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17. SAJÓVÁMOSI CSALÁDI NAPOK

Sportnapon kalandparkot állítottunk fel a Közösségi Ház előtti téren, ahol baráti társaságok között folyt az ügyes-
ségi verseny.
Tíz négy fős csapat nevezett, akik bátrak voltak és vállalkoztak a megmérettetésre. A gyerekek is olyan jól érezték 
magukat, hogy közkívánatra három csapatot indítottunk gyerekkategóriában. Remek hangulatban telt el sportna-
punk, versenyzők és szurkoló táborukkal együtt jól szórakoztunk. A verseny után bárki igénybe vehette a kaland-
parkot.
A nap még nem ért véget, és a délután folyamán folytattuk rendezvényünket. Ilyen még nem volt! Legszelídebb 
Ovis motoros felvonulást és versenyt hirdettünk, hogy a kicsik is ki tudják venni részüket a sportnapból. Sor került 
a hagyományos kerékpártúrára, ahol mindenki sikeresen teljesítette a 18 km-es távot. 
A gyermek remény, szeretet és fény! A legszebb gyermeknapi ajándék a szeretet – bearanyozta mindannyiunk szí-
vét és a legcsodálatosabb élményben volt részünk, mert a gyermekünket boldognak láthattuk.

SPORTNAP 2019.06 01.
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2019.06.02.

Légy büszke gyermekedre!
Vele kapcsolatban mindenre!

Maga módján elért eredményeire, és maga módján lelkesnek mondható törekvéseire!
Mert egy szülőnek az a dolga, hogy mindenkor és minden helyzetben büszke legyen a saját gyermekére.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK 
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK 
FEJLESZTÉSE SAJÓVÁMOSON„ 

című projekt a TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00015 azono-
sító számon – támogató okirata aláírásra került. 
A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. 
Jelen projekt olyan infrastrukturális fejlesztést tartal-
maz, mely során felújításra kerülnek a jelenleg is mű-
ködő háziorvosi rendelő-szolgálati lakás és védőnői 
tanácsadó épületei. Az épületek rossz energetikai jel-
lemzőkkel bírnak. 

A fejújítás során teljes körű akadálymentesítés és meg-
újuló energia is beépítésre kerül. A szolgáltatások esz-
közparkja fejlesztésre szorul, amely jelen pályázati for-
rásból megvalósul.

A fejlesztés által az egészségügyi alapellátási rendszer 
infrastruktúrája területileg kiegyenlítődik: rossz állapo-
tú, illetve hiányos vagy elavult épületben működő és hi-
ányos eszközökkel rendelkező orvosi rendelő, védőnői 
tanácsadó szolgáltatásainak fejlesztése valósul meg. 
Projektünk célja a minőségi egészségügyi szolgáltatások 
elérhetővé tétele a településeken élők számára a meglé-
vő intézmények minőségi fejlesztésével, amely hozzá-
járul a családi terhek csökkentéséhez és a foglalkoz-
tatottsági szint növeléséhez, továbbá az egészségügyi 
alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonysá-
gának, valamint prevenciós funkcióinak fokozásához. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.27.
A szerződött támogatás összege: 59 990 096 Ft

SAJÓ-VAMOS CHICOS
Kassa  - Miskolc Ultramaraton futóversenyt május 18- 
án rendezték meg 2. alkalommal.   

A sajóvámosi Mikulás futás kinőtte magát. A helybeli 
futók ma már rendszeresen  részesei  a környék futó-
versenyeinek. Egy nagyszabású rendezvényen fiatalok 
és idősebbek egy csapatot alkotva Sajo- vamos chicos 
néven indult a versenyen. A verseny távja 113 km, mely 
összeköti Kassát és Miskolcot. A  versenyt egyéniben és 
váltóban lehetett teljesíteni. A váltók 5 és 10 fős csapa-
tok lehettek. 
Sajóvámosról egy 10 fős férfi csapat indult. A csapatban 
mindenki egyéniség, így egyéniségének megfelelő sza-
kaszt választottunk számára. 

A táv első szakaszát  Sajóvámos Község polgármeste-
re Váradi Lajos teljesítette a második szakaszt Kubik 
Zsolt a harmadik szakaszt Szilágyi Dániel, a negyedik 
szakaszt Mihók Márton, az ötödik szakaszt Balogh Ad-
rián, a hatodik szakaszt Mihók Péter, a hetedik szakaszt 
Balogh Krisztián, a nyolcadik szakaszt Sánta Norbert, 
a kilencedik szakaszt Tótszegi István, a tizedik egyben 
utolsó szakaszt Körtvélyesi László teljesítette. 

A 10 fős futó csapatot két helybeli biciklis kísérő segítet-
te az első részben  Szabó János, majd a második részben 
Juhász Attila. A Csapat tagjai szívüket- lelküket, fizikai 
erejüket nem kímélve teljesítették a saját távjukat. Ezzel 
az összefogással és teljesítménnyel, A férfi kategória 2. 
helyezését érték el.
Így a csapat dobogóra állhatott. 
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EGÉSZSÉGNAP SAJÓVÁMOSON 

Harmadik ízben rendeztük meg az egészségnapot Sajó-
vámoson 2019. 05.18-án a Kossuth Közösségi Házban.
Minden korosztályból vártuk az érdeklődőket, hiszen 
az egészség nem korfüggő.
Hiszünk abban, hogy az emberek egészsége közös ér-
dekünk.
A prevencióra kell fordítani a legnagyobb hangsúlyt, 
így elkerülhetjük a megbetegedések fizikai, mentális és 
anyagi hátrányait.
Egy kis idő ráfordítása is nagy eredményeket hozhat, je-
lentősen csökkenthetjük a különböző megbetegedések 
kockázatát.
Mindannyian kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen az 
aktuális egészségi állapotunk.
Erre választ kaphattak azok, akik részt vettek a vizsgá-
latokon, melyek: 

- hallásvizsgálat
- látásvizsgálat
- EKG
- tüdőszűrés
- szájüreg vizsgálat
- csontsűrűség vizsgálat
- hasi ultrahang
- érrendszeri vizsgálat
- PSA, prosztataszűrés
- vércukor, koleszterin 

Együtt az egészséges életért!
Sajóvámos községi önkormányzat támogatásával!

Ez a futás nem jött volna létre ha nincsenek lelkes 
amatőr futók Sajóvámoson,  ha nincs az önkormányzat 
támogatása,amit hálásan köszönünk, ha nincs a lelkes 
szurkolótábor ha nincs a családi biztatás. Ezek mind 
szükségesek ahhoz, hogy a csapat ilyen szép eredményt 
ért el. Reméljük a jövőben is részt vehetünk ezen a 
nemzetközi futóversenyen. 
Bízva abban, hogy ha Miskolcról Kassára kell futni, ak-
kor is szívvel lélekkel ilyen szép eredményt szeretnénk 
elérni. A futás egészséges, a futás testet-lelket épít.  Biz-
tatunk sokakat -kezdjék el!  Érdemes futni egyedül vagy 
közösségben, reggel vagy délben vagy este, mindegy 
milyen sebességgel, mindegy milyen távon. Aki elindul 
már többet tett az egészségéért,  mint az aki még min-
dig a fotelban üldögél....
        
     Tótszegi István

amatőr maratoni futó
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26. SAJÓVÁMOSI PINCEBÁL
Településünk belső pincesorán idén 26. alkalommal ke-
rült megrendezésre a Pincebál, mely nem csak a felnőt-
tek számára tartogatott szórakozási lehetőséget.
A gyerekeket napestig lufihajtogató bohóc, óriáscsúsz-
da és kastély ugrálóvár várta, valamint csillámtetoválást 
és arcfestést is készítettek számukra.
A délután folyamán az előző évekhez hasonlóan lehe-
tőség nyílt a bográcsos ételek, sütemények és a borver-
senyre való jelentkezésre.
Ez éven is meg lehetett tekinteni az önkormányzat által 
közfoglalkoztatás keretén belül kiépített pincét, mely-
ben gravírozott pohár vásárlása ellenében a helyi ter-
melők borait kóstolhatták meg a látogatók.
Az est programjait Váradi Lajos polgármester köszön-
tője nyitotta meg. 
Fellépett a Sajóvámosi Népdalkör és a Csemete Nép-
tánccsoport. Ezek után Zamatócky Florianna operett 
dalok éneklésével kápráztatta el a nézőket.                    
A fellépők után a korábban meghirdetett versenyek 
eredményhirdetése következett, mely a következőkép-
pen alakult:
Süteményverseny:
1. helyezett: Körtvélyesi Edina
2. helyezett: Kiss család
3. helyezett: Debreceni Lászlóné

Bográcsos ételek versenye:
1. helyezett: Kovács István
2. helyezett: Kovács István
3. helyezett: Kiss család

Borverseny:
1. helyezett: Debreceni László
2. helyezett: Orosz Emil
3. helyezett: Váradi Lajos
Az eredményhirdetést követően az est sztárvendége, a 
Matyi és a hegedűs mulattatta a közönséget.
A hajnalig tartó utcabáli mulatsághoz a zenét Czaga Jó-
zsef szolgáltatta.

Balogh Réka
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MEGNYITOTTA KAPUIT 
A SAJÓVÁMOSI SZIVÁRVÁNY 
BÖLCSŐDE 

A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00051 „A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
Sajóvámos településen” című projekt keretében önkor-
mányzatunk 144 572 036 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program ke-
retén belül a TO-1.4.1-15-BO1-2016-00051 kódszámú 
projektnek köszönhetően új, 24 férőhelyes bölcsőde 
építése valósult meg. 

A projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészültek. A 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
megvalósult. A kiválasztott kivitelező a Paul és Társa 
Kft. volt. A beruházás megvalósult A Sajóvámosi Szi-
várvány Bölcsőde átadási ünnepségére  2019. május 
30-án került sor. A szalagot átvágta Demeter Zoltán or-
szággyűlési képviselő, Váradi Lajos polgármester. 
Az intézmény „kulcsát” Lipéczné Iván Katalin intéz-
ményvezető vette át, s nyitotta meg kapuit az apróságok 
előtt.

ÁTADTÁK A MEGÚJÚLT 
SAJÓVÁMOSI SPORTTELEPET

Ünnepélyes keretek között 2019. június 2-án adtuk át a 
felújított Sajóvámosi Sporttelepet a Sajóvámosi Sporte-
gyesület és a település lakossága számára. 
A kivitelezés közbeszerzési eljárás lefolytatását köve-
tően történt. A Diamit-Ép-Ker-Szolg. Zrt. nyerte el a 
munkát, mely két sikeres pályázatnak volt köszönhető. 
A BM – „Óvoda, iskola és utánpótlás sport infrastruk-
túra fejlesztés, felújítás vagy új sport létesítmény lét-
rehozása pályázat keretében 19 753 412 forintot nyert 
önkormányzatunk. Saját erőből kiegészítette ezt a pá-
lyázatot 3 485 896 ,-Ft-tal. TAO támogatást 
12 890 767 ,-Ft-ot nyertünk.  
Az erősen leromlott épületet sikerült felújítani. Sor ke-
rült az épület tetőszerkezetének cseréjére, tetőfedésre, 
hőszigetelésre, külső homlokzat cserére, a villamos há-
lózat cseréjére, festésre, mázolásra, nyílásáthidalásokra. 
Az épület gépészeti munkák, gipszkartonozás, elektro-
mos  melegvíz tároló, kémény gázkazánhoz, lapradiáto-
rok kerültek beszerzésre, beüzemelésre. 
A szalagot átvágták Szaniszló János a Borsod Aba-
új-Zemplén megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai 
Járási Hivatalának vezetője. Váradi Lajos Sajóvámos 
polgármestere, Takács Gábor a Sajóvámosi Sportegye-
sület elnöke. 

SIKERES PÁLYÁZATOK 
ÁTADÁSA  
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SAJÓVÁMOS FELLÉLEGEZHET: 
NINCS MÁR GOND A KIS-SAJÓVAL

A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesz-
tések Sajóvámos településen” című projekt keretében 
az önkormányzat 123 939 300 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program 
keretében a TOP-2.1.3-15 BO1-2016-00032 kódszámú 
projektnek köszönhetően egy három ütemű beruházás 
valósult meg.
„A” ütem: a belterületi Hosszúvölgyi – patak torkola-
ti szakaszának fejlesztése, mederrendezése, az általa 
szállított vizek befogadóba juttatása, időszakos elöntési 
terület kialakítása a régi Holt-Kis-Sajó mederágán, va-
lamint a Holt-Kis-Sajó mederrendezése.
B” ütem: A belterületet védő övárok építése, Kis-Sajóba 
csatlakoztatása.

„C” ütem: A belterületi csapadékvizeket befogadó 
Kis-Sajó mederrendezése az övárok és a Hosszúvölgyi 
patak közötti szakaszon.
A fejlesztéssel bel- és csapadékvízvédelmi létesítmé-
nyek hossza 2917 méter.
A megvalósult beruházást Demeter Zoltán országgyű-
lési képviselő valamint Török Dezső a Borsod-Abaúj 
Zemplén megyei közgyűlés elnöke és Váradi Lajos
Sajóvámos Polgármestere adta át 2019. július 11-én.



ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

„A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
NYOMÁBAN HATÁRTALANUL”
Útinapló a Határtalanul kirándulásról

2019. március 27-30. között iskolánkból 22 tanuló a 
Határtalanul program keretében erdélyi kiránduláson 
vett részt. Szerda reggel mindannyian izgatottan, cso-
magokkal felpakolva érkeztünk meg a közösségi ház 
elé, ahonnan egy másik iskolával, a sajóbábonyi gyere-
kekkel együtt indultunk a tanulmányi kirándulásra.
Első nap Nagykárolyban jártunk, ahol Petőfi Sándor 
szobrát koszorúztuk meg. Számos helyre eljutottunk, 
megnéztük a Püspöki palotát, az Északi Színházat, a 
református templomot, a Vécsey házat, felkerestük Köl-
csey szobrát. A tartalmas nap után Koltóra mentünk, 
ahol 2 éjszakán keresztül biztosítottak számunkra szál-
láslehetőséget.

 

A második napon utunk először a koltói temetőbe ve-
zetett, gróf Teleki Sándor sírjánál helyeztünk el emlék-
szalagot. Ezután a Remény fájához, majd a Vajda-for-
ráshoz mentünk. A koltói kastély parkjában Szendrey 
Júlia és Petőfi Sándor szobránál helyeztük el koszorún-
kat, s itt közösen elszavaltuk a Szeptember végén című 
elégiát is. A következő állomásunk Nagybánya volt. Az 
Ásványtani Múzeumban ritka ásványokat tekinthet-
tünk meg. A történelmi belvárosban csoportokba ren-
deződve kerestük meg a nevezetességeket. Kipróbálhat-
tuk angol nyelvtudásunkat a segítségkérések során, így 
találtuk meg az István tornyot az Aranysas Fogadót, az 
Erzsébet-házat, a Pénzverdét és az emléktáblákat. 

A megtalált nevezetességeknél fotókat készítettünk. Az 
este táncházzal zárult, ahol moldvai táncok alaplépéseit 
tanulhattuk meg.
A harmadik napot Székelyhídon kezdtük. Meglátogat-
tuk a Gyermek Jézus Otthon lakóit, átadtuk az ado-
mányokat. Körbevezettek minket az épületben, aztán 
néhány órán keresztül játszottunk az ottani gyerme-
kekkel. Ezután Nagyszalontára mentünk, ahol az Arany 
Jánossal kapcsolatos helyeket tekintettünk meg. Így 
jutottunk el a Csonka toronyhoz, az Arany Házhoz és 
Arany Juliska sírjához. Ezen az estén már Nagyváradon 
volt a szállásunk, a Góbé csárdában töltöttük az utolsó 
éjszakát, de mielőtt mindenki kipihente volna magát, 
előtte még esti sétára is elmentünk.

A negyedik, azaz az utolsó napon Nagyvárad neveze-
tességeit kerestük fel: a Szigligeti Színházat, a Sas palo-
tát, a Holdas Templomot és a Székesegyházat. 

Élményekkel telve indultunk haza.
Az út során sok új ismerősre, barátra tettünk szert. Há-
lásan köszönjük az idegenvezetőnknek, Kati néninek, 
és a pedagógusoknak, hogy segítették és kalauzolták a 
csoportunkat, és a Scool- Túra Kft.-nek a lebonyolítást. 
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a csodálatos ki-
ránduláson.

  Juhász Tamara és Melczer Viktória
 a Sajóvámosi Arany János Általános Iskola

 7. osztályos tanulói
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BESZÁMOLÓ SAJÓVÁMOSI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT 
ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Sajóvámosi Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány az elmúlt évben is sok figyelmessé-
get kapott alapítványunk, és ez által az iskolás 
gyermekek. Meghatott minket az az önzetlen 
segítség és bizalom, amit sok sajóvámosi szülő 
tanúsított a szervezetünk iránt.

• Köszönjük azoknak, akik 2018-ban ala-
pítványunknak ajánlották fel adójuk 1 %-át. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre növek-
szik ez az összeg. 

• Egy kicsiny, ám lelkes szülőcsapat, fá-
radtságot nem ismerve szervezte meg az alapít-
ványi bált. Fáradozásukat örömmel vettük.

• Köszönettel tartozunk Sajóvámos Ön-
kormányzatának és Váradi Lajos polgármester 
úrnak. Minden rendezvényünk alkalmával az 
alapítvány segítségére voltak. 

• A Folklor napon és a Vámos-Toros ren-
dezvényen sütemény árusítást terveztünk. A 
szülőktől kértünk ebben segítséget. A megbe-
szélt időpontban elkezdődött a sütemények 
áradása. A szülők folyamatosan hozták a szebb-
nél szebb és finomabbnál finomabb édessége-
ket, melyeket alig győztünk eladni. Köszönjük!

• Végül, de nem utolsósorban: hálás kö-
szönet kollégáinknak, és az iskola vezetésének, 
akik rendszeresen részt vettek programjainkon. 
Ötletes ajándéktárgyak készítésével színesítet-
ték standunkat.

Hála a sok, segítőkész, jó szándékú embernek, 
egyre többet tudunk nyújtani gyermekeinknek:

o Anyagi támogatást adunk azoknak, akik 
nem jutnának el saját erőből kirándulni, szín-
házba, moziba.

o Segítjük a tehetséges gyerekek versenye-
zetését. 

o Gyermeknapon, iskolai rendezvényeken 
minden tanulót megajándékoztunk édességgel, 
fagyival. 

o Az elmúlt évben az iskolai programo-
kon kreatív foglalkozást, mozgó planetáriumot, 
rendhagyó irodalom órát, bábszínház előadást 
szerveztünk külső előadók segítségével. 

o Támogatjuk az erdei iskolát, a nyolcadik 
osztályos ballagó diákok jutalmazását. 

o Tanulóink, és a pedagógusok nagy örö-
mére, ebben a tanévben 3 db interaktív táblát, 
2 db társasjátékot vásároltunk. Informatikai 
rendszerünk javítása érdekében új routert vet-
tünk.

Ismételten megköszönjük mindenkinek, aki 
hozzájárult alapítványunk megsegítéséhez.
 Kérem, hogy továbbra is támogassák iskolán-
kat adójuk 1 %-ával!

      Adószámunk: 18442269-1-05
Számlaszámunk: Korona Takarékszövetkezet: 
54300077-10072549

                                             Sajóvámosi Általános 
Iskola Gyermekeiért Alapítvány 

                                                           Kuratóriuma
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KINCSES SZIGET ÓVODA HÍREI 

Óvodának 3 éve 
Vidám napok szép emléke
Elbúcsúzom tőled
Itt hagylak ma végleg

Vár már az iskola
Benne sok-sok új csoda
Betűvarázs szám ország
Kitárul a nagyvilág

Ám a sok vidám napot 
Mit az óvodám adott 
Elfelejteni nem tudom
Ezt már biztos tudom

2019. június 7-e Elérkezett a nagy nap, amikor a gye-
rekek elbúcsúznak az óvodától. Nem is olyan rég, még 
félve, reszkető lábakkal léptünk be az óvoda ajtón. Sír-
va, anyának a nyakába kapaszkodva kezdtük el az első 
napokat de az óvónők és a dadus nénik vigasztalták és 
babusgatták és bevezették az óvoda csodálatos világába 
őket. Teltek múltak a napok és gyerekeink már öröm-
mel tele élményekkel mesélték el , hogy mi történt az 
oviban , és lám milyen gyorsan elröppent ez a 3-4 év .A 
gyermekeink már iskolaérettek lettek. 

Most megint reszkető lábakkal és nagy izgalommal áll-
nak a színpadon, hogy megmutassák mennyit gyako-
roltak a búcsúzás pillanatára. De ma a mi szívünk is 
összeszorult, mikor elkezdték a búcsúzó verseiket, a 
Tavasz ébredése előadásukat, és a meglepetés táncukat. 
Nagyon megható volt a tarisznya átadása. A gyereke-
ket név szerint szólították, közben kiskori képek voltak 
kivetítve róluk. Ezután Ági óvó néni pár kedves szóval 
köszöntötte a ballagó nagycsoportosokat és 

jókívánságokkal indította őket az iskola felé. A gyereke-
ink is köszönetet mondtak Ági óvó néninek, Zsóka óvó 
néninek és Erika dadus néninek Pintér Béla Mesevilág 
című dalával, amit közösen énekeltek közben egy szál 
virágot adtak át egy búcsú puszival.

Eljött az utolsó uzsonna elfogyasztása is, aminek na-
gyon örültek a gyerekek,  mert mindenki a jelével ellá-
tott mini tortát és az óvó néniktől egy kis textil baglyot 
kaptak.
Szeretnék köszönetet mondani minden gyerek és szülő 
nevében az óvó néniknek és dadus néniknek. Köszön-
jük, hogy olyan nagy türelemmel, odaadással fogadtá-
tok a gyerekeinket a lelkiismeretes munkátokat, hogy 
nagy szeretettel vigyáztatok rájuk és neveltétek őket 
vigasztaltátok, ha szomorúak voltak, tanítottátok és út-
nak indítottátok őket az iskolába. 

Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte a gyerekeket 
a jelenlétükkel és azoknak akik a ballagás előkészítésé-
ben és megszervezésében segítséget nyújtottak.
Sikeres iskolakezdés kívánok minden leendő első osz-
tályos gyereknek 
Búcsúzóul:

 Mesevilág most mennem kell,
de nem feledem amit tőled kaptam.
Mesevilág, az emlékek a szívem mélyén örökre megma-
radnak.
Viszlát csodás mesevilág.

Kocspóné Orosz Gabriella 
Szülői munkaközösségi tag
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HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 

2019. 04. 05-én került sor a Kincses Sziget Óvodában 
Herczeg Mária Bábos Kézműves irányításával, termé-
szet adta anyagok felhasználásával a családi kézműves 
játszóházra. A délután folyamán lehetőséget biztosítot-
tunk arra, hogy a gyermekek a szülőkkel együtt közö-
sen tevékenykedhettek.

A tavasz jegyében születtek meg a termésekből készült 
alkotások Herczeg Mária folyamatos instrukcióival és 
odafigyelő segítségével. Jó volt látni a serénykedő kis 
kezeket és azt, hogy a szülők is lelkesen, örömmel vet-
tek részt az alkotó munkában.
A csillogó szemek mindent elárultak az együtt töltött 
időről, amikor boldogan mutatták meg, hogy miket ké-
szítettek.

Köszönjük Herczeg Máriának a közreműködést, az 
odafigyelést és a segítséget a szülőknek a lelkes részvé-
telt a közös tevékenységen, amivel a gyerekeknek nagy 
örömet okoztunk.  

ÓVODÁS KIRÁNDULÁS

Az idei évben 2 busszal keltünk útra, hogy az óvodánk 
3 csoportja szülői kísérettel ellátogasson a Nyíregyházi 
Állatkertbe.
Egy gyönyörű júniusi napon, útravalóval megpakolt 
hátizsákkal indultunk el.

Izgatottan és várakozással telve léptek be az állatkert 
kapuján. A gyerekek a szülőkkel együtt fedezték fel az 
állatok birodalmát.
Rácsodálkoztak az elefánt, zsiráf, zebra, gorilla, jeges-
medve, púpos teve méreteire. Kíváncsian kukucskáltak 
az oroszlán és a tigris lakhelyére.
Élvezték a pingvinek, halak, madarak és a sokfajta állat 
látványát. Egy – egy izgalmas helyszín után szusszan-
tak egyet, falatoztak és kiélvezték a szabadság örömét. 
A legnagyobb szenzációt a fóka show nyújtotta, amely 
akrobata mutatványokkal káprázatta el a lelkes közön-
séget.
A kirándulás végén a kicsik és nagyok élménnyel gaz-
dagon, kipirult arccal ültek fel a buszra, amely hazafelé 
zötykölődve édes álomba ringatta őket.
Felejthetetlen nap volt ez mindenki számára, öröm-
mel fogunk visszagondolni rá. A toros napi bevételből 
valósulhatott meg ez a közös program. 
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KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ 
HÍREI 

KÉSZÜLŐDÉS A HÚSVÉTRA

Ünnepi hangulat és boldogság áradt a Közösségi Ház-
ban tartott húsvéti kézműves játszóházból.
A húsvéthoz közeledve mi is ünnepi hangulatba öltöz-
tettük intézményünket, így a játszóház is a nyuszi és a 
tojás köré összpontosult. 
Számos foglalkoztató asztalt készítettünk, ahol más – 
más technikával lehetett tojásból egyedi dísztárgyakat 
és tojásokat festeni.
A gyerekek nagyon jó hangulatban, kibontakoztatva 
kreativitásukat töltötték el ezt a pár órát, örömüket lelve 
saját kezűleg készített alkotásaikban.
A játszóház végeztével közösen feldíszítettük a Közös-
ség Ház előtti sziklakertben, a tojásfánkat, de mindenki 
vihetett is haza a szépen megfestett, elkészített alkotá-
sokból.

Köszönjük a részvételt a gyerekeknek és a szülőknek!

EGYHÁZI HÍREK 

MINDENNEK MEGVAN A 
MAGA IDEJE”
A XVIII. Görögkatolikus Pünkösdi bál Sajóvámoson.

Pünkösd Vasárnap, immáron tizennyolcadik alkalom-
mal tartották görögkatolikus egyházközség szervezésé-
ben a Bált. A Pünkösd vasárnap esti bálon az idén több 
mint 170-en vettek részt.
18 évvel ezelőtt, az akkori  szervezők álmodták meg az 
első mulatságot, saját maguk részére. Azóta sok idő el-
telt, hamar kinőtték a tornatermet.  Így szükség volt egy 
sokkal nagyobb helyre, ahol elfér az egyházközség bá-
lozni szándékozók apraja-nagyja, s minden jó barát és 
családtag, akik szívesen jönnek erre a rendezvényre. Így 
került sok évvel ezelőtt a bál  helyszínévé a Sajóvámo-
si Kossuth Közösségi ház. A rendezvényt minden év-
ben nagy érdeklődés kíséri. Így volt ez idén is, hiszen a 
bálozók zsúfolásig megtöltötték a termet. A jelenlévők 
között a fiataltól az idősig, minden korosztály képvisel-
tette magát, hogy jó hangulatú, vidám társaságban tölt-
senek el egy estét, kiszabadulva a hétköznapok taposó-
malmából. „Mindennek megvan a maga ideje – idézte 
bevezetőjében a Prédikátorok könyvét Tótszegi István 
Paróchus atya, – ilyenkor a vidámságnak és felhőtlen 
jókedvnek van az ideje. 
 Az ünnepi műsorban Debreczeni Rita és barátai újra 
elkápráztatták tánctudásukkal a közönséget. A Mis-
kolci Fráter György Gimnázium kis kórusa, csengő 
hangjukkal ünnepélyességet  varázsoltak a szívünkbe. 
Sajósenyéről a Németh testvérek énekprodukciójának 
örülhettünk.

Tötös Roland és Sárközi Edina énekművészek produk-
cióját, sok színpadi szervező irigyelhette a közönségtől. 
Az ünnepi műsor zárásaként a  Fráter Kórus műsora 
Regős Zsolt Tanár Úr vezetésével szenzációs hangulatot 
varázsolt  a szívekbe. A szűnni nem akaró taps minden 
produkciót jellemzett. A hajnalig tartó zenéről Tötös 
István gondoskodott. Az éjféli tombola, a sok tánc mel-
lett jutott idő beszélgetésre egy pohár bor mellet. Öröm 
volt látni sok vidám, mosolygós arcú embert ezen az 
estén. Jövőre mindenkit visszavárunk!
        

Tótszegi István
görögkatolikus paróchus
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NYÁRI TÁBOR SAJÓVÁMOSON 

Az előző évek sikerének köszönhetően 2019. 06.17. – 
06.28. között megrendezésre került a nyári napközis tá-
bor a Kossuth Közösségi Házban. A helyek egy-kettőre 
beteltek, több, mint 50 gyermek jelentkezett.

Az első nap az ismerkedés jegyében telt. Találkoztunk 
több ismerős arccal is az előző évek táboraiból, de sok 
új résztvevővel is bővült kis csapatunk.  A gyerekek cso-
portokat alakítottak ki, majd a táborrend megismeré-
sét követően kezdetét vette a „bunkerépítés”. Ötletes és 
kreatív kuckókat alkottak, melyeket csapatneveikkel is 
elláttak. A nap jelentős részében szabadfoglalkozás volt 
a program, de leginkább az ugrálóvár vonzotta a tábo-
rozókat, amely a két hét alatt végig rendelkezésükre állt. 

A hét folyamán számtalan újdonsággal megismerked-
hettek kicsik és nagyok egyaránt. A programban szere-
pelt többek között fára szögelt anyagfestés, amire min-
den csapat egyénileg festette meg logóját. Szerencsére 
az időjárás is kegyes volt hozzánk, így lehetőség nyílt 
vízi csúszdázásra és medencézésre is. A Közösségi Ház 
parkja gyermekkacajtól volt hangos. A csütörtöki na-
pon kissé kötöttebb programok várták a résztvevőket. 
A délelőtt során Herceg Mária szórakoztatta a hallgató-
ságot tanulságos bábelőadásával, valamint egy interak-
tív mesével a gyerkőcöket is bevonta a műsorába.

 Délután a már sokak számára ismerős Zamatóczky 
Florianna tartott zongorás – éneklős foglalkozást a tá-
borban. A péntek reggel egy kötetlenebb focizással és 
fogócskával indult, majd 11 órától kipróbálhatták a 
3D-s virtuális valóság játékokat, trambulinozhattak, és 
játszhattak a Ponizoo-ban. 
A következő hetet csapatversenyekkel indítottuk, ami 
hatalmas izgatottságot váltott ki mindenkiből. Az aláb-
bi feladatokat kellett végrehajtaniuk a csapattagoknak: 
bekötött szemmel felismerni a másikat, dobott kupakot 
dobozzal elkapni, keresztrejtvényt fejteni, valamint a 
legnagyobb sikert arató lufi pukkasztó verseny. A ked-
di napon a jó időre való tekintettel ismét a vizeskedésé 
volt a főszerep, ahol további sorversenyekre került sor. 
Szerdán Kiss Balázs közreműködésével a néptánc rej-
telmeibe nyerhettek betekintést a gyerekek, majd ebéd 
után Szűcsi Ádám kápráztatta el bűvészelőadásával a 
nagyérdeműt. 
A nap hátralévő részében a számháború hódított teret 
magának. Az utolsó előtti napon egy előadást hallgat-
hattunk meg a lovakról, a lótartásról, ezen kívül a bátor 
jelentkezők, nemcsak hogy megsimogathatták ezeket a 
gyönyörű állatokat, hanem a lovaglást is kipróbálhat-
ták. Az ebédet követően Tóthszegi István parochus látta 
vendégül a táborozókat a görög katolikus templomban. 
A zárónap a számháború visszavágójával indult. A kié-
lezett küzdelem után közös zumbázás szerepelt a prog-
ramban, majd gokartozhattak, kihasználhatták az erre 
a napra bérelt óriás ugrálóvárat. A nap és az egész tábor 
zárásaként került sor az eredményhirdetésre, ahol min-
denki gazdagodott egy kis aprósággal. 

Összességében egy nagyon jól sikerült, mozgalmas, él-
ményekben gazdag két hetet tudhatunk magunk mö-
gött, amelyről a legörömtelibb visszajelzés, hogy sokan 
már a következő évi nyári táborra is jelezték részvételi 
szándékukat. 
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KÖNYVAJÁNLÓ

BBC History
Ezermester
Kertbarát magazin
Lakáskultúra
Magyar Nemzet
Turista magazin
Verdák magazin
Vidék íze
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