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2020. február 1-jén hatodik alkalommal került sor a 
már hagyományosnak mondható Vámos- Toros napra, 
azonban az idei mégis másnak mondható volt, hiszen 
a saját Guiness rekordunk a 2431 méter egybefüggő 
kolbász megdöntése volt a cél. Az előkészületekre így 
hamarabb sor került, a kolbásztöltők már a hét elején 
hozzá láttak a hús feldolgozásához.

Január 31-én reggel 8 órakor a kolbásztöltők elkezdték 
a rekord kolbász megtöltését, este megérkezett hozzánk 
Jobbágytelke testvértelepülésünk különítménye.
A vendégeket Váradi Lajos polgármester úr köszöntöt-
te. Ezt követően a Jobbágytelkiek elfoglalták szállásu-
kat, majd a Szőke- kastély előtti téren megtekinthették 
a már javában zajló kolbásztöltés folyamatait.

Február 1-jén 6 órakor került sor a disznóölésre, me-
lyen 10 csapat vett részt. Sajóvámos Önkormányzata 
az alábbi hét civil szervezetet támogatta 1-1 sertéssel: 
Jobbágytelke Testvértelepülésünk, Görög Katolikus 
Egyház, Római Katolikus Egyház, Református Egyház, 
Kincses Sziget Óvoda és Szivárvány Bölcsőde, Sajó-
vámosi Sport Klub, Sajóvámosi Polgárőr Egyesület. A 
rendezvényhez csatlakozott a Sajóvámosi Arany János 
Általános Iskola, az BAZ Megyei Ügyvédi Kamara, il-
letve Szirmabesenyő Önkormányzatának csapata. A 
disznótoros ételek megvásárlására a délutáni órákban 
volt lehetőség.

A délelőtt folyamán a Tehéntánc zenekar gondoskodott 
a jó hangulatról. A fellépők és a gasztronómiai ered-
ményhirdetés előtt elérkeztünk a nap leginkább várt 
eseményéhez, amikor Demeter Zoltán országgyűlési 
képviselő a színpadra  lépett, hogy tájékoztassa az ösz-
szegyűlteket az egybefüggő kolbász hivatalos méreté-
ről. 2019-ben sikerült megdönteni a világrekordot 2431 
méteres végeredménnyel. Az idei évre a saját Guiness 
rekord megdöntése volt a cél. 

Mindenki izgatottan várta, hogy a lelkes, fáradtságot 
nem ismerő csapatnak sikerült e megvalósítania az 
újabb világrekordot. Óriási éljenzés közepette hirdette 
ki Demeter Zoltán Országgyűlési képviselő, hogy közel 
20 mázsa töltelékből 2732 méter egybefüggő kolbász-
rengeteget sikerült megtölteni. Demeter Zoltán és Vára-
di Lajos hívta színpadra a kolbásztöltőket, hogy ezúton 
köszönje meg fáradtságos munkájukat. A csapat tagjai: 
Béres Jánosné, Bulza Adi, Farkas Dávid, Farkas Gyula, 
Gazsik Ferenc, Izrókné Bartkó Franciska, Juhász Attila, 
Lukács Máté, Lukács Zoltánné, Pintér János, Tőzsér Jó-
zsef, Varga Zsolt, Vargáné Kripszki Zsuzsanna.
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Az oklevelek átadása után 12.00-tól színpadra lépett első 
sztárvendégünk Sihell Ferry és Henna, akik gondos-
kodtak a jó hangulatról. 13.00-tól az Avas Táncegyüttes, 
a Csemete Néptánccsoport utánpótlás csoportja, a Cse-
mete Néptánccsoport és a Jobbágytelki Hagyományőr-
ző Néptánccsoport szórakoztatta a közönséget. 15.00-
tól második sztárvendégünk, a Groovehouse, akik egy 
órás élvezetes koncertet adtak.

Délelőtt lehetőség adódott nevezni a pálinka-, po-
gácsasütő -és disznótoros ételek versenyére is, melynek 
eredményhirdetésére és az emléklapok átadására 16.30-
kor került sor Juhászné Lipták Erika képviselő asszony 
és Csiszár József közreműködésével. A díjazást követő-
en elérkeztünk a rendezvény záróeseményéhez, 17.00-
kor állt színpadra a Triász együttes, akik két órás fer-
geteges koncertet adtak a Sajóvámoson talán még soha 
nem látott hatalmas közönség számára.

Ismét pozitív élményekkel gazdagodhattak a rendez-
vényre kilátogatók. Sikerült továbbra is településünk jó 
hírnevét fenntartani. 
Jövőre is mindenkit sok szeretettel várunk a VII. Vá-
mos-Toros napra!
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ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ 
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI 
RENDJE 
A RENDKÍVÜLI SZÜNET IDEJE ALATT

Tisztelt Szülők!
A koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány 
az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar ál-
lampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő 
intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Korm. 
rendelet 2. §-ában döntött arról, hogy a polgármes-
ter a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmé-
nyek esetében rendkívüli szünetet
rendelhet el.
Ezek alapján Sajóvámos Község Önkormány-
zata által fenntartott bölcsődében és óvodában 
2020.03.23. napjától visszavonásig rendkívüli szü-
netet rendeltünk el.
A bölcsődei és óvodai felvétel, illetve beszoktatás 
ezen időszak alatt felfüggesztésre
kerül.

Egyéni, indokolt esetekben lehetőség van gyermek-
felügyeletet igénybe venni, ezen igényüket jelezzék 
Lipéczné Iván Katalin óvodavezető és megbízott 
bölcsőde vezető felé telefonon: 46/397-188, vagy a 
vamosiovi@gmail.com email címen:
 
bölcsődés korú gyermek esetében: 
Sajóvámosi Szivárvány Bölcsőde
cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4.

óvodás korú gyermek esetében:
Sajóvámosi Kincses Sziget Óvoda és Konyha
cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4.

Kérjük, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe 
az ügyelet lehetőségét, hiszen a
vírus terjedésének megakadályozása a személyes 
érintkezések minimalizálásával hatékony.

Az ügyeletet kizárólag azon szülők gyermekeinek 
biztosítjuk, akik az egészségügyi, és élelmezési ellá-
tásban, az élelmiszer kereskedelemben vagy a jár-
vány megelőzésében és a védekezéssel összefüggő 
területeken (pl. rendőrség, honvédség, katasztró-
favédelem, kormányzati alkalmazott) teljesítenek 
feladatot, akiknek munkáltatója nem járul hozzá a 
távmunkában történő munkavégzéshez, és ennek 
tényét a munkáltató írásban igazolja, továbbá ab-
ban az esetben ha a szülő a munkavégzéséből adó-
dóan a gyermek napközbeni ellátását megoldani 
nem tudja. A felügyeleti ellátásban részesülők körét 
a szülői/gondviselői nyilatkozatok alapján az intéz-
ményvezető bírálja el.

Nem fogadjuk az ügyeleti rendszerben azon gyer-
mekeket, akiknek valamelyik szülője részmunka-
időben dolgozik, vagy valamelyik szülője GYES-en, 
GYED-en, szülési szabadságon van, illetve főállású 
anya, továbbá azon gyermekeket, akik jelenleg fél-
napos intézményi ellátásban részesülnek.
Nem fogadhatják az ügyeletben az intézmények 
azokat a gyermekeket, akiknél orrfolyás, köhögés, 
felső légúti betegség és/vagy megfázás tünetei ész-
lelhetők, továbbá
azon gyermekeket, akik az igénylést megelőző két 
hétben külföldön tartózkodtak, vagy velük ilyen 
személy érintkezett.
Kérjük a szülőket, hogy az intézménybe csak telje-
sen egészséges gyermeket hozzanak.
A felügyeleti ellátás 2020. április 14-től lesz biztosí-
tott, 7.00-16.00 óra között.

Tekintettel arra, hogy nem tudjuk kiszámítani a 
járvány terjedését, arra kérjük a tisztelt szülőket, 
hogy lehetőség szerint tartsák otthon gyermekeiket
.

Váradi Lajos
polgármester
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A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY 
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉ-
GES INTÉZKEDÉSEKRŐL 
HÁZASSÁGKÖTÉSI  SZERTARTÁSOK 
LEBONYOLÍTÁSA TÁRGYÁBAN.

A koronavírus járvány megelőzése, a biztonságos 
munkavégzés megteremtése, valamint a közösségi 
érintkezések számának csökkentése érdekében – 
figyelemmel Magyarország Kormánya által 2020. 
március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre az 
alábbi védőintézkedéseket rendelem el a Kossuth 
Közösségi Ház dísztermében tartott házasságkötési 
szertartások rendjét illetően:

- a házasságkötés szertartás alkalmával a 
szertartások során kizárólag a házasulandók, a két 
tanú, valamint az anyakönyvvezető lehet jelen,
- a díszterem kizárólag a házasságkötés idejé-
re vehető igénybe, azt a szertartást követően hala-
déktalanul el kell hagyni,
- a szertartásra érkezőknek a termen kívül 
kell tartózkodnia, amíg az előtte levő szertartást kö-
vetően minden olyan helyiség és eszköz (toll, szék, 
asztal, kilincs fertőtlenítésre kerül, melyet használ-
tak,
- minden szertartást követően kötelezően 
szellőztetni kell a dísztermet,
- a szertartást megelőzően a házasulandók-
nak és tanúiknak büntetőjogi felelősségük tuda-
tában nyilatkozniuk szükséges arról, hogy a szer-
tartást megelőző 14 napon belül nem tartózkodtak 
külföldön, valamint, hogy 14 napon belül nem 
érintkeztek olyan személlyel, akinél a fertőzés gya-
núja felmerült vagy karantén alá helyezték.

Kérem a házasulandókat, hogy a szertartást követő 
pezsgős koccintástól és a gratulációktól tekintsenek 
el.

Jelen utasítás 2020. március 16. éjféltől lép hatályba 
és a rendkívüli veszélyhelyzet megszűnéséig marad 
érvényben.

FIGYELEMFELHÍVÁS
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY TOMBOL A 
VILÁGON, EURÓPA A VILÁGJÁRVÁNY 
EGYIK GÓCPONTJÁVÁ VÁLT, MAGYAR-
ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETE FERTŐ-
ZÖTTNEK TEKINTENDŐ!

Heveny légúti tünetek: orrdugulás, orrfolyás, to-
rokfájás, fáradtság, száraz köhögés, láz, nehézlégzés 
esetén
MARADJON OTTHON ÉS TÜNETEIT TELEFO-
NON JELEZZE HÁZIORVOSÁNAK, VAGY 
ASSZISZTENSÉNEK! Tel: 46/597-202
Dr. Pető Zsolt, háziorvos: +36 30 945 2807
Demeterné Jeremiás Ivett, asszisztens:+36 70 433 
6117

Háziorvosa, telefonon keresztül kikérdezi Önt a tü-
neteiről és a lehetséges fertőző kontaktus körülmé-
nyeiről.
Ha gyanús, kivizsgálandó személynek minősíti 
Önt, gondoskodik arról, hogy a mentők az ottho-
nában elvégezzék a torok- és orrváladék mintavé-
telt, azaz a vírusvizsgálatot.

Amennyiben háziorvosa a kikérdezése alapján 
nem gyanít koronavírus-fertőzést, kezelési taná-
csot, szükség esetén konkrét vizsgálati időpontot 
ad Önnek.
2020 ÁPRILIS 01- től – a saját érdekükben és a 
rendelő dolgozóinak védelmében egyéb panaszok 
esetén is

BETEGET KIZÁRÓLAG TELEFONOS ELŐJE-
GYZÉS ALAPJÁN FOGADUNK!
A RENDELŐBEN MEGJELENŐK SZÁMÁRA 
ARCMASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ! KÍSÉRŐT 
CSAK FELTÉTLENÜL INDOKOLT ESETBEN 
ENGEDÜNK A VÁRÓTEREMBE!

A járványügyi rendelkezéseket be kell tartani! Meg-
tagadásuk bűncselekmény!
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POLGÁRŐR HÍRADÓ

Immáron a 27. évét kezdte meg a hónapról –hó-
napra, folyamatosan működő, Sajóvámosi Polgár-
őrség Egyesülete. A bűnmegelőző jellegű, polgárőr 
járőrszolgálatok nagy többsége az esti és éjszakai 
órákban valósulnak meg, Sajóvámos Község kül - 
és belterületein. A nyolc járőr 3-3 fős tagjai, a la-
kossági köznyugalom óvása mellett, figyelemmel 
kísérik a lakossági és közösségi épületeket, objek-
tumokat. 
Nyomon követik, a Községben megjelenő- gya-
núsan lassan közlekedő- idegen személyeket illetve 
gépjárműveket. 

Az „ ingyenes ” és önkéntes közfeladat ellátás másik 
módjaként valósul meg, a helyi civil, önkormány-
zati, kulturális, oktatási, egyházi rendezvényeken 
való, közrend-közbiztonsági célú, polgárőri bizto-
sítás. A felsorolt intézmények ez irányú felkérései, 
az elmúlt évben is mintegy 16 alkalommal fogal-
mazódtak meg illetve teljesültek. 

A 24 fős Polgárőrség személyi állománya, az elmúlt 
években megvalósuló, tudatos „fiatalítási” tenden-
ciának hála, fiatal és középkorú-az elfogadott és 
elvárt társadalmi normák szerinti-polgárőrökből 
állnak a négyfős „alapító” tagokkal egyetemben. A 
hitelesített Szolgálati Napló szerint, az elmúlt év-
ben, 126 alkalommal valósult meg, polgárőr szol-
gálat Községünkben, amely mintegy 2102 szolgála-
ti órát eredményezett. 

A Sajóvámosi Polgárőrség, továbbra is fő célkitűzé-
sének tekinti, a Község polgárőri” lefedettségének” 
növelését, illetve a jó lakossági szubjektív biztonság 
érzet megőrzését, megnövelését.

Szokircsák István
polgárőr parancsnok

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatjuk Önöket hogy,a védőnői szolgálat és 
a háziorvosi rendelés 2020 március 31. napjától a 
megszokott helyén található
védőnő: Sajóvámos, Munkácsy u 1
orvos: Sajóvámos, Rákóczi u 16

Váradi Lajos
polgármester

Az állandó gyógyszerek felírását telefonon, vagy a 
bejáratnál elhelyezett gyűjtőládába dobva kérhetik. 
A gyógyszereket a „felhőbe” feltöltött un. e-recept-
re írjuk, amit másnaptól, a TAJ szám ismeretében, 
bármely patikában, a hagyományos papírrecept 
nélkül, személyi igazolvánnyal bárki kiválthat.

Dr. Pető Zsolt
háziorvos

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS MEGHOSZ-
SZABBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. 
rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási 
korlátozás - annak visszavonásáig - meghosszabbodik. 
A Kormány - a Koronavírus-járvány Elleni Védekezé-
sért Felelős Operatív Törzs jelentésének figyelembevé-
telével - hetente megvizsgálja a kijárási korlátozás fenn-
tartásának szükségességét.

A kijárási korlátozás meghosszabbított időszaka alatt a 
Rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a településen, illetve a fővárosi  kerületben mű-
ködő piac nyitva tartásának rendjéről  és a piacnak    a 
65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának 
rendjéről a települési - Budapest Főváros esetében a ke-
rületi - önkormányzat a Rendeletben foglaltaktól elté-
rően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan ki-
zárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely 
alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött szemé-
lyek látogathatják.
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MIKULÁSVONAT 
ÉS MIKULÁS ÜNNEPSÉG

SAJÓVÁMOSON 

Az idén igazi téli hangulatban érkezett hozzánk a Mi-
kulásvonat. A csodálatos havas táj nagyszerű élményt 
adott gyerekeknek, szüleiknek, nagyszüleiknek egy-
aránt, akik nagy lelkesedéssel és örömmel vonatoztak 
településünk utcáin.  A hangulatos utazás végén a Mi-
kulás és segítő társaik meleg teával várták az utasokat. 
A vállalkozó kedvű gyerekek boldogan fotózkodtak a 
Mikulással és a krampusszal.

Mosolygós arcú gyerekekkel és az őket kísérő felnőttek-
kel telt meg a Kossuth Közösségi Ház  díszterme 2019. 
december 8-án. Meseszép díszlettel várta a gyerekeket 
a Miskolci Csodamalom Bábszínház, akik a „Mikulás 
furfangja” című bábjátékot adták elő. A történetben 
kiderült, miként leckézteti meg a Mikulás a kis ördö-
göket. A gyerekek nagyon élvezték a bábelőadást és a 
végén a jóságos Mikulás mindenkit megajándékozott 
egy mikulás csomaggal.
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Mindenki Karácsonya ünnepi műsorunkat december 
22.-én rendeztük a Sajóvámosi Kossuth Közösségi Ház-
ban. Talán A legszebb és leginkább meghitt ünnep az 
évben.
Az ünnepséget Váradi Lajos polgármester úr az Adven-
ti koszorúnk, negyedik gyertyájának meggyújtásával 
kezdte, majd köszöntötte a résztvevőket, ünnepi beszé-
de végén békés, boldog, ünnepeket kívánt a települé-
sünk lakóinak.
Nagytiszteletű Szabó Zoltán református lelkész úr is 
megosztotta velünk karácsonyi gondolatait.

A Kincses Sziget Óvoda nagycsoportos óvodásai szín-
padunkra hozták nekünk a karácsony ünnepi fényét. 
Felkészítő óvónénik: Baloghné Piszkor Erika, Kollár 
Péterné
A Csemete Néptánc csoport utánpótlás csoportja és a 
csemete Néptánccsoport előadás követte őket, akik új 
koreográfiával leptek meg minket. Felkészítő tanáruk: 
Tóth Tibor

A Sajóvámosi Arany János általános iskola gyermekei, 
előadásukkal színesebbé tették Karácsonyi ünnepsé-
günket. Felkészítő pedagógus: Lukács Ágnes
Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, 
az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni 
is. 
A Sajóvámosi gyerekek színpadi előadásukban is ezt 
érezhettük, ami bizony könnyeket csalt a közönség 
szemébe. Műsorukban Lev Tolsztolj: Panov apó kará-
csonya mesét láthattuk. Hatalmas tapssal díjazta őket a 
közönség. Felkészítőjük: Szólya Zsuzsanna
Karácsonyi műsorunkat a Sajóvámosi Népdalkör zárta, 
akik nem csak az ünnephez illő dalcsokorral készültek, 
hanem nagyon szép karácsonyi versekkel is köszön-
tötték a vendégeket. Felkészítőjük: Dojcsákné Bodnár 
Tünde

A Karácsonyi hangulat megidézésében résztvevők, 
előadásaik élményével lettünk gazdagabbak és tették 
színesebbé a Karácsonyunkat. A hangulatot még meg-
hittebbé tette Önkormányzatunk karácsonyi vendéglá-
tása. Köszönjük! 

MINDENKI KARÁCSONYA 
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WASS ALBERT 
FELOLVASÓ EST

VI. MIKULÁS FUTÁS

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
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NŐNAP SAJÓVÁMOSON

Idén 6. alkalommal került megrendezésre az immár 
hagyománynak számító Nőnapi Ünnepség a Közös-
ségi Ház dísztermében. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
szintén zsúfolásig telt a terem szórakozni vágyó közön-
séggel. Tótszegi István Görögkatolikus Parókus úr nem 
csak kedves történetekkel lepett meg minket, Nőket, 
hanem le is vezényelte az egész estét 

A Nőnapi Ünnepség nyitásaként. Váradi Lajos polgár-
mester úr köszöntötte a hölgyeket. A műsor folytatása-
ként színpadra lépett a nap sztárvendége Csordás Tibi, 
a Fiesta együttes volt énekese. Pörgős előadásával meg-
teremtette a jó hangulatot a nap további részéhez. Újra 
színpadon láthattuk a Sajóvámosi Művészurakat, akik 
ismét könnyet csaltak a szemünkbe vidám előadásuk-
kal. 

Előadásukban egy retro kabarét láthattunk, Nóti Károly 
tollából: A szarvasbika jelenetet  Szereposztás a követ-
kező volt:
• Elvira.  : Lévai István
• Kovács doktor : Vass Zoltán
• Husztics, a férj : Váradi Lajos
• Mandola –  : Bencskó János

Még a következő produkció előkészült, szívhez szóló 
nőnapi verseket hallhattunk Watzula Péter és Varga Ba-
lázs előadásában.
A nőnap zárásaként a Veresegyházi Asszonykórus pa-
ródiáját láthattuk Sajóvámosi férfiak előadásában, ahol 
elmondhatom, hogy szem ismét nem maradt szárazon. 
A fellépők a következők voltak: 

Váradi Lajos, Husonyica Péter, Éliás Csaba, Lukács 
Máté, Pintér János, Farkas Gyula, Lévai István, Bencskó 
János. 

Azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy 
köszönjük a férfiaknak ezt a fantasztikus és szórakoz-
tató előadást, amellyel mosolyt csaltak az arcunkra. 
Nem utolsó sorban köszönet illeti felkészítőjüket Szólya 
Zsuzsannát, aki ismét remek műsort állított színpadra. 
Távozáskor a fellépő férfiak minden hölgynek egy szál 
virággal kedveskedtek.
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KINCSES SZIGET ÓVODA HÍREI
ÓVODÁSOK FARSANGI FORGATAGA
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ARANY JÁNOS
 ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

HÉTFŐTŐL TÁVOKTATÁS…

Kaptuk a hírt 2020. március 13-án, pénteken este 21.15-
kor. Azt hiszem, ezt a dátumot senki nem felejti él, míg 
él. Ilyen dátum eddig még nem volt az életünkben, igaz, 
a hó már próbálkozott a tanítás megszakításával, de 
hosszú távon nem járt sikerrel. 
Péntek este, mintegy áramütésre beindultak a pedagó-
gusok és a közösségi média minden lehetséges bugyrá-
ban elkezdtek konzultálni egymással. Mi lesz? Meddig 
tart? Hogyan tudjuk ezt megoldani? Kinek, milyen in-
ternetes hozzáférése van egyáltalán? Hogy érjük majd 
el a gyerekeket? Mi lesz a bent maradt tankönyvekkel? 
Mi lesz az értékeléssel? Hogyan fogunk osztályozni? 
Millió-millió kérdés és mindenre még most sem adtuk 
meg a választ. 

Egész hétvégén anyagot gyűjtöttünk és osztottunk meg 
egymással, egyeztettünk, hogy hétfőn már el tudjuk 
kezdeni az oktatást. Még szombaton fölmértük, hogy 
iskolánk szerencsére olyan jó helyzetben van, hogy 
minden tanulót el tudunk érni az interneten keresz-
tül. A platform adva volt, az E-Kréta, de ezt kevésnek 
éreztük, ezért a távoktatás szolgálatába állítottuk a már 
bejáratott kommunikációs formát, az iskola és osztály 
facebook csoportjait, üzenetküldő rendszerét is. Vasár-
nap estére kialakult iskolánk pedagógusainak állásfog-
lalása, hogy hogyan tudjuk, hogyan szeretnénk a taní-
tást folytatni ebben az online világban. Ezt kiírtuk az 
iskola oldalára és kértük a szülők, a gyerekek segítségét, 
türelmét a közös munkához. 

Iskolánkban, a Sajóvámosi Arany János Általános Isko-
lában,  10 éve használunk digitális tananyagot, minden 
tanár jól képzett informatikailag és alkalmazza az órá-
in a digitális táblát, amely ma már minden teremben 
megtalálható. Tehát az égből villámcsapásként érkezett 
távoktatás nálunk nem okozott pánikot, hiszen tovább-
képzéseken és belső képzéseken rengeteg alkalmazást 
ismerhettünk meg az utóbbi években, melyeket a most 
kialakult helyzetben használni tudunk. Sok segítséget 
kaptunk a gomba módra szaporodó online tudásmeg-
osztó csoportokból, ahol nagyszerű tanítók, tanárok 

osztják meg önzetlenül digitális tananyagaikat. Renge-
teg fizetős alkalmazás, weboldal vált most ingyen elér-
hetővé, segítve ezzel a gyerekek ismeretszerzését. 
Tehát gazdag a digitális oktatás tárháza és mi ki is hasz-
náljuk ezeket a lehetőségeket. Mára életformánkká, 
napi rutinná vált a gyerekek navigálása az online tér-
ben, akik megtanulták, hogy az internet nem csak já-
tékra használható. Természetesen nem egyformán lehet 
az elsős és a nyolcadikos tanulót „távoktatni”. Míg az 
alsósoknál a szülői segítség elengedhetetlen, a felsősök 
már ügyesen haladnak egyedül is, ugyanakkor az ott-
honi ellenőrzés egyik korosztálynál sem hagyható el. 
Ha nincs a szülők segítsége, ellenőrzése, akkor ez a szo-
katlan helyzet nagyszerűen összetéveszthető egy tanítá-
si szünettel. Legalábbis az első időkben…..

Szóval mindenkinek napi rutin az online oktatás, szülő-
nek, gyereknek, tanárnak egyaránt,  de ha egyet kérhet-
nénk, szerintem mindenki azt kívánná: 

JÁRJUNK INKÁBB ISKOLÁBA!!!!!!!!

Szekrényesné Földvári Éva 
intézményvezető helyettes

„A KÖNNYŰ NAP TEGNAP VOLT. DE A MAI NAP 
MÉG A MIÉNK. IDEJE MUNKÁHOZ LÁTNUNK, 
HOGY LEGYEN HOLNAPUNK IS.”

Te mit tennél, ha segíthetnél?

Idén ezzel a címmel hirdettük meg az immáron 8. alka-
lommal megrendezett Gergely Éva Rajzversenyt isko-
lánk szervezésében a megyei iskolák részére. A téma a 
napjainkban egyre több és szomorú Földünket érő ter-
mészeti katasztrófára hívta fel a figyelmet, mindezt az 
általános iskolás gyerekek nyelvére egyszerűsítve, akik-
től a pályázati munkákat vártuk.
Az előző évekhez hasonlóan most is nehéz dolgunk 
volt a bírálás során, hiszen számos kiváló és rajzlapra 
átültetett mély gondolat fogalmazódott meg a gyerekek 
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lelkében, érzésvilágában. Érezhető volt alkotásaikon 
keresztül, hogy őszintén érdekli őket az állatok, embe-
rek sorsa. Több munkán is az erdőtüzek jelentek meg, 
illetve az életmentés, és a bajbajutott állatokon való se-
gítségadás különböző formái.
A díjátadót egy kis műsorral nyitottuk meg, ami alka-
lomhoz illő versekből, meséből és zeneművekből állt. 
Az egybegyűlteket Dr. Pappné Nemes Katalin igazgató-
nő köszöntötte. A díjazás most is négy korcsoportban 
történt. Alsó tagozatban és felső tagozatban is 2-2 kor-
csoport. Az 1-2. osztályos kategóriában értek el tanuló-
ink szép eredményeket.
1. helyezett  Lukács Fanni 2. osztályos tanuló lett,
Mentsük meg a koalákat! című képével.
2. helyezett Szendrei Boglárka 2. osztályos tanuló,
Szuperhősök segítenek a Földnek megtisztulni című 
munkájával.
Ebben a kategóriában  különdíjat kapott Sasvári Nóra, 
1. osztályos tanuló a Ne olvadjon el az Északi-sark című 
rajzával.
Ezúton is gratulálunk nekik!
A díjakat átadta Gergely Zoltán, a Gergely Éva rajzta-
nárunk emlékére alapított rajzpályázat kezdeményező-
je, támogatója. Segítségét ezúton is köszönjük!

FARSANG AZ ISKOLÁBAN
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40 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

2019. november utolsó szombatját egy lelkes csapat már 
nagyon várta. Ezen a napon tartották meg 1979-ben a 
sajóvámosi általános iskolában végzős 8. osztályosok a 
40 éves osztálytalálkozójukat, akiknek az osztályfőnöke 
Bacsó Bertalanné volt.
Mindenki kíváncsisággal, örömmel, nagy várakozással 
telve várta ezt a délutánt. Megérkezésünkkor boldogan 
üdvözöltük egymást. Volt olyan, akit azonnal felismer-
tünk, volt, akin csodálkoztunk és találgattuk, hogy va-
jon tényleg az osztálytársunk-e? De mindenkiről azon-
nal megállapítottuk, hogy sokkal jobban néz ki, mind 
14 évesen. Persze ezen aztán mosolyogtunk egy jót. Az 
osztálytalálkozó egy köszöntővel kezdődött, ami után 
átmentünk az általános iskolába, ahol az igazgatóhe-
lyettes mondott egy pár gondolatot a mostani iskoláról, 
az ott zajló életről, tanításról. Meglepődve láttuk, hogy 
az iskola milyen modern padokkal, eszközökkel, táb-
lákkal felszerelt. Az új iskola és a tornaterem akkor még 
tervben sem volt, most meg szépen berendezve várja a 
tanulókat. 

Majd az egykori osztályterembe betérve megkezdődött 
a nosztalgiázás, az emlékek keresése és felelevenítése. 
Ki, Hol és Kivel ült? Ki mikor felelt kínosan a táblánál? 
Ki kapott körmöst vagy valamilyen büntetést a rossz 
magaviseletéért? Az iskolában készült egy osztálykép is 
a 40 éve végzett régi diákokról. 
Visszatérve az étterembe egy zene kíséretében elbúcsúz-
tunk a volt osztályfőnöktől és sajnos, azóta már két el-
hunyt osztálytársunktól. Kegyeleti mécsest gyújtottunk 
és koszorúkat helyeztünk el a terem egy részében. Majd 
következett az, amit mindenki érdeklődéssel, kíváncsi-
sággal várt. Sorba haladva mindenki megosztotta az 
osztálytársakkal, azok feleségeivel, férjeivel, társaikkal 
azokat az eseményeket, amik vele az elmúlt 40 év alatt 
történtek. Sokan Sajóvámoson és a környéken teleped-
tek le, de vannak az ország távolabbi pontjaiban élők 
is. Van, aki Szerbiában él, Németországban dolgozik, de 
ők is levelet, képet, üdvözletet küldtek a régi osztálytár-

saknak. Vannak közöttünk többen akik már nagyma-
mák, nagypapák, sőt még büszke dédnagymama is van 
már az osztályból.

Mindenki szakmát tanult. Van közöttünk a teljesség 
igénye nélkül pedagógus, könyvelő, hentes, vállalkozó, 
fodrász. Mindenki jó szakember, családanya, családa-
pa, társ és gyerek. Mindenki megállta és megállja a he-
lyét az életben. Mindenki megkapta az élethez az alapo-
kat a szüleitől és az egykori tanáraitól.  A finom vacsora 
elfogyasztása közben az egyik osztálytársnőnk lánya és 
annak táncpartnere társastánccal kedveskedett nekünk. 
A vacsora után az asztalra került a sok-sok finom süte-
mény, amit a feleségek és osztálytársnők sütöttek erre a 
napra. Meglepetésként az egyik osztálytársnőnk sütött 
egy óriási tortát is, amin az egykori osztálytabló eleve-
nedett meg. Mindenki kereste a fényképét a tablón és 
nevettünk azon, hogy ki milyen fiatal volt 40 évvel ez-
előtt.

A vacsora után megkezdődött a hajnalig tartó táncolás, 
beszélgetés, szórakozás.
Abban bízva köszöntünk el egymástól, hogy 5, 10, 15 
év múlva újból és ugyanilyen létszámmal találkozzunk 
újra erőben és egészségben.
Ezúton, de nem utolsósorban szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak, akik nélkül ez a vidám, de egy-
ben meghitt osztálytalálkozó nem jöhetett volna létre. 
Munkát, időt, fáradtságot nem kímélve szervezték meg 
és bonyolították le az osztálytalálkozót. Köszönet Béres 
Erzsikének, Jankovics Erikának és Vanyó Józsefnének, 
valamint férjeiknek. 
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2019 ADVENTI KIRÁNDULÁS

Az önkormányzat szervezésében egy szép és tartalmas ki-
ránduláson vettünk részt 2019. december 7-én.
Az első úticélunk a rozsnyói járásban található Betléri kastély 
volt, ahol idegenvezető  mutatta be a Bebek és az Andrássy 
család életét. Az érdekességek  közé tartoztak a vadásztrófe-
ák és az egzotikus emléktárgyak.  Megcsodáltuk a kastélyt 
szebbnél  szebb fákkal, bokrokkal, tavacskával  körbeövező 
parkot.
Majd továbbhaladva Kassára, megtekintettük az Óvárosi fő-
téren a Dómot és a Kassai Színházat. Majd utunk a város fő-
terére vezetett, ahol megtekintettük az adventi vásárt. Itt sok 
finomság várta az oda látogatókat. Alkonyatkor megnéztük a 
gyönyörű karácsonyi díszkivilágítást. Az este beköszöntével 
élményekkel teli, vidám hangulatban indultunk hazafelé.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani vezetőinknek és 
szervezőinknek a tartalmas napért. Köszönjük!


