
Karácsonyi fények
Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.

A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.

Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.

Meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok Minden Kedves sajóvámosi lakosnak.
Komjáthy Lajosné

polgármester

2012. december
XVIII. évfolyam 3. szám
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasóink!
Kedves Sajóvámosiak!

Az év utolsó Kisbíró lapjában szeretnénk tájékoztatni 
Önöket azokról a lényeges szervezeti változásokról, me-
lyek szükségesek ahhoz, hogy a kölcsönösen kialakult 
bizalom és jó kapcsolat megmaradjon a helyi Önkor-
mányzat, annak Hivatala, továbbá a település lakossága 
között:

Napjainkban folyamatban vannak azok a társadalmi 
reformok, melyek minden családot érintenek.
Az új közigazgatási egység, a járás létrehozásáról, a 
járási rendszer kialakításának elveiről már tavaly szep-
temberben döntött a kormány.  Az előkészítés feladatai, 
a jogszabály tervezetek elkészítése, társadalmi vitája az 
idei év első felében kezdődött és sorra születtek az új 
szervezetek – vele együtt a teljes közigazgatási szerve-
zet rendszer – átalakítását megalapozó jogszabályok. A 
kormányzati előkészítő munka – a feladat horderejének 
és várhatóan széleskörű társadalmi hatásainak megfele-
lően – nagy nyilvánosság mellett zajlott. Így a változás 
fő vonalairól – az államigazgatási-hatósági ügyek 
járási hivatalokhoz telepítéséről, a kormányablakok 
hálózatának és az általuk ellátott feladatoknak a bő-
vítéséről – már tudomást szerezhettek a közélet iránt 
érdeklődő állampolgárok.

Jóval kevesebb információ látott azonban napvilágot 
arról, hogy hogyan készül minderre az ügyfelekhez jelen-
leg legközelebb álló „közigazgatási szint” – Sajóvámos 
Körjegyzősége az első jogszabály-tervezetek meg-
jelenésétől kezdve folyamatosan nyomon követte az 
átadandó feladatkörök kialakulásának folyamatát. A 
napi teendők mellett erőfeszítést igényelt a körjegyző-
ségben azoknak az igen széles körű és nagy volumenű 
adatgyűjtéseknek, felméréseknek az összeállítása, telje-
sítése is, amelyek a feladatok átadását készítik elő.
Mindeközben a polgármesteri hivatal szakemberei folya-
matosan nyomon követték, hogy egy-egy feladatcsoport 
várhatóan melyik szervezet – a járás vagy a polgármeste-
ri hivatal – ügyintézésébe fog tartozni. A 2012. évi XCIII. 
törvény, valamint a 174/2012. (VII. 26.) és a 218/2012. 
(VIII.13.) kormányrendeletek kihirdetésével véglegesen 
kirajzolódott, hogy a polgármesteri hivatal által ellátott ál-
lamigazgatási ügyek közül 2013. januártól melyek kerül-
nek át járási feladatkörbe. Ez számos egyedi ügykört 
érint, de egybefüggő, nagy feladatcsoportként kiemel-
kednek ezek közül az okmányiroda, a gyermekvédel-
mi ügyek és a gyámügyek. Szintén átveszi az új hiva-
tal a szociális ellátások egy szeletét – így például az 
időskorúak járadékügyeit és az ápolási díj, valamint 
közgyógyellátás egy részét. Számos szociális ellátá-
si formát továbbra is a polgármesteri hivatalnál lehet 
igénybe venni, például a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást, a lakásfenntartási támogatást, a rend-
szeres szociális segélyt, továbbá a képviselő-testület 
rendeletében biztosított ellátásokat.

Év végéhez közeledve a legfontosabb feladatot jelenti, 
a járási hivatalba átkerülő munkatársaink munkakörének 
folyamatos és naprakész átvétele, továbbá a helyettesí-
tés rendjének kialakítása. 

A Miskolci Járáshoz két ügyintéző kerül át, 
Keresztesiné Szabó Piroska és Bencskóné Ferenczi 
Beáta.

Úgy véljük, hogy két jól felkészült, és kellő szakmai 
rálátással rendelkező munkatársunkat adjuk át a Já-
rási Hivatalnak.

Szeretnénk, ha a lakosság az átállásból semmilyen 
hiányt nem szenvedne, ezért idejében megkezdtük a 
munkakörök átcsoportosítását. Valamennyi ügyintéző a 
megszokott feladatán túl átvesz egy-egy munkaterületet 
az átkerülő dolgozóktól. 

Kérjük, hogy legyenek türelmesek, és megértőek, 
higgyék el, nekünk is sokkal nehezebb lesz a csök-
kent létszám miatt ugyanazon a színvonalon teljesí-
teni.

Keresztesiné Szabó Piroska munkakörei közül továbbra 
is jegyzői hatáskörben maradó feladatok: 

- Hagyaték: Kovács Istvánné
- Lakásfenntartási támogatás: Baranyiné Ferenczi Katalin
- Átmeneti segély, temetési segély: Kovács Istvánné
- Működési engedély, kereskedelem: Papanitz Lajos 

Bencskóné Ferenczi Beáta munkakörei közül továbbra is 
jegyzői hatáskörben maradó feladatok:

- Adóügyi igazgatás: Baranyiné Ferenczi Katalin
- Címnyilvántartás: Munkácsi Józsefné
- Anyakönyvi igazgatás: Munkácsi Józsefné 

Az új Járási Hivatal kialakításának folyamatáról, az 
ügyintézési lehetőségek változásairól folyamatosan 
fogjuk tájékoztatni a polgárokat.

Az  emberierőforrás-miniszter által jegyzett javaslat 
megalkotását azzal indokolták, hogy a jogszabályok ed-
dig még nem rendelkeztek arról, hogy a települési ön-
kormányzatok és társulásaik fenntartásában működő 
köznevelési intézmények, az ott tanuló diákok és az 
ott dolgozók, továbbá a települési önkormányzatoknál 
foglalkoztatott, a köznevelés helyi irányítását ellátó köz-
szolgálati tisztviselők hogyan, milyen szabályok alapján 
kerülnek át az önkormányzati fenntartású köznevelési 
intézménnyel egy időben az intézményfenntartó központ-
hoz. Az Arany János Általános Iskola 2013. január 
1-jével - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-
ba történő beolvadással - állami fenntartásba kerül.

A központ foglalkoztatotti állományába kerülnek az 
adott intézményben, valamint a 2013. január 1-jétől ál-
lami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátá-
sára létesített pedagógus munkakörben és a köznevelési 
törvényben meghatározott nevelő- és oktatómunkát köz-
vetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalma-
zottak. Szintén a központ állományába kerülnek a techni-
kai dolgozók, ha a települési önkormányzat 2013. január 
1-jétől az intézményt nem működteti.

Január 1-jétől a központ foglalkoztatotti állományába 
tartozók 2012 decemberére járó illetményének, munka-
bérének és egyéb járandóságának, valamint azok közter-
hének megfizetése - meghatározott kivétellel - a központ 
feladata.



Nagytiszteletű Szabó Zoltán református lelkész arról 
beszélt, hogy emlékeznünk kell azokra is, akik nem vet-
tek részt az utcai harcokban, hanem a maguk csendes 
otthonaikban fohászkodtak a forradalom sikeréért.

Tótszegi István görög katolikus paróchus, beszédé-
ben az áldozatvállalást hangsúlyozta ki, hogy merjünk 
áldozatot hozni egymásért, hazánkért, szabadságunkért, 
hogy mindig szabad magyarok lehessünk és bátran vál-
laljuk magyarságunkat.

A Sajóvámosi Népdalkör egy egyházi és egy hazafias 
énekkel emlékezett a nemzeti ünnepünkre.

Az Arany János Általános Iskola diákjai előadásukkal 
felelevenítették a forradalom kitörésének okait, esemé-
nyeit és a boldog 12 nap után bekövetkezett megtorlást.

A Szózat után községünk vezetésének képviseletében, 
Komjáthy Lajosné polgármester asszony és Lévai István 
alpolgármester koszorúzta meg a Hősi Emlékművet.

Az Arany János Iskola nevében Póczos Barnabásné 
igazgató asszony és Kovácsné Tamás Ilona igazgató-
helyettes asszony, majd a Kincses Sziget Napközi Ottho-
nos Óvoda részéről, Lipéczné Iván Katalin óvodavazető 
asszony és Baloghné Piszkor Erika óvónő koszorúzott.
A sajóvámosi fiatalok nevében Körtvélyesi Julianna és 
ifj. Szőr István újabb koszorút helyezett el.

Megemlékezésünk zárásaként a hozzátartozók helyez-
ték el az emlékezés virágait, ezzel is adózva a hősök 
emlékének.

Melczer Beáta
Kossuth Közösségi Ház munkatársa
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* * *

A javaslat szerint az önkormányzati fenntartó tulajdo-
nában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon - ideértve a taneszközöket, to-
vábbá az intézményben lévő egyéb eszközöket, fel-
szereléseket - a központ ingyenes használatába ke-
rül. 

Sajóvámos Község Önkormányzata büszke arra, 
hogy olyan kiválóan felszerelt, és szép iskolát ad át 
az államnak, hogy annak működtetésével, fenntartá-
sával egy jó darabig nem lesz gondja.

Minden kedves olvasónknak egészségben, 
boldogságban, és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánunk!

Körjegyzőség Sajóvámos

ÜNNEPSÉGEK
1956-ra EMLÉKEZTÜNK

Október 21-én, vasárnap délután megemlékeztünk a 
Hősi Emlékműnél a Forradalom és Szabadságharc 56. 
évfordulójáról.

Az Arany János Általános Iskola tanulói – fáklyát tartva 
kezükben – felvonultak, majd felcsendült a Himnusz. Ün-
nepi beszédet mondott Komjáthy Lajosné polgármester 
asszony. Kihangsúlyozta azt, amit az 56-os forradalmá-
roknak nem sikerült megvalósítani, az a III. Magyar Köz-
társaság kikiáltásával 23 évvel később megtörtént. Nem 
volt hiábavaló a hősök áldozata. Kérdés az, hogy ezzel a 
szabadsággal helyesen tudunk-e élni, szebbé, jobbá tud-
juk-e tenni országunkat, községünket!
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MIKULÁS ÜNNEPSÉG

Önkormányzatunk támogatásával a Közösségi 
Házban december 2-án, vasárnap került megren-
dezésre a Mikulás ünnepség.

A gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel az idén is zsúfolt-
ságig megtelt díszteremben izgatottan várták a műsort.

Mielőtt a Télapó megérkezett volna, a gyerekeket Bobó 
és Karcsi Bácsi szórakoztatta a Huncut Krampusz című 
vidám, játékos előadásával. Kicsik és nagyok együtt 
játszhattak a Mikulás segédjével, a Krampusszal és hű-
séges ezermesterével, Karcsi bácsival.

„ Ezerkilencszázötvenhat ködös őszén,
Történelmet ír a magyar nép a hősök vérén.

Sok családban hagytak fájdalmat és bánatot.
Tudjuk, nem ezt akarták, csak egy szabad országot.

Magyarok voltak ők, kik szerették a hazát,
Munkások, tanulók és egyetemisták.”

Pilinszky János írta: „Hétköznap és ünnep: kölcsönös 
megtermékenyítői egymásnak. Az egyik nemcsak mérté-
ke a másiknak, de emelője is… Szürkesége a hétköznap-
oknak: talán legméltóbb színe az igazi áldozatoknak. Az 
út pora a vándorok palástja. Isten a legszürkébbért adja 
majd a legszebb ünneplőt cserébe.”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteleté-
re megrendezett ünnepségünket- hagyományunkhoz 
híven- a Hősi Halottak Emlékművénél rendeztük 
meg. Komjáthy Lajosné polgármester asszony méltat-
ta az 56-os hősöket, majd a lelkészek gondolatai után 
a Sajóvámosi Népdalkör előadása következett. Ezután 
iskolánk tanulóinak műsora következett, melyben a gye-
rekek felidézték az október 23-a és az azt követő napok 
eseményeit. A szavalatok és gondolatok mellett a szép 
énekek tették meghittebbé ezt a megemlékezést.

Ünnepségünk végén intézményeink vezetői, az ifjúság 
képviselői, majd a hozzátartozók is lerótták kegyeleteiket, 
és elhelyezték koszorúikat az emlékműnél.

„ Emlékezzünk, hisz van mire emlékeznünk.
Sok ezer honfitársunkra, kiket elvesztettünk.
Forradalom volt, azt elmondhatjuk ma már.
Közös sírjuk fölött egy kopjafa áll.
Emlékezzünk rájuk, a bátor ifjakra,
Kik életüket adták a Magyar forradalomban.”

Kendrovszkiné Takács Tímea
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Folytatás a következő oldalon

„Oly nehéz most jónak lenni
El sem tudnád képzelni”

Sokan ismerjük és szeretjük ezt a dalt. Főleg a tanév 
vége felé és ilyenkor, a karácsonyvárás, azaz advent ide-
jén gyakran fel is csendül a zenék között. Miközben mi 
magunk is dúdolgatjuk, az is eszünkbe jut, hogy mennyi-
re igaz: egyre nehezebb manapság jónak, mások számá-
ra is hasznosnak lenni.

A karácsonyi készülődés közben bizony számtalanszor 
végig kell gondolnunk: mire futja, mire nem, mi lenne na-
gyon fontos, de most nem telik rá. 

Mondogatjuk is sokaknak, abban bízva, hogy hátha 
meghallgatásra találunk, vagy ha nem is teljesülhet a 
vágyunk, legalább jól kipanaszkodjuk magunkat. Aztán, 
sajnos csak igen ritkán, de mint a mesében szokott lenni, 
jön valaki, aki meghallva óhajunkat, szinte alig-alig hall-
hatóan csak annyit mond: „Majd én segítek. Majd én 
megcsinálom.”

Így jártunk az iskolában mi is néhány héttel ezelőtt.

Felújított, szép iskolánkban mindig van, ami még kel-
lene, ami még jó lenne, de hát a pénz. Nem futja. Ne 
tessenek luxus dologra gondolni, egyszerű, de bizony 
pénzbe kerülő dologról van szó. A tornatermünkben a 
tanítványaink igen szeretnek különböző labdajátékokat 
játszani. Fantáziájuk ugyan végtelen, de még nekik is 
gondot okozott sokszor a labdajátékok alapvonalainak el-
képzelése, mert felfestve bizony azok nem voltak. Meny-
nyi vita származott ebből! Felfestetni ezeket a vonalakat 
viszont sok-sok ezer forintot igényelt volna. Ezt mondo-
gattuk, sokszor, sokfelé, sokaknak. És ekkor hangzott el 
a már említett mondás: „Majd én segítek. Majd én meg-
csinálom.”

Hogy hány és hány gyereknek okozott kimondhatatlan 
örömet ez az azóta már meg is valósult két rövid mondat, 
azt csak mi a gyerekek között naponta ott levők, az önfe-
ledt játékukat elnézők tudjuk. 

Az egyik kis tanítványunk apukája, Demeter Péter, 
tudta, hogy mikor és hogyan lehet jónak lenni. Önzetlen 
segítsége sokaknak szerzett örömet. Ráadásul gyere-
keknek adta a segítséget, akik arcán az öröm, ilyenkor, 
advent táján, még szebben csillog. 
Köszönjük.

Az olyan eseményt, amit nem is vártunk, de a legjobb-
kor jön, úgy szoktuk hívni, hogy ez már a hab a tortán. 
A fociért rajongó tanítványaink számára ezt a „tortaha-
bot” azok a mezek jelentették, amit az iskolánk a Bozsik 
program keretében nyert. Már-már, mint a nagyok! Egyen 
mezben – még a labda is másképp gurul. Annyi volt vele 
a gond, hogy annyira egyenre sikerültek a mezek, hogy 
mind egyforma volt, nem voltak rajta számok. Újabb só-
hajok, újabb patronálók keresése. És megint jött valaki, 
aki azt mondta, hogy: „Majd én segítek.”.

Egy másik apuka, Kubik Zsolt, anyagi hozzájárulásá-
val tette teljessé örömünket. Az ő segítségével a mezekre 
számok kerültek. 
Köszönet érte.

Ők ketten a két apuka, talán nem is sejtik, hogy mást is 
adtak ezekkel az önzetlen tetteikkel a tanítványainknak 
és a többi szülőnek is: példát, - mások számára hasznos-
nak lenni. Lehetőségeinkhez mérten ezt az utat érdemes 
és kell is követni. Még akkor is, ha „oly nehéz most jónak 
lenni.” 

Póczos Barnabásné igazgató

ISKOLAI HÍREK

Hangos énekszó töltötte be a dísztermet mely hangula-
tával magával ragadta a gyerekeket.  Vidáman énekelték, 
a Hull a pelyhes fehér hó kezdetű dalocskát.

Miután a csengő megcsendült, a műsor végére meg-
érkezett a várva várt kedves, Nagyszakállú, aki minden 
jelenlévő gyermeknek Mikulás csomagot ajándékozott.

Melczer Beáta Kossuth Közösségi Ház munkatársa

ÓVODAI HÍREK
Mikulás járt  a

Kincses Sziget Óvodában
„Csitt gyerekek, kopogtatnak
vajon ki lehet?
Nagy puttony van a hátán,
Engedjük be gyerekek.
Kedves, öreg télapó
Puttonyába minden jó,
De csak az kap aki jó!”

Már a Mikulást megelőző hetekben elkezdődik a 
készülődés az óvodában.

Verseket, dalokat tanulunk a gyerekekkel, többféle 
képpen rajzoljuk, festjük, ragasztjuk a különböző mikulás 
formákat.

A Mikulás mindenki jótevője és a gyerekek kedvence. 
A csöppségek már az első sötét és hideg este  után el-
kezdték visszaszámolni a napokat. Mire eljött a nagy nap 
teljesen felkészültek az óvodások.

A Kincses Sziget Óvoda pici kincsei csillogó szemekkel, 
nagy izgalommal, kicsit félve, de nagy örömmel várták a 
nagyszakállú érkezését.  Amikor meghallották a Mikulás 
csengőjét, a csendes beszélgetések, apró morajok véget 
értek. Mindenki pisszenés nélkül várta, hogy végre meg-
érkezzen.

Ünneplőbe öltözve sok-sok verssel, énekkel köszöntöt-
ték a Mikulás bácsit, aki a szülők által összeállított cso-
maggal ajándékozta meg a gyerekeket. A legtöbb gyerek 
olyan bátor volt, hogy egyedül is verselt vagy énekelt a 
rég várt vendégnek.
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E G Y H Á Z I  H Í R E K

Alexandriai Szent Katalin
Házi Segítségnyújtó Szolgálat

A Katolikus Egyház az elmúlt ezer évben sokféle mó-
don biztosította a keresztény embereket, hogy hűséges a 
Jézus Krisztus által tanított Isten igazságok megélésében 
és továbbadásában. Már az első keresztények idejében 
diakónusokat választottak, akik az igehirdetés mellett el-
látták az asztal és a közösség szolgálatát. Innen indul az 
egyház tevékeny szociális jelenléte a társadalomban, s 
attól az irgalmas szamaritánusi példabeszédből, melyet a  
Messiás mondott el az ő tanítványainak.  Az egyház min-
den korban igyekezett jelen lenni a társadalomban. Ok-
tatási tevékenysége révén, amit először a kolostorokban 
végeztek, majd a különféle egyházi fenntartású iskolák-
ban a szerzetes rendek és nővérek, arra törekedtek, hogy 

Mi van a szívetekben Emberek?
Karácsony van. Békességgel és emberséggel telnek 

meg az emberi szívek. A mai este szívünk csordultig teli 
örömmel, mert Isten meglátogatta az Ő népét. Beteljese-
dett a próféták jövendölése. Isten elküldte fiát, aki emberré 
lett, hogy a sötétségből világosságba elvezesse embertár-
sait.  Ezen az éjszakán szívesen énekeljük Izaiás próféta 
szavaival: „Velünk az Isten!” S ez ad számunkra bátorsá-
got, biztonságot, erőt, az előttünk lévő feladatokra és hely-
zetekre. Már nincs mitől félnünk, mert Velünk az Isten! 

A Mikulást  legenda veszi körül, ami titokzatossá teszi, 
a gyerekek minden cselekedetéről tud, ajándékot hoz. 
Éppen ezért nagy izgalommal várják a kicsik, hogy mikor 
pillanthatják meg végre.

Meddig hisznek a gyerekek a Mikulásban? És mi van 
akkor, amikor már nem? Mikor mondjuk meg nekik, hogy 
ez az egész nem is igaz, megmondjuk-e egyáltalán?

A szakemberek többsége  szerint a Mikulásban való hit 
jót tesz a gyerekek morális fejlődésének, a jó és a rossz 
közötti különbségtételre neveli őket. A kicsik számára a 
mese elengedhetetlen szellemi táplálék az érzelmek, a 
fantáziájuk fejlődéséhez. A kutatások azt mutatják, hogy 
átlagosan 7,2 éves korban kezdünk el kételkedni a Miku-
lás létezésében. Szemfülesebb gyermekeknek feltűnnek 
bizonyos dolgok (Télapó árulkodó sportcipője, hangja, 
alakja stb.). De ameddig csak lehet hagyjuk meg a ki-
csiket abban a tudatban, hogy létezik a Mikulás. Amikor 
pedig rájön, szépen lassan el is fogadja, de a korábbi ha-
gyományokat feltétlenül őrizzük meg.

Hiszen a gyermek lelkének szüksége van a csodára, 
hogy létezzen a Mikulás, karácsonykor csöngesse-
nek az angyalkák stb. Ilyenkor mi felnőttek- az aján-
dékozás izgalmával - talán saját gyermekkorunkat is 
újra élhetjük egy kicsit.

Lipéczné Iván Katalin óvodavezető

Pedig néhány héttel ezelőtt még a propaganda média-
gépezet minden fórumán és csatornáján azt hangoztatta: 
Féljetek emberek, mert a Maja naptár szerint jön a vi-
lágvége. S a média képes mindent „megetetni” a hiszé-
keny emberekkel. A kórházban egy férfi megkérdezte, 
hogy mit mondjon a feleségének, mert állandóan azzal 
piszkálja, hogy a maja naptár szerint jön a világvége. Én 
csak annyit mondtam neki, mondja azt, hogy a görög atya 
naptárát XIII. Gergely pápa szerkesztette és abban van 
december 22, s van benne december 25, sőt van decem-
ber 31 és lesz 2013 is. Erre teljesen megnyugodott. De 
Emberek, miért is Féltetek, hogy eljöhet a világ vége?  
Mitől féltek emberek? Mi nyomja a lelketeket? Mi történik 
a világ végén? Elkövetkezik Jézus Második és dicsősé-
ges eljövetele. S Ítéletet tart minden ember felett.  Félünk 
a nyilvánosságtól? Félünk, hogy kitudódnak rejtett dolga-
ink? Félünk, hogy számot kell adnunk életünkről? 

A keresztény ember születésétől kezdve keresztsége 
óta arra készül, hogy Találkozzon az Istennel. Amikor 
megkeresztelkedik találkozik az Istennel. Amikor bérmá-
láshoz járultunk akkor is Istennel találkoztunk. Amikor 
először részesültünk az eucharisztia titkában akkor is Is-
tennel találkoztunk. Majd letérdepeltünk és bevallottuk a 
magunk, gyarló módján bűneinket. Aztán fiatalként elvit-
tük életünk párját és Isten áldását kértük életünkre. Újra 
találkoztunk az Istennel. Majd amikor jött egy betegség 
akkor pedig kértünk a gyógyító Isten jelenlétét. Életünk 
tele van alkalmakkal, amikor Találkozunk az Istennel. S 
arra törekszünk, hogy halálunk után eljussunk az örök 
életre. Ahol hitünk szerint Istennel fogunk találkozni.
Akkor miért is félt a keresztény ember? 
Emberek Karácsony van! 

Legyen dicsőség menyben az Istennek és 
békesség itt Sajóvámoson és a föld bármely 
pontján minden jóakaratú embernek!
Vass Albert szavaival  kívánok mindenkinek áldott békés 
karácsonyt:

Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek, 

hogy emberek lehessetek!

Tótszegi István görög katolikus paróchus

* * *
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SPORT

Házi segítségnyújtás a
Gondoskodás Református

Szeretetszolgálat keretén belül.
Már több mint 3 éve működik házi segítség nyújtás 

Sajóvámoson. Jelenleg több szolgáltató dolgozik ezen a 
területen. A Református Egyház keretei között az ellátás 
2012. január 1-től van jelen. A segítségnyújtást 6 főállású, 
1 részmunkaidős, és 4 fő társadalmi gondozó végzi. A 
főállású gondozók közül 1 fő csoportvezetői feladatokat 
is ellát(koordinálja a csoport munkáját).

Ez a gondozói létszám pillanatnyilag, mint egy 70 fő 
ellátását végzi. Feladataik közé tartozik a személyi-, és 
környezeti higiénie megtartásában való közreműködés, 
szükség esetén a napi egyszeri meleg ételhez jutás se-
gítése, egészségi állapot megtartásában, esetleg fejlesz-
tésében való közreműködés. (Gyógyszerek felíratása, 
kiváltása, szükséges beutalók háziorvostól való kikérése) 
társadalmi elszigetelődés megelőzése, lelki egyensúly 
megtartásának segítése.

Ezen kívül segítjük, esetleg lebonyolítjuk a napi bevá-
sárlásokat, postás-, önkormányzati ügyintézést.

A törvény szerint egy főállású gondozó 9 főt láthat el 
egy nap folyamán. A napi 8 óra munkaidőbe közlekedési 
idővel kell, hogy beleférjen a gondozás.

A Szeretetszolgálat fontosnak tartja, hogy a Református 
Egyház szemléletének megfelelően történjen a gondozás.

Egyházi hovatartozástól függetlenül minden rászoru-
lót szeretettel fogadunk és látunk el. Ezúton szeretnénk 
megköszönni áldozatos munkáját a Gondoskodás Re-
formátus Szeretetszolgálat fenntartójának, a Miskolc-
Hejőcsabai Református Gyülekezetnek Jobbágy Bertalan 
lelkipásztornak és feleségének, valamint Szabó Zoltán 
sajóvámosi lelkipásztornak és feleségének, akik nélkül 
nem valósulhatott volna meg az egyház keretein belül az 
ellátás, mind a gondozottak nevében és a gondozók ne-
vében egyaránt.

Kissné Viktor Éva

Jól szerepeltek a labdarúgócsapataink
Véget ért a 2012/2013. évi labdarúgó-bajnokság őszi 

szezonja, melyben csapataink remek eredmények-
kel öregbítették községünk hírnevét. A sajóvámosi, 
sajópálfalai és sajókeresztúri fiatalokból álló, U19 – es 
korosztályú ifjúsági csapatunk, Lukács Gábor irányításá-
val, a lejátszott 15 mérkőzés után, a 8. helyről várhatja a 
bajnokság tavaszi folytatását. Nehezen indult a bajnok-
ság, mert a szezon előtt kevesen voltak a focizni vágyó 
gyerekek, de a bajnokság kezdetére a létszám-problé-
mák megoldódtak, így már csak 1-2 sportorvosi igazolás 
hiánya okozott némi problémát egy rövid ideig. A szük-
séges létszám elérése után viszont tisztességgel helyt-
álltak a gyerekek, 4-5 erősebb csapat ellen elszenvedett 
vereség mellett sikerült szorgalmasan gyűjtögetni a pon-
tokat és végül 6 győzelemmel és 3 döntetlennel zárni az 
őszi mérkőzéseket. Ettől is jobb eredményeket ért el a 
felnőtt csapat. A nyár folyamán az erős vámosi maghoz 
és az erre a szezonra is vámosi szerelést öltő „idegen” 
játékosok mellé – egy két távozó helyére - csatlakoztak 
olyan meghatározó játékosok akiknek érkeztével már ak-
kor látható volt, hogy a csapat jelentősen megerősödött 
és szép eredményeket érhet majd el a bajnokságban. 
Érdemes megemlíteni, hogy a felnőtt csapatban is sze-
repel sajókersztúri játékos – aki éppen a sajóvámosi ifi 
csapatból került a felnőttek közé – csakúgy, mint arnóti 
fiatalemberek is. Sajnos az évek során sok környékbe-
li településen szűnt meg a helyi labdarúgócsapat, mára 
csak a Szirmabesenyő – Sajóvámos – Sajósenye ten-
gely maradt ebben a térségben. Ami örömteli, hogy ezen 
labdarúgócsapat nélküli településekről érkező játékosok 
jól érzik magukat községünkben és szívesen játszanak 
sajóvámosi színekben.

a krisztusi evangélium szellemében nevelje és oktassa a 
felnövekvő nemzedéket. Az oktatási tevékenység mellett 
létrejöttek olyan szerzetes közösségek, akik a szociális 
terület egy-egy feladatára koncentráltak. Így jöttek létre 
a betegápoló rendek, az ispotályok, majd a szociális háló 
különféle eleminek megjelenésével és az intézményesí-
tett szociális rendszer elindulásával az egyház is kivette   
részét a rászoruló emberek megsegítésével. A rendszer-
váltás után az egyház az oktatási intézményi hálózatot 
építette újjá, majd a néhány évvel ezelőtt a szociális  terü-
leten is igyekszik segíteni a szükséget szenvedőnek. 

 Sajóvámoson az Alexandriai Szent Katalin Házi 
Segítségnyújtó Szolgálat a Sajóvámosi görög katoli-
kus egyházközség fenntartásában jött létre. A Szolgálat 
2011 novemberében alakult. A miskolci apostoli exarchá-
tus püspöke Dr. Orosz Atanáz püspök jóváhagyásával, 
majd az illetékes BAZ Megyei Kormányhivatal működési 
engedélyével. A működési engedély jelenleg házi segít-
ségnyújtásra terjed ki. Három településen Sajóvámos, 
Sajósenye, Sajópálfala  területén, 36 idős embert látunk 
el,  5 főállású szakképzett szociális gondozóval napi szinten. 

A gondozóink és a gondozottaink mindannyian keresz-
tény szellemiségben ökumenikus vallási megközelítéssel 
végzik áldozatos tevékenységüket.  A leghidegebb télben 
és a legmelegebb nyári napokon is ugyanazzal a szere-
tettel és törődéssel látogattuk gondozottjainkat.  

Ahogyan Jézus tanítja az Evangéliumban: „Éheztem 
ennem adtatok, szomjaztam innom adtatok, beteg voltam 
meglátogattatok.”  Ezzel a szeretettel készülünk továbbra 
is jelen lenni a gondozottjaink életében.

Tótszegi István paróchus

Folytatás a következő oldalon
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A bajnokság elején rögtön három nehéz ellenfél ellen 
játszottunk, akik ellen olykor jobb teljesítményt is nyújtot-
tunk, de ez eredményekben nem igazán mutatkozott meg. 
Aztán az idő múlásával egyre jobb lett a csapategység, 
a közösség, egyre jobban csapattá ért a társaság ami a 
kellő lelkesedéssel párosulva gyakran szép játékkal és jó 
eredményekkel örvendeztette meg az egyre lelkesebbé 
váló szurkolóinkat. Az egész éves javuló teljesítmény és 
a szezon végén mutatott forma végül azt eredményezte, 
hogy csapatunk a legkevesebb gólt kapva és a második 
legtöbb gólt rúgva, a 2. helyről várhatja a bajnokság ta-
vaszi folytatását.

Játékosok és a vezetők egyöntetűen reméljük, hogy a 
jó forma kitart majd a tavaszi szezonban is és a bajnok-
ság végén sikerül érmet szereznie a csapatnak.

Bízva a jó folytatásban és a minél több sajóvámosi 
fiatal csatlakozásában, köszönjük az Önkormányzat, 
a sportkör tagjai és szurkolói, a sportbarátok és egyéb 
támogatóink egész éves segítségét, támogatását és kí-
vánunk mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet! 

Takács Gábor Sajóvámosi SK. elnök    

KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓ
Astley, Jan: Varázslatos karácsonyi mesék
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő: Petikönyv, Megmondalak
Bartos Erika: Bogyó és babóca karácsonya
Bogos Zsuzsanna: Fejedelmi lakomák: régi magyar étkek
Byrne, Rhonda: A varázslat
Byron, George Gordon: Childe Harold zarándokútja: verses 
regény
Kertész Ákos: Még a kapanyél is elsülhet: történelmi regény
Nordqvist, Sven: Pettson sátorozik
Radvány Zsuzsa: Karácsonyi angyalok: mondókák
Roberts, Nora: Karácsonyra szeretettel, Halálos ünnep
Rostand, Edmond: Cyrano de Bergerac
Scarry, Richard: Tesz-vesz Város karácsonya
Seligman, Martin: Amin változtathatsz .. és amin nem
Szalai Vivien: Magyar börtönpokol
Szávai Géza: Láss csodát! : a rajzban gondolkodó gyermek
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