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SZILVESZTER
 

A Kossuth Közösségi Ház 
szeretettel hívja Önt és min-
den kedves ismerősét az idén 
is megrendezésre kerülő Szil-
veszteri Bálba 2010. decem-
ber 31-én 19.00 órára.
Színpadon a Fortuna Divatstú-
dió Szilveszteri Varieté műsora.  A hajnalig tartó tánchoz 
a zenét Tötös István és Tötös Roland biztosítja. 
Belépőjegyek december 28-ig válthatók elővételben 
a Közösségi Házban 6 000 Ft/fő áron. 

A jegy magában foglalja az aperitif, a vacsora, az éjféli
pezsgő, és a hajnali hidegtál árát is.

Szeretetteljes,
békés karácsonyt kívánok

minden kedves sajóvámosi lakosnak.
Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

... Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

... És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk 
rendületlen,
S ne csak így decemberben!

Sajóvámos Község Önkormányzata 
és a magam nevében:

Komjáthy Lajosné polgármester

VÁLASZTÁS 2010
2010. október 4.-én eredményes helyhatósági választást 
tudhatunk magunk mögött.

Az új képviselő-testület: 6 fő+polgármester+körjegyző
Komjáthy Lajosné polgármester, Molnárné Cseh Mária 
körjegyző. Képviselők: Lévai István alpolgármester, 
Csiszár József, Tamás Kálmán, Szekrényes Miklós, 
Kardos Péter, Váradi Lajos

2010. október 10.-én volt az ünnepélyes alakuló ülés, 
ahol a hivatalos napirendeket követően a Görög Katoli-
kus Templomban kértük Isten áldását az elkövetkezendő 
négy esztendőre, és a képviselő-testület munkájára.

A 2010. novemberi ülésen a település Közrend- és Köz-
biztonságának helyzetéről kaptunk tájékoztatást Magyari 
Péter Sajóbábonyi Rendőrörs Parancsnoktól, Szokircsák 
István polgárőr parancsnoktól és Orosz Emil mezőőrtől.

Ezután tárgyaltuk a három negyedéves gazdálkodásról 
szóló beszámolót, a Körjegyzőség munkáját, és az aktu-
ális teendőket.     

Ezen az ülésen került megválasztásra az alpolgármes-
ter Lévai István személyében.
A Pénzügyi Bizottság: melynek elnöke Csiszár József, 
tagjai: Kardos Péter, Tamás Kálmán, Szekrényes Miklós, 
Váradi Lajos.
A Szociális Bizottság, melynek elnöke: Szekrényes Mik-
lós, tagjai: Tamás Kálmán, Kardos Péter, Váradi Lajosné 
külsős tag.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Folytatás a következő oldalon
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 Változások a közfoglalkoztatás
rendszerében

Bérpótló juttatás a rendelkezésre állási támogatás 
helyett.

2011. január 1.-től az aktív korú nem foglalkoztatott 
személyek részére megállapított rendelkezésre állási tá-
mogatást a bérpótló juttatás váltja fel. 
A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyug-
díj legkisebb összege.

Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat to-
vábbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de 
az érintetteknek az eddigieknél aktívabban kell közremű-
ködniük a munkakeresésben.
A bérpótló juttatásban részesülő személy:
- Elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláske-
resőként együttműködni a Munkaügyi Központtal.
- Köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől 
függetlenül a kirendeltségtől felajánlott munkát - beleért-
ve a közfoglalkoztatást is - elvállalni.
- Köteles a Munkaügyi Központ által felajánlott képzési 
lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való rész-
vételt elfogadni.

Feltöltési kötelezettség változása az 
iparűzési adóban

Tisztelt Vállalkozások!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy változnak a helyi ipar-

űzési adófeltöltés (kiegészítés) szabályai.
Az Art. 32. § (1) bekezdése alapján a feltöltésre kötele-

zett vállalkozóknak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészí-
tés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rend-
szeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 
20. napjáig immár nem csak befizetést, de bevallást is 
tenni kell. 

Változatlanul azoknak kell az iparűzési adóelőleget 
kiegészíteniük, akik egyébként a társasági adó tekinte-
tében is feltöltésére kötelezettek. Ezeknek a vállalkozá-
soknak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fize-
tendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell 
kiegészíteni.

A befizetést a Sajóvámos Önkormányzat 54300077-
1000238 számú Helyi iparűzési adó számla javára lehet 
teljesíteni.

GÉPJÁRMŰADÓ VÁLTOZÁS
2011. JANUÁR 1-től

A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentes-
séget a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. 
évi LXXXII. törvény 5.§.f. pontja összeghatárhoz köti.

„Mentes az adó alól: a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőké-
pességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szál-
lító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a neve-
lő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiak-

„Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni, ha elfordulsz
a melletted lévő szegénytől az élettől a jövődtől fordulsz el”.  

/Böjte  Csaba/

Sajóvámos családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat működése

A településen 2006. óta működik családsegítő szolgálat. 
A gesztor intézmény a Miskolci Családsegítő Központ. A 
Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani 
Központ 1990-ben alakult, fenntartója a Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 

Az intézmény két feladatot végez: családsegítés és 
gyermekjóléti szolgálat. A szolgáltatást igénybe vevők 
köre munkanélküliekből hátrányos helyzetű családokból, 
krónikus betegekből fogyatékkal élők családjaikból, ve-
szélyeztetett gyermekekből és családjaikból, szegényte-
lepeken élő családokból, roma kisebbséghez tartozókból 
valamint adósságterhekkel küzdő családokból áll.  Az 
alaptevékenységeken kívül az alábbi szolgáltatások ve-
hetők igénybe:

családterápia• 
pszichológus gyermek és felnőtt• 
fejlesztőpedagógus• 
adósságkezelési tanácsadás• 
mediáció• 

Az intézmény szoros kapcsolatban áll a Magyar Ökume-
nikus Segélyszolgálattal.

A családsegítés fő feladata 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás célja: 
életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának • 
elősegítése,
segítségnyújtás szociális problémák miatt veszélyezte-• 
tett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek,
segítségnyújtás az egyéneknek, családoknak kapcso-• 
latkészségük javításához,
családi szociális feszültségek okainak feltárása, a meg-• 
oldásra javaslat készítése és segítségnyújtás,
a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek prob-• 
lémájának megoldása érdekében,a lakosság szociális 
helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy gyakoriság-
gal előforduló problémák jelzése az illetékes szervek 
felé,
együttműködés intézményekkel, társadalmi szerveze-• 
tekkel, csoportokkal, szakemberekkel.

ban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 
100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként 
üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint 
erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és 
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi 
után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legki-
sebb teljesítményű személygépkocsi után jár.”

* * *

* * *

* * *

Molnárné Cseh Mária körjegyző
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Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás tevékeny-
ségi köre: 
érdekképviselet, természetbeni segítségnyújtás, ügyinté-
zés, tanácsadás, információnyújtás, felvilágosítás, segí-
tőbeszélgetés stb. formájában nyújt Szolgálatunk segít-
séget.

Ezen kívül a természetbeni segítségnyújtás – ado-
mányok közvetítése is intézményünk szolgáltatásai 
közé tartozik.

A szociálisan rászorulók helyzetének segítése érdeké-
ben természetbeni segélyezési tevékenységet folytatunk.

A lakosság által felajánlott adományok közvetítésével, 
az arra rászoruló egyének, családok felkutatásával segít 
Szolgálatunk a rászoruló egyén, vagy család helyzetén.

Örömmel tapasztaljuk, hogy az emberek segítő szán-
déka nem csökkent, a felajánlás és az igény az adomá-
nyok tekintetében egyaránt jelentős, mint a ruhaneműk, 
mint a tartós használati cikkek (babakocsik, bútorok, já-
tékok) terén.

A Szolgálat számára felajánlott ruhaadományokból  
ruhabörzét tartunk.

A felajánlásokat ezúton is köszönjük  a rászoruló csa-
ládok nevében!

Jelen pillanatban játékgyűjtést szervezünk megunt 
játékokból karácsonyi ajándékozás céljából, rászo-
rult hátrányos helyzetű családok számára.

A szolgálat szoros és nagyon jó kapcsolatban áll a he-
lyi Önkormányzattal, aki szintén különféle természetbeni 
adományokat juttat el a lakosság felé a szolgálatunkon 
keresztül. Mindenben számíthatunk a polgármesteri hiva-
tal segítségére és támogatására, hiszen tudjuk, hogy ez 
munka csak szoros szakmai team kapcsolatban működ-
het megfelelően. 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget 
és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetünk, 
melyhez civilszervezetek és intézmények szakemberi is 
kapcsolódtak. A hatékony segítségnyújtás feltétele az in-
tézményekkel, szakemberekkel történő együttműködés.

Ennek célja, hogy szolgáltatásaink igénybevételének 
lehetősége eljusson azokhoz a családokhoz, akik nehéz 
élethelyzetbe kerültek. Jelzést magánszemély is tehet szol-
gálatunknál, ha környezetében veszélyeztetettséget vagy 
krízis helyzetet tapasztal. A jelzéstevő jelzését megteheti 
írásban, telefonon, illetve személyes felkeresés útján. 

Segítsünk, hogy segíthessünk másokon! 
A családgondozókat köti a titoktartási Titoktartás, 

adatkezelés / Az 1992. évi XXXIII: törvény. A szemé-
lyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvá-
nosságáról illetve Szociális munka Etikai Kódexének 
alapelvei alapján /

A gyermekjóléti szolgálat kapcsolata az Arany János 
Általános Iskolával és a helyi Napközi Otthonos óvodával 
nagyon jó, együttműködő. Pályaválasztási szülői érte-
kezlet már évente megrendezésre kerül, drog prevenciós 
és pályaorientációs foglalkozásokat tartottunk a tavalyi 
évben. Hetente tartunk esetmegbeszélőket a hátrányos 
helyzetű veszélyeztetett gyermekek érdekében az intéz-
mények gyermekjóléti felelősével.

Háziorvosi és védőnői szolgálattal kiváló együttműkö-
dést sikerült kialakítanunk, jól működik a jelzőrendszeri 
kapcsolat.

Prevenciós szabadidős tevékenységeink:

-Baba mama klub foglalkozásaink már három éve ak-
tívan működik a településen, szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hiszen kitűnő intézményi lehetőségeink van-
nak a különféle csoportok kialakításához, persze ehhez 
az itt élő emberek aktivitására is szükség van. A közös-
ségi ház minden esetben teret ad a klub foglalkozások 
megtartásához. A baba mamás anyukák nagyon jól érzik 
magukat heti egy alkalommal ezeken a foglalkozásokon, 
melyeken kötetlen játék, és beszélgetés,az aktuális ün-
nepekre való közös készülés és közös ünneplés zajlik. 
Csoportos kirándulásokkal és meghívott vendégekkel 
színesítjük a klubfoglalkozásainkat. A gyermekek megis-
merhetik kortársaikat és így könnyebbé válik az intézmé-
nyi beilleszkedés.

Foglalkozásainkat kedden délelőtt 10.00-12.00-ig 
tartjuk a közösségi ház alagsorában várunk minden 
anyukát 0-óvódába járásig. 

Nyáron igyekszünk az itt élő gyermekek szabadidejének 
gazdagabbá tételéhez, nyári napközis táborokat és ez 
éven először bentlakásos tábort szerveztünk Répáshután. 
2011. évben terveink szerint  balatoni bentlakásos nyári 
tábort és szintén napközis tábort szeretnénk szervezni, 
közösen más kistérséggel karöltve. Ezeken a táborokon 
hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek vesz-
nek részt. Nagyon szívesen játszanak együtt elfogadóvá 
válnak társaikkal szemben, új kapcsolatokat alakítanak ki 
a szomszédos falvakban lakó gyermekekkel. Kapcsolat-
ban vagyunk a Fiatalok a Fiatalokért egyesülettel és ők 
is jöttek már hozzánk nagyon érdekes és jó közösségi 
programokat tartani.

 Beinduló új klubfoglalkozás minden csütörtökön a nyug-
díjas klub, a közösség ház együttműködésével zajlik, 16 
órától, amelyre nagy szeretettel várjuk a településen élő 
nyugdíjas embereket ötletekkel, javaslatokkal. 
Kezdetként és végszóként is Böjte Csaba idézettel sze-
retnék  mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánni! : 

„Te nem egy sodró falevél vagy, értelmetlen seb ezen a földön, 
hanem áldás és ajándék(….) Legyél azzá, amiért születtél, 
merd vállalni önmagad, és boldog leszel.” (Böjte Csaba)

Földeákné Takács Zsuzsa-gyermekjólétis családgondozó.
Deliné Jancsurák Zsuzsa-felnőtt családgondozó.
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Lassan vége a 2010-es évnek, ami az óvodánk életé-
ben ősszel nagy változást hozott. Egy régen várt álmunk 
vált valóra, a mi óvodánkat is felújították.

Az óvónénikkel, dadus nénikkel, szülőkkel csak re-
ménykedhettünk benne, hogy egyszer a mi intézmé-
nyünk is sorra kerül. Hiszen már több mint harminc éves. 
1976-ban nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt, először 
50 férőhellyel és konyhával, de a növekvő létszám miatt 
1981-ben a konyha elköltözött és így sikerült kialakítani 
a harmadik csoportszobát. Abban az időben egy modern 
korszerű épület volt, de az idő semmi felett nem halad el 
nyomtalanul, az állandó karbantartás mellett mégis csak 
elavulttá vált.

Ezért olyan öröm számunkra, hogy a fenntartó által 
benyújtott sikeres pályázat alapján a mi óvodánk aka-
dálymentesítése és felújítása is bekövetkezett az uniós 
elvárásoknak megfelelően. Megszépült kívülről – belül-
ről: -laminált padló került minden csoportszobába, a fo-
lyosón, közlekedőben a nagyon régi linóleumot járólapra 
cserélték, gyermekmosdó, betegszoba teljes felújítására  
is sor került, nyílászárókat is cseréltek, a bejárat, feljáró 
teljesen megújult (térkövezés, lépcső, festés stb.)

A gyermekek boldogan és örömmel vették birtokukba, 
még a júniusban elballagott nagycsoportosok is vissza-
visszajönnek megnézni a „megszépült ovit”. A gyerekek 
öröme csak fokozódott, amikor októberben az új udvari 
játék is megérkezett a rugós- mérleghinta (257.000 Ft), 
amit a márciusban rendezett óvodás bál bevételéből tud-
tunk megvásárolni. Köszönet érte minden támogatónak, 
szülőknek, nagyszülőknek, ismerősöknek!

Ebben a nevelési évben is biztosítjuk a szülők és az 
Önkormányzat segítségével a gyermekek egészségének 
megőrzése érdekében a Somadrin oldat pótlását a cso-
portszobákban, ami hatékonyan működik, mivel csökken 
a betegség miatti hiányzás a téli hónapokban.

MEGÚJULT AZ ÓVÓDA
2010. augusztus 30-i hatállyal módosult a családok tá-

mogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. Törvény.

A családok támogatásáról szóló törvény szabályozza 
a családtámogatási ellátásnak minősülő nevelési ellátást 
és az iskoláztatási támogatást. Ezen két családtámoga-
tási ellátási formát együtt nevezi a törvény családi pót-
léknak.

A két ellátási forma közötti különbség az, hogy nevelési 
ellátást a még nem tanköteles gyermekre tekintettel fo-
lyósítják, a gyermek tankötelessé válása évének október 
31-éig. Ezen időpontot követően iskoláztatási támogatás 
kerül folyósításra.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Tör-
vény 15.§.rendelkezése alapján ha a tanköteles gyermek 
a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozás te-
kintetében igazolatlanul mulaszt.

-A tanköteles gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője – a 
közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján- 
gyámhatóságként eljárva:

a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik 
kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az 
iskoláztatási támogatás jogosultját a b)pontban megha-
tározott jogkövetkezményekre.

b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik 
kötelező tanórai foglalkozás után- amennyiben a gyermek 
védelembevétele még nem áll fenn- elrendeli a gyermek 
védelembevételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási 
támogatás folyósításának felfüggesztését.

A jegyzőnek e körben mérlegelési lehetősége nincsen.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan 
időre történik, kezdő időpontja a döntést követő második 
hónap első napja.

A felfüggesztés ideje alatt az iskoláztatási támogatás 
összegét rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek esetében a jegyző havonta kifizeti a 
pénzfelhasználásról gondoskodó eseti gondnoknak. Az 
eseti gondnok az iskoláztatási támogatás természetbeni 
formában történő felhasználásáról havonta gondoskodik, 
a jegyzői határozat szerint a pénzfelhasználási tervben 
meghatározott módon és célra.

Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztés ideje alatt családtámogatási folyószámlán 
kerül gyűjtésre.

Ennek felhasználásáról a jegyző a felfüggesztés meg-
szüntetésekkor rendelkezik, a gyermekjóléti szolgálat ál-
tal elkészített pénzfelhasználási terv alapján.

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztését a jegyző 
csak akkor szünteti meg, ha a felülvizsgálattal érintett 
időszakban a gyermek egy tanítási óráról sem hiányzott 
igazolatlanul.

Az iskoláztatási támogatás megszüntetését követően a 
gyermek védelembevételét még legalább a felfüggesztés 
idejével megegyező időtartamig, de legkésőbb a nagyko-
rúság eléréséig fenn kell tartani.

Molnárné Cseh Mária körjegyző

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
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Továbbra is igyekszünk a szülők igényeit kielégíteni az 
idegen nyelv oktatásával kapcsolatosan. Az előző évek-
hez hasonlóan heti két alkalommal ismerkedhetnek a 
gyerekek az angol nyelvvel.

Az új és szép környezetben továbbra is folyik a neve-
lő – oktató munkánk, amit mindig az aktuális évszakkal 
kapcsolunk össze.

Ebben az időszakban van a legnagyobb izgalom az 
óvodában, hiszen ez az a korosztály, aki még izgatottan 
várja a Mikulást. A mikulás ünnepségre minden gyermek 
boldogan készült és ünneplőben öltözve, csillogó sze-
mekkel, énekkel és verssel várta a Nagyszakállút. 

Most a karácsonyra készülünk, díszítjük a termeket, 
verset, éneket tanulunk, festünk, színezünk. A nagycso-
portosok pedig kellő komolysággal és nagy izgalommal 
készülnek műsorukkal a Mindenki Karácsonyára. Per-
sze az ajándék sem marad el, mivel az Önkormányzattól 
ilyenkor új játékokat is kapnak az óvodába és otthonra, 
ami most Matricás színező és filctoll lesz.

Egy kicsit előre tekintve a következő évre 2011-re örö-
münk még mindig csak fokozódhat, mivel egy újabb a 
fenntartó által benyújtott pályázat nyertesei vagyunk. Ami 
egy teljes körű óvodai felújítást, tornaszobát foglal ma-
gában 110 millió Ft értékben. Ez bizony már csak a leg-
titkoltabb vágyaink között szerepelt. Bízunk benne, hogy 
a gyermek létszámunk ezek után már csak nő és minél 
többen vehetik birtokba a megújult óvodát már kétéves 
kortól is. 

Reméljük, hogy egy ilyen óvodai légkörben továbbra is 
képesek lesznek a gyermekek elmélyülten munkálkodni, 
feladataikat ötletgazdagon megoldani, nyitott, aktív har-
monikus egyéniségekké formálódni és együtt érző tole-
ráns emberekké válni.

Végezetül Véghelyi Balázs sorával fejezem be óvodai 
tájékoztatómat:

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni”

Bízunk benne, hogy ez az állítás a mi környeze-
tünkre továbbra is igaz marad!

Lipéczné Iván Katalin
óvodavezető

Községünk hagyománya, hogy az egyik legszebb 
nemzeti ünnepünket a Hősi Halottak Emlékművénél ren-
dezzük. Így volt ez idén is. Polgármester Asszony és a 
lelkészek gondolatébresztő beszédei után az általános 
iskolások műsora egy történelem órát jelenített meg, 
melynek keretében a tanulók házi feladatként gyűjtötték 
össze az 1956-os forradalom eseményeinek okait. Fel-
idézték, hogy az 1956-os forradalom Magyarország nép-
ének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szov-
jet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 
20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb 
eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről 
kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-
án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásá-
val fejeződött be. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban 
feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 
szovjet állampolgár esett el. A forradalom következmé-
nyeként kb. negyedmillió magyar hagyta el az országot, 
nyugatra menekülve. Az ünnepi „történelem óra” máso-
dik részében olyan verseket szavaltak a diákok, melyek 
időrendben idézték fel a forradalom eseményeit. A költők 
szavai mindenkinek, de főleg azoknak üzentek, akik már 
csak tankönyvekből ismerhetik nemzetünk történelmének 
sorsfordító eseményét. Az ünnepség végén koszorúkkal, 
virágokkal rótták le kegyeletüket az utódok, a falu hősi 
halottaira emlékezve.

„Több mint félszáz éve ennek. 
Újra szabad Magyarország, 
szabad akarata szerint 
maga intézi a sorsát. 
  
Úgy, mint akkor ötvenhatban, 
de jó volna újra együtt! – 
Hősök voltak nagyapáink, 
ezt soha el ne feledjük.”

Lukács Ágnes

2010. OKTÓBER 23.
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2010. október 29-én gyönyörű, igazi őszi napsütésben 
adta át településünk vezetése a Ravatalozónál megépí-
tett Lélekharangot. A gondolat, az igény már régen meg-
volt a képviselőtestületekben ez iránt, de a megvalósu-
lásra idáig várni kellett. Végül a 2006-ban megválasztott 
képviselőtestület pénzügyi lehetőségei megengedték a 
megépítést. 

Az átadó ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdő-
dött, majd Komjáthy Lajosné polgármesterasszony foly-
tatta beszédével, mely egy gyönyörű Dsida Jenő idézet-
tel kezdődött és zárult, sokakat megérintve.
A lélekharangot ezután mindhárom helyi egyházi veze-
tő megáldotta, megszentelte. Először Kaló János római 
katolikus esperes-plébános, aki szerint a harang szavát 
meghallva jobban Istenre fogunk majd figyelni. Nagytisz-
teletű Szabó Zoltán református lelkész úr, két igeolvasás-
sal hívta fel a figyelmet arra, mily fontos hogy az ember 
megfelelően készüljön Istenéhez, ki visszavárja őt. Mo-
solygó Tibor görög katolikus paróchus szerint bár most 
örülünk a harangnak, mikor legközelebb halljuk biztosan 
szomorúak leszünk, pedig nem kellene, hisz ez a hang 
csak még közelebb hozza az embert Istenhez.
Az Arany János Általános Iskola tanulói - Szekrényes 
Ádám, Izrók Daniella és Balogh Fanni - verskoszorúval 
készültek. Szavalatuk végén megszólalt az új lélekha-
rang, mely szép csendüléssel zengte be a teret.
Az avatót a Sajóvámosi Népdalkör műsora zárta, mely 
mint mindig, most is szép hangzású és alkalomhoz illő 
volt.

KATALIN BÁL
A Sajóvámosi Közösségi Házért Közalapítvány  

2010. november 27-én 19 órakor  Jótékonysági Ka-
talin Bált szervezett, melynek helyszíne a Kossuth Kö-
zösségi Ház volt. A bál bevételéből, a pártoló jegyekből a 
Közalapítvány a vörösiszap-katasztrófa sújtotta települé-
seket  támogatta 100.000,-Ft-tal.

Fellépett az Art Revolution Tánciskola, a Sakk Színház, 
a Sajóvámosi Néptánccsoport

A művészek ingyenesen léptek fel, és járultak hozzá 
a bál bevételének növeléséhez. Köszönök mindent az 
adományozóknak, a  részt vevőknek, a fellépőknek, és 
nem utolsó sorban a szervezőknek, a Közalapítvány tag-
jainak, és a Ház dolgozóinak:  Dulainé Kovács Cecília, 
Szója Zsuzsa, ifj. Váradi Lajos, Vassné Szokircsák Diá-
na, Kelemen Gábor és Tötös Istvánné.

Egy hónapos leállás után 2010. december 14-én 
újra megnyílt községünkben a "Nagybolt". 

Hosszúnak, talán túl hosszúnak éreztük ezt az időt, 
amíg vártunk az új helység átadására, de a kész üzletet 
járva az az érzés keríti hatalmába az egyszeri vásárlót: 
megérte. Nem csak az üzlet lett nagyobb, a kínálat is 
szélesebb lett. Az eddiginél magasabb besorolású üzlet 
immár a Szuper Coop megjelölést birtokolja. 

A változás tetten érhető a fűszerek, csomagolt élelmi-
szerek és termékek polcain is, de a legnagyobb változást 
a húspultnál tapasztalhatjuk. A pult mérete, és a benne 
sorakozó friss húsáru minősége új látvány, de hozzá tu-
dunk majd szokni. A másik nagy változás a gyümölcs- és 
zöldségáruk előtt éri az embert. A polcokon friss áru és 
savanyúságok is várják vásárlóikat. 

A pékáru és a helyben sütött aprósütemények illata pe-
dig már önmagában vásárlásra csábít. A bolt megszokott 
eladói személyzete a nyitásra kiegészült a fokozott igény 
kielégítésére.

Külön köszönet azért, hogy a bolt karácsonyi dekoráci-
óval készült, ami még meghittebbé tette a nyitást.
Kívánunk nekik sok vásárlót, magunknak sok minőségi 
árut, jó áron és ha lehet, folyamatos akciókat is. 

MEGNYÍLT A COOP ÜZLET

Mikulás ünnepség a Kossuth Közösségi Házban  

Kérésünkre idén is ellátogatott hozzánk a kedves Nagy-
szakállú, hogy az Önkormányzat segítségével minden 
gyereknek ajándékot hozzon.

Ám a Mikulás nem csak ajándékot, mesét is hozott. A 
varázskönyvből felolvasott mesében a két kisnyúl, Pik és 

MIKULÁS SAJÓVÁMOSON

LÉLEKHARANG SZENTELÉS
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ADVENTI GONDOLATOK
Kegyelem néktek és békesség!
Kedves Sajóvámosi Testvéreim!
Adventi és karácsonyi várakozásban élők!

Advent idején egyre jobban 
Krisztus eljövetelére, eljövetel-
ének fontosságára és jelentősé-
gére irányulnak a mi gondolataink. 
Korunk, ez a 21 század hasonló 
ahhoz a régi, várakozásokkal és 
reménykedésekkel teljes korhoz, 
amelyben a világ a Megváltó el-
jövetele előtt élt. Ahhoz a vallási-
lag, erkölcsileg, társadalmilag és 
gazdaságilag egyaránt siralmas 
korszakhoz, amelyben csak a 
próféták próféciái nyújtottak pa-
rányi vigaszt, hogy eljön a Messiás akinek dicsőséges 
uralma véget vet minden nyomorúságnak és bajnak.

Mit, kit vártak a régiek? Ők azt remélték, hogy Jézus a 
Messiás politikai hatalomként jő majd el ,érvényt szerez a  
Izrael szabadságvágyának, elűzi fegyveres hadsereg élén 
a gyűlölt rómaiakat, megfékezi a gazdagok zsarnoksá-
gát, felemeli az elesetteket, megtisztítja az erkölcsi életet. 
A Messiásban dicsőséges zsidó nemzeti  hőst, kérlelhe-
tetlen hatalmú királyt vártak, aki lesújt Izrael ellenségei-

Pak vándorlásuk során véletlenül a farkas házában ta-
lálják magukat, ahol a farkas elkapja egyiküket, és meg 
is főzné, ha a mesét meg nem állítaná a Mikulás. A gye-
rekek bölcs tanácsai és furfangos ötletei révén a farkast 
végül sikerül a pincébe zárni és a két kisnyúl boldogan 
- és legfőképpen szabadon-ugrálhat újra. 

A sok zenével és dallal, valamint furfangos párbeszé-
dekkel tarkított mesét a gyerekek végigizgulták, vala-
mennyien büszkék voltak: ők segítettek a Mikulással 
együtt a két kisnyuszinak a megmenekülésben. 
A műsor után a Mikulás minden távozó gyereknek adott 
egy csomagot-melyben egy vékonyka virgács is volt, 
mert a Mikulás tudja minden gyerek, legalább egy nap 
volt kicsit rossz is az évben - de mert bölcs is, így jó sok 
nassolnivalót tömött a zsákokba. 

Reméljük jövőre is ellátogat hozzánk piros kabátjában 
és ismét hoz nekünk egy kis édességet.

re. Ezzel szemben, a karácsonykor született Jézusban a 
megérkezett Messiásban- szelíd lelkű, nagy bölcsessé-
gű és csodatevő erővel bíró - de minden erőszakos és 
felforgató szándéktól mentes „tanítót” ismerhettek meg.  
Nem tett semmit, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai 
viszonyokat megváltoztassa… nem gyűjtött fegyveres 
sereget, nem hirdetett dzsihádot „szent”háborút, nem hir-
detett bosszút, nem tüntetett, nem vonult az utcára, nem 
szervezett felkelést, sem terror akciót a gyűlölt államha-
talom  a római birodalom ellen. Olyan hamar kiábrándul-
tak belőle. Csalódottak lettek. Még Keresztelő Jánosnak 
szívét is kétségek fogták el: ”Te vagy-e az, Aki eljövendő 
vagy mást várjunk?” Nem ismerős ez kissé minekünk?

Kedves Sajóvámosiak, ti mit, kit vártok 2010 adventjé-
ben?

Politikai hatalomátvevőt? Gazdasági, társadalmi eset-
leg erkölcsi megújítót? Aki rendbe hozza országunk gaz-
dasági - társadalmi - politikai - erkölcsi szétziláltságát? Ó 
mennyi ígéret jobbról - balról.

Volt egy első advent, amikor várták az Úr Jézus Krisz-
tus megszületését, egy gyermek érkezését, erről szóltak 
az Ó-szövetségi próféciák. És ez beteljesedett. És soha 
többé meg nem ismétlődik.

Bethlehemi kisgyermeket vártok? Akkor nem jól vártok , 
mert  második adventben élünk. Jézus mennybemenete-
le után második adventben él a keresztyén egyház. Vár-
juk Jézus visszajövetelét. És ez nem négy adventi vasár-
napra zsugorodik, amikor évről évre meggyújtunk rendre 
egy- egy gyertyaszálat, hanem kétezer  esztendő óta tart 
folyamatosan. És ott kellene fénylenie minden, adventi 
várakozásban élő ember szívében a Megváltó Krisztus 
ígérete, örök figyelmeztetésként, amit a János Mennyei 
Jelenésekről írt könyv (A teljes Biblia utolsó könyve) 22 
fejezetének 20, azaz utolsó előtti versében üzen: „ Bizony 
hamar eljövök”

Bizony hamar eljön, mert valahogy úgy van, hogy ha-
mar eljöhet. Egyik napról a másikra is, hiszen azt a na-
pot és az órát senki sem tudja, amikor visszajön. De úgy 
is van, amint Ady írta: „Én megyek, vagy ő jön felém?”. 
Bizony hamar találkozunk, ha lejár az 50, 60, 80, vagy 
kilencven esztendő vagy amennyit ad az Úr Isten. Nézze-
tek csak vissza eltelt életetekre, ami eddig eltelt, bizony 
hamar eltelt, bizony olyan hamar összezsugorodik, alig 
egypár napnak érzitek.

És ami előttetek van , mennyi még? Bizony hamar lét-
rejöhet a találkozás!

Ezért üzeni Jézus most is:”Bizony hamar eljövök”Légy 
készen, hogy amikor találkozol velem, befogadhassalak 
az én országomba.”

Régebb ismertem egy embert, borzasztóan  tudott ká-
romkodni, kalandos élete volt, sok mindenen ment ke-
resztül, volt gazdag, volt szegény, nyomorult elhagyatott, 
de kemény és makacs maradt, sokat beszélt gúnyolód-
va, káromkodva a Szentírásról , egyházról, hitről. Aztán 
egyszer megbetegedett, orvosai semmi biztatót nem 
mondtak. Többet nem káromkodott, néha szájára törtek 
a káromló beszédek, de elharapta őket. Halálos ágyán 
egyetlen szó hagyta el ajkát: Jézus., és aztán szemében 
megjelent két nagy könnycsepp.

Elgondolkodtató: milyen nagy gazdagság, milyen ka-
landos élet, milyen magabiztosság milyen nagy erő… és 

Folytatás a következő oldalon
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Hideg, nyirkos decemberi este 
volt, nem sokkal karácsony előtt. 
A lelkész még egyszer elindult, 
hogy utolsó próbát tegyen egy 
házaspárnál, akik válni akartak. 
Hónapok óta kísérletezett, hogy 
kibékítse őket, de semmi ered-
ményre nem jutott. Tehát ma, 
még egyszer, utoljára. Az asz-
szony nyitott ajtót, a férj fárad-
tan, leverten ült az asztal mellett. 
Hidegen, kimérten köszöntötték 
egymást. 

A két ember 32 éve élt együtt. 
Néhány éve váltságba jutott a házasságuk. A háború alatt 
elidegenedtek egymástól, s a feszültség robbanáshoz ve-
zetett. A lelkész megpróbált szeretetről, megbocsátásról, 
újrakezdésről beszélni. A házaspár fásultan, közömbösen 
bámulta a padlót. A lelkész végül odafordult mindkettő-
jükhöz: - „Nos, hogy döntöttek?” – a férfi arca megmere-
vedett, alig hallhatóan mondta: - „Ahogy megegyeztünk. 
Pokol lenne a feleségemmel együtt maradni. – Mind a 
hárman elnémultak. A hallgatást váratlanul az ajtócsen-
gő hangja törte meg. Ki jöhet ilyen későn? Másodszor 
is csengettek. Az asszony felállt, kilépett az előszobába 
és behúzta maga mögött az ajtót. Nagyot nézett, ami-
kor megpillantotta a táviratkihordót. „A táborból jött”, és 
nyújtotta a borítékot a meglepődött asszonynak, aki úgy 
vette át, mintha kardcsapás érte volna. Hát a fiúnak ép-
pen most kell hazajönni a háborúból, a fogságból, amikor 
kétszeresen otthontalanná válik? Egyik összeomlásból a 
másikba? Kábultan bontotta fel a borítékot és olvasta az 
örömhírt: „Ma érkeztem a határra – holnap jövök – fiatok.” 
A férfiak némán várakoztak, míg az asszony végre belé-
pett a szobába. Az ajtónál tétovázva megállt. Kérdően, 
reménykedve tekintett a férjére. Remegő ajkakkal végre 
kimondta: „Jön a fiú!”

A férfi rábámult, majd akadozva ismételte a szavakat: 
„Jön a fiú?” Az asszony bólintott és könnyek csorogtak 

A FIÚ JÖN

az arcán. A férfi zokogva rejtette kezébe az arcát. Aztán 
újra összeszedte magát, habozva felállt, de tekintetét le 
nem vette az asszonyról. A két ember lassú léptekkel 
megindult egymás felé. Nem szóltak egy szót sem, de 
tekintetük mindent elárult. És végül megtörtént a csoda. A 
férj gyengéden megsimogatta a felesége karját. Teljesen 
megfeledkeztek róla, hogy egy harmadik is van a szo-
bába. Ez a harmadik ámulva szemlélte a fejleményeket. 
Amit hónapokon át nem tudott elérni, azt egy mondat egy 
pillanat alatt elvégezte. -„Jön a fiú!” A lelkész úgy érezte, 
hogy itt már nincs semmi dolga, észrevétlenül elhagyta 
a szobát. A szürke decemberi ködben ujjongó férfi balla-
gott hazafelé. „JÖN A FIÚ!” - dobolta örömtől repesve a 
szíve.
Adventnek, karácsonynak is ez a fő üzenete: „A Fiú jön!” 
Isten Fia eljött és újra eljön!
Bárcsak elérhetné ez az örömhír nálunk is ugyanezt a 
csodát!

Mosolygó Tibor paróchus

mi maradt belőle? Minden elhagyta, a vagyon is, az ivó-
cimborák is, a szerettei is, az egézség is, az élet is, és 
nem maradt csak Jézus és két könnycsepp. Ez volt az 
útravaló.

Ki lehet őt gúnyolni, lehet káromkodva élni, lehet nem 
hinni benne, meg lehet tagadni, de KIKERÜLNI NEM LE-
HET.

Jézus senkit sem kényszerít azt mondja, választhatsz: 
kigúnyolhatod, megtagadhatod, élhetsz önzően,galád 
módon, becsület, hit szeretet nélkül. de van egy másik 
lehetőség is. Nem kötelez rá, nem kényszerít rá, de lehet 
másképpen is.

Ezt a másképpent kívánom tinéktek, ezen a mostani 
karácsonyra, az emlékezésre való készülődésben a Ti 
életetekben.               

Szabó Zoltán Sándor református lelkész
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TÁJÉKOZTATÓ
A 2011. ÉVI KÖZSZOLGÁLATI DÍJAKRÓL

A decemberi képviselő-testületi ülésen valamennyi közszol-
gáltatást végző díjjavaslatát megtárgyalta a képviselő-testület. 
A szolgáltatók igyekeztek tartani a KSH által megállapított inf-
lációs mértékű emelkedést.

2011. évben a szemétszállítást a Cirkont Zrt. végzi tovább-
ra is. Az önkormányzat átérezve a lakosság egyre növekvőbb 
anyagi terheit az előzetesen megküldött díjkalkulációból átvállalt 
lakóingatlanonként 2.300,- .Ft – ot. A 70 éven felüli egyedül élők 
részére továbbra is átvállalja a szemétszállítási díj 50 %-át. 

Január 1-től a lakossági hulladékszállítási díj mértéke 
lakóingatlanonként 19. 500,- Ft, mely összeg az 1 kuka-
edény/ürítés/év díját tartalmazza. A megállapított díj 25 % 
ÁFA - t tartalmazza.

Sajóvámos Község Önkormányzata az ÉRV Zrt. szolgálta-
tó díjjavaslatára  az ivóvíz szolgáltatás díját 563,-Ft/m3 ösz-
szegben állapította meg, mely összeggel a szolgáltató pályá-
zatot nyújt be a hatósági díj csökkentésére, ami esetlegesen 
kedvezőbb mértékű díjazást helyez kilátásba.

A szennyvíz szolgáltatást továbbra is a Bódva Közmű Kft. 
végzi. A díj javaslatuk 4,5 %- os emelkedést mutat, ami alapján 
a kiszámított szennyvíz díj a következő:

Lakossági fogyasztók részére  » 460 Ft/m3.
Közületi fogyasztók részére  » 1.120,- Ft/m3

Szippantott szennyvíz elszállítás és kezelés költsége válto- »
zatlanul 2.600,- Ft      

A Képviselő-testület meghosszabbította az ivóvíz, szenny-
víz, gázvezeték hálózatra történő rácsatlakozási díjról szóló 
10/2002. önkormányzati rendelet hatályosságát, 2011. decem-
ber 31-ig, ami továbbra is lehetőséget ad a következő kedvez-
ményekre:

Az ivóvíz hálózatra történő rácsatlakozási díj mértéke 
40.000,- Ft.

A szennyvíz hálózatra történő rácsatlakozási díj mértéke 
azoknál az ingatlan tulajdonosoknál, akik a beruházás meg-
kezdésekor az önkormányzattal és a pénzintézettel nem kötöt-
tek LTP- s szerződést, 80.000,- Ft. 
A Sajóvámos Epres utcán a gázvezeték hálózatra történő rá-
csatlakozási díj 80.000,-Ft.

Molnárné Cseh Mária körjegyző


