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A 16. Családi nap május 27.-én vasárnap került meg-
rendezésre.
Ilyenkor a Közösségi Ház előtti tér és utca, valamint a 
kinti színpad, megtelik a lakosság minden korosztályát 
megmozgató interaktív programokkal. 

Az idei családi nap gyermekprogramjai: arcfestés, csil-
lámtetoválás, lufihajtogató, ugrálóvár, trambulin, népi 
játszóház amin a gyerekek ingyenesen részt vehettek.
15 órától a Történelmi Bajvívók bemutatóját láthattuk, 
amit a műsoruk végén a felnőttek is kipróbálhatták!
A színpadi műsorunk 17 órától vette kezdetét, az óvo-
dásaink táncával, majd a budapesti Pódium Színház 
előadásában a Békaherceg című zenés mesejátékot lát-
hatták a gyerekek.

A helyi Néptánc csoportjaink fellépése követte őket, va-
lamint a szomszéd település Kicsi Madár néptáncegyüt-
tes előadását láthattuk.

18.30-kor Váradi Lajos polgármester úr köszöntötte a 
gyerekeket, vendégeket és a közönséget.
A nap folyamán árusított tombola szelvények is sorso-
lásra kerültek, több értékes nyeremény is gazdára talált 
a fődíj mellett, ami az Avalon Parkba szóló 15 000Ft ér-
tékű utalvány volt.
A gyerekek nagy örömére a kívánságlufikat is elenged-
tük.
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A színpadi műsorunkat folytatva, a Sajóvámosi Gyere-
kek bemutatták esernyőtáncukat, ami a mosolyról szól, 
valamint meglepetésként előadták Rómeó és Júlia Le-
hetsz király betét dalára koreografált táncot!
Igazi meglepetés volt mindenki számára, a közönség 
nagy tapssal jutalmazta őket!

A Csillagtársulat előadásában most a Grease filmből 
láthattunk részleteket.
Lenyűgöző előadásukkal, színpadi mozgásukkal ma-
gukkal ragadták a közönséget. Gratulálunk nekik!
Mindkét csapat felkészítője: Szólya Zsuzsanna

20.00-kor érkezett meg az est sztárvendége: 
Veréb Tamás, aki jókedvre, táncra bíztatva a gyerekeket 
zárta az idei Családi napot!

Családi napon a legfontosabb számunkra hogy min-
denki, aki kilátogatott családtagjaival együtt eltölthet-
tek egy élményben gazdag napot!
Köszönjük Sajóvámos Község Önkormányzatának 
Dolgozóinak, a Közösségi Ház dolgozóinak, a Polgár 
Őr egyesületének, valamint a színpadi díszlet megva-
lósításában résztvevőknek, hogy hozzájárultak ahhoz, 
hogy ez a nap létrejöhessen.     
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SPORT NAP

Sajóvámosi Közösségi Házunkban hagyományainkhoz 
híven, ahogy minden évben, úgy idén is megrendeztük 
május 26.-án szombaton a Sport napot, ami a 16. Csalá-
di nap szerves része. 
Célul tűztük ki, hogy a résztvevők együtt tölthessenek 
egy vidám tartalmas napot, sok mozgással, kedvet te-
remtve ezzel a mozgásban gazdagabb és egészségesebb 
életmódhoz!

A Közösségi Ház előtti téren állítottuk fel a 12 pályából 
álló kalandparkot, ahol 8 csapat ügyesen, nagy lelkese-
déssel teljesítette az akadályokat és feladatokat!
Késő délután a kerékpározást kedvelők is biciklire pat-
tanhattak, hogy megtegyék a már szokásos 20 km-es 
távot, amin idén közel százan vettek részt! Mindenki 
sikeresen teljesítette a kerékpártúrát így a nap végére 
mindenki kellemesen elfáradt!
A 12 pályás akadályverseny helyezettjei: 
I. Észbontók csapata
II. Nokedlik csapata
III.Lekvárok csapata
IV.Kincsem csapata

Szerintem minden résztevő győztesnek érezheti magát, 
hiszen teljesítette a Sport napot: mozogtunk, játszot-
tunk, és jól éreztük magunkat egy egész napon át!
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NYERTES PÁLYÁZATOK

Településünk területén megkezdődtek a sikeres ön-
kormányzati  pályázatok kivitelezései. (Sportöltöző, 
Bölcsőde, Kis- Sajó mederkotrás, Községháza felújítá-
sa) 

Elnézést kérünk a Tisztelt Lakosságtól az esetleges 
kellemetlenségekért!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az elmúlt évben a  
Vidékfejlesztési Pályázat keretében VP-7.2.1-7.4.1.3-17. 
szám alatt    - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázatunkat 
kedvezően bírálták el.
A támogatói okirat aláírásra került. 
A projekt teljes költsége 16.679.218,- Ft, az elnyert tá-
mogatás 14.177.335,- Ft, a saját erő  2.501.883,- Ft, me-
lyet a 2019. évi önkormányzati  költségvetésből valósí-
tunk meg.

Jövő évtől a  helyben előállított mezőgazdasági termé-
kek értékesítésére lesz lehetőség a Hunyadi utcán lévő 
önkormányzati tulajdonban lévő faháznál.

A már befejezett kivitelezések, melyek az ünnepélyes 
átadás előtt állnak, amikről később fogjuk a lakosságot 
tájékoztatni: 

A 2619-es négy számjegyű út Sajóvámost érintő szaka-
sza.

A műfüves pálya, melynek az  ünnepélyes átadását 
2018. augusztus 18.-ra tervezzük. Környezetét még 
ki kell alakítani úgy, hogy az megfeleljen az elvárá-
soknak. Addig használni csak a Sajóvámosi Sport 
Egyesület használhatja, az ünnepélyes átadás után 
pedig lesz egy használati rendje, melyről későbbiek-
ben adunk tájékoztatást. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a sajó-
vámosi lakosoknak, akik adományukkal lehetővé tették 
hogy a ravatalozóba új terítőket vásárolhattunk.

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOLATOK
Az anyatejes táplálás világnapja
augusztus 1.

Szeretettel köszöntjük a szoptató Édesanyákat!
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1992-ben nyil-
vánította augusztus 1-jét az Anyatej Világnapjává, au-
gusztus első hetét pedig a Szoptatás Világhetévé.
Magyarország 1993-ban csatlakozott a kezdeményezés-
hez, melynek idei mottója:
                                       „Szoptatás: az élet forrása”

A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve 
válik fogyatékossá, mert nem jut anyatejhez. Sok or-
szágban mégis mind kevesebb nő szoptatja a gyerme-
két, ezért indította az Egészségügyi Világszervezet és 
az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges 
táplálására. A WHO ajánlása szerint az a legegészsé-
gesebb, ha a csecsemők féléves korukig csak anyatejet 
kapnak. A szoptatás legalább kétéves korig javasolt, de 
ideális esetben addig folytatódik, amíg a baba magától 
abba nem hagyja.

Ez a hat hónap egy igen sajátságos és bensőséges élet-
szakasz mind az anya, mind a csecsemő részére.
Azon kívül, hogy a szoptatás fontos szerepet játszik az 
anya-csecsemő közötti kapcsolat kialakulásában, szá-
mos egyéb kedvező élettani hatással bír.

Magyarországon kezdetben szinte minden anya szop-
tatja újszülöttjét. Ezzel a gyermek a legjobb indítást 
kapja az életben: nincs más olyan módja a csecsemő-
táplálásnak, ami ennyire megbízhatóan biztosítaná a 
gyermek egészségét és testi, lelki fejlődését.
Az anyatej élő anyag, amely összetételében és mennyi-
ségében folyamatosan alkalmazkodik a gyermek igé-
nyéhez.

A gyermek fejletlen immunrendszere két éves korig az 
anyatejben lévő védőanyagok támogatására szorul. Az 
anyatejben megtalálható életfontosságú vitaminok és 
nyomelemek igen jól hasznosulnak a gyermek szerve-
zetében.

Az anya számára is előnyös, ha szoptatja gyermekét. A 
szoptatás kényelmes, egyszerű, nem igényel eszközöket. 
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Az anyatej mindig rendelkezésre áll, megfelelő hőmér-
sékletű és steril.
A szoptatás az anyának és a gyermeknek olyan élményt 
nyújt, amely a cumisüvegből való táplálás során nehe-
zen jöhet létre.
„A szoptatás olyan közel hozza egymáshoz az anyát és 
a gyermeket, 
amennyire csak két ember közel kerülhet egymáshoz.”

Gombkötőné Séllei Tünde
területi védőnő

EGÉSZSÉGNAP SAJÓVÁMOSON 

A mai fejlett társadalom egyik nagy problémája, hogy 
az embereknek nagyon sok mindenre kell időt szakíta-
niuk, és nem figyelnek eléggé az egészségük megőrzésé-
re, a betegségek megelőzésére
A megelőzés egyik fontos pillére a szűrővizsgálatok el-
végzése.

Sajóvámos Önkormányzata ebben segített 2018. május 
5-én, amikor harmadik alkalommal került megrende-
zésre településünkön az Egészségnap.

Ezen a napon az érdeklődők ingyenes szűrővizsgálato-
kon vehettek részt a Kossuth Közösségi Házban.
 A legnépszerűbb ebben az évben is a hasi ultrahang 
vizsgálat, az EKG, az érrendszeri vizsgálat, férfiaknál a 
PSA szűrés és tanácsadás, a csontsűrűség vizsgálat volt. 
Sor került még vérnyomás-, koleszterin- és vércukor-
mérésre, szájüregi vizsgálatra, látás- és hallásvizsgálat-
ra. Részt vehettek az érdeklődők tüdőszűrésen, lehető-
ség volt véradásra is. 

A hosszú sorok és a rengeteg érdeklődő ellenére a vizs-
gálatok gyorsan lezajlottak. 
Bízom benne, hogy jövőre is rengeteg látogatója lesz 
ennek a nagyszerű rendezvénynek!

  Gombkötőné Séllei Tünde
      területi védőnő

NYÁRI TÁBOR 

Idén ismét megrendezésre került  a Kossuth Közösségi 
Ház által szervezett kéthetes nyári tábor, amely az isko-
lásoknak nyújtott önfeledt kikapcsolódást. A tíz napos 
táborban ebben az évben ötvenegy gyerek élvezhette a 
különleges programokat.
A szervezők célja az volt, hogy a gyerekek jól szórakoz-
zanak, minden idejüket lekössék és rengeteg élménnyel 
gazdagodjanak. Ez alatt az idő alatt a gyerekek barát-
ságfalat építhettek, őrangyalt választhattak, interaktív 
zenés előadáson vehettek részt, illetve buborék show és 
bűvész előadás is szórakoztatta őket. Az idén sem ma-
radhatott el a bunkerépítés, ami az előző évekhez képest 
sokkal ötletesebbé és színesebbé vált.

Különleges élményt nyújtott a táborban lévőknek a lé-
zerharc, amelyben csapatok versenyezhettek egymás 
ellen. A 3D-s mozivetítés különböző országok, szige-
tek, vízesések, állatok, egyszóval a természet csodáit és 
szépségeit mutatta be. A buborék show keretén belül a 
gyerekek maguk is egy hatalmas buborékban találhat-
ták magukat, melyet ki is durranthattak. A nagy me-
legre való tekintettel vízi csatát is szerveztek, amely fel-
frissülést nyújtott a lurkóknak. Az utolsó napon pedig 
légvár, játszóház, és gokart szórakoztatta a tábor részt-
vevőit. Ezen a napon hirdették ki a bunkerépítő verseny 
helyezettjeit, akiket édességgel és kölyök pezsgővel ju-
talmaztak.
A táborra végig a jókedv és a vidámság volt jellemző. 
Biztos vagyok abban, hogy a szervezőknek és segítők-
nek, valamint Sajóvámos Önkormányzatának köszön-
hetően a gyerekek maradandó élménnyel gazdagodva, 
vidáman gondolnak vissza a táborra.
        

 Béres Judit 



RENDEZVÉNYEK

ZENE ÜNNEPE 2018

Sajóvámosi

KISBÍRÓ 7

Az idén július 24-én került megrendezésre a Kos-
suth Közösségi Ház Szabadtéri Színpadán a  Zene 
Ünnepe. Az ünnepség előtt a Közösségi Ház Dísz-
termében megcsodálhattuk Nagy István festőmű-
vész kiállítását. Megnyitó beszédet mondott Váradi 
Lajos polgármester, aki méltatta Nagy István fes-
tőművész életútját. A festmények július 24-től au-
gusztus 13-ig tekinthetők meg a Közösségi Házban.

Este  6 órakor vette kezdetét az immár tradíciónak 
számító Zene Ünnepe. „ A zene az életnek olyan 
szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik 
észre, ha már nagyon hiányzik.”-kezdte felvezető 
sorait Szólya Zsuzsanna a Közösségi Ház vezetője.

Idén is lehengerlő előadást láthattunk, hallhattunk 
Vaszi Levente és Vrencsán Anita műsorából. Gyi-
mesi táncot, éneket adtak elő és humoros előadá-
sukkal megörvendeztették a szép számmal össze-
gyűlt nézőközönséget.
A gyimesi csángók büszkén vallják magukat ma-
gyarnak. Zenéjük, énekeik, mondáik egyedülálló, 
kiforrott, a magyar kultúra legértékesebb elemeit 
őrizték meg.

Az est zárásaként a Classic Brass Quintet rézfúvós 
zenekar műsorát láthattuk. A zenekar 2014 áprili-
sában alakult, tagjai fiatal zenészek. 

Az együttes sokoldalú és gazdag repertoárjában 
egyaránt megtalálhatók komolyzenei klasszikusok 
és a könnyűzene örökzöldjei is.
Mindannyian, akik nézőként jelen voltunk e jeles 
ünnepen elmondhatjuk: szívünkben, lelkünkben 
gazdag élménnyel tértünk haza otthonunkba, meg-
osztva ezt a feledhetetlen élményt szeretteinkkel.
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NŐNAP SAJÓVÁMOSON
 2018

Sajóvámos Község Önkormányzata idén is megrendez-
te Nőnapi műsorát a Kossuth Közösségi Házban.
Az idei műsor Peter Sramek énekes előadásával kezdő-
dött, aki nem csak hangjával, hanem kedvességével is 
lenyűgözte a közönséget és megalapozta a jó kedvet a 
terembe.

A Sajóvámosi férfiak idén is rendkívül kedves módot 
választottak arra hogy az idei nemzetközi nőnapon ki-
fejezzék a nők iránti szeretetüket és megbecsülésüket. 
Retro kabarét láthattunk első felvonásban tőlük , ami a 
rekeszizmokat igen csak próbára tette. A szereposztás a 
következő volt:
 Váradi Lajos:       Borisz úr
 Bencskó János:   George úr
 Varga Balázs:      Joe úr
 Lévai István:       Őrmester
 Takács Gábor     Ezredes

Amíg a csapat készülődött a második produkciójához, 
addig gyönyörű idézeteket hallhattunk magyar írók tol-
lából a nőkről, természetesen Sajóvámosi férfiak előa-
dásában!

Az idézeteket előadták: Spiczmüller Tamás
   Watzula Péter
   Sélei Tibor
   Vass Zoltán
   Kónya Zsolt
Gyönyörű, néhol vicces, de a mi férfiaink szájából egye-
nesen szívhez szóló és megható volt!
Köszönjük nekik!
Őket követte a műsor utolsó, finálé része, ami a szemet 
sem hagyta szárazon a nevetéstől! A produkció egy ci-
gányzenekar volt, akik tulajdonképpen popzenét előad-
va, vegyítve a humorral, fantasztikus előadásmóddal a 
hangulatot az egekbe emelte!
A szereplők: Váradi Lajos
  Lévai István
  Takács Gábor
  Bencskó János
  Varga Balázs
  Husonyica Péter
  Csetneki Rolland
A Sajóvámosi  Művész  Urak, és férfiak felkészítője Szó-
lya Zsuzsanna volt.
Az est folyamán a konferálást,és a  kedves szavakat  Csí-
szár József  képviselő urnak köszönhetjük!
A műsor végén, távozóban pedig minden hölgy gyö-
nyörű virágot kapott a fellépő férfiaktól! Köszönjük 
minden résztvevőnek ezt a csodálatos estét!
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Ebben az évben március 14-én emlékeztünk az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc hőseire.
Kezdésként elénekeltük a Himnuszt. Ünnepi beszédet 
mondott településünk polgármestere, Váradi Lajos. Be-
szédében hangsúlyozta: „ a szabadságot az alkotni ké-
pes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének 
teremtették meg.” 

Sok harc és viszály után Istennek legyen hála van ha-
zánk, otthonunk. Minden évben március idusán van 
okunk az ünneplésre. Igaz történelmi tény, a forradal-
mat akkor és ott elvesztettük és mégis évről évre átgon-
doljuk elődeink tetteit. „ A forradalom minden évben 
újra és újra megszületik a szívünkben.” Elmondhatjuk 
volt értelme a küzdelemnek, büszkén vállaljuk magyar-
ságunkat! 

Fontos tanulnunk a múlt hibáiból, de fontosabb a jövő 
felé irányítani tekintetünket.
Széchenyi István szavait idézve: „Ha a jelent a múltból 
fakadó tudással éljük, nem kell félnünk a jövőtől.”
Ünnepi beszédet mondott Tótszegi István görög katoli-
kus paróchus.

Az Arany János Általános Iskola tanulói felelevenítették 
az 1848-as 49-es forradalom és szabadságharc esemé-
nyeit. Felkészítő tanáruk: Bodnár Judit.
A Sajóvámosi Népdalkör az ünnephez méltó, hazafi-
as dalokat adott elő. Felkészítőjük: Dojcsákné Bodnár 
Tünde.
Ünnepi műsorunk végén közösen elénekeltük a Szóza-
tot.

MÁRCIUS 15. 
MEGEMLÉKEZÉS
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25. SAJÓVÁMOSI PINCEBÁL 

Sajóvámoson huszonötödik alkalommal rendezték 
meg a Pincebált, július 21-én, a sajóvámosi belső pin-
cesoron. A nagy volumenű eseményre a déli harangszó 
hívta a lakosságot. 

Ekkor lehetett nevezni a bográcsban főtt ételek és a sü-
temények versenyére, valamint a borlopó versenyre. A 
párbajok hangulatát az Agyagbanda zenekar muzsiká-
ja alapozta meg. Kora délután a gyermekeknek szóló 
programok kerültek előtérbe. Ki-ki kedve szerint ked-
venc figuráját festhette az arcára, de nagy sikert aratott 
a lufihajtogató bohóc, az óriáscsúszda és azugrálóvár. 

A felnőttek számára pincelátogatást szerveztek. Az 
utóbbi években vált szokássá, hogy az önkormányzat 
a település címerével ellátott poharakat készíttet a ren-
dezvényre. 

Aki vásárol a különleges poharakból, ingyen kóstolhat-
ja meg a helyi termelők nedűit, az önkormányzat pin-
céjében. Az esti programokat Váradi Lajos, Sajóvámos 
polgármesterének köszöntője nyitotta meg. 
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Ezt követően a folklór szerelmesei szemezgethettek a 
műsorokból. Fellépett a Sajóvámosi Népdalkör, a Cse-
mete Néptánccsoport, és az utánpótlás csoport, a Sajó-
vámosi Néptánccsoport, a Kicsi Madár Néptáncegyüt-
tes, végül Debreceni Rita és társainak táncát láthatta a 
közönség. 

A korábban meghirdetett versenyek első helyezettjei 
kupával és tárgynyereménnyel, a dobogón végzettek 
tárgynyereménnyel lettek gazdagabbak. A nap sztár-
vendége Laci betyár volt, a hajnalig tartó mulatozást 
utcabál zárta Czaga József kiséretében.

Versenyek helyezettjei: 
Borverseny 
I. Orosz Emil 
II. Körtvélyesi István 
III. Tóth Tamás László

Borlopóverseny 
I.Miklós Árpád
II.Váradi Lajos
III. Czipó József 

Bográcsos ételek versenye 
I. Fedor Krisztián 
II. Kiss Család 
III. Bodvánszki Zoltán 

Süteményverseny 
I. Körtvélyesi Edina 
II. Gyöngyösi Lászlóné
III. Kiss Balázs 
Fotók: Galambos Máté Péter

KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 

A Húsvét közeledtével folytatva a jó szokást a Közössé-
gi Ház ismét közös kézműves foglalkozásra invitálta a 
gyerekeket és szüleiket.

A foglalkozáson a gyerekek tojást festettek, amit kü-
lönböző termésekkel, gyöngyökkel díszítettek.
Az így elkészült szebbnél szebb tojásokkal feldíszítet-
ték a Közösségi Ház előtti sziklakertet, így jelezvén 
hogy jön a Húsvét és a tavasz!

A gyerekeket is meglátogatta a nyuszi, és ha már itt 
járt, hozott mindenkinek egy meglepetés tojást!
Köszönjük ezt a csodálatos délutánt! 
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A SAJÓVÁMOSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI 
A 2017/2018-ES TANÉVBEN

Tanuló neve Verseny Helyezés Felkészítő tanár

Sasvári Zoltán 1. oszt Matematika verseny 
Bőcs

I. Kovácsné Tamás Ilona

Sidlovics Vivien 4. oszt Gergely Éva rajzpályázat 
Sajóvámos

I. Tomasovszky Evelin

Vass Zoé Zóra 1. oszt. Aprók szava  
Kisgyőr

II. Kovácsné Tamás Ilona

Körzeti versenyek:

Tanuló neve Verseny Helyezés Felkészítő tanár

III. korcsoport  
/7 fő/

Labdarúgás - Emőd 
Körzeti verseny

I. Juhász György

III. korcsoport 
 /7 fő/

Labdarúgás –Területi 
verseny

II. Juhász György

III. – IV. korcsoport 
fiúk

Bozsik –foci Juhász György

IV. korcsoport 
lányok

Bozsik –foci Juhász György

Rőczei Zoltán Asztalitenisz I. Csáki Tamás

Török Bálint Asztalitenisz II. Csáki Tamás

Balogh Béla Asztalitenisz III. Csáki Tamás

Balogh Angéla Asztalitenisz I. Csáki Tamás

Vincze Zsanett Asztalitenisz II. Csáki Tamás
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Tanuló neve Verseny Helyezés Felkészítő tanár

IV. korcsoport
Balogh Angéla
Varga Kármen
Vincze Zsanett

Asztalitenisz diákolimpia megyei 
döntő

III. Csáki Tamás

Tanuló neve Verseny Helyezés Felkészítő tanár

Trajcsik Dávid Alapműveleti matematika
verseny - Mályi

IV. Pruskóczkiné
Berzi Klára

Dulai Karolina
Gyöngyösi László
Kopcsó Patrik
Tamás Virág

Környezetvédelmi vetélkedő 
- Sajóbábony

VI. Turcsán Árpád

Tanuló neve Verseny Helyezés Felkészítő tanár

Sasvári Zoltán Tavaszi olvasóverseny 
1-2. osztály

IV. Kovácsné Tamás Ilona

Berényi Bianka
Kendrovszki Dominik
Máté Boglárka

Hagyományok Háza – 
„Forgószél” – Országos 
Honismereti Verseny

III. Lukács Ágnes

Burka Bence
Kubik Levente
Török Bálint

Vámos Települések 
Szövetsége 
Gyermekvetélkedője

II. Csáki Tamás

Országos versenyek:

Megyei verseny:

GRATULÁLUNK!
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KINCSES SZIGET ÓVODA HÍREI 

BALLAGÁS A SAJÓVÁMOSI 
KINCSES SZIGET ÓVODÁBÓL

Kedves nagycsoportos óvodásaink utolsó évének meg-
koronázása az óvodás ballagás, melyet ez év június 15-
ik napján délután tartottunk a Kossuth Közösségi Ház 
dísztermében. Mint minden évben ezt a napot várják 
a legnagyobb izgalommal a gyerekek, hiszen véget ér 
számukra az óvoda, lezárulnak a kisgyermek évek és el-
kezdődik valami új, az iskolás évek korszaka. 

A kisgyermekből, akit mi 3-4 évvel ezelőtt még kicsit 
félszegen vittünk be az óvoda ajtaján, aki sírt, hogy „ 
Anya, ne menj el, ne hagyj itt!”, most a ballagás napján 
iskola érett nagygyermekként állt előttünk. 

A gyorsan eltelt 4 év során megismerkedtek az óvó 
nénikkel, daduska nénikkel, az óvodai szokásokkal, 
de legfőképp egymással és a közösségben való beil-
leszkedéssel, ami nagyon fontos a gyermekek számára 
ezen időszak alatt. Az óvodai játékok és foglalkozások 
alkalmával sok alapkészséget sikerült elsajátítaniuk, 
mint például a tanulásra való hajlandóság, az empátia, 
de mégis lehetőségük volt kifejezni önmagukat és re-
mélhetőleg életre szóló barátságok szövődtek közöttük. 
Tehát ezen „kisgyermekek” immár leendő iskolásként 
elkezdték az óvodás évek ünnepélyes lezárását.

A ballagást énekes körtánccal nyitották meg a gyerekek, 
amit verses szerepjátékkal folytattak. Mindenki nagyon 
ügyes és felkészült volt, teljes átéléssel adták elő a rájuk 
szabott szerepet és a verset. 

Ezen első blokk a falusi élet, a vásár és mezőgazdasági 
termelés témakörére épült. Igazi piaci hangulatot te-
remtettek gyermekeink előadásukkal, felidézve nekünk 
is, mint szülőknek, hogy milyen volt óvodásként az élet, 
milyen is volt kisgyermeknek lenni. 

Ezt követően párban táncoltak a fiúk és lányok, igazi kis 
báli hangulatot teremve. Majd ezután az anyukák külön 
kérésére előadták az anyák napi zenés-táncos előadásu-
kat, számunkra az egyik legmeghatóbb betétjét a „Sze-
retem az anyukám”-at, de óvó néniknek hála belecsem-
pészték a „Szeretem az apukám”-at mondatot is.

Az előadások után az óvó nénik átadták a ballagási ta-
risznyákat egyesével a gyerekeknek, név szerint pár kis 
kori képpel kivetítve. Ezek után egy búcsú verssel elbú-
csúztak az óvodától, az ovis társaktól, óvodai kisgyer-
mek évektől.

Majd búcsú beszédet mondott Vassné Szokircsák Diá-
na, aki felidézte az ovis kezdeteket, a fontosabb ovis él-
ményeket és megköszönte a ballagó gyerekek és szülők 
nevében az óvodai dolgozók áldozatos munkáját, végül 
felvezette az általunk tanított Aranyosi Ervin óvodai 
búcsúverset, amit a nagycsoportosok adtak elő. 

Ezt a verset a gyerekek ötfős csoportokban adták elő és 
nagyon meghatóan, átéléssel verseltek. Mindezek után 
a gyermekek átadták búcsú ajándékaikat az óvodai dol-
gozóknak és az óvó nénijükkel és daduska nénivel egy 
közös kívánság lufi eregetést szerveztek a Közösségi ház 
előtt, hogy végül jó kívánságokkal várják a gyerekek a 
jövendő iskolás éveket. 
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Végezetül a ballagás lezárása az a bizonyos utolsó 
uzsonna volt, amit közösen költhettek el búszúzóul a 
ballagók és az óvodai dolgozók.

Részünkről nagy hálával tartozunk a nagycsoportos 
óvó néniknek: Lipéczné Iván Katalin és Medvéné Bene 
Mónika óvó néninek, mivel áldozatos munkájukkal egy 
összetartó, empatikus kis csapatot formáltak ebből a 
közösségből. 

Mindig segítettek a gyerekeknek, a belső konfliktuso-
kat kordában tartották. Játékosan oldották meg a gyer-
mekek „nem akarom”-ságát, mint a „Drágám add az 
életed” és „X-faktor” játékoknál, felkészítve őket, hogy 
tudjanak szerepelni és ne féljenek az új dolgoktól, elő-
ször is próbálják ki, azután döntsenek. Szeretném meg-
köszönni Rigelyné Éva daduska néninek a gyerekek kö-
rüli sok segítséget és áldozatos munkát. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni 
a ballagásra való felkészítést Katika és Mónika óvó né-
ninek és kívánom, hogy hasonló kis csoportjuk legyen, 
de mi soha nem fogjuk elfelejteni, amit értünk és legfő-
képp gyermekeinkért tettek. 

Kívánok minden szülőnek és leendő elsős gyermeknek 
sikerekben gazdag iskolaéveket, jó tanulást és, hogy 
mindig maradjanak ilyenek, mint az óvodás évek alatt 
voltak.

Halászné Kutasi Erzsébet
Szülői munkaközösségi tag
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Arlidge, M.J.: Szeret, nem szeret

Bruce W. Cameron: Egy kutya négy élete

Buxbaum, Julie: Hogy folytassam? 

Crace, Jim: Az utolsó aratás 

Darida Tibor: Ameno: a pokol báránya 

Glasgow, Kathleen: Lány darabokban 

Moyes, Jojo: Páros, páratlan 

Réti László: Polip 

Rix, Megan: Folti, a hős
Rushdie, Salman: A Golden-ház 

Webb, Holly: Cica a hóban 

Az utazó

BBC History

Családi lap

Kertbarát magazin

Lakáskultúra

Magyar idők 
Magyar Krónika

Vidék íze

FOLYÓIRAT AJÁNLÓ

Impresszum 

Sajóvámosi Kisbíró: Információs lap. 
Megjelenik: negyedévente Kiadó: Sajóvámos Község Önkormányzata. 
Felelős szerkesztő: Sajóvámos Község Önkormányzatának képviselő testülete. 
Design, tördelés: Perszitál BT, Lévai Tamás grafikus 
Szerkesztőség: 3712 Sajóvámos Munkácsy u 2, Tel: (46) 597-221, 
E-mail: onkormanyzat@sajovamos.hu, ISSN 2063-496 X    ISSN 2063-4978 (Online)
Digitális kiadvány: https://issuu.com/sajovamkkh

Sajóvámosi

KISBÍRÓ16

sajovamos_offical
@sajovamosifenykeptar
@sajovamkossuthkozhaz


