
MIKULÁS
A KÖZÖSSÉGI

HÁZBAN
Decemberhez közeledve sokan vá-

rakozással telünk el. Arra gondolunk, 
hogy eljön az ajándékozás ideje. 
Egykor szent Miklós püspök is aján-
dékokat osztogatott az arra érdemes gyermekeknek. 

Az év során meggyőződtünk arról, hogy településün-
kön is laknak szép számmal jó gyerekek. Sajóvámos 
Önkormányzata szoros barátságban van a Mikulással. 
Így biztos ígéretet kaptunk tőle, hogy idén is ellátogat 
hozzánk. 

Aki kíváncsi a nagyszakállúra és a Pom-Pom Família 
zenés játékos mikulásműsorára, látogasson el
2007. december 2-án 16 órakor a Közösségi Házba.

Mindenkit szeretettel várunk!
Szász Tilda

Országszerte lázas készülődés kezdődött, hiszen 
itt kopog a küszöbön legszebb ünnepünk, a Karácsony. 
Jelentőségét, összetartó erejét mindenki ismeri, ha ne-
tán nem, ennek hiánya a legfájóbb. Családok, ezen be-
lül gyermekek- fel-
nőttek keresik azt 
az ajándékot, ami-
vel szeretett isme-
rősüknek, család-
tagjaiknak örömet 
okozhatnak.

Nem is az ajándék 
a legfontosabb, ha-
nem az a szeretet, 
törődés és együvé 
tartozás, ami nélkül 
nincs boldog, kiegyensúlyozott élet.

Intézményeinkbe járó gyermekek, a velük foglalkozó 
pedagógusok, a civil szervezetek, és az önkormányzat, 
szeretnének örömet szerezni községünk lakóinak, ezért 
szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdek-
lődőt a „Mindenki Karácsonya” elnevezésű karácso-
nyi közös ünnepünkre, mely 2007. december 21-én 
17 órakor lesz a Kossuth Közösségi Házban.

Kérem jöjjenek el, ünnepeljünk együtt, mert mi egy 
nagy család vagyunk.

Azoknak, akik nem tudnak eljönni
az ünnepségünkre, békés, meghitt
Karácsonyi Ünnepeket kívánok.

Komjáthy Lajosné
polgármester

SZILVESZTERI MEGHÍVÓ
Óévbúcsúztató vacsorára és 

egy különleges, az előző években 
már jól bevált  hangulatú szilvesz-
teri mulatságba invitáljuk Önöket 
a Kossuth Közösségi Házba.

Biztosítjuk az esti és az éjféli la-
komát, a kitűnő talpalávaló zenét, 
a szórakoztató műsort, a pezsgős koccintást, a hajnalig 
tartó mulatozás minden feltételét.

Hívja ismerőseit is, szervezzen baráti asztaltársasá-
got, hogy minél teljesebb legyen ez a buli!

Szeretettel várjuk visszatérő és új vendégeinket!

(Részletes programot a kábeltévében, a hirdetőtáblákon és
a www.sajovamos.hu weboldalunkon teszünk közzé.)

KICSIK ÉS NAGYOK!
FIATALOK ÉS IDŐSEK!

A „Mindenki Karácsonyfáját” a lakosság által fel-
ajánlott fenyőfákból választjuk ki, melyet a COOP 
bolt előtt állítunk fel. A felajánlásukat december 7-ig 
szíveskedjenek jelezni a Polgármesteri Hivatalba!



A Sajóvámosi Népdalkör a Magyarország című nótával 
tette meghittebbé az ünnepséget.
A hagyományokhoz híven a három egyházunk vezetői is 
részt vettek a megemlékezésen és gondolataikat meg-
osztották a jelenlévőkkel. Az ünnepség végén intézmé-
nyeink vezetői, majd a hozzátartozók helyezték el koszo-
rúikat a Hősi Emlékműnél.

1956. október 
23-a örökre be 
van jegyezve a 
szabad emberek, 
a szabad népek 
krónikáiba. A bá-
torság, az öntu-
dat, a diadal nap-
ja volt.

Rőczeiné Jancsurák Judit

Márai Sándor: Mennyből az angyal menj sietve (részlet)

„Mennyből az angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.

Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony,

Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.

Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.”

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a dik-
tatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen 
folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar 
történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A 
budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. ok-
tóber 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának fel-
morzsolásával fejeződött be november 10-én.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunis-
ta pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen 
tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap 
éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, 
a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpárt-
rendszer visszaállításához és az ország demokratikus 
átalakulásához vezetett. 1957 januártól a forradalom 
résztvevőit tömegesen bebörtönözték, majd sokukat ki-
végezték.
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1956. OKTÓBER 23-ra EMLÉKEZÜNK

Ebben az évben is meghirdetjük lakosaink körében 
a hagyományos karácsonyi díszkivilágítási felhívá-

sunkat, mely a lakóépületekre és közintézményekre, ke-
reskedelmi egységekre vonatkozik.

A zsűri két kategóriában fog díjazni, lakásoknál az első 
három helyezettet, egyéb épületek vonatkozásában pe-
dig egyet.
I. díj:  20.000.-Ft
II. díj:  15.000.-Ft
III. díj: 10.000.-Ft
Közületi díj: 10 000.-Ft

A díszkivilágítást a zsűri 2007. december 13-tól-
december 19-ig terjedő időszakban fogja megtekinteni.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ebben az évben 
is bővítettük a karácsonyi hangulat emelését szolgáló 
motívumok számát, pályázat útján.

A Neol Lámpaház Kft. Gyöngyös pályázatot hirde-
tett az önkormányzatok körében, melyre mi is beadtuk 
pályázatunkat, 1.700.000.-Ft értékben, és 510.000.-Ft 
kedvezményben részesültünk. Az 1.200.000.-Ft értékű 
motívumok községünk nagyobb utcáin lettek elhelyezve, 
többségükben az „Újtelep”-en.

Reméljük, hogy az elkövetkező években, a most kima-
radt utcákba is tudunk majd vásárolni karácsonyi hangu-
latot idéző szép világítótestekből.

Komjáthy Lajosné
polgármester

FÉNYEK GYULLADNAK

Sajóvámoson a HŐSI HALOTTAK EMLÉKÉRE állított 
emlékműnél adtuk tiszteletünket a forradalom áldozata-
inak. Komjáthy Lajosné polgármester bevezető szavai 
után iskolánk tanulói adtak rövid műsort. „Mert a haza 
nem eladó, ezüstpénzre sem váltható. Mert a haza lel-
ked része, határait beléd véste…”- hangzott a dal a 
sajóvámosi iskolások előadásában.



A várva-várt útfelújítás megtörtént községünkben októ-
ber hónapban, melynek következtében eltűntek a gödrök, 
feltöltésre kerültek a szegélykő melletti részek és simán, 
suhanva lehet az úton közlekedni.

A jó minőségű út azonban gyorsabb sebességre csá-
bítja az autósokat, motorosokat, de a gyorshajtás veszé-
lyeket is hordoz magában.

A közlekedési tragédiák és balesetek elkerülése 
érdekében szépen kérek minden gépjárművezetőt, 
hogy csak a megengedett sebességgel közlekedje-
nek településünk útjain.

Nagyon sok fiatal esett áldozatul a Dózsa és a Kiser-
dő utcán annak következtében, hogy a gépjárművezetők 
nem tartották be a KRESZ szabályait.
Azért a pár percért nem érdemes rohanni. Lelki szeme-
inkkel képzeljük el az utak mentén azokat a helyszíneket, 
ahol a tragédiák történtek, és gondoljunk arra, hogy min-
denkit vár otthon valaki, egy aggódó édesanya, egy-két 
kicsiny gyermek, feleség vagy férj.

Vigyázzunk magunkra és másokra!

Közlekedjünk úgy, hogy a jó minőségű út csak örömet 
okozzon nekünk, itt lakóknak!

Komjáthy Lajosné
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Kérjük azokat a magánszemélyeket, akik építési tel-

keket kívánnak értékesíteni, szíveskedjenek bejelenteni 
a Polgármesteri Hivatalba. Mi is szeretnénk segíteni a 
szabadforgalomban lévő telkek értékesítésében, hiszen 
sok esetben az idegenek a Hivatalban érdeklődnek eladó 
telek iránt.
Köszönjük!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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VIGYÁZZUNK MAGUNKRA ÉS MÁSOKRA!

* * *
Tisztelt Mezőgazdasági Vállalkozók!

A csapadékos őszi időjárás miatt erősen felhordódott 
útjainkra a sár. Kérjük, hogy amennyiben észlelik a gépek 
által felhordott sarat, takarítsák le azt.

Idén is probléma volt a Gyümölcsösi út menti árkok, át-
ereszek beszántása. A gépek fordulásával megszüntették 
az árkokat, s esős idő esetén a lezúduló csapadék víz az 
önkormányzat útját rongálja. Az érintettekkel szemben, 
amennyiben nem állítják helyre a megrongált utat, sza-
bálysértési eljárást kezdeményezünk.

Tisztelt Lakosság!
Kérjük azokat a lakosokat, akik még nem fizették be a 

2007. évi II. félévi szemétszállítási díjat, szíveskedjenek 
rendezni, a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási na-
pokon.

* * *

Köszönetünket fejezzük ki Ár Imrének és feleségének, 
akik száz tő árvácskát ajánlottak fel a település további 
virágosítása érdekében.

* * *

Idén is benevezett önkormányzatunk a Virágos Ma-
gyarországért Környezetszépítő Országos Versenyre. A 
2007-es év első helyezettje Gyula városa lett. Ott került 
megrendezésre október hónapban az ünnepélyes díjki-
osztó.
Nagy örömünkre szolgált, amikor ellátogattunk a gyönyö-
rű Békés megyei városba. A tisztaság, a kultúra, valamint 
sok-sok virág jellemezte a vendéglátó települést. Szívdo-
bogással vettük át a  Sajóvámos község önkormány-
zatának adományozott különdíjat, melyet Mátrai Gyu-
la  üzletág vezető adott át,  a KITE ZRT. felajánlásával. 
A különdíj 2500 tő árvácska virágpalánta volt, amiket a 
közmunkás lányaink még azon a héten elültettek. A sok 
virágból jutott az utak menti kis szigetekre, a sziklakertbe, 
és közterületeinkre.

Kedves Lakosaink!

Kérjük Önöket, hogy továbbra is szépítsék környeze-
tüket, mert a település virágosítása mindannyiunk közös 
érdeke. Az elért eredmény is közös munka gyümölcse, 
és a tiszta, virágos környezetben mindenki jobban érzi 
magát. 

Molnárné Cseh Mária
körjegyző

* * *

Virágos Sajóvámosért!



…Második nap reggeli tornával kezdődött. Két kört fu-
tottunk, majd tornáztunk.
Reggeli után rókákat készítettünk csapatonként. Fél óra 
állt rendelkezésünkre.
A rókavadászat során én sajnos nem találtam rókát, de 
Szabi nagyon sokat talált, így mi nyertünk. Aztán lehetett 
egy kicsit focizni és kidobózni. 

Ebéd után a csendes pihenőben megírtuk a naplóinkat. 
Délután elkészítettük a meghívókat Anyák napjára és ki-
színeztük az üvegfestékeket.
Vacsora után számháborúztunk, amit sajnos elvesztet-
tünk. Utána lefeküdtünk aludni.

Nagy Martin

Az erdei táborban a legjobb nap az volt, amikor az er-
dész bácsival kirándulni mentünk. 
Ez az esemény délután 2-kor történt. Az erdészt, akivel 
mentünk Zsolti bácsinak hívták, aki egy nagyon aranyos 
és kedves bácsi volt. Először a szállásunk mellett lévő 
csemetekertet mutatta meg…, utána azt a 118 éves bük-
köt néztük meg, ami Fónagyságon található. Ezután volt 
egy kis növényismeret, meg egy bozóttúra. A bozóttúrával 
egy régi, elhagyatott robbanószer-raktárhoz értünk, ami-
ben denevérek tanyáztak. Utána elmentünk a mahócai 
kisvasút végállomásához. Itt tértünk rá a tanösvényre. A 
legközelebbi nagyobb látnivaló egy hollófészek volt. A 9. 
megállóhelynél volt a Barátság forrás. A vize szinte édes 
volt…Utána Andókút következett. Itt is volt forrás, meg 
egy kis tavacska. A tavacska közepén szép fedett pihe-
nőhely, amelyhez kis híd vezetett. Utána még láttunk egy 
220-300 éves bükköt, ami a környéken a legöregebb. A 
Dobrica forrásnál kis állatokat is láttunk. Este fáradtan 
tértünk haza.                                           
                                                     

…Vacsora után volt egy vetélkedő. Aki ügyes volt, az a 
túra során leírta, amit Zsolti bácsi mondott. Ez hasznunk-
ra vált, mert aki jegyzetelt, az sokat tudott a vetélkedőn. 
Az erdész bácsi mutatott nekünk preparált denevért és 
szarvasagancsot is.

Szerintem nagyon hasznos volt ez a tábor, mert sok 
mindent tanultunk a környezetvédelemről, a növényekről 
és az állatokról. Remélem, hogy más is szereti a környe-
zetet és meg is védi azt.

… 4 órán át gyalogoltunk, de nagyon megérte, mert 
sok szép dolgot látott az osztály.

…Utolsó nap mindenki összepakolt. Volt, aki még írta 
a naplóját. Aztán kimentünk és eredményhirdetés volt. 
A csapatversenyben  másodikok  lettünk. Buborékfújót 
és csokit kaptunk. Amikor elindultunk, Hardi Alexandra 
anyukája jött a nehéz táskákért. 

Elindultunk haza. Ismét 3 km-t gyalogoltunk Varbóig, 
ahol mindenki kapott egy gombóc fagyit. Utána jött a busz 
és elindultunk haza. …Én máskor is szeretnék menni.
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Mihók Anna

Skrenya Alexandra

Szajkó Márk

Poráczki Tibor

folytatás a következő oldalon...

Az Arany János Általános Iskolában már évek óta ha-
gyomány, hogy a 4. osztályos tanulók erdei táborban 
töltenek egy tavaszi hetet, s a természetben bővítik is-
mereteiket, fejlesztik ismeretszerző készségeiket, képes-
ségeiket. Ugyanakkor kipróbálják azt is, milyen az „önál-
lóság”, milyen az, ha anya és apa helyett a tanító nénik 
segítik át őket a mindennapos önkiszolgálás és együtt-
élés nehézségein. 

Ebben a tanévben 26 4. osztályos tanuló lett gazda-
gabb egy felejthetetlen élménnyel Lengyel Andrásné és 
Szekrényesné Földvári Éva kíséretében a Bükki Nemzeti 
Parkban fekvő fónagysági erdei iskolában. A gyerekek 
élményeiről szóljanak az alábbi naplórészletek, illetve a 
legkedvesebb élményeikről írt fogalmazások részletei:

ERDEI ISKOLÁBAN JÁRTUNK

Erdei táborba mentünk az osztállyal Fónagyságra.
Kedden reggel a Kossuth Közösségi Ház előtt vártuk a 
buszt, amivel az elágazásig utaztunk, majd onnan egy 
másik busszal folytattuk utunkat Varbóig. Onnan gyalo-
goltunk  a táborig.  Amikor odaértünk, mentünk ebédelni, 
aztán kipakoltunk.

A szobánk ablakából nagyon szép volt a kilátás. A ház 
és az egész környék nagyon szép volt. Mellettünk nem 
messze volt egy tó és egy nagyon öreg fa. Volt még egy 
nagy zárt terasz is. …Sok program volt és sokat játszot-
tunk…

…Amikor megérkeztünk Varbóra, leszálltunk és gya-
log tettünk meg 3 km-t. Út közben láttunk vadkacsát és 
feketerigót. Odaértünk a házhoz. Kezet mostunk és fel-
mentünk az ebédlőbe, ahol már várt minket a gőzölgő 
paradicsomleves. A második fogás csirkehús volt tésztá-
val. Ebéd után elosztottuk a szobákat. Csendes pihenő 
következett, ami alatt kipakoltunk és elkezdtük a napló-
inkat.
Utána sétát tettünk a környéken. Utunk során sok érde-
kes dolgot láttunk, például vérehulló fecskefüvet, ami egy 
szép sárga gyógynövény. 
Séta után pólót festettünk és elkészítettük az üvegfesték 
kontúrját...

Izrók Daniella

Kerékgyártó Petra



„Szívünkben még a nyár dalolt….”

Nyárutón is volt szereplési felkérése népdalkörünknek, 
amit örömmel el is fogadtunk.
Augusztus  18-án Irotára, e-csodálatos fekvésű kis faluba 
szólt meghívásunk, ahol az ünnepi megemlékezés részt-
vevői lehettünk.

* * *
Nyolc népdalkör részvételével Hernádkak adott otthont 

újra a dalostalálkozónak, ahol szép sikerrel szerepel-
tünk.

NÉPDALKÖRÖK - HA TALÁLKOZNAK
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A  IV. alkalommal megrendezett Sajóvámosi Dalosta-
lálkozót szeptember 22-én tartottuk. A nyolc meghívott 
együttes - elfogadta meghívásunkat -, s már 9 órától gyü-
lekezett iskolánk festőien szép udvarán. A szíves fogad-
tatás után röviddel, már „beéneklésektől” voltak hango-
sak az osztálytermek.

Gyorsan elrepült az a néhány nap, de minden tanuló 
gazdagabban és erősebben tért haza.
Köszönjük ezért mindazoknak a támogatását, akik lehe-
tővé tették, hogy a gyerekek egy röpke hetet tölthettek a 
szabadban, jó levegőn, a természet közelében. 
Köszönjük a szülők segítségét és községünk Polgármes-
ter Asszonyának, illetve Képviselő testületének anyagi és 
erkölcsi támogatását.

Szekrényesné Földvári Éva

A verőfényes, szép őszi napsugár még vidámabbá tette a 
színes, fellépő ruháikban felsorakozott csapatokat, hogy 
aztán nótaszóval elindulva a Közösségi Házhoz érkez-
zenek. 
A szabadtéri nyitott színpadon a népdalkörök tagjait és a 
nézőtéren helyet foglalókat-népdalkörünk szakmai veze-
tője, Orosz Zsoltné köszöntötte.

Felkérésnek eleget téve a megnyitó szavakat, ez alka-
lommal is, községünk polgármestere, Komjáthy Lajosné 
mondta el.

Az énekesek mindeközben már készülődtek, akik a kö-
vetkező sorrendben követték egymást a színpadon: 

Napkelte Népdalkör• , Homrogd
Őszirózsa Népdalkör• , Nyékládháza
Kéknefelejcs Hagyományőző Népdalkör• , Harsány
Dédestapolcsányi Népdalkör• , Dédestapolcsány
Barátság Népdalkör• , Emőd
Rozmaring Dalkör, Falukör Egyesület• : Berente
Őszirózsák Kórus• , Nagybarca
Bokréta Népdalkör• , Hernádkak
Sajóvámosi Népdalkör• , Sajóvámos

Érezhető volt, hogy a fellépő, népdalokat szerető és 
éneklő dalostársak szívből fakadóan mutatták be tudá-
sukat, e-találkozón is. Hallhattunk nagyon sok ismert, a 
régmúltból fennmaradt népdalt, de mint mindig, úgy most 
is felfigyelhettünk új dalokra és nótákra is.Végezetül még 
egyszer színpadra léptek a népdalkörök vezetői, amikor 
az oklevelet és a szerény tárgyi ajándékot átvették.

Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a Dédestapolcsányi 
Népdalkör tagjai távolsági autóbusszal jöttek el találko-
zónkra, és azt a megmásíthatatlan tényt sem, hogy mint 
hallássérült emberek-énekeltek a színpadon. Isten áldja 
meg fáradozásukat és további életüket.

Rövid beszélgetések után a népdalkörök újra összeáll-
tak és visszaindultak iskolánk ebédlőjébe. A finom ebéd, 
a további vidám beszélgetések, majd a felhangzó nóták-
mind azt jelezték, hogy jó vendéglátói voltunk az együt-
teseknek.

folytatás a következő oldalon...
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HIT-VALLÁS
Ezüstös templombúcsú

2007. július 29-én ünnepelte a görög katolikus egyház-
község a templomának búcsúját és falunk szülöttének 
Fekete Andrásnak a 25 éves papi jubileumát ezüstmi-
séjét is.
A fiatalok köszöntése után az egyházközség ajándékozta 
meg az ünnepeltet, egy festménnyel mely a sajópálfalai 
könnyező képet ábrázolja, mint hivatásának elindítóját és 
azóta is gondviselőjét.

Prédikációjában András atya, nem kevés meghatódott-
sággal emlékezett gyermekkorára és annak csínytevése-
ire, melyek némelyike legendásan közszájon forog még 
azóta is. A negyedszázad változására mutatott rá ebben 
a közösségben, a falu életében, mint egy utat mutatva 
a folyamatosan változó világban bizonytalankodó ember 
hitbeli keresgéléseire, szívhez szóló igehirdetésében.
A szent liturgia után sor került az immár szokásos uta-
zók és járművek megáldására, majd Bandi atya-ahogy a 
helybeliek emlegetik ezüstmisés áldásban részesítette a 
nagyszámú ünneplő közösséget, és emléklapot is kaptak 
a jelenlévők.

Természetesen a templomkertben ezután sem maradt 
el, a lelki táplálék bőséges vétele után, a kínálás süte-
ménnyel, üdítővel, borral, mely a helyiek és András atya 
jóvoltából került az asztalokra.
A Teremtő adja, hogy az arany misén is ilyen szép 
számmal ünnepeljük András atyát és szeretteit erőben 
és egészségben.

Keresztes Szilárd püspök úr 2007. augusztus 6-án 
Máriapócson nyolc diakónust szentelt pappá. Köztük a 
sajópálfalai születésű Kovács Istvánt, aki kispapként 
sokszor járt egyházközségünkben.
Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén „régvolt” 
eseményére készülődött a sajóvámosi görög katolikus 
közösség: első szent liturgiára.

Ünneplőbe öltöztetett szívvel és templommal vártuk Ist-
ván atyát és családját. Igazi ünnepnek ígérkezett az este, 
hisz csak nagyobb ünnepek alkalmával telik meg úgy a 
templom, ahogy ezen a délutánon is. Az ünnepi liturgiát 
az első misés István atya vezette, szentbeszédet Egri
Tibor hodászi segédlelkész mondott.

Az egyházközség ajándékát egy beteglátogató szent-
ségkiszolgáltató készletet, Szabó Ferenc az egyházköz-
ség világi elnöke adta át, a gyerekek verses köszöntője 
után. A szertartás után minden jelenlévőt első misés ál-
dásban részesítette István atya. 

A templomkertben szeretet lakomára és baráti beszél-
getésre várta a család a megjelenteket. Oly jól érezte 
magát mindenki, hogy az esti harangszó is ott találta a 
vendégeket. 
Az emléklapon, melyet kaptunk ez állt: ”Megismertük a 
szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk ben-
ne…” (1Jn 4,16)

Kívánjuk István tisztelendő úrnak és feleségének, 
hogy a megismert szeretetet mindig tudják továbbadni 
családjukban és azokban a közösségekben ahová éle-
tük során a Mindenható vezeti őket.

„Első mise” Sajóvámoson

2007. évi Jubileumi Ifjúsági Gyalogos
Zarándoklat

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”

2007. augusztus 12-én indult Csengerről az 5. jubile-
umi gyalogos zarándoklat Máriapócsra. Közel 400 fiatal 
gondolta azt, hogy az ő életének szüksége van erre az 
útra. Az ország minden tájáról érkeztek a zarándokok.

Végre elérkezett az első nap. Kora reggel indultunk út-
nak, hogy elkerüljük a nagy meleget. Amerre jártunk, min-
denki ránk csodálkozott és megkérdezte, merről-hová? 

Végezetül-, de nem utolsó sorban- köszönjük a kiegészí-
tő programok szervezőinek színpadra lépésüket, akiknek 
jóvoltából színesebb, látványosabb lett a dalostalálkozó.: 
Hudi Rebeka és Festő Vanda óvodások, Bencskó Bog-
lárka vers, Bencskóné Ferenczi Beáta és Kovács Katalin 
citera, és a  most is fergeteges Sajóvámosi Néptánccso-
port.
Kodály Zoltán írja: ”Ha a népet nemzetté akarjuk tenni, 
előbb zenéjét is a nemzet közkincsévé kell tenni.”
A magunk módján-mi is igyekszünk ezt cselekedni, - a 
népdalt és népzenét kedvelőkkel együtt.

Csiszár József



A BAZ Megyei Polgárőr Szövetség „2007. évi Megyei 
Polgárőrnapját, szeptember 15-én rendezte meg az 
ózdi városi stadionban.

A Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete-mint a megyei 
szövetség tagja-két polgárőr kivételével, teljes létszám-
ban részt vett a polgárőri „seregszemlén”. A rendezvény 
fővédnöke volt „dr. Túrós András nyugalmazott rendőr 
tábornok, az országos polgárőrség elnöke és Benedek 
Mihály, Ózd város polgármestere. A VIII. BAZ Megyei 
Polgárőrnapot megtisztelte jelenlétével-több promi-
nens megyei szervek és szervezetek vezetői mellett- dr. 
Bencze József rendőr altábornagy, országos főkapitány, 
Béndek József határőr altábornagy, határőrség orszá-
gos parancsnoka és dr. Kökényesi Antal rendőr vezér-
őrnagy, megyei rendőrkapitány is.

A települések szerint felsorakozott polgárőrök előtt el-
hangzott ünnepi beszéd kiemelte, hogy, a 209 megyei 
polgárőrszervezet 7916 tagja, jelentős mértékben hozzá-
járul a BAZ megyei-szakmailag jónak ítélt-közbiztonsági 
helyzet kialakulásához. A rendőrszakmai vezetők köszö-
nete után, sor került a kiemelkedően jó polgárőri munkát 
végző polgárőrök kitüntetésére. Csóra György megyei 
polgárőr elnök dicséretben és jutalomban részesítette- 
többek között- Váradi Lajos sajóvámosi polgárőrt.

Gratulálunk neki! 

A rendvédelmi szervek bemutatója után kulturális és 
sportrendezvények zárták a VIII. BAZ megyei Polgárőr-
nap eseményeit.

Kellemes  Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog 

Új Évet kívánok minden 
polgárőr kollégámnak és 

kedves családjuknak!

Szokircsák István
polgárőr parancsnok

Ez év május 19-én 
tartotta meg éves köz-
gyűlését a BAZ Megyei 
Polgárőr Szövetség, a 
Miskolc Városi Rendőr-
kapitányságon.

Az értekezletre meg-
hívást kapott a megye 
minden polgárőr vezető-
je. A közgyűlés munká-
jában részt vett a Vám-és Pénzügyőrség, a Határőrség, 
a Rendőrség, a Megyei Önkormányzat és az Országos 
Polgárőr Szövetség vezetése. Az előterjesztett beszá-
molók és a közhasznúsági jelentés elfogadása után, ki-
tüntetések átadására került sor, mely alkalommal-többek 
között- a Sajóvámosi Polgárőrség Egyesületének el-
nöke vehette át Túrós András nyugalmazott rendőr tá-
bornoktól, az OPSZ, elnökétől a polgárőr érdemkereszt 
ezüst fokozatát.

POLGÁRŐR HÍRADÓ
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* * *

Önkormányzati kérésnek eleget téve: a Sajóvámosi 
Polgárőrség biztosította a három napos „Vámosi Családi 
Napok” keretében megrendezésre kerülő futóverseny és 
mazsorett felvonulás útelzárási és forgalomterelési fel-
adatait. A sikeresen megoldott feladatok eredményeként, 
közúti közlekedési baleset nem fordult elő, a rendezvé-
nyek zökkenőmenetesen zajlottak.

A Polgárőrtörvényben előírtaknak megfelelően: pol-
gárőr alapismereti oktatásokra kerül sor a Sajóvámosi 
Polgárőrség Egyesületének személyi állományánál, a 
Megyei Polgárőr Szövetség által összeállított oktatási te-
matika és tesztlapok alkalmazásával. Az oktatási előadá-
sokat a körjegyző, egy rendőr és egy felsőfokú bizton-
ságszervező tartotta meg. Az oktatásokat eredményes 
vizsga zárta, mely az „Arany János” Sajóvámosi Általá-
nos Iskolában lett lebonyolítva.

* * *

A Sajóvámosi Polgárőrség személyi állománya és azok 
házastársai, július 14-én éves kirándulással egybekö-
tött hajdúnánási fürdőzésen vettek részt.

* * *

Útközben sok barátság szövődött a „sorstársak” között, 
a közös éneklések, imádságok, koncertek közben, jó 
hangulatban gyorsan teltek az órák és fogytak a kilomé-
terek. Ahol megálltunk ásványvíz, és megrakott sütemé-
nyes tálcák hadai vártak bennünket. Ennek ellenére is 
mindenki nagy megkönnyebbüléssel nyugtázta, amikor 
megpillantotta azt a helységnévtáblát az út mentén, aho-
vá aznap éppen tartottunk, fáradtan, cipő - törte sebekkel 
lábainkon. Esténként színes programok vártak minket az 
aktuális szálláshelyünkön, mindenféle stílusból kaptunk 
egy csokorra valót.  Szandi koncert, Süveges Gergő TV 
híradós előadása, Kaláka koncert, Gável testvérek nagy-
koncertje színesítette a zarándoklatot. Ezeken kívül volt 
egy lelki nap is, ami csendesen telt el, előadásokat hall-
gattunk.
Így érkeztünk meg péntek délután Máriapócsra ahol
Keresztes Szilárd püspök atya fogadott minket.

„Vándor vagy és minden nap tovább kell menned. Nem 
tudhatod, meddig élsz, s egyáltalán lesz-e időd, eljutni 
utad céljához, lelked és az isteni megismeréséhez? Ezért 
menj minden nap tovább, sebes lábakkal és szegényen 
is. Mert vándor vagy.”

Máriapócsról nehéz szívvel, de testileg és lelkileg meg-
erősödve indultunk hazafelé.

Debreceni Zoltán
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Életrajzi adatok: 1950.
január 29-én Budapesten 
született. 1969-ban érett-
ségizett a Kölcsey Gim-
náziumban. 1975-ben az 
ELTE jogi karán szerzett 
diplomát. 1992-ig az Ob-
jektív Filmstudió drama-
turgja, 1991-1999-ig az 
Ab Oro kiadó igazgató-
ja, majd az International 
Buda Stage ( angol nyel-
vű előadásokat, rendez-
vényeket szervező szín-
pad) művészeti vezetője. 
2 évet tanított az USA 
különböző egyetemei film 
és színművészeti karán. 2003-ig televíziós műsorvezető-
ként dolgozott.

Az író október 24-én, új könyvének bemutatása kap-
csán járt nálunk. A Faluháza szinte tele volt. Mesélt éle-
téről, humoros kalandjairól, arról, hogy műveihez hogyan 
választ témát és nem utolsósorban új könyvéről. Sokat 
megtudtunk róla.
A világ több országában járt, sok helyen könyveit is ki-
adták. Általános ismertségét egy televíziós „beszélgetős” 
adás-sorozat a „Lehetetlen” hozta meg neki.
Új könyvét még nem kezdtem el, de az író saját bevallása 
szerint is legnépszerűbb művét, az Apák könyvét olvas-
tam, és szívesen ajánlom mindenkinek. Ez egy különös 
családregény az 1700-as évektől napjainkig. Mondaniva-
lója (Vámos Miklós elmondása szerint) az, hogy kutassuk 
a múltunkat, addig míg velünk vannak öregjeink. Rajzol-
junk családfát, egészítsük ki elbeszélt történetekkel ad-
dig, amíg van aki elmondja ezeket a meséket. Ha össze-
állt az egész, akkor csodálkozhatunk csak igazán milyen 
sokfélék is őseink, énünk mennyire összetett.
A halk szavú ember sokunkat magával ragadott, olyan 
folyamatosan, olyan természetesen jöttek a szájára a 
szavak, hogy az egy óra nagyon hamar eltelt.
Jó hangulatú estét szerzett nekünk ez a kellemes modorú 
és humorú író.

Örülök, hogy szinte házhoz jönnek a tehetséges embe-
rek, mert könnyen találkozhatunk így velük. Szakítsunk rá 
időt, menjünk el, nézzük meg festményeiket, hallgassuk 
meg őket akár beszélnek, akár énekelnek vagy zenélnek 
nekünk.
Viszontlátásra legközelebb!

Csenge Lászlóné Drótos Erika

VÁMOS MIKLÓS VÁMOSON

Amint azt sokan már látták, kezd megszépülni a 
sajóvámosi sport környezete. A körülményekhez  és más 
településekhez képest is jó minőségű pályán és rende-
zett körülmények között focizhatunk, szurkolhatunk. 

A 2007/08-as évi bajnokság kezdetére sok minden 
változás történt. A pályán lévő gödröket feltöltöttük, ill. 
gyeptégláztuk. Új biztonsági korlátokat építettünk ki. A 
meglévő korlátok és a kapu új festést kapott. Az öltöző 
épületét dryvit hálóval és ragasztóval körbehúztuk, majd 
kiváló minőségű nemes vakolattal fehérre színeztük. Az 
ereszcsatornán is kifogott az idő vasfoga, ezért 12 fm-t 
újra cseréltünk. A bírói öltözőn eddig nem volt ablak, de 
most már ezt is pótoltuk. A vendégöltözőt újra festettük. 
Most itt tartunk, de a munka nem áll le, mert nagyon sok 
tennivaló van még.

Itt szeretnénk megköszönni elsősorban az Önkor-
mányzat támogatását, amely erre a feladatra 200 e.-Ft-
ot adományozott, továbbá azoknak a sportbarátoknak, 
sajóvámosi lakosoknak a segítségét, akik adományaikkal 
és munkájukkal segítették, hogy a fent említett munkákat 
el tudjunk végezni. Az adományokból 309.000.- Ft gyűlt 
össze, ami nélkül nem állnánk így.

A dryvit háló és a ragasz-
tó, az ereszcsatornával 
együtt lett  megvásárolva, 
ami 54.670.- Ft-ba került. 
Munkálatok közben sajnos 
elfogyott a háló, de segítsé-
günkre sietett 2 sportbarát 
és a sajátjukat áldozták ne-
künk. A terveink elvégzésé-
hez sikerült vásárolnunk  20 

vödör nemes vakolatot és hozzá illő alapozót, melynek 
összege 132.120.- Ft volt. 

Még egyszer köszönet a szak- és segédmunkát vég-
zőknek és azoknak, akik bármilyen módon segítettek 
(üdítő, ebéd, stb.) a haladásban. 

HAJRÁ SAJÓVÁMOS!!!
Benke Tibor

SAJÓVÁMOSI SPORTÉLET



A Községi Könyvtár ajánlata az 
új könyvekből

Aronson Elliot: A társas lény
Ayse: Seherezádé lánya: a szüleim 
ítéltek halálra
Az év versei 2007: antológia
Barrett, Julia: A harmadik nővér
Bartis Attila: A lázár apokrifek, A kéklő pára: novellák
Bray-Moffatt, Naia: tenisziskola
Csorba Csaba: Regélő váraink, Árpád örökében
Davies,Helen: Kezdők angol nyelvkönyve
Druon, Maurice: Az elátkozott királyok 1-2
Füzesi Zsuzsa: Az állatok vitája: rövid mesék, mondókák
Gárdonyi Géza: Útra-készülés: istenes versek.
Hoffmann, Kurt: Lovasiskola kezdőknek
Hurley, Graham: Tengerészbecsület: a múlt sötét titkokat rejt
Jakub,Vrána: Vízszerelés: vízellátás, csatornázás
Kóródi Dávid: Villamos szakrajz alapismeretek
Kunc, Josef: Villanyszerelés lépésről lépésre
Lázár katalin: Népi játékok
Lewis, Clive S.: Narnia krónikái 2.
Lőrincz L.László: Potugál április 1-2. Domingo de carvalho 
története
Mazzantini, Margaret: Ne mozdulj!
Minden napra egy mese
Montágh Imre: Tiszta beszéd
Müller Péter: Szeretetkönyv
Nagy árpád: 250 tátrai túra: túrakalauz
Nyerges András: Voltomiglan
Papp Károlyné: Vízről, halról horgászoknak
Pósa Lajos: Pósa bácsi legszebb gyermekversei
Remarque,Erich Maria:A paradicsomban is ott a pokol
Rigó Béla: Mézga Aladár különös kaladjai
Smith, Eliot.R.: Szociálpszichológia
Szvoboda Dománszky Gabriella: Szinyei Merse Pál
Várkonyi Ágnes R.: Megújulások kora ( Magyarország történe-
te 1526-1711)
Vincent van Gogh
Vonnegut, Kurt: A hazátlan ember
Wodehouse, Pelham Grenville: Dinamit bácsi
Závada Pál: A fényképész útókora
Zoehfeld, Kathleen Weider: harmadik Shrek

Tötös Istvánné
Könyvtáros

Ez év június 23-án szombaton került lebonyolításra a 
XIV. Vámosi Pincebál és Borverseny, mint egyfajta, te-
lepülési kulturális rendezvény. A bál időpontját-mint ahogy 
az elmúlt időkben is-az élőzenét szolgáltató zenész, idő-
beli elfoglaltsága illetve vállalása határozza meg. A ren-
dezvényt megelőző három héttel, minden belső pincesori 
tulajdonos ki lett értesítve írásban, a báli időpontot ille-
tően. A kiértesítésben szereplő kérésnek megfelelően: 
mindenki lekaszálta és szépen rendbe tette, az általa 
használt pinceházak illetve pincék környékét. A már-már 
hagyományosan esős időt felváltó, szép verőfényes idő-
ben sütöttek-főztek a pincegazdák illetve vendégeik. 
A rendezvény 20 órakor kezdődött, melyet Komjáthy 
Lajosné polgármester nyitott meg.
Beszédében kitért  arra a negatív jelenségre, hogy mint-
egy 3-4 éve, csökken a Pincebálon résztvevők száma, 

PINCEBÁL 2007
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SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL

Október 6-án a sajóvámosi fiatalok a sok-sok éve élő 
hagyományt folytatva szüreti felvonulást tartottak a te-
lepülés utcáin. Fáradtsággal nem törődve 30 helyszínen 
énekeltek, ropták a táncot. Díszes kísérettel (szekérrel és 
lóháton) népviseletbe öltözve toborozták az esti szüreti 
bálba a vendégeket. A mulatság hajnalig tartott, a jókedv 
reggelre sem fogyott el.

ami a báli igény beszűkülését jelzi. Különösen érvénye-
sül ez a táncolók csekély számát illetően. Kárba vész- a 
már községi hagyománynak számító- Vámosi Pince-
bál és Borverseny megrendezésébe fektetett anyagi 
ráfordítás és szervezői munka! Az igény elmaradása 
magával vonja, a pincebál megszűnését, ami által sze-
gényebbé válik községünk kulturális élete, hagyománya. 
A XIV. Vámosi Borversenybe benevezett- Sajóvámoson 
készített, kezelt és érlelt- borok versenyében, a héttagú 
zsűri a Kovács István által készített bort jutalmazta a 
III. dobogós hellyel. Második helyezést ért el Orosz 
Emil termelői vörös bora. Az első helyezést jutalmazó 
serleget és oklevelet Kovács János vehette át a zsűri 
elnökétől. A szervezők 22 órakor bonyolították le a báli 
tombolasorsolást, melynek fődíja egy női aranygyűrű 
volt.

Szokircsák István
alpolgármester

KÖNYVAJÁNLÓ



KÖNYVFÜRKÉSZ REJTVÉNY 

1. Mivel tudod igazolni, hogy tagja vagy egy
könyvtárnak?
Olvasd össze a betűket a kisebbtől a nagyobb felé haladva, s a 
kapott szóval egészítsd ki a mondatot!
L A Ó G Y O J V E S
Az ............................................................................felmutatásával tudom igazolni, 
hogy tagja vagyok egy könyvtárnak.

2. Találós kérdés!
Gyümölcs vagyok, édes vagyok, 
Ha megértem, piros vagyok.
Télen elrejt jól a kamra,
Mi is volnék, ha nem.............................................................

3. Összekeveredtek a könyvek a könyvtárban. Tedd mindegyiket a megfelelő helyre!

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
Tündérek, törpék, táltosok
Az álomlátó fiú
Bodó Béla: Brumi a Balatonon
Állatmesék
J. R. R. Tolkien: Kóborló és a varázsló

 

4. Tudod mi a jelentése a saját keresztnevednek? Nem?
Akkor nézz utána Ladó János Magyar utónévkönyv című művében! Írd le keresztnevedet és jelentését a kipontozott 
részre!
......................................................................................................................................................

5. Mettől meddig tart a farsangi ünnepkör?
a. húsvéttól pünkösdig 
b. vízkereszttől hamvazószerdáig
c. karácsonytól húsvétig
 

6. Melyik szóban mi a hiba? Javítsd!
eksztra, futózápor, farsangitréfa, megyfa

A rejtvények megfejtéséhez egy kis „búvárkodásra” is szükség lesz a könyvtárban.
A megfejtéseket zárt borítékban dobd be a Kossuth Közösségi Házban található KUCKÓ ládikóba 
„KÖNYVFÜRKÉSZ”jeligével. A borítékra írd rá a neved, életkorod és címed. 
Beküldési határidő: 2007. december 20.

Előző számunk feladványának nyertesei: Bartusz Bernadett, Németi Viktória és Marada Tibor.
Gratulálunk nekik! Nyereményüket a Közösségi Házban vehetik át nyitvatartási időben. 

10

K U C K Ó

 



ménye a pogány hagyományokban a termőág, zöldág 
házba vitele, illetve a ház és a ház környékének örökzöld 
ágakkal díszítése. Magyarországon a zöldág általában 
rozmaring ágacska, nyárfa vagy kökénybokor ága volt. 

A gerendára függesztették fel, aranyozott dióval, piros 
almával, szalmafigurákkal díszítették. A diónak rontást 
űző erőt tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség, az egész-
ség jelképe, a szalma pedig a betlehemi jászolra emlé-
keztet.

A karácsony éj varázslatát valószínűleg mindenki is-
meri. Bár napjainkban az ajándékozás rendkívül fontos 
momentuma lett az ünnepnek.

Manapság a karácsonyi forgatagban és az egymást túl-
licitálni akaró vásárlási lázban sajnos csak keveseknek 
jut eszébe: Mit is ünneplünk ilyenkor? 

A karácsony szó szláv eredetű, őse a régi szláv nyelv-
ben meglévő korcsun szó, amely lépőt, átlépőt jelentett. 
Eredeti jelentése az újévbe való átlépés, a téli napforduló 
lehetett. 

Az angol nyelvben használt szó, a Christmas, Krisztus 
nevére utal, tehát egyházi eredetű, akárcsak a német 
Weihnacht, aminek a jelentése szent éj. Az újlatin nyel-
vekben születésnapot jelent. Látható, hogy sok szálból 
tevődik össze ez a gazdag ünnep, és minden nép még 
az elnevezésben is kiemelte 
azt, ami számára a legfonto-
sabb benne. 

A karácsonyi szokások nem 
voltak mindig egyformák, az 
idők során nagyon sokat vál-
toztak, de sok állandó voná-
sa máig is fennmaradt. Ma 
már el sem tudnánk képzelni 
a karácsony estét a gyertya-
fénytől csillogó karácsonyfa 
nélkül. A karácsonyfa előz-

K A R Á C S O N Y
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ADY ENDRE: KARÁCSONY

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének. 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni. 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

folytatás a következő oldalon...

A karácsonyi ág később 
fejlődött kis fácskává, amit 
szintén a házba vittek. A ma-
napság megszokott díszes, 
üveggömbökkel, szaloncukor-
ral díszített fa német protes-
táns hatásra terjedt el, kez-
detben az arisztokrácia és a 
városi polgárság körében. A 
szegény paraszti családok-
ban a II. világháború végéig 
megmaradt a zöldág állításá-
nak szokása.

Régen a karácsony elkép-
zelhetetlen lett volna az ün-
nephez kapcsolódó szokások 
nélkül. Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal 
felelevenített kedves emlékek maradtak. A karácsony so-
kaknak ma is a legmeghittebb, szent ünnep, amely nem 
lehet teljes a templomi szertartások és szokások nélkül.

A decemberi népszokások sorát a Luca nap nyitja. A 
hiedelem szerint december 13-án a téli hosszú éjsza-
kákkal Szent Luca boszorkánnyá válik. A boszorkányok 
elriasztására a kulcslyukba fokhagymát dugtak, a seprűt 
keresztbe rakták. A lányoknak Luca napján jósolták meg 
jövendőbelijüket, a fiúk pedig elindultak ismerős házakat 
meglátogatni és jókívánságaikért adományokat vártak. 
Ha ez elmaradt, átkokat szórtak a házra.
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Az ünnep előtti negye-
dik vasárnap kezdődik és 
december 24-ig tart az ad-
vent, ami egyben az egy-
házi év kezdetét is jelenti. 
Az advent négy hete a ka-
rácsonyra való előkészület 
ideje. Új keletű népszokás 
az adventi koszorú készí-
tése. Az estéket egykor a 
gyertya mellett, adventi da-
lok éneklésével töltötte a család. Karácsony napján az 
esthajnal csillag feljövetele után került sor az ünnepi va-
csorára. A karácsonyi asztal a néphagyományokban fon-
tos szerepet játszott az ünnepkor. Mind a díszítésének, 
mind az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogá-
soknak mágikus erőt tulajdonítottak.

A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdasszony 
nem állhatott fel az asztaltól vacsora közben, hogy jól tojó 
tyúkjai legyenek. Az ételek közül előnyben részesítették 
azokat, amelyek bőséget, jó termést ígértek a háziaknak. 
Innen a bab, a borsó, a lencse és a hal (a halpikkelyek 
miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon. A fokhagyma 
az egészséget, a méz (mézesbáb) az élet édességét jel-
képezte. A kalácsból, almából az első falatokat szétosz-
tották, hogy a család mindig összetartson. A karácsonyi 
morzsát összeszedték és az állatoknak adták, hogy ter-
mékenyek legyenek.

Sok helyen este az asztalt nem szedték le, hogy a be-
térő kis Jézus ne maradjon éhes. A ma is továbbélő szo-
kások szerint a karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, 
beigli, dió és a család összetartozását szimbolizáló kerek 
alma nélkül, de angolszász befolyásra elterjedt a pulyka 
is.

A karácsony az ajándékozás ünnepe is. A karácso-
nyi ajándékozás szokását a Betlehemben született 
Jézus arannyal, tömjénnel, mirhával megajándékozó 
háromkirályoktól eredeztetik.

Mára sajnos a karácsonyi ajándékozás értelmetlen és 
felesleges versengéssé vált. Sokan kölcsönökbe, adós-
ságokba verik magukat amiatt, hogy ajándékaikkal túl-
szárnyalják a másikat. Ez fokozatosan kiöli az ünnepből 
annak eredeti tartalmát, lényegét, azt, hogy a karácsony 
elsősorban az emberi melegségről, a szeretetről, az egy-
mással való törődésről szól.

A karácsony lényege az örömszerzés: azokkal lenni 
és együtt örülni, 
akiket szeretünk. 
Gyertyát gyújtani 
a fákon és a szí-
vekben, és soha 
nem hagyni ki-
aludni a lángot...

Márai Sándor soraival szeretnék Békés, Boldog
Ünnepeket kívánni községünk valamennyi lakosának!

Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.
Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével.

Tisztálkodjál belülről, kívülről.
Felejts el mindent, ami

a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a

régieket, milyen
áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi

vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.

Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág,
válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok.

S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból,
legyen benne áhítat és föltétlenség.

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lélekben.

S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja.
Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is.

Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.

Gombkötőné Séllei Tünde
védőnő

Karácsonyi beigli
Hozzávalók:
A tésztához: 50 dkg RAMA marga-
rin, 1kg liszt, 3dkg élesztő, 2db tojás, 
6dkg kristálycukor, 1 csipet só, 4dl 
tej.
A diótöltelékhez: 40dkg darált dió, 
20dkg  kristálycukor, 2dl tej, 
1 evőkanál méz, 8dkg mazsola, 1 
kávéskanál fahéj, 1db citrom reszelt 
héja.
A máktöltelékhez: 40 dkg darált mák, 
2,5 dl tej, 20 dkg kristálycukor, 
2 evőkanál méz, 1 db citrom reszelt 
héja, 1-1 kávéskanál fahéj és őrölt szegfűszeg, 8 dkg mazsola.
Elkészítés
Az élesztőt kevés, enyhén cukros langyos tejbe morzsol-
juk és felfuttatjuk. Az átszitált lisztet  a lágy margarinnal, 
a cukorral és a sóval, valamint a felfuttatott élesztővel, és 
a megmaradt tejjel sima tésztává gyúrjuk. Letakarva kb. 
30 percig pihentetjük. A tésztát 6 egyforma részre osztjuk 
és téglalapokká nyújtjuk. Dió- vagy máktölteléket kenünk 
rá és összesodorjuk. A rudakat  sütőpapírra egymástól 
kis távolságra helyezzük és mindegyiket 3-4 helyen meg-
szúrjuk. Egy egész tojást és egy tojássárgáját felverjük, 
bekenjük vele a rudakat és hagyjuk meleg helyen meg-
száradni. Ismét bekenjük és hagyjuk megszáradni. Elő-
melegített sütőben, mérsékelt hőmérsékleten megsütjük. 
Diótöltelék: A tejet felforraljuk a cukorral és leforrázzuk 
vele a darált diót. Belekeverjük a mazsolát, a mézet, fű-
szereket és a reszelt citromhéjat.  
Máktöltelék készítése: A tejet felforraljuk és leforrázzuk 
vele a darált mákot. Belekeverjük a mazsolát, a mézet és 
a fűszereket.

A kész beiglit hidegen éles késsel  ferdén szeleteljük.
Jó étvágyat kívánunk!

ÜNNEPI ASZTALRA
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