az élő ál-
latot azzal a feltétellel, hogy azokat a rendezvényen 
feldolgozzák ízletes falatokká, és az értékesítésből be-
folyó összeggel szabadon rendelkezhetnek.

A nap folyamán bírálták el a pálinka- és pogácsasü-
tő versenyre nevezett különleges főzeteket és a fino-
mabbnál finomabb disznótoros ételeket.  A pálin-
kaverseny szakértői zsűri elnöki tisztére, Demeter 
Zoltán országgyűlési képviselőt kérték fel a szerve-
zők, majd a több órát igénylő nehéz döntések meg-
hozatala után, Sajóvámos polgármesterével, Váradi 
Lajossal közösen kiosztották az okleveleket.

Az eseményen részt vett Dr.Répássy Róbert or-
szággyűlési képviselő és Török Dezső a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke.
Az eseményt színesítette még a néptánccsoportok 
fellépése, télűző Kiszebáb égetés, és a tombola sor-

solás értékes nyereményekkel. A fődíj egy kombinált 
gáztűzhely és egy „élő kismalac”volt.
A nap sztárfellépői: Balázs Fecó, és a Miskolci Illés 
Emlék Zenekar. A nap folyamán a talpalávalót az 
Agyagbanda szolgáltatta.

A szervezők a pozitív visszajelzések, és az évről-év-
re növekvő látogatottság alapján, jövőre is szeretettel 
várják a térség lakosságát a IV. Vámos-toros napra.
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R E N D E Z V É N Y E K 
MINDENKI KARÁCSONYA

 2016
Adventi koszorú fényes csillaga, a negyedik lángja is 
fellobbant a Kossuth közösségi Házban.
Karácsonyi Ünnepre gyűltünk össze, az intézmé-
nyünk zsúfolásig megtelt az ünneplő közönséggel.
Elsőként községünk polgármestere Váradi Lajos 
mondta el ünnepi beszédét.
Már hagyomány hogy a Sajóvámosi gyerekek kicsik 
és nagyok, valamint helyi csoportok adják a karácso-
nyi műsort.
A Kincses Sziget Óvodásai léptek elsőként színpadra, 
megható versekkel és énekkel.
Felkészítő óvónők: Baloghné Piszkor Erika és Kab-
debon-Szemán Viktória.

A szeretet a család ünnepi varázsát sikerült egy mese-
történettel A kis hótündér előadásával megjeleníteni, 
amit szívhez szóló énekekkel, tánccal kiegészítve va-
rázsolták színpadra a Sajóvámosi gyerekek és fiatalok 

amatőr csoportja.
A mese üzenete az emberek múlhatatlan igénye a 
békességre, szeretetre az egymással való törődésre, 
amely örömmel ajándékozza meg, azokat is, akik 
nem tudják ezt viszonozni.
Felkészítő: Szólya Zsuzsanna
Ez után Tótszegi István görög katolikus paróchus 
köszöntötte az ünneplő közönséget.

Az Arany János Általános Iskola tanulói léptek szín-
padra, akik hagyományos betlehemes pásztorjátékkal 
idézték meg a karácsony hangulatát.
Felkészítő pedagógusok: Csáki Tamás és Kovácsné 
Tamás Ilona
Csemete Néptánccsoport utánpótlás csoportjának 
tapsolhattunk, akik játékos előadásukkal varázsoltak 
el minket.A Sajóvámosi felnőtt Néptánccsoport zárta 
a benti műsorunkat, akik újra megmutatták színvo-
nalas tánctudásukat.
A kinti színpadon a Csemete Néptánccsoport ha-
gyományos karácsonyi pásztorjátékával folytatódott 
műsorunk. Lelkesen készült a kis csapat, versekkel, 
énekekkel kiegészítve, még szebbé téve az ünnepet.
Felkészítő tanáruk: Tóth Tibor
Az ünnepi műsorunknak szép szabadtéri zárása volt 
a Sajóvámosi Népdalkör szentestét idéző, karácsonyi 
énekeik.
A Népdalkör szakmai vezetője: Dojcsákné Bodnár 
Tünde.
A szívekben keletkezett melegséget, karácsonyi han-
gulatot a forralt boros, sültgesztenyés, kürtőskalácsos 
beszélgetéssel sikerült még meghittebbé tenni. Re-
méljük az ünnepi hangulatból mindenkinek sikerült 
annyit hazavinni, hogy „jusson cseppnyi karácsony” 
az év minden napjára. 
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2017. március 4-én immáron harmadik alkalommal 
került megrendezésre, a Kossuth Közösségi Házban 
a Nőnapi Ünnepség. Ezen a szép Tavaszi estén zsú-
folásig megtelt a Díszterem, nagyon sokan voltunk 
kíváncsiak a műsorra, hiszen a sztárvendégen kívül 
az összes szereplő helyi „művész” volt.

A műsorvezető Csiszár József volt, aki Vörösmarty 
Mihály „Szebb az asszony, ha hamis” című versével is 
megörvendeztetett minket.
Az Ünnepi köszöntőt Váradi Lajos polgármester úr 
mondta el, aki szerint egy férfinak 3 nőt kell szeret-
nie, aki megszülte, aki neki szült, és aki neki született!  
Bizony könnyeket csalt a szemünkbe rendkívül meg-
ható beszédével! 
A Sajóvámosi Fiatalok Michael Flatley: Ír sztepptánc 
paródiáját adták elő fergeteges sikerrel. 
Ezek után következett  a helyi színjátszó csoport akik 
Trunkó Barnabás „A gyógyszertárban” című bohó-
zatát adták elő . Bizony minden egyes szereplő meg-
jelenését nagy tapsvihar övezte, hiszen nagyon csinos 
hölgyekké váltak a mi kedves színészeink. 
Az est sztárvendége Soltész Rezső volt, aki felidézte 
az „Idősebb” korosztály részére az elmúlt idők nagy 
slágereit. Természetesen az elmaradhatatlan és min-
denki által ismert „Szóljon hangosan az ének” című 
dal is felcsendült. Sokan énekeltük vele az ismerős 
dalokat, nagyon jó hangulatban telt az este. Az est zá-
rásaként egy újabb nagy sikerű produkció követke-
zett Hernádi Judit „Soha se mondd” című dalát adták 
elő kedves művészeink.

Az est szereplői voltak:
A táncosok: Bodolai Gergő, Sipkás Balázs, Sipkás 
Márk, Stefán Milán, Tóbis Máté, és Varga Balázs 
A színészek: Bencskó János, Bertók Zoltán, Éliás 
Csaba, Lévai István, Takács Gábor és Váradi Lajos
A műsor megálmodója és felkészítője: 
Szólya Zsuzsanna
Köszönettel tartozunk áldozatos munkájukért és 
odaadásukért, amivel ismételten mosolyt csaltak va-
lamennyiünk arcára!

Juhászné Lipták Erika
képviselő

NŐNAP SAJÓVÁMOSON



Remek hangulatban zajlott Sajóvámoson a III. Miku-
lás Futás december 3.-án.
Idén kiegészült a táv:
 Rövidtáv: 600m,
 Középtáv: 1600m, 
1/8Maraton: 5200m,
1/4Maraton: 10000m
Nem kis meglepetésünkre az 1/4 maratonra 9 fő ne-
vezett be.
Mikulás sapkában gyülekeztek a Közösségi Ház előtti 
téren a gyerekek, fiatalok és kevésbé fiatalok.
A helyi lakosokon kívül a környező településekről is 
szép számmal indultak neki a különböző távoknak.
A mozgáson túl a résztvevők a mikulással is találkoz-
hattak, akitől mindenki kapott egy csomagot.
A Görög katolikus templom előtt megszokott forró 
teával várták a célba érőket, majd az eredményhirde-
tésre és a díjkiosztásra a templomban került sor.
Az érmeket Csáki Tamás pedagógus adta át a győz-
teseknek.

A futók arcát látva nem csüggedten, hanem ellenke-
zőleg tele örömmel értek célba a résztvevők, közülük 
többen is jelezték, hogy jövőre veletek ugyan itt!
Ismét sikeres, hangulatos futást tudhatunk magunk 
mögött. 
Köszönetet kell mondanunk a szervezőknek és támo-
gatóknak, Tótszegi István Görög katolikus paróchu-
snak és Sajóvámos Község Önkormányzatának.

Régi adósságot törlesztettem azzal, hogy meghívtam 
a Gesztelyben élő Szabó Lőrinc-díjas Jenei László írót, 
a Műút folyóirat szerkesztőjét. Az irodalom- és film 
kedvelő sajóvámosi közönség többször is találkoz-
hatott már vele moderátorként a Kossuth Közösségi 
Ház rendezvényein. Ez alkalommal végre szerzőként 
üdvözölhettük Sajóvámoson. Az idén megjelent Dí-
szössztűz című novelláskötetét mutattuk be (pár nap-
pal a miskolci ősbemutató után, de néhány nappal a 
budapesti bemutató előtt) az érdeklődőknek. Beszél-
gettünk huszonhét éves lapszerkesztői munkájáról, 
amely 1989-ben az Orpheuesszal indult, a Holmival 
folytatódott, és a Műút kritikai rovatának szerkesz-
tésével érte el eddigi tetőpontját, hiszen a miskolci 

folyóiratot választották a tavalyi év legjobb magyar 
nyelvű irodalmi, művészeti folyóiratának, ami nagy-
mértékben köszönhető a lap egészen kiváló kritikai 
rovatának.

Szekrényes Miklós
képviselő

III. MIKULÁS FUTÁS SMS: Jenei Lászlóval  
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A Görögkatolikus egyház negyven napban határozza meg a 
karácsonyi előkészület idejét, a húsvéti böjthöz hasonlóan. Ez 
karácsony előtt hat héttel kezdődik, a Gergely-naptár szerint 
november 15-én. Szent Fülöp böjtjének is nevezik, utalva az 
apostol november 14-i emléknapjára.

Ennek az időszaknak a magyar görögkatolikusok között is ad-
vent a közkeletű elnevezése. A szó az Adventus Domini latin ki-
fejezésből (magyarul: az Úr eljövetele) ered, vagyis Krisztus első 
eljövetelére, megszületésére utal. A várakozás ideje ez, amely a 
római katolikus egyházban négy, a görögkatolikusoknál azon-
ban a többi keleti egyházhoz hasonlóan hat héten át tart.
Az adventi koszorú készítése a legújabb kor szokásai közé tar-
tozik. 1840-ben készítette el először Johann Hinrich Wichern 
német evangélikus lelkész, aki egy szekérkereket függesztett fel 
templomában, és advent minden napján meggyújtott rajta egy 
gyertyát. A kerek forma, örökzöldekkel díszített koszorúként 
megmaradt, de a sok gyertyából csak a vasárnapokon megy-
gyújtandók terjedtek el. A négy vasárnapnak megfelelően négy, 
és a római katolikus egyházban mindegyiknek megvan a maga 
liturgikus jelentése is.
Wass Albertnek az alábbi Karácsonyi versével kaptak települé-
sünk lakói meghívót közös karácsonyi hangolódásra. rendha-
gyó módon, rendhagyó helyre és rendhagyó időben:
„Olyan jó néha angyalt lesni 
s angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplőben elébe menni, 
mesék tavában megferedni 
s mesék tavában mélyen, mélyen 
ezt a világot elfeledni.”

Az adventi koszorú településünk legszentebb helyein a történel-
mi egyházak felekezeti templomaiban került hétről hétre kihe-
lyezésre. A legméltóbb tisztelet és ünneplés közepette került a 
gyertya meggyújtásra. 
A Görögkatolikus templomban volt az első gyertya gyújtása. A 
gyertya gyújtása előtt Tótszegi István görögkatolikus paróchus 
elmondta: „Kölcsönös szeretet jegyében Sajóvámos Önkor-
mányzata és a helyi egyházak közös koszorúja jelképezi azt az 
egységet és testvéri szeretetet melynek szellemében nem csak 
adventi és karácsonyi időben, hanem az év minden napján sze-
retnénk egymás és közösségünk minden tagjai felé békét, és sze-
retetet sugározni. S szeretnénk egy olyan hagyományt terem-
teni, mely megmutatja az itt élő emberek szívében az örök élet 
kincsei vannak. „ 

A hétről hétre nagyobb fénnyel, több gyertyával világító koszo-
rú beragyogta családjaink szívét és lelkét. Így nem csak külső 
fényességben, hanem lelki békességben várhattunk a közénk 
érkező gyermek Jézus születését. S bátran mertük énekelni: „ 
Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a jóakaratú em-
bereknek!
       

Szó volt még Laci pályakezdéséről, amikor a megyei 
könyvtárban dolgozva elkészítette Mészöly Miklós 
munkásságának bibliográfiáját.
Aztán beszélt a filmek iránti rajongásáról, és arról a 
blogról, ahová éveken át remek filmkritikákat posz-
tolt.

Érdekes, hogy az irodalommal egészen fiatalon meg-
fertőződött ember, aki huszonöt évesen már egy iro-
dalmi folyóirat főszerkesztője volt, csak tizenhárom 
évvel később, 2002-ben jelentette meg első regényét 
Ikerszobrok címmel. Aztán viszont  – szinte sormin-
tát követve – jöttek a jobbnál jobb kötetetek. 
Mindenféle vágyak (elbeszélések és kisregény)
Szarvas a temetőben (regény)
Szellemek és szerelmek (novellák)
Bluebox (regény)
Díszössztűz (elbeszélések)
Jenei nagyon büszke a Bluebox megjelenése utána 
magyar irodalom legnagyobb tekintélyű szakértő-
jének – a nemrégiben elhunyt -, Réz Pálnak dicsérő 
levelére.
Az est apropójául szolgáló Díszössztűz keletkezésé-
ről is tudhattunk meg kulisszatitkokat. Arról, hogyan 
születik meg az a sajátosan egyéni prózavilág, amely 
nem a valóságot akarja tükrözni, hanem nagyobbra 
tör: a művészi fantázia és logika segítségével valóság-
szilánkoknak tűnő elemek felhasználásával önjáró 
prózavilágot épít. 

Jenei László írásai nem könnyű olvasmányok, de ha 
az olvasó veszi a fáradságot, és megkeresi az elbeszé-
lések kulcsát, megrendítően csodálatos világok tárják 
elé kapuikat.
Hölgyeim és Uraim, egy borsodi író megérkezett a 
magyar irodalom legjobbjai közé.

Szekrényes Miklós 
képviselő

EGYHÁZI HÍREK
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

AZ ISKOLA ALAPÍTVÁNYA 
A VÁMOS TOROSON

A hideg téli időben, igazi kikapcsolódást jelentett az 
immár harmadik alkalommal megrendezett disznó-
toros, télűző nap.

A rendezvényen iskolánk is képviseltette magát. Tan-
testületünk ügyes háziasszonyai lángossal, pizzával, 
gulyáslevessel várták az éhes vendégeket. A hidegben 
igazán jól esett egy pohár forralt bor, amely nemcsak 
felmelegítette a szórakozni vágyókat, de jobb kedvre 
is derítette őket. 

A disznótoros ételek után különösen nagy keletje 
volt a szülők és kollégák által készített édességeknek. 
Külön köszönet illeti Dulai Sándort és feleségét, De-
meter Pétert és feleségét, valamint Berényi József-
nét, akik nemcsak felajánlásukkal, de munkájukkal 
is segítették iskolánk alapítványát.

Intézményünk pedagógusai és diákjai, saját maguk 
készítette ajándéktárgyak árusításával gyarapították 
alapítványunk bevételét. 
A vidám napot az Illés Emlékzenekar zárta. Az is-
mert dallamokra volt tanítványainkkal táncra is per-
dültünk. Fáradtan, de élményekben gazdagon, vidá-
man hangulatban tértünk haza. 

A Sajóvámosi Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány  kuratóriuma

ARANY JÁNOS NAPOK 
NYITÓRENDEZVÉNYE 

200 éve született Arany János, nemzetünk egyik leg-
nagyobb költője. Március 2-án, születése napján, az 
emlékév nyitónapján, iskolánk nagyszabású rendez-
vénysorozatot indított, hogy méltón emlékezzen meg 
iskolánk névadójáról.
 Az eseményre, melyen felavattuk és megkoszorúztuk 
iskolánk Arany János emlékoszlopát, meghívtuk De-
meter Zoltán országgyűlési képviselőt, aki beszéddel 

nyitotta meg a programsorozatot, melyben méltatta 
névadónk nagyságát. Ezt követte iskolánk műsora, 
melyet Paul Judit rendezett, az énekkart Lukács Ág-
nes készítette föl, a néptáncot Kovács Petra Klára 
tanította be. 
A koszorúzás során, két hagyományőrző huszár 
tisztelgése mellett Demeter Zoltán képviselő úr, dr. 
László István, tankerületi igazgató úr, Váradi Lajos, 
Sajóvámos polgármestere, Takács István,  Sajósenye 
polgármestere és dr. Pappné Nemes Katalin, isko-
lánk igazgatója helyezte el az emlékezés virágait az 
emlékoszlopon.  A rendezvényt állófogadás zárta. 
A megemlékezést még számos program követte: 
rendhagyó irodalomóra, Arany vetélkedő, Ki mit 
tud?, diákigazgató választás, Herman labor, sport-
programok, melyeket a gyerekek nagyon élveztek. 
Tanulóink jól érezték magukat, melyről a képek ta-
núskodnak. Még több képet tekinthetnek meg isko-
lánk weboldalán:  http://uj.aranyjiskola.hu/.

Szekrényesné Földvári Éva
igazgatóhelyettes 
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2017. MÁRCIUS 15-EI 
KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG 

Március 15-én az 1848/49-es szabadságharc hősei 
előtt tisztelgünk. Sokan voltak. Közülük egyeseket 
megőrzött a nemzeti emlékezet, mások kevesebb fi-
gyelmet kapnak az utókor részéről, nagyon sokan pe-
dig a névtelenség tömegsírjában nyugszanak.

Egy közösség megmaradásának elengedhetetlen fel-
tétele, hogy ismerje a múltját, megteremtse, majd kö-
vesse saját értékeit, és megőrizze hagyományait. Gyö-
kerek nélkül egyetlen fa sem teremhet gyümölcsöt.
Ezért azt javaslom, hogy az ismert események felidé-

zése helyett Sajóvámos saját történelmén s egyik saját 
szülöttének sorsán keresztül tekintsünk nemzetünk e 
nagy pillanatára.

Dr. Milus Katalin helytörténész Sajóvámosi legen-
dák című blogját böngészve jutottam el Büttner Lina 
sajóvámosi születésű írónő és testvére, Büttner Emil 
életének kutatásához. Elolvasva a szerző nagyon szín-
vonalas és igazán izgalmas írásait, a korszak helyi tör-
ténetéhez kapcsolódóan néhány igen érdekes adatra 
bukkantam. Engedjék meg, hogy idézzem szavait:

„Emil testvérük a szabadságharc idején beállt a sereg-
be. Lina utóbb a Vasárnapi Újságban megírta, hogy 
a fiú a házi tanító kíséretében utazott el Miskolcra, 
hogy katonának álljon. Mivel kíséretéből a lovászfiút 
és az inast is felvették, őt viszont alacsonynak és véz-
nának tartották, nagyon megsértődött és eldöntötte, 
hogy már csak azért is átmegy a sorozáson! Egy kis 
csalást vetett be: felugrált, hogy elérje a mércét, amit 
a tisztek is megmosolyogtak és végül megengedték, 
hogy elinduljon velük Kassára. 

A katonák útja Miskolcról Vámoson át vezetett és a 
fiú fájdalommal végig nézte a vámosi kastély hófehér 
falait, amíg a hegy másik oldalára nem értek, Szikszó-
ra. Damjanich tábornok seregével járták az országot, 
a család pedig izgatottan várta a leveleit, amiket egy-
egy katonával, vagy postával küldött haza. A fiú 16 
évesen, nagy bátorságot tanúsítva végigharcolta 48-
49-et, míg végül a fegyverletételt követően hazagya-
logoltak Erdélyből, azaz csak gyalogoltak volna, mert 
az Arnót melletti Zbuska malomtól hazáig üldözte a 
katonákat örömükben 30-40 sajóvámosi leány. Emil 
története külön cikket érdemel, ugyanis a csatate-
rekről küldött leveleit gondosan megőrizte édesany-
ja, utána pedig kiadták könyvben. Bár Büttner Emil 
nem itt született és később el is költözött, könyvében 
mégis „kedves hazájaként” emlegette Sajóvámost. A 
szabadságharc után aktívan politizált, ügyvédkedett. 
Sírjánál fiatalok, hagyományőrző csoportok még ma 
is rendszeresen megemlékezéseket tartanak, tisztele-
tüket teszik az egykori gyermek katona hősnél. Pe-
tőfiék mellett érdemes lenne róla is megemlékeznünk 
a március 15-i ünnepségeken, hiszen vannak ide köt-
hető 1848-as hőseink is!”

Milus Katalin idézett művén elindulva jutottam Mé-
száros Magdolna írásához, aki beszámol a felsőszeli 
gyerekek „Mi hárman és egy hős” című pályázat ke-
retében Büttner Emil emlékére rendezett emléktúrá-
járól.
A szerző leírja, hogy: „A felsőszeli Bercsényi Miklós 
Hagyományőrző Csapat még márciusban a koszo-
rúzási ünnepségen megfogadta, hogy mint felvidé-
ki felfedezőcsapat vállalja az egyetlen eddig ismert 
felvidéki gyerekhős emlékének ápolását. Őt Büttner 
Emilnek hívták, Kistapolcsányban született, 15 éve-
sen elhatározta, hogy részt vesz a haza védelmében. 
Fiatal kora ellenére több csatában is helytállt. Ara-
nyosmaróton nyugszik. 
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SPORT HÍREK

SPORTBÁL 2017

Február 18-án szombaton, a Kossuth Közösségi 
Házban idén is megrendezésre került a Sajóvámo-
si Sportkör hagyományos farsangi bálja, a Sportbál. 
Az idei volt a 21. ilyen rendezvény, mely legnagyobb 

megelégedésünkre a 21-es számhoz méltóan nyerő-
nek bizonyult, hiszen rekordszámú vendég érezte jól 
magát és szórakozott aznap este, Molek Csongor ki-
váló zenéje mellett és a sajóvámosi fiatalok előadását 
megtekintve, akik Szólya Zsuzsanna vezetésével is-
mét színvonalas produkcióval rukkoltak elő.

A sportkör vezetőségének legnagyobb örömére ked-
ves vendégeink évről-évre egyre nagyobb számban 
vesznek részt ezen rendezvényünkön, mely talán azt 
is mutatja, hogy remekül érzik magukat és érdemes-
nek találják a bálunkat arra, hogy a következő évben 
is visszatérjenek és együtt szórakozzunk.
Kedves vendégeinknek ezúton is szeretném megkö-
szönni, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennün-
ket, emelték az est fényét valamint, hogy belépőjegy 
váltásával és tombolaszelvények vásárlásával idén is 
támogatták a sportkört - mindezt úgy, hogy közben, 
remélhetőleg még jól is szórakoztak!

Jövőre is szeretettel várjuk minden kedves vendégün-
ket!

Takács Gábor
Sajóvámosi Sport Klub

        

A csatatérről 32 levelet küldött haza szüleinek. Sze-
rencsére a levelek megmaradtak, s 1989-ben a Ma-
dách Kiadó megjelentette „Csata mezejéről írom so-
raimat…” címmel. 

Ezekben részletesen leírja a hadi eseményeket, őszin-
te sorai a szülőföld iránti végtelen szeretetről, odaa-
dásról tanúskodnak.
A felsőszeli gyerekek a téli felkészülés során elhatá-
rozták, hogy emléktúrát szerveznek a kis hős tiszte-
letére, s történelmi játékokkal próbálják bizonyítani, 
hogy ők is rátermettek, bátrak és gyorsak, mint vá-
lasztott hősük volt.”

A felsőszeli gyerekek példát mutatnak a sajóvámosi 
gyerekeknek, akik – remélem – maguk is bekapcso-
lódnak majd e nemes hagyományba.
Büttner Emil 16 évesen kapott hősiességéért vörös 
sipkát és őrmesteri rangot. Alakja köré a felvidéken 
hősöket megillető kultusz alakul.
Ő maga Sajóvámost megőrizte emlékezetében és 
szívében, Sajóvámoson múlik, hogy „kedves hazája-
ként” viszonozza-e ezt. 

dr. Pappné Nemes Katalin
igazgató
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KINCSES SZIGET ÓVODA 
HÍREI

VIDÁM FARSANG

Elérkezett életünkbe egy újabb Február a farsangi 
időszakkal. Az óvodás gyermekek már egész héten 
lázban égtek és a pénteki farsangról szólt minden 
napjuk. Igyekeztünk mi óvónők és dadus nénik egy-
aránt varázslatos napokat teremteni, megszervezni, 
előkészíteni, díszíteni „összegyúrni”egy fergeteges 
hetet, napot. 
Szeretettel vártuk, köszöntöttük a gyerekeket, szülő-
ket, hozzátartozókat és ismerősöket egyaránt. Nagy 
örömünkre népes sereg gyűlt össze, elfoglalták helye-
iket és megkezdődhetett a felvonulás, amit kolléga-
nők vezetett le vidám lendülettel. 

Sok-sok gyönyörű mosolygós arcú gyermek sétált át 
a színpadon különböző öltözetekben. A jelmez re-
pertoár nagyon sokrétű volt, hagyományos, modern 
és kézzel készített. A felvonulás után a Pom-Pom 
Família aktív előadásában táncolhattak a gyerekek. 
Készültünk még zsákbamacskával és tombolával, 
amiben értékes ajándékokat sorsoltunk ki a műsor 
végeztével. A tombolavásárlásra lehetőség volt érke-
zéstől a sorsolásig. A felajánlásokat ezúton is megkö-
szönnénk a Kedves Szülőknek!
Úgy gondolom, hogy az idei farsangunk is nagyon 
jól sikerült. Sokat táncoltak a gyerekek, jól érezték 
magukat. A visszajelzések is azt mutatják, hogy ér-
demes volt ennyi munkát belefektetnünk ebbe a ren-
dezvénybe. Remélem, minden évben megélhetjük a 
gyerekekkel ezeket a csodálatos órákat és értékes per-
ceket. 

Kabdebon-Szemán Viktória
         Óvodapedagógus

KOLBÁSZOS POGÁCSA

Hozzávalók:

50 dkg liszt
25 dkg vaj (margarin)
2 tojássárgája
2 mokkáskanál só
15 dkg füstölt (házi) kolbász
2 csomag szárított élesztő
3 dl tejföl 

Lehet sima élesztővel is, akkor 1 dl tejben 3 dkg élesz-
tőt felfuttatjuk egy kis cukorral. (Ekkor elég 2 dl tejföl 
is.)

Elkészítés:

A szárított élesztővel már előző este el lehet készíteni, 
ekkor fóliával le kell takarni és a hűtőbe rakni. Sima 
élesztővel aznap is elég elkészíteni.
A kolbászról a héját lehúzzuk, karikára vágjuk és 
megsütjük. A zsírját leöntjük, a kolbászt pedig kihűt-
jük, majd összeaprítjuk.

A lisztet a vajjal (margarinnal) összemorzsoljuk, a 
többi hozzávalóval összedolgozzuk. Félórát pihen-
tetjük, elnyújtjuk, négyfelé hajtjuk. Ezt még kétszer 
megismételjük, 20 percenként.
Elnyújtjuk ujjnyi vastagra, megrácsozzuk és kiszag-
gatjuk közepes pogácsaszaggatóval, majd sütőlemez-
re tesszük. 15-20 percig kelesztjük, megkenjük to-
jással, megszórjuk sajttal és 180 °C-on szép pirosra 
megsütjük.

A receptet ajánlotta Takács Lajosné
a III. Vámos-Toros pogácsasütőverseny I. helyezetje 

Konyhai jó tanácsok
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KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

ADVENT ZAKOPANEBAN

A meseszép Magas Tátra lábainál található Zako-
pane egy csodálatos kisváros Lengyelországban.
2016. december 10-én egynapos kirándulást 
szerveztünk ide, településünkről 3 busszal, 120 
fővel korán reggel indultunk útnak.
9 óra körül pazar látványt tárult elénk, hiszem 

megláttuk a Tátra teljes főgerincét és a Hazajáró-
ból jól ismert Kenyeres Oszkár szavaival élve fel-
tárult elénk „Őfelsége a Magas-Tátra”. Nem min-
dennapi látványban volt részünk, a havas csúcsai 
is elvarázsoltak bennünket.
A bájos hegyi városkába megérkezve, mely ba-

rátságos és hamar bejárható, mindenki szabad-
program keretében tekinthette meg és vásárolha-
tott kedvére. A kedves hangulatú falusi piac, ahol 
mesterien kidolgozott sajtok, bőráruk, egyedi 
kézműves termékek és dekoratív fafaragványok 
standjai álltak, megragadó volt. 

Aki Zakopaneba utazik kihagyhatatlan a Gu-
balowka-hegy meglátogatása. Az 1123 méteres 
magasságával kedvelt kirándulóhely a Tátrára 
való rálátásért mindenképpen érdemes felmen-
ni. Kaptunk az alkalmon az időjárás is kegyes 
volt hozzánk és ezt kötelező kipróbálni már csak 
azért is, mert a csúcsra felérve olyan panoráma 
tárult elénk, ami felejthetetlen. 

Karácsony előtti hetekben, Adventkor vannak 
a legszebben feldíszítve Európa városai. Igaz ez 
Zakopanera is, hiszen estefelé már a csodálatos 
díszkivilágításban sétálhattunk. 
Nagyszerű napot töltöttünk el a Tátra fővárosá-
ban, ezúton köszönjük Sajóvámos Önkormány-
zatának az anyagi támogatását.

Tötös Istvánné
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KARATE KLUB 

2016-ban ismét megméretettek a sajóvámosi kara-
tésok.  A gyerekek kisebb-nagyobb hazai és nemzet-
közi versenyen vettek részt, szinte  mindenki ért el 
sikereket, szerzett érmeket a bajnokságokon. Magyar 
bajnok lett Kovács Száva, Balogh Bálint, Ár Bence és 
Rózsa Erik. Áprilisban volt az első nagyobb kihívás. 

Az EB Nürnbergben került megrendezésre, ahol 3. 
helyet szerzett Balogh Adrián és Kossuth Kornél. 
Nyáron három edzőtáborban készültek a versenyzők 
az őszi szezonra. A világbajnokság Bulgáriában volt. 
Nehéz versenyen nagy küzdelmek árán Kovác s Száva 
és Bihari Lilla ezüstérmet szerzett. Idén már túl va-
gyunk két versenyen ahol szép eredmények születtek 
és az új gyerekek is kipróbálhatták milyen több száz 
ember előtt bemutatni tudásukat. Tótszegi Domon-
kos és Kiss Rebeka kiemelkedően jól szerepelt.

2020-ban mutatkozik be a karate az Olimpián, ezért a 
jövőben még több versenyen és edzőtáborban fognak 
a karatékák részt venni.  Májusban következő verse-
nyünk az Európa Bajnokság lesz,amit Szabadkán ren-
deznek meg.  A versenyzők erre készülnek gőzerővel. 
Végezetül szeretném megköszöni a szülők segítségét 
és áldozatvállalását, hisz nélkülük nagyon nehéz len-
ne bármilyen versenyre is kijutni. Külön köszönet 
illeti az Önkormányzatot és a Kossuth Közösségi 
házat a csapatnak nyújtott támogatásért. Kedden és  
csütörtökön 16 órától  az edzéseken bárkit szívesen 
látunk 4-től 100 éves korig.

Balogh Krisztián


