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Idén jubiláltunk, hiszen immár 15. alkalommal ren-
dezhettük meg a Sajóvámosi Családi Napokat.
Óriási izgalommal készülődtünk a három napos 
programsorozatra, melyet hagyományosan,  helytör-
téneti vetélkedővel kezdtük.  

Minden ember kötődik a lakóhelyéhez, szülőhelyé-
hez fontos, hogy a gyerekek is gyarapítsák tudásu-
kat, ismereteiket Sajóvámos történetéről. 5 csapat 
nevezett be, akik lelkesen versenyeztek. A feladatok 
között szerepelt: totó, igaz vagy hamis? kirakós fel-
adat, keresztrejtvény, párosítás és címer felismerés. 
Mindenki szépen megoldotta a feladatokat, melyet 
a háromfős zsűri értékelt.  Tagjai: Váradi Lajos pol-
gármester úr, Vassné Szokircsák Diána a Közalapít-
vány elnöke és Dulainé Kovács Cecília a Kuratóri-
um tagja.

Szombaton egy újdonság várta a családokat, mert 9 
órától túrával egybekötött ügyességi versenyt ren-
deztünk. 4 csapat nevezett, akik bátrak voltak és 
vállalkoztak a 7 km-es túra útra. Nagyon jól érezték 
magukat, kellemesen elfáradtak. A délután folyamán 
a Borsod Twins Zumba bemutatóját láthattuk, akik 
nagy sikert arattak.  Sor került a hagyományos ke-
rékpár túrára, ahol mindenki sikeresen letekerhette 
a 18 km-es távot a nagy meleg ellenére.

Vasárnap a gyerekek kerülnek a középpontba, hiszen 
őket ünnepeltük. Próbáltunk olyan programokkal 
kedveskedni mint arcfestés, csillámtetoválás, lufihaj-
togató- bohóc, guruló póni,  óriáscsúszda, pedálos 
gokart és trambulin. 
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Ha gyereknap, akkor nem maradhat el a gyerekmű-
sor sem. Az Aranyudvar Mesezenekar produkciójá-
ra összesereglett kisebb tömeg, gyerekek és felnőttek 
egyaránt lelkesen hallgatták az előadást. A sportos te-
vékenység is hangsúlyt kapott, a Shotokan Karatésok 
bemutatója fűszerezte a rendezvényt.

Óvodásaink táncoltak a színpadon, majd néptáncs-
csoportok előadásai következtek, akik rendszere-
sen színvonalas műsort adtak. A közös „kívánság-
lufi”-eregetés és a torta ünnepélyes felvágása után 
igazi születésnapi hangulat alakult ki.  

A rendezvény csúcspontjaként meglepetés műsorok 
következtek. Csodálatos élményben volt részünk az 
Apák és Lányaik tánca nagy sikert aratott. A gyer-
mekek és apukák óriási izgalommal készültek mi is 
örömmel láttuk a boldogságtól, izgalomtól kipirult 
arcú gyerekeinket. 

A Rómeó és Júlia musicalből láthatunk részleteket a 
Sajóvámosi Fiatalok előadásában, mely méltó meg-
koronázása volt a napnak. Tartalmas és látványos 
előadásukkal igazi fantasztikus hangulat alakult ki a 
színpadon és a nézőtéren egyaránt! A „Csillag Társu-
lat” tagjai harmadik éve több alkalommal szerepel-
tek rendezvényünkön. Mindkét csoport felkészítője: 
Szólya Zsuzsanna

Az est sztárvendége Pál Dénes volt, aki fergeteges 
hangulatot teremtett, mindenki tetszését elnyerve. 
Köszönjük minden fellépőnek a szereplést és remél-
jük, hogy jövőre is egy ilyen hangulatos, vidám gye-
reknapban lesz részünk!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
VÁMOS TELEPÜLÉSEK
 X. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA VÁMOSGYÖRK 

A Vámos Települések Szövetsége 10. jubileumi talál-
kozóját Vámosgyörk rendezte: 2017. június 16-17-
18-án.

Nem volt meglepő, hogy Vámosgyörk lett a házigaz-
dája a jubileumi találkozónak, mert az elsőt is a He-
ves megyeiek rendezték, 2007-ben.
A három naposra tervezett összejövetelre a nem nagy 
távolság miatt, mi Sajóvámosiak csak 17-én szomba-
ton érkeztünk meg. 

Megérkezésünk első tennivalója a „kötelező vámsze-
dés” leróvása volt, amit fogadás és reggeli követett. 
A NAV pénzügyőr zenekar vezetésével pedig a ren-
dezvényközpontba indult az ünnepi menet. A meg-
nyitó ünnepség után, köszöntések hangzottak el és 
néhány kitüntetés átadásra került. 
A kulturális műsor kezdetéig és után, különböző mű-
sorok követték egymást elsősorban gyerekek részére. 
A 22. vámos nevű településen élők között első alka-
lommal találkoztunk Ausztriából, Felvidékről és Er-
délyből érkező résztvevőkkel is. A nagyszínpadon 13 

órától léptek közönség elé a népdalkörök, nyugdíjas 
klubok, óvodás és iskolás gyerekek. 
A 15. műsort adó együttesek között a Sajóvámosi 
Népdalkör is érdekelt volt. A műsorvezető második-
ként szólította színpadra a népdalkört, előadásukat 
még az orkánszerű viharos szél sem zavarta. Az ének-
lés jól sikerült, szép volt! 
Ebéd után volt idő arra is, hogy a felvonultatott ter-
mékeket megnézhettük és azokból vásárolhattunk. 
Csak néhány a finomságból: különleges felvidéki pá-
linkák, kávéházi termékek, kürtös kalács, Mátra le-
pény és kandírozott gyümölcsök és édességek. 
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Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy elkészült 
a temető kerítése az egyházi temetőkben.
 
Az urnafalat, a temető kerítést, a ravatalozó fel-
újítását Sajóvámos Község Önkormányzata saját 
forrásból valósította meg.  Ezekhez a munkák-
hoz nem kértünk a felekezetektől hozzájárulást 
és nem is kaptunk.
Egyedüli költsége az egyházaknak, mint ahogyan 
azt egy régebbi számban írtuk. A katolikus teme-
tőben a bejárati kaput az egyház vásárolta meg, 
és ezt az önkormányzat ingyen és bérmentve be-
építette. A református egyház esetében 2 db be-
járati kapuról beszélünk, melyhez a vas anyagot a 
református hívek vásárolták meg. A kapu össze-
állítását és beépítését az önkormányzat vállalta 
magára.
A temető előtti parkolót pályázati forrásból si-
került kialakítani, melyet már régóta szerettünk 
volna.     

Néhány információ a TOP pályázatokról:
Eddigi nyertes pályázataink:
Sajóvámos Község Önkormányzata összesen 
300.708.253,- Ft támogatást kapott három célte-
rületre:

TOP-2.1.3-15-N01 – Települési környezetvé-
delmi infrastruktúra fejlesztések Sajóvámos 
Község Önkormányzata Települési környezet-
védelmi infrastruktúra fejlesztések Sajóvámos 
településen: Kis Sajó, illetve a Hosszú völgyi pa-
tak Béke utca mögötti szakaszának rendezésére: 
123.939.300,- Ft

TOP-1.4.1-15-BO1 – A foglalkoztatás és az élet-
minőség javítása családbarát, munkába állást se-
gítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésé-
vel Sajóvámos Község Önkormányzata: Bölcsőde 
létrehozása.   144.572.036,- Ft

TOP-3.2.1-15-BO1- Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Sajóvámos Község 
Önkormányzatánál – A Sajóvámosi Községháza 
energetikai korszerűsítése - 32.196.917-Ft

Az elnyert pályázatok kivitelezési ütemterve sze-
rint 2017. évben a közbeszerzési eljárás bonyo-
lódik, a megvalósításra 2018. tavaszán kerül sor.

Pályázatok szempontjából a település vezetése 
minden lehetőséget megragad. Településfejlesz-
tési- és Operatív Fejlesztési Program második 
körös, Vidék fejlesztési pályázataink és EFOP-os 
pályázataink vannak beadva, melyeknek sikeres-
sége esetén tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

      
A szociális tűzifa pályázatot az idén is benyúj-
tottuk jelenleg elbírálás alatt áll.
A Bursa Hungarica Ösztöndíj Programban to-
vábbra is részt veszünk.   

Vámtörténeti kiállításnak és egyéb bemutatónak is 
szemtanúi lehettünk. 

A kedves és figyelmes vendéglátók lehetőleg igyekez-
tek mindenki kérését teljesíteni, azzal együtt, hogy 
közel 500 főt kellett kezelniük. 
Jó volt találkozni ismét a már ismert „vámosiakkal”, 
de új barátságok is szövődtek!
A kora esti órákban érkeztünk haza, kissé fáradtan és 
megelégedve az ott töltött nappal. 

 Csiszár József
képviselő
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RENDEZVÉNYEK 

Településünkön 2017. június 22-én leplezték le az 
1956-os Emlékművet Demeter Zoltán országgyűlé-
si képviselő, Török Dezső a Borsod Abaúj Zemplén 
megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke, Váradi 
Lajos Sajóvámos község polgármestere, Szanyi Péter 
szobrászművész alkotását, majd Tótszegi István gö-
rög katolikus paróchus megáldotta az emlékművet. 

Az Emlékművet Sajóvámos Önkormányzata, az 
„1956-os Emlékbizottság” támogatásával állítot-
ta fel és célja, az 1956-os eszmeiség szimbolizálása, 
az 1956-os forradalom és szabadságharc méltatása, 
a társadalmi emlékezet ébren tartása. Az emlékmű 
méltó a jövőben az 56-os forradalom és szabadság-
harc évfordulóinak megemlékezésére.
Az ünnepségen beszédet mondtak: 

Váradi Lajos Sajóvámos község polgármestere

Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr
Török Dezső a Borsod Abaúj Zemplén megyei 
Közgyűlés Elnöke
Dr. Fazekas Csaba történész
Szűk Balázs tanár úr, a Lyukas október című könyv 
írója

Az ünnepség befejezéseként a meghívott résztvevők, 
valamint az 56-os Szövetség és az 1956-os Magyar 
Szabadságharcos Világszövetség képviselői a meg-
emlékezés virágait helyezték el az emlékmű talapza-
tánál. 
A rendezvényen közreműködött: 
Csomasz Brass Band Felsőzsolcai fúvószenekar
Sajóvámosi Népdalkör
Váradi Orsolya
Juhász Enikő, Gömbkötő Edina, Bencskó Boglárka, 
Bencskó Blanka, Varga Dalma, Bodolai Gergő, 
Sipkás Balázs

1956-OS EMLÉKMŰ ÁTADÁSA 



Július a fesztiválok jegyében telik el ország szerte. Mi 
itthon július 11-én a zene ünnepét rendeztük meg 
második alkalommal, melynek helyszíne a Kossuth 
Közösségi Ház szabadtéri színpada volt. A kiszámít-
hatatlan időjárás miatt, kissé szorongva vártuk a kedd 
délutánt - de hála Istennek – ez a nap viharmentesen 
telt el. 

Ünnepségünket ezekkel a gondolattal nyitottuk meg. 
„Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkség-
ből kigyógyít. Koncentrál, munkára kedvet csinál, 
alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. 
Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti, csírájában 
minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel meg-
adja a műveltség alapját, amivel eztán szebbé, gazda-
gabbá teszi egész életét…” 
A népdalokat és zenét szerető közönség, talán ezért is 
majdnem megtöltötte a lelátó helyeket. 
Nem is csoda, hiszen olyan előadókat láthattunk és 
hallhattunk, akik már egy évvel ezelőtt bemutatkoz-
tak Sajóvámoson, már akkor is nagy sikerrel szere-
peltek. 

ZENE ÜNNEPE 
GYIMESI PÁVÁSOK SAJÓVÁMOSON 
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Meghívott vendégeink, akik tiszteletüket tették: 
Dr. Répássy Róbert országgyűlési képviselő, 
Dr. Vincze Ferenc Hajdúszoboszló város nyugalma-
zott címzetes főjegyzője, Varró Huba Jobbágytelki 
néptáncosok művészeti vezetője, valamint Fekete 
Zoltán Sajópálfala polgármestere. 

Váradi Lajos településünk polgármestere köszöntöt-
te vendégeinket, szavaiból megtudhattuk:   
„A magyar népdal és néptánc az egész magyar lélek 
tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság tör-
ténelme során kialakult és az évszázados - évezredes 
- használatban csiszolódott népzenei hagyomány 
anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyi-
an magunkra ismerhetünk, belőle mások is megis-
merhetnek bennünket.” 

A műsor első részében Váradi Orsolya előadásában 
két dalt hallhattunk. Kellemes szép hangjával, már 
évek óta elkápráztat bennünket. Most is így történt! 
Felkészítője: édesapja Váradi László.
Ezután a Sajóvámosi Néptánccsoport tagjait láthat-
tuk a színpadunkon a mai délután Dél-Alföldi nép-
táncot mutattak be, csodálatos koreográfiával és lát-
vánnyal ötvözve. 
Felkészítőjük: Tóth Tibor. 
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XXIV. SAJÓVÁMOSI 
PINCEBÁL 

2017.július 15-én tartották Sajóvámosi belső pin-
cesoron a XXIV. Sajóvámosi Pincebált a szervezők, 
mint minden évben nagyszerű programokkal ké-
szültek a helyieknek és a szomszéd településről érke-
zőknek. Kora délután elkezdődtek a különféle prog-
ramok elsőnek helyi termelők nevezhettek boraikkal 
a borversenyre. 
Utána a házilag készült süteménnyel és pörkölttel 
nevezhettek a település lakói a pörköltfőző és süte-
ményversenyre. 

Az egész napos rendezvényen gyerekeket ugrálóvár, 
rodeó bika és arcfestés várta. Az önkormányzat fila-
góriájának pincéjében a helyi termelők különféle bo-
rait kóstolhatták meg az oda látogatok. A délután jó 
hangulatáról az Agyagbanda zenekar gondoskodott. 

A megnyitón köszöntött mondott Váradi Lajos a 
település polgármestere, aki a továbbiakban köszö-
netét fejezte ki mindenkinek, aki hozzájárult valami-
lyen formában a rendezvény sikeréhez és megvalósí-
tásához majd a Sütemény, Pörköltfőző és borverseny 

Majd következtek a tavalyról is ismert nevezetes 
előadók: Vaszi Levente a Fölszállott a Páva közön-
ségdíjasa, aki nagy figyelmet fordít arra, hogy a kö-
vetkező generációk is megismerjék gyökereiket és 
vigyék az évszázadok óta élő tradíciókat. 

Őt követte tanítványa Vrencsán Anita, aki a Fölszál-
lott a Páva gyerekszériája – szólóének kategóriájának 
győztese volt. 

Itt kell megemlíteni a háromtagú zenekart, akik nagy 
pontossággal kísérték az énekeseket. Az ének szüne-
teiben pedig tánctudásukról adtak ízelítőt, ami cso-
dálatos volt. Szóban is megismerhettük Leventének 
mint tanárembernek a kifogyhatatlan gyimesi tréfáit 
és magával ragadó beszédstílusát. 
A műsor vége felé nem feledkezett meg arról, hogy 
Sajóvámosról érkező adományokat szívből jövően 
megköszönje! 

S ahogy elmondta: ”minden csomagra, nagy szükség 
volt!” Az adományok a legjobb helyre kerültek: óvo-
dás, iskolás gyerekek, valamint nehéz sorsú családok 
részére. 

Bizonyára emlékeznek még arra településünk lakói, 
hogy a karácsonyra kihirdetett adományokat ezúttal 
a csángói gyerekek megsegítésére akarják fordítani 
egyházaink és önkormányzatunk vezetése. Miután 
az időjárás többször is bizonytalanná tette az ajándék 
csomagok eljuttatását, így csak május 16-án indulhat-
tunk el a Maros megyei Jobbágytelekre és Kostelekre. 
A több mint 8 órai utazásunkat felejthetetlenné tette, 
hogy magyarokként magyarokhoz érkeztünk! 

A távolság nagy, de összetartozásunkat így tudtuk 
igazán érezni. Az ott élő emberek vendégszeretetét 
szorgalmas mindennapjait jó volt megtapasztalni 
még oly rövid idő alatt is. 
A Kárpátok festőien szép csodálatos hegyvonulatait 
hazautazásunk alkalmával is újból megcsodálhattuk. 

A műsor befejezése után a tisztelettel fogadott ven-
dégeinket szeretettel vártuk egy kedves vendéglátásra 
Önkormányzatunk Pincéjénél. 
       
  Csiszár József 

képviselő
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eredményhirdetései következtek. 
A meghívott vendégek között megjelent Dr. Répássy 
Róbert Országgyűlési képviselő, Takács István Sa-
jósenye polgármestere és Fekete Zoltán Sajópálfala 
polgármestere. 

Azt est folyamán kulturális programokat lehetett 
megtekinteni. Először a Sajóvámosi Népdalkör nép-
dalcsokrát hallhattuk utána a táncé volt a főszerep 
elsőnek a Sajósenyei Kicsi Madár Néptáncegyüttest 
majd Sajóvámosi Csemete Néptánccsoportot és an-
nak utánpótlás csoportját láthattuk. 

A műsort végül a Sajóvámosi Felnőtt Néptáncs-
csoport zárta, akiknek Dél-Alföldi néptáncukat 
láthattuk. Ezek után a szerencsén volt a sor, hiszen 
a Tombolasorsolás következett utána pedig az est 
Sztárvendége a Két Zsivány szórakoztatta a közönsé-
get dalaikkal. 

Az estét hagyományosan a hajnalig tartó utcabál zár-
ta a zenét Molek Csongor szolgáltatta. 

A borverseny helyezettjei:
I. Kovács Zoltán 
II. Kiss Norbert 
III. Lipták Imre 

Pörköltfőző verseny helyezettjei 
I. Matróz Lányok 
II. Kiss Balázs
III. Kiss Család

Süteményverseny 

Gyerek kategória
I. Körtvélyesi Viktória 
II. Kiss Balázs 
III. Kiss Rebeka 

Felnőtt kategória 
I. Takács Lajosné 
II. Rőczei Béláné 
III. Körtvélyesi Edina 
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SPORT HÍREK

POLGÁRŐRI HÍREK

A labdarúgó-bajnokság küzdelmei a 2017/2018-as 
szezonban is folytatódnak! Településünk felnőtt és 
ifjúsági csapata továbbra is a megyei II. osztály Északi 
csoportjában szerepel és női csapatunk is részt vesz a 
női csapatok számára kiírt egyetlen megyei bajnok-
ságban.

  A véget ért 2016/2017-es és az induló 2017/2018-as 
szezon közben nagy változások nem történtek. Szo-
kás szerint egy-két játékos távozott és érkezett is, de a 
csapatok magja együtt maradt.
 A felnőtt csapatnál egyetlen érdemi változás, hogy 
a csapat edzője Sugár Szabolcs, aki játékos-edző mi-
nőségben segíti a társaságot a minél jobb szereplés 
elérésében. Szabolcs nem vámosi lakos, de évek óta 
itt futballozik és játéktudásának, alázatának, szemé-
lyiségének köszönhetően a csapat tagjai körében köz-
tiszteletnek örvend, ami által meggyőződésünk, hogy 
a csapat a tőle telhető legjobb módon fog szerepelni.
Az ifjúsági csapatot a Tóth Gábor, Szekrényes Miklós 
páros irányítja, akik reményeink szerint a feladato-
kat egymás közt megosztva sikeresen vezetik majd a 
fiatalokat. Miklóst nem kell bemutatni, Gábor pedig 
– ha valaki nem tudná – helyi fiatalként évek óta a 
csapat oszlopos tagja, aki már a felnőttek között is 
többször szerepelt, sőt! A 3. fordulóban meglőtte első 
felnőtt bajnoki gólját is, melyhez ezúton is gratulá-
lunk!
  A női csapatnál történt a legkevesebb változás, itt az 
edző továbbra is Körtvélyesi László maradt, akinek 
vezetésével reméljük a női csapat is méltóképpen fog-
ja képviselni településünket.
Nem bajnoki, hanem torna rendszerben tovább foly-
tatódik a Bozsik-program is, melynek keretében Za-
bos Attila edző vezetésével az óvodások és az alsó ta-
gozatos iskolások is megismerkedhetnek a sportággal 
és az erre a célra szervezett fesztiválokon megmutat-
hatják tudásukat is.
  Azon sportbarátoknak, akik szeretik komolyabban 
böngészni a tabellákat, megnézni a csapatok összeál-
lításait, vagy csak a sorsolást tanulmányozni, ajánlom 
figyelmükbe a következő internetes oldalt: 

http://adatbank.mlsz.hu/

Ez év augusztus 5-én zajlott le, a 2017. évi B-A-Z Me-
gyei Polgárőrnap rendezvénye, Sajólád Községben. A 
24. éve alakult - és azóta folyamatosan rendszeresen 
működő - Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete is részt 
vett, ezen a megyei polgárőr ‚seregszemlén’, amelyen 
részt vettek, az Országos és Megyei rendőr főkapi-
tányság, a Megyei Önkormányzati vezetők promi-
nens személyei illetve képviselői.
  Településünk polgárőrei, személygépkocsikkal és az 
Önkormányzati, Görögkatolikus Egyház mikró bu-
szaival utaztak az esemény helyszínére.Itt (is) szeret-
nénk megköszönni a Polgármester Úr és a Paróchus 
Úr  szíves, segítő hozzáállását!

   Továbbra is van lehetőség - hogy a törvényi köte-
lezettségként szereplő - 50 órás, ‚diákmunkát’ a sa-
jóvámosi középiskolások, helyben teljesítsék; a Sa-
jóvámosi Polgárőrségnél. A teljesítéssel kapcsolatos, 
adminisztratív jelentkezésben; segít a Polgárőrség. 
Várjuk a helyi lakosú diákok (fiuk és lányok) megke-
resését. Információ: 06. 30/367-3492 telefonszámon.

Szokircsák István 
polgárőrparancsnok

Ezen a címen az MLSZ oldala jön be az NB1-es baj-
nokság adataival, de az „OTP Bank Liga” címsorra 
kattintva meg lehet tekinteni az NB2-es, NB3-as baj-
nokság adatait is. Ha az „MLSZ” címsorra kattintva a 
„Borsod-Abaúj-Zemplén” feliratra klikkelnek akkor 
a mellette található „válasszon” feliratra kattintva, a 
legördülő menüből az összes megyei bajnokság ada-
tai elérhetőek, köztük a felnőtt és ifjúsági Északi cso-
portos bajnokság adatai is, melyben férfi csapataink 
is szerepelnek. 

Jó böngészést, a meccseinkhez pedig jó szórakozást 
kívánva,

Takács Gábor
Elnök   
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Tanuló neve Verseny Helyezés Felkészítő tanár

Simárszki Laura 1. oszt Matematika verseny Bőcs IV. Garaminé Bodnár Zs.

Kendrovszki Domonik 4. oszt Matematika verseny Bőcs II. Lengyel Andrásné

A SAJÓVÁMOSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI 
A 2016/2017-ES TANÉVBNEN

Alsó tagozat
Körzeti versenyek:

Verseny Tanuló Helyezés Felkészítő tanár

Diákolimpia Városkörnyéki 
Asztalitenisz döntő
egyéni fiú

Rőczei Zoltán
Csízik Krisztián 
Kossuth Kornél

I.
II.
III.

Csáki Tamás

egyéni lány Balogh Angéla
Vincze Zsanett

II.
III.

Csáki Tamás

fiú csapat Csízik Krisztián
Kossuth Kornél
Rőczei Zoltán

I. Csáki Tamás

fiú csapat Kovács Paszkál
Török Bálint
Zsák Csaba

II. Csáki Tamás

lány csapat Balogh Angéla
Tóth Fruzsina
Vincze Zsanett

I. Csáki Tamás

Országos versenyek:

Tanuló neve Verseny Felkészítő tanár

Drótos Bettina 2. oszt Virág János vers- és 
mesemondó verseny

ezüst fokozat Paul Judit

Felső tagozat

Körzeti versenyek:
Sportversenyek:



Pályázat, verseny Pályázó tanulók Felkészítő tanár

“Arany János - 200” vers illusztrációs rajzpályázat. 
- Sajóvámosi Arany János Általános Iskola, 
Sajóvámos

Éliás Orsolya
Gombkötő Eszter
Tamás Virág
Goda Mirella

Sólyom Ferenc

“Szinyei után szabadon”
 rajzverseny.
- Szinyei Merse Pál Általános Iskola, 
Szirmabesenyő

Éliás Orsolya
Juhász Tamara
Melczer Viktória

Sólyom Ferenc

“Legkedvesebb Arany János költeményem” 
rajzpályázat.
- II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

Éliás Orsolya Sólyom Ferenc
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Verseny Tanuló Helyezés Felkészítő tanár

Hagyományok Háza – 
„Forgószél” – Országos 
Honismereti Verseny

Budai Emese  III Lukács Ágnes

Vámos Települések
Szövetsége 
Gyermekvetélkedője

Balogh Adrián
Burka Máté
Nagy Erik

 I. Csáki Tamás

lány csapat Gombkötő Eszter
Varga Kármen

III. Csáki Tamás

Bozsik–torna, Sajószentpéter 2. korcsoport
3. korcsoport

I.
I.

Szekrényes Miklós

Tanulmányi versenyek:

Verseny Tanuló Helyezés Felkészítő tanár

Alapműveleti matematika 
verseny - Mályi

Éliás Orsolya I. Pruskóczkiné Berzi Klára

Rajzpályázatok:

Verseny Tanuló Helyezés Felkészítő tanár
Magyar Értéktár Megyei 
Verseny

Gombkötő Eszter
Tamás Virág
Rőczei Zoltán
Hegyaljai Helga

    V. Lukács Ágnes
Takács Mária
segítő: Sólyom Ferenc

Megyei versenyek eredményei:

Országos versenyek:
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BALLAGÁS 2017

"A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 
Csak álom volt a szép diákvilág, 
S mint a fecske alkonyati szélben, 
Ma szárnyat bont egy sereg diák."
(Ady Endre)

A tanév utolsó hete a 8. osztályosok számára már a 
búcsúzásra való készülődés jegyében telik. Így volt ez 
ebben a tanévben is. A hagyományoknak megfelelő-
en az idén is sor került a 
tanárbúcsúztatóra. Nemcsak az osztályfőnöknek, de 
minden jelenlévőnek meghitt és maradandó emlék 
marad ez a nap. 
Iskolánk pedagógusai nevében szeretném megkö-
szönni a szülőknek a támogatásukat és segítségüket.
Köszönet illeti a felejthetetlen napért Leskó Balázsnét 
és Pintér Jánosnét, akik szabadidejüket feláldozva, fá-
radhatatlanul szervezték az eseményt.
Semmi nem kerülte el a figyelmüket, minden apró 
részletre ügyeltek: csodálatosan feldíszített tanterem, 
kedves vendéglátás.
Az igazi meglepetés az osztályfőnök búcsúztatása 
volt, amely a pedagóguspályán eltöltött évek egyik 
legmeghatóbb, legmaradandóbb emléke lett. 

Búcsúzás közben egy kis szórakozásra, vidámságra 
is maradt idő. A bolondballagást nemcsak a ballagó 
nyolcadikosok, de már a falu lakói, intézményei is 
kíváncsian várták. Szerettel fogadták a vicces jelme-
zekbe öltözött diákokat és útravalóval ajándékozták 
meg őket.

 Elérkezett június 17-e, a ballagás napja. A Sajóvámo-
si Arany János Általános Iskola húsz tanulója búcsú-
zott ezen a napon az Alma Matertől. Az alsóbb évfo-
lyamok tanulói virágdíszbe öltöztették az iskolát. Tíz 
órakor, az utolsó osztályfőnöki óra végét jelző csen-
gőszó után a ballagók az iskola udvarára vonultak, 
ahol a szülők, barátok és a meghívott vendégek már 
izgatottan várták őket.  A végzősök versekkel és éne-
kekkel búcsúztak iskolájuktól. Felidézték az együtt 
töltött diákéveket, megköszönték szüleik és pedagó-
gusaik fáradozásait. 

Iskolánk igazgatónője, dr.Pappné Nemes Katalin a 
következő gondolatokkal köszönt el a ballagó diá-
koktól. „ … intézményünk  minden dolgozója azért 

dolgozott,hogy az iskolában töltött minden percetek 
örömben teljen és hasznotokra legyen. Számunkra a 
legnagyobb siker, ha ti ezt értékelitek, és emlékként 
magatokkal viszitek.Ha tudtok erre építkezni a jövő-
ben,és boldog,becsületes , igaz emberré váltok. Ha öt, 
tíz, tizenöt vagy akár húsz év múlva is büszkén tud-
juk elmondani, hogy a mi tanítványaink voltatok. A 
mi munkánknak ez a legnagyobb elismerése.”

Az ünnepi beszéd után került sor a végzős tanulók 
munkájának értékelésére. A 8. osztályosok nevében 
szeretnénk megköszönni Leskó Balázsné felajánlását, 
mely lehetővé tette több ballagó diák jutalmazását.
Az ünnepség zárásaként színes lufik reptetése követ-
kezett. A ballagók vágyaival, álmaival szálltak a ma-
gasba a léggömbök. 

Végül iskolánk jelenlegi és volt igazgatónője egy kéz-
fogással bocsájtotta útra tanulóinkat.
A csepergő eső ellenére a búcsúzóknak sikerült meg-
hitt pillanatokat teremteniük.
Emléküket nemcsak az osztálytabló őrzi, hanem az 
iskolának ajándékozott rózsafa is. 

„A búcsúzónak minden emlék drága,
Egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics,
Hogy emlékezzék a távolban is
A helyre, melyre visszavonja vágya,
Tanú lesz az érzéseiről halálig,
S egy semmi így legdrágább kincsé válik.”
 (Goethe)
 

Takács Mária
                                                            volt osztályfőnök
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ÓVODAI BALLAGÁS 

Elérkezett hát végre a régen várt nap. Elballagtak a 
nagycsoportos óvodások a sajóvámosi Kincses Sziget 
Óvodából. Nagyon sokat készültek rá az óvónénikkel, 
és igen, mi szülők is aggódva izgultunk, hogy min-
den jól sikerüljön. Tudom, felnőttként már eltörpül 
egy-egy ilyen nap az emlékeinkben, de ezeknek a kis 
lurkóknak még nagyon fontos volt, hogy ne rontsák 
el a verset, ne felejtsék el a tánclépést, annak adják 
a virágot, kinek mondták; és még sok más dologra 
figyelniük kellett. 

És megcsinálták. És nagyon ügyesen szerepeltek, 
hála a szeretett óvónéniknek, akik sok munkával be-
léjük oltották, hogy ne féljenek szerepelni, kiengedni 
a hangjukat, verselni, énekelni, táncolni. Bemutatták, 
mi mindent sajátítottak el ovis éveik alatt, igazi falu-
si cserfességgel egy csujogatót is előadtak, de mégis 
leginkább a szívhez szóló ballagási dalok és versek 
kergettek könnyeket a szemünkbe. 
Köszönjük szépen kedves óvónéninknek Baloghné 
Piszkor Erikának és Kabdebon-Szemán Viktóriának, 
hogy a leendő kisiskolások már most visszavágynak 

az oviba, mert a tőlük kapott szeretet, figyelem,gon-
doskodás beléjük égett és elkíséri őket egy életen át. 
Hálás szívvel gondolunk vissza Gyöngyösiné Erzsike 
daduska néninkre is, aki tyúkanyóként óvta, segítet-
te, terelgette a gyerekeinket.

A ballagók kis arcán aznap látszott a büszkeség, hogy 
most ők a főszereplők, mindenki rájuk figyel, nekik 
drukkol, róluk szól ez a nap. És valóban, róluk szólt 
és mi már tudjuk, hogy ez egy fontos mérföldkő lesz 
az életükben. Egy kicsit felnőttek, egy kicsit több fel-
adatuk lesz, egy kicsit kevesebb játékra jut idő, egy 
kicsit több lesz a kötelesség. De ez nem baj, ez termé-
szetes, mert egy teljesen új világ, de szép világ tárul 
majd ki előttük, hiszen az a sok tudás, ami az óvodá-
ban megalapozódott, az mind-mind hasznos lesz az 
iskolában, ahol tényleg várják őket a könyvek, a ked-
ves tanítók, a számok, a kirándulások és sok-sok más. 
Az iskolába nem mennek üres kézzel, mert magukkal 
viszik a szép élményeket, a vidámságot, melyre min-
dig emlékeznek majd; a szorgalmat; a figyelmet, amit 
itt megtanultak; és a szeretetet, amit itt kaptak, a Kin-
cses Sziget Óvodában.
„Tanulni sokat a gyermektől lehet, mert mindig a 
mosolyt tanítja neked.
Tiszta lelke nem bánt, nem kér, csak arra vágyik, 
hogy vele legyél.
Elfogad – mindegy, ki vagy – nem irigy, bármit ne-
ked ad.
Várja, hogy játssz, tanítsd és szeresd, hogy az élet is-
kolájába vezesd.”

Vassné Szokircsák Diána
 szülői munkaközösségi tag

KINCSES SZIGET ÓVODA 
HÍREI



EGÉSZSÉGNAP A 
KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 

2017. április 8-án szombaton második alkalommal 
került megrendezésre a Kossuth Közösségi Házban 
éves egészségnap. 

A szűrővizsgálat lényege a prevenció, hogy elkerül-
jük a megbetegedéseket, nagy eredményt hozhat, 
ha korán felismerjük a betegséget. Az egészség álla-
potszűrések közül legnépszerűbb a hasi ultrahang, 
a vérnyomásmérés, koleszterinmérés, vércukormé-
rés, férfiaknak a PSA szűrés és tanácsadás valamint 
csontsűrűség mérése, kiértékelése. Emellett számos 
más vizsgálatra is sor került: szájüregi vizsgálat, lá-
tás- hallásvizsgálat, EKG, valamint tüdőszűrésen is 
részt vehettek az érdeklődők. 
Örömünkre szolgált, hogy ezen a napon vért is adha-
tott a Sajóvámos lakossága. 
A nap folyamán a szűrő vizsgálatokat Sajóvámos Ön-
kormányzata jóvoltából ingyenesen bárki igénybe 
vehette. 
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KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

Konyhai jó tanácsok
MÁLNA CSODA
Hozzávalók:

4 tojásos kakaós piskóta lap
3 tojásos sima piskóta lap
Málna vagy cseresznye lekvár a piskótalapok 
megkenéséhez

Krém: 

30 dkg szitán áttört málna
15 dkg porcukor
1 csomag zselatin
25 dkg Mascarpone sajt
2 dl Hulala habtejszín

A fele málnát gőz felett egy fém edényben felme-
legítjük, majd belekeverjük a zselatint, amíg fel 
nem olvad. A másik felébe elkeverjük a porcuk-
rot. Ha a zselatinos málna kihűlt a kettőt összeke-
verjük, majd hozzákeverjük a Mascarpone sajtot 
és a felvert Hulala tejszínt. 

A kakaós piskótát megkenjük a málna vagy cse-
resznye lekvárral, majd rákenjük a fele krémet.
Rátesszük a sima piskótát majd azt is megkenjük 
lekvárral és végül rákenjük a másik fele krémet is. 

Villával meghúzgáljuk a tetejét, hogy szép hul-
lámos legyen. Másnap összevágjuk kockákra és 
minden kocka tetejére teszünk egy szem málnát, 
illetve fehér és ét csoki forgáccsal díszítjük.
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FOLYÓIRAT AJÁNLÓ

  
  BBC History
  Buci Maci 
  Családi lap
  Dekorációs ötletek
  Kertbarát magazin
  Kiskegyed Konyhája
  Lakáskultúra 
  Utazó magazin

Backman, Fredrik: Az ember, akit Ovénak hívnak
Bagdy Emőke: Fejben 
dől el? : ami rajtunk múlik 
- és ami nem
Kondor Vilmos: 
Szélhámos Budapest, 
Bűnös Budapest, 
Budapest noir, Budapesti kém
Matthews, Jason: Vörös veréb
Moyes, Jojo: Tengernyi szerelem
Russell, Rachel Renée: Egy Zizi naplója (4-5)
Ugron Zsolna: Hollóasszony
Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Waters, Sarah: A szobalány

NYÁRI TÁBOR 2017

Az iskoláskorú gyerekeknek helyben a Kossuth Közösségi 
Ház adott otthont a kéthetes nyári tábor megszervezésére. 

Olyan programokat terveztünk és valósítottunk meg, me-
lyek értéket és élményt nyújtottak a gyerekek számára. 

A tábor eseménydús 10 napja hosszú gondos előkészítő 
szervező munka eredménye. 
Célunk volt, hogy a gyermek minden perce le legyen köt-
ve és ne legyen idejük unatkozni, ezért ebben a két hétben 
volt játékos vetélkedő, bunker építés, amit a tábor végén 
díjaztunk, kirándulás a Kassai Dínó parkba, kreatív és 
kézműves foglalkozás. 

Különleges élményt nyújtott a táborosainknak az ízelt-
lábúak varázslatos világa, valamint az ehhez kapcsolódó 
kreatív kézműves foglalkozás. A gyerekek nemcsak láthat-
ták, hanem kezükbe is vehették az ízeltlábúakat. 
Kézműves foglalkozás keretén belül gyöngyöt fűztek és 
gyékénylovacskát készítettek. A nagy melegben vízi csa-
tát is rendeztünk nem egy alkalommal. Az utolsó napon 
meglepetésként óriáscsúszda, vízi dodgem és pedálos go-
kart várta a gyerekeket. Ezen a napon hirdettük ki a bun-
kerépítő verseny győzteseit, akiket édességgel és kölyök-
pezsgővel jutalmaztunk. 

A táborra a felhőtlen jókedv és vidámság volt a jellemző. 
A vidám nyári napokra visszagondolva biztosak vagyunk 
abban, hogy a táborban dolgozóknak és Sajóvámos Ön-
kormányzatának köszönhetően minden gyermek igazi él-
ménnyel gazdagodott és jól érezte magát nyári táborunk-
ban.


