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2019. február 2-án ötödik alkalommal került sor a 
már hagyományosnak számító Vámos – Toros napra. 
Az előkészületekre hamarabb sor került, a kolbász-
töltők már előző nap hozzáláttak a hús feldolgozásá-
hoz. Február 1-jén megérkezett hozzánk Jobbágytelke 
testvértelepülésünk különítménye. 

A vendégeket Váradi Lajos polgármester úr köszön-
tötte. Ezt követően a jobbágytelkiek elfoglalták szál-
lásukat, majd megtekintették Sajóvámos nevezetes-
ségeit, 21.00-kor pedig a Szőke – kastély előtti térre 
sétáltak, ahol kezdetét vette a 2019 méter egybefüggő 
kolbász megtöltése.

VILÁGREKORD 
2431m
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A disznóvágásra a hajnali órákban került sor, me-
lyen tíz csapat vett részt. Sajóvámos Önkormányzata 
az alábbi hét civil szervezetet támogatta 1-1 sertéssel: 
Jobbágytelke Testvértelepülésünk, Görög Katolikus 
Egyház, Római Katolikus Egyház, Református Egyház, 
Kincses Sziget Óvoda, Sajóvámosi Sport Klub, Sajóvá-
mosi Polgárőr Egyesület. A rendezvényhez csatlakozott 
az Arany János Általános Iskola, a Sajóvámosi Sport 
Klub Női Focicsapata és a Papp Rench Sajópálfaláról. A 
disznótoros ételek megvásárlására a délutáni órákban 
nyílt lehetőség. 

A délelőtt folyamán az Agyagbanda zenekar szolgáltat-
ta a talpalávalót. 
A fellépők és a gasztronómiai eredményhirdetés előtt 
elérkeztünk a nap leginkább várt eseményéhez, amikor 
Gál Gábor, a rekordok regisztrátora a színpadra lépett, 
hogy tájékoztassa az összegyűlteket az egybefüggő kol-
bász hivatalos méretéről. 2018-ban az országos rekor-
dot sikerült megdönteni 853 méteres végeredménnyel.  
Az idei évre az eredeti terv 2019 méter volt, de ahhoz, 
hogy világrekord születhessen legalább 2035 méterre 
volt szükség. Mindenki izgatottan várta, hogy a lelkes, 
fáradtságot nem ismerő csapatnak sikerült e megvaló-
sítania a kitűzött célokat. 

Óriási ováció közepette hirdette ki Gál Gábor A magyar-
országi rekordok regisztrátora, hogy a 15 mázsa hús-
ból 2431 méter egybefüggő kolbászrengeteget sikerült 
megtölteni. Gál Gábor és Váradi Lajos hívta színpadra a 
kolbásztöltőket, hogy ezúton köszönje meg fáradtságos 
munkájukat. A csapat tagjai: Béres Jánosné, Bulza Adi, 
Farkas Gyula, Gazsik Ferenc, Izrókné Bartkó Franciska, 
Juhász Attila, Körtvélyesi Gyula, Lukács Máté, Lukács 
Zoltánné, Munkácsi József, Pintér János, Tőzsér József, 
Vanyó József, Varga Zsolt, Vargáné Kripszki Zsuzsanna. 
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Az oklevelek átadása után 14.00-tól színpadra lépett 
a Sajóvámosi Népdalkör, a Csemete Néptánccsoport 
utánpótlás csoportja, a Csemete Néptánccsoport és a 
Jobbágytelki Hagyományőrző Néptánccsoport. 

15.00-tól első sztárvendégünk, a Kredenc együttes gon-
doskodott a jó hangulatról. Délelőtt lehetőség adódott 
nevezni a pálinka-, pogácsasütő - és tepertősütő ver-
senyekre is, melynek eredményhirdetésére 16.30-kor 
került sor Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és 
Váradi Lajos polgármester úr közreműködésével. A dí-
jazást követően elérkeztünk a rendezvény záróesemé-
nyéhez, 17.00-kor állt színpadra a P – Mobil együttes, 
akik két órás fergeteges koncertet adtak a Sajóvámoson 
talán még soha nem látott tömeg számára. 

Ismét pozitív élményekkel gazdagodhattak a rendez-
vényre kilátogatók, sikerült tovább öregbíteni települé-
sünk hírnevét. Jövőre is mindenkit sok szeretettel vá-
runk a VI. Vámos – Toros napra!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÚTÁTADÁS SAJÓVÁMOSON
Hosszú várakozás, és számtalan ígéret után került sor 
arra, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházá-
sában végre megújult a 2619-es számú út Szirmabe-
senyő-Sajóvámos között, 6,4 kilométer hosszon bruttó 
495,9 millió forint hazai támogatás felhasználásával.

Az útfelújítás ünnepélyes szalagátvágására 2019. márci-
us 13-án 10 órakor került sor Sajóvámoson, a 2617-es 
és 2619-es számú országos közutak csomópontjánál a 
Római Katolikus Templom mögötti területen.

Sajtótájékoztatót tartott: 

Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő,
Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő,
Török Dezső elnök, Megyei Közgyűlés,
Peiker Tamás megyei igazgató, Magyar Közút Non-
profit Zrt,  valamint a házigazda
Váradi Lajos polgármester úr.

Mindannyiunk megelégedésére szolgál az elkészült út-
szakasz. Köszönjük szépen az országgyűlési képviselők-
nek, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek, és nem utolsó 
sorban a polgármestereknek a   lakosság nevében az új 
utat, melyen kívánunk balesetmentes közlekedést.

TE SZEDD!
A TeSzedd! Önkéntesek a tiszta Magyarországért akció 
ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. 

A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban 
„tavaszi nagytakarítás” végeznek a TeSzedd önkénte-
sei. Azért szerveztük meg ezt a mozgalmat mi is, hogy 
közösen tisztítsuk meg utcáinkat, környezetünket. Azt 
is szeretnénk, ha minél több ember kifejezésére jutna a 
benne rejlő igény a tisztaságra és felhagyna a szemete-
léssel!
Reméljük nekünk is  sikerült még ha kismértékben is, 
de tisztábbá varázsolni lakóhelyünket és környezetün-
ket!

ADVENT NAGYVÁRADON
2018 december 15-én az Önkormányzat szervezésében 
2 busszal indultunk útra, hogy megnézhessük az Ad-
venti Vásárt Nagyváradon.
A buszról leszállva a Főtérre igyekeztünk ahol igazi ka-
rácsonyi hangulat várt minket.
A Főtéren egy nagy korcsolyapálya volt középen, és e 
köré építették fel az árusok pavilonjait.
Figyelmünk a vásárosok felé fordult, ahol kedvünkre 
válogathattunk a helyi finomságok közül. 
Volt itt kürtös kalács, kézműves csokoládé és termelői 
méz is, illetve apró ajándéktárgyak.

Kisebb csoportokban fedeztük fel Nagyváradot ám az 
idő rövidsége miatt sok minden kimaradt .
Az idő sajnos nem kedvezett nekünk, hiszen egész nap 
havas eső esett ránk, így eléggé átfagyva indultunk haza 
a délutáni órákban. Ezen okok miatt az esti díszkivilá-
gításból nem sokat láttunk de így is nagyon emlékezetes 
napot tudhattunk magunk mögött .
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MINDENKI KARÁCSONYA
Az adventi koszorú gyertyáit immár hagyományosan a 
három felekezettel közösen gyújtja meg Sajóvámos Ön-
kormányzata.
Az első gyertyát a Görögkatolikus, a másodikat a Re-
formátus, a harmadikat pedig a Római katolikus temp-
lomban, míg a negyedik gyertyát a Kossuth Közösségi 
Házban  a Mindenki Karácsonya elnevezésű ünnepség 
keretében.
 
Az ünnepséget Váradi Lajos Polgármester Úr nyitotta 
meg, ezt követően Tóthszegi István görögkatolikus pa-
róchus osztotta meg velünk ünnepi gondolatait.

Ezek után a Sajóvámosi Népdalkör karácsonyi dalait 
hallgathattuk meg, fűszerezve egy szép verssel melyet 
Csiszár József képviselő Úr adott elő.

A következő műsorszámban a Kincses Sziget Óvoda 
nagycsoportos ovisait láthattuk, mindannyiunk szívét 
megmelengetve és mosolyt csalva arcunkra.

Ezután  a Csemete Néptánccsoport utánpótlás csoport-
ja és a Csemete Néptánccsoport következett. Előadá-
sukban fergeteges műsort láthattuk.

Az Arany János Általános Iskola tanulói nagyon szí-
nes műsorral készültek, versekkel, énekkel illetve a Kis 
Gyufaárus lány kedves meséjét is előadták, könnyeket 
csalva a szemünkbe.

Utolsó műsorszámként a Sajóvámosi gyerekek karácso-
nyi előadását láthattuk.
A mese a szeretetről és a megbocsátásról szólt, igazán 
megható pillanatokat élhettünk át velük.

Az este zárásaként a Faluháza előtt a csodaszép díszki-
világítás mellett mákos és diós bejglit ehettünk és forró 
teát, illetve forralt bort ihattunk.
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Mikulás nap közeledtével 2018. december 2-án óvodás, 
kisiskolás gyermekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel telt 
meg a Közösségi Ház díszterme. 

A Pom-Pom Família vidám, zenés, interaktív, „miku-
lás-váró” műsorral kedveskedett. Ismert gyermekdalok 
csendültek fel közös játékokkal, tánccal és sok-sok ne-
vetéssel a gyerekek végig aktívan részt vettek a műsor-
ban. Természetesen a műsor végén megérkezett Miku-
lás és ahogy minden évben, most is minden gyermeket 
megajándékozott egy-egy csomaggal. A bátrabbak, 
egy-egy kis verssel vagy énekkel köszöntötték a Télapót.

MIKULÁS ÜNNEPSÉG

2018. december 5-én kora délutántól este 7 óráig im-
már második alkalommal zakatolt Sajóvámos utcáin a 
Mikulásvonat. Az idén újdonság volt, hogy a vonatoz-
ni vágyó gyerekeket a Mikulás és segédje, a barátságos 
krampusz várta, akik szaloncukrot osztogattak és fotóz-
kodhattak velük.  
Csillogó szempárok, mosolygós arcocskák szálltak a fel 
a vonatra, nagy örömmel utaztak a település utcáin. Es-
tére a díszkivilágításban közlekedő Mikulásvonat igazi 
hangulatot teremtett.

MIKULÁSVONAT 
SAJÓVÁMOSON
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FUTÁS A SZABADBAN 
TÉLEN-NYÁRON
Amikor eljön az ősz egyre gyakrabban jut eszünkbe, 
hogy hamarosan a tél kezdetével eljön újra Mikulás 
napja. Amikor mi rendszeresen immár ötödik alka-
lommal szerveztük meg Sajóvámoson a Mikulás futást. 
Ez az alkalom lehetőséget ad arra hogy fiatalabbak és 
idősebbek edzettebb és kevésbé sportosak együtt egy 
szép napot töltsenek el, kedvenc sportjuknak a futásnak 
szentelve idejüket.

Az 2018-as Mikulás futás különleges volt, az egy negyed 
maraton távon olyan ismert futók is jelen voltak akik 
nagy versenyeken szép eredményeket érnek el. Minden 
meghirdetett távra volt érdeklődő. Így örömmel, jó-
kedvvel indultunk neki ennek a napnak, annak ellenére 
hogy az időjárás az idén nem volt túl kegyes hozzánk. 
Sár, eső, szél jellemezte a napunkat így természetesen a 
futó útvonalakat is. 

Természetesen mint minden futóversenyen a hosszabb 
távok komoly felkészülést igényelnek a rövidebb távok 
viszont sokkal népesebb közönséget vonzanak. A Tíz 
kilométeres távon Eördög Ákos és Kohári Szabolcs ba-
rátaink osztozva nyerték meg a versenyt. Ákos volt a 
nap hőse, aki futva érkezett a verseny helyszínére, és 
futva távozott. A koreográfia a szokásos : Kossuth Kö-
zösségi Háztól indult a futás és a  cél a görögkatolikus 
templom előtt volt.  Eredményhirdetés a görögkatoli-
kus templomban a Szent Miklós ikon kép előtt, így vi-
seli minden esztendőben ez a futás a Sajóvámosi Miku-
lásfutás nevet.

A téli alapozó futások után, a tavasz mindig meghozza 
a kedvet a futáshoz. Természetesen mint minden sport-
tevékenység lemondással és megfelelő felkészültséggel 
jár, hogy az ember verseny formában legyen és aztán 
keresi a számára megfelelő versenyeket. 
Ki korábban, ki később. A komoly futók nagy verse-
nyekre készülnek. Ilyen verseny a Balaton Szupermara-
ton. S ilyen versenyek az ultrafutó távok . Az idén máso-
dik alkalommal kerül megszervezésre a Kassa- Miskolc 
közötti ultrafutó verseny, melynek különlegessége, 
hogy Sajóvámoson halad keresztül. Azok a futók akik 
Sajóvámoson élnek és szívesen vállalkoznak rövidebb, 
hosszabb távú lefutására, arra készülnek hogy váltóban 
lefutjuk a 113 km es távot. 10 futó 10 szakasz. Május 18 
án így képviseljük Sajóvámost ezen a futóversenyen.

Reméljük kellő felkészültséggel és megfelelő körül-
ményekkel egy szép versenynek lehetünk a részesei. 
Melynek egyik váltópontja Sajóvámoson van. Bízunk 
benne hogy a Sajóvámosi csapat sikeresen teljesíti a 
Kassa-Miskolc ultrafutó távot. A szurkolókat, a nézőket 
szeretettel várjuk a váltó helyre amikor csapatunk érke-
zik és fut tovább. Gyertek szurkoljatok! S ha van időtök 
fussatok! 
        
 Tótszegi István
    amatőr maratonfutó

5. MIKULÁSFUTÁS 
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Március 9-én, idén ötödik alkalommal, ismét megren-
dezésre került a Nőnapi Ünnepség a Kossuth Közösségi 
Házban.
Elsőként Csiszár József, az est felkonferálója, üdvözölte 
a megjelenteket, majd Váradi Lajos polgármester úr né-
hány kedves gondolattal köszöntötte községünk hölgy 
lakosait.

Az idei műsort Tarnai Kiss László nótaénekes produk-
ciója nyitotta meg, rengeteg magyar nótával éneklésre 
bíztatva a közönséget. Két dal között lehengerlő humo-
rával mosolyt csalt mindenki arcára. Az előadás során 
fia, Tarnai Marcell, is csatlakozott az énekeshez.
A fergeteges zenésműsor után településünk néhány 
férfitagjának Társbérlet című kabaréjelenet feldolgo-
zása következett, amelyet végig könnyfakasztó nevetés 
kísért.

A szereplők a következők voltak: Váradi Lajos, Bencskó 
János, Lévai István és Vass Zoltán
A darab után az imént említett urakhoz csatlakozott 
még Bertók Zoltán, majd közösen elénekelték a Víg öz-
vegy című operettből ismert Asszonydalt.

Ezután településünk hölgy lakossága nevében az önkor-
mányzat intézményeinek dolgozói az elmúlt öt évben 
nyújtott szórakoztató szereplésükért meglepetésként, 
az I. Sajóvámosi Oscar-díjjal jutalmazták a következő-
ket:
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1. Izgalmas táncok kategória – Hattyúk tava című 
produkció Legjobb férfi főszereplő: Lévai István
2. Izgalmas táncok kategória – Riszálom úgy-
is-úgyis c. produkció Legjobb férfi főszereplő: Éliás 
Csaba
3. Bohózat kategória – Társbérlet c. produkció 
Legjobb férfi főszereplő: Vass Zoltán
4. A Börtönben c. paródia Legjobb férfi főszerep-
lő: Takács Gábor
5. Paródia kategória Csehov: Három nővér c. pro-
dukció Legjobb férfi főszereplő: Bertók Zoltán
6. Trunkó Barnabás: a Gyógyszertárban c. pro-
dukció Legjobb férfi főszereplő: Bencskó János
7. Színes paródiák kategória – Csehov: Három nő-
vér Legjobb férfi főszereplő: Váradi Lajos

A hét férfi díjazott után, szintén meglepetésként kiosz-
tásra került, egy nyolcadik, a Legjobb rendezőnek járó 
díj is, melyet valamennyi produkció megrendezéséért, 
valamint a szereplők teljeskörű felkészítéséért Szólya 
Zsuzsanna vehetett át.
Az Oscar-díj levezénylője, az előző évi műsorokban 
szintén résztvevő Spitzmüller Tamás volt.
A díjátadó után az est zárásaképpen az urak az Engem 
nem lehet elfelejteni című dalt adták elő.
Távozáskor, a megszokott módon, minden hölgy egy-
egy szál virágot kapott a fellépő férfiaktól.
Köszönjük a vidám, nevetéssel teli estét minden részt-
vevőnek!

Balogh Réka

Együtt, ÉRTÜNK, magunkért programsorozat
A programsorozat szervezője Sajóvámos Község Ön-
kormányzata és a Furmann Dávid Társadalomkutató és 
Innovációs Központ.
Az ÉRTÜNK hálózat indulását, mint helyi értékeink 
bemutatásával a Csemete néptánccsoport bemutatójá-
val indult el. 
Az előadást Váradi Lajos a település polgármestere nyi-
totta meg, és köszöntötte a vendégeket, aki a helyi múlt-
ról és annak feldolgozásáról beszélt. Elmondta, hogy a 
nyolcszáz évvel ezelőtti első írásos említést követő ko-
rokat monográfiában mutatják be, melyet nyáron már 
az érdeklődők is megtekinthetnek.

Az első előadáson prof dr. Torma András a Miskolci 
Egyetem jelenlegi rektora osztotta meg velünk gondola-
tait. Az általa vezetett felsőoktatási intézményt ajánlotta 
a jelenlévők figyelmébe, bemutatva azt a sokszínűséget, 
amelyet ez a tudásközpont megtestesít.
Dr Pankucsi Márta a Furmann Dávid Társadalomku-
tató és Innovációs Központ ügyvezetőjeként felszóla-
lásában elmondta: jó tudni, hogy vannak helyek, ahol 
az emberek úgy élnek, ahogyan élni érdemes. Kitért rá 
értelmezésében mire van szükség ahhoz, hogy jó legyen 
az életünk. Együtt tehetjük a legtöbbet magunkért, ér-
tünk. Fontosak a napi szükségletek megbeszélésén túli 
emberi kapcsolatok, a beszélgetések. Szánjunk erre 
időt, hívta fel a figyelmet, az ÉRTÜNK hálózatot úgy is 
említve, mint mindennek a lehetséges keretét.

Kíváncsian várjuk a következő előadást, melyet Prof. 
Dr. Besenyei Lajos rector emeritus, a Magyar Profesz-
szorok Nemzetközi Szövetségének elnöke: Veszélyek és 
remények címmel fog tartani.
Szeretettel várunk mindenkit!

ELINDULT AZ ÉRTÜNK C. 
PROGRAMSOROZAT
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MÁRCIUS 15. 
MEGEMLÉKEZÉS

Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóján

Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet!
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély:

Nem félek. A kürt harsogását,
A nyihogó paripák szökését

Bátran vigyázom, Nem sokaság, hanem
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.

/Berzsenyi Dániel/

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar 
nemzet szabadságáért és a keresztény civilizációért 
folytatott több évszázados harcának, és jövőt formáló 
erejének egyik állomása volt.
Március 15. a magyar szabadság napja, azokra a hősök-
re emlékezünk, akik mindenüket, olykor az életüket is 
odaadták a magyar szabadságért.
Községünk Önkormányzata az ünnep vigíliáján tartot-
ta megemlékezését. 

A Himnusz eléneklését követően beszédet mondott Vá-
radi Lajos polgármester. Megemlékezésében elmond-
ta az 1848-as forradalom eseményeit; kihangsúlyozta, 
hogy mit jelent a tudatos ember számára a szabadság. 
Mi már örökségbe kaptuk ezt a kincset és ezt a sza-
badságot minden magyar embernek kötelessége lenne 
megőrizni.

„A szabadság kötelesség. Kötelesség a család, a haza, és 
az egész emberiség felé, hogy munkálkodhasson ki-ki 
képességeihez mérten annak mind nagyobb boldogsá-
gáért”.

A megemlékezés folytatásaként a forradalomról em-
lékezett Tótszegi István görögkatolikus paróchus. Ki-
emelte: „ Mi kis nemzet vagyunk, a határon túl élő 
magyarokkal alkotunk egy nemzetet. Több, ami ösz-
szeköt bennünket, mint ami elválaszt. Összeköt minket 
a nyelv, a kultúra, a vérség, a történelem, de az ünnep 
is. Éljünk bárhol a világban, őrizzük magyarságunkat!” 
Ünnepi beszédét Széchenyi István gondolataival zárta. 
„ Az ember annyit ér, amennyit használ.”

Az Arany János Általános Iskola tanulói felelevenítették 
a forradalom eseményeit. A 4. osztály tanulói szavala-
tokkal idézték fel a jeles nap eseményeit. Hallhattuk a 
12 pontot, Petőfit, ki társaival elszavalta a Nemzeti dalt. 
Felkészítő tanáruk: Csáki-Bodnár Judit.

A Sajóvámosi Népdalkör az ünnephez méltó, hazafi-
as dalokat adott elő. Felkészítőjük: Dojcsákné Bodnár 
Tünde.
Az ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével ért vé-
get.

Melczer Beáta
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

KI MIT TUD? 2019

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2019. 03.18-22.
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ARANY NAPOK 2019.

A Sajóvámosi Arany János Általános iskolában 
a diákigazgató szerepet betölteni számomra egy 
hatalmas élményt nyújtott. Hihetetlen érzés volt, 
hogy az iskolánkba járó tanulók nagy része bi-
zalmat szavazott nekem, és én lehettem az idei év 
diákigazgatója. Nagyon szoros verseny alakult ki 
Naszrai Vivien és köztem. 

Leginkább az osztálytársaim és az iskolába járó ba-
rátaim segítségét emelném ki. Ezen a választáson 
nemcsak én nyertem, hanem ők is. Többen meg-
jegyezték, hogy egy összetartó közösségként álltuk 
meg a helyünket. 

A diákoknak a programokat színesnek, egyedinek 
és változatosnak próbáltam alakítani. A „kis focis-
ták” természetesen a focipályán töltötték a pénteki 

nap nagy részét. A lányoknak körmöket és frizurá-
kat készítettünk, és persze még egyéb játékos prog-
ram is várt a diákokra. Rendkívül jól estek a hétfői 
kulcsátadáson igazgatónő kedves szavai, és persze 
az a hatalmas taps és elismerés, amelyet diáktársa-
imtól kaptam. Számomra ez a feladat sok munkával 
és felelősséggel járt, de megérte cserében a sok-sok 
mosolyért. 
Nagyon jól éreztem magam ezen a pár napon, és 
életre szóló, boldog emlékekkel hagyom el az idei 
tanév végén ezt az iskolát.    

                                                      Dulai Karolina
                                                        8. osztályos
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Az előző év decemberében került megrendezésre a 
2018 Év Kiváló Magyar Méze verseny a XI. Gyulai 
Méz- és Mézeskalács-fesztiválon. A verseny célja a 
kereskedelmi forgalomba kerülő termelői és áru-
házi természetes eredetű mézek minőségi kontroll-
ja, szakszerű bírálata volt. A megmérettetésen 115 
méhész, 91 településről, 9 kategóriában nevezett. 
A bíráló bizottság a versenyszabályzatban rögzítet-
teknek megfelelően a következők alapján értékelte 
a mézeket: íz, illat, tisztaság, szín, csomagolás, ösz-
szhang.

A sajóvámosi Bene Méhészet Vegyes virágméze 
kategóriájában Arany fokozatú elismerésben része-
sült, ezáltal az idei évben joggal használhatja üve-
gein  "Az Év kiváló Magyar méze" logót.
A díj nagy megtiszteltetés és egyben a 2018-as év 
méltó lezárása volt a méhészet számára.

KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ

Az év zárásaként karácsonyi játszóházat szerveztünk, 
ahol mind a gyerekek, szülők, nagyszülők ráhango-
lódhattak a közelgő ünnepre. Családias hangulatban, 
többféle kreatív technika, természetes anyag felhaszná-
lásával készültek az ünnepi asztaldíszek. A meglepetés 
az volt, hogy az elkészített díszeket haza lehetet vinni, 
amivel még szebbé tehettük az otthonunkat!  Ezúton is 
köszönjük mindenkinek a részvételt!

KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-NAK 

FELAJÁNLÁSA

Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 
1 %-ával támogassák a

Sajóvámosi Közösségi Házért Közalapítványt. 

Adószám: 18428377-1-05
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KINCSES SZIGET ÓVODA HÍREI 
ÓVODÁS FARSANG

A farsangi időszak minden gyermek számára az egyik 
legjobban várt esemény, természetesen a mikulás és 
karácsonyi időszak után.  Hiszen ilyenkor mindenki 
az lehet, ami vagy aki csak akar. Elrugaszkodhatunk a 
valóságtól, kitörve a mindennapok monotonitásából.  
Olyan gúnyákat ölthetünk magunkra, melynek csak a 
képzelet szab határt.

Nincs ez másként az óvodás gyermekek körében sem, 
akik már egészen januártól tervezgetik minek fognak 
beöltözni. Minden nap újabbnál újabb ötletekkel állnak 
elő, mire megtalálják a szívükhöz legközelebb álló far-
sangi ötletet. 
Az óvodai foglalkozások keretében ilyenkor már min-
den a farsangi készülődésről szól, hiszen álarcokat ké-
szítenek, illetve farsangi dalokat, verseket tanulnak a 
gyermekek. Az óvónénik és daduskák feldíszítik az 
óvodát, hogy hangulatosabb legyen a tanulás és a ké-
szülődés a gyerekek számára.

Majd az izgalmas készülődés után elérkezik a várva várt 
farsang napja, mely március 1-én került megrendezés-
re a Kossuth Közösségi Ház dísztermében. Mindenki 

megérkezett 15 óra előtt, hogy elvégezhesse gyerme-
ke jelmezén az utolsó simításokat.  A teremben szólt a 
zene, ahol az ovisok rácsodálkoztak egymás jelmezére 
és táncoltak, ugrabugráltak, szaladgáltak, míg a szülők 
tombolát vásároltak gyermekeiknek.
Ezután mindenki helyet foglalt, a farsangi mulatság 
nyitásaképpen a gyerekek az óvónénikkel elénekelték a 
tanult farsangi dalokat, és kezdetét vette a farsangi jel-
mezes felvonulás, melyen minden gyermek egyesével 
bemutatkozott a közönségnek és elmondta, hogy most 
éppen minek vagy kinek öltözött be. 

Láthattunk hercegnőket, tündéreket, szuperhősőket, 
kalózókat, ninjákat, rendőrőket, különböző mesebeli 
figurákat illetve különböző állatjelmezeket is. Tényle-
gesen széles volt a repertoár a jelmezek tekintetében. 
Minden gyermek a szereplése után kapott egy kis édes-
séget, melynek minden szereplő nagyon örült. 

Miután véget ért a felvonulás elkezdődött a tombolahú-
zás, ahol mindenki izgalommal várta a mesés ajándé-
kok közül vajon melyiket fogja megnyerni. Mikor már 
kihúzták az utolsó ajándékot valami mozgás kezdődött 
a színpadon. Nem volt idő csüggedni, ha nem sikerült 
nyerni valamit, hiszen megérkezett a Zenebona Társu-
lat. 

Cini és Sanyi bohóc bemutatkozásuk után rögtön se-
gítséget kértek a varázspálcával rendelkező gyerekektől, 
mivel egy gonosz boszorkány elvarázsolta hangszerüket 
és sajnos nem úgy szólt, ahogy kellett volna. Így nem 
csak, hogy felkeltették a gyerekek figyelmét, hanem 
bevonták őket is a produkcióba. Hallhattuk az előa-
dásban a tenger morajlását, saját költésű dalokat,mint 
a pingvines dalt és végül egy vonatozós játékkal zárták 
le előadásukat és búcsúztak el a gyerekektől. Ekkor már 
hozták is az óvónénik és dadusnénik a zsákba macskát, 
hogy ajándék nélkül senki se mehessen haza.

Így zajlott az óvodások farsangja, melyen úgy vélem 
minden gyermek jól érezte magát és egy élménnyel vált 
gazdagabbá. Köszönjük a fergeteges programot és a vi-
dám farsangi hangulatot.          
                                                                        

 Halászné Kutasi Erzsébet
Szülő
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BBC History
Ezermester
Kertbarát magazin
Lakáskultúra
Magyar Nemzet
Turista magazin
Verdák magazin
Vidék íze
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