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Kedves Várostársak!
Decemberben, az év végén, szokásosan számot vetünk. 
Magunkkal, magunkban és közösen is. A munkában, otthon és 
minden területen. Szeretném most a város eseményeit, az el-
végzett feladatokat csokorba szedve Önök elé tárni, világosan 
beszámolni az elvégzett munkáról úgy, ahogyan tavaly ilyenkor 
is tettem és szándékaim szerint a jövőben is teszem évről évre. 

Őszintén, egyenesen.

Három csoportra bontom a 
tevékenységeket: a megvalósult, 
a folyamatban lévő és a tervezés 
alatt álló egységekre. Mit jelen-
tenek a kategóriák? Az első egy-
ségbe tartozóak már láthatóak és 
készen vannak a valóságban vagy 
a könyvelésben. A folyamatban 
lévő azt jelenti, hogy már kezd 
látszani egy-egy projekt vagy a 
konkrét tervek és a finanszírozás 
megoldott és a projekt rövidesen 
útnak indul. A tervezés alatt ál-
lóban is sok idő és energia van. 
Ez az a szint, ami a szándéknál 
sokkal több, de a pályázatok vagy 
tárgyalások további menetétől 
függ az eredménye.

MEGVALÓSULTAK

Építések: az idén tavasszal ad-
tuk át véglegesen a városi óvoda 
és az uszoda melletti parkolókat 
összesen 700 négyzetméteren. 
Építettünk járdát – alatta csa-
padékvíz-elvezetést létrehozva 
– 110 méteren a Bolt utca és a 
József Attila utca között. Foly-
tatódott a Magyar Közút és a 
Colas kivitelezésében a tavaly 

500 méteren felújított Rákóczi 
út után a Táncsics, Bajcsy-Zsi-
linszky utcák teljes aszfaltozása. 
Így a lámpás kereszteződéstől 
egészen a pálinkafőzdéig új utat 
használhatunk, összesen 1800 
méteren. Beüzemeltük az „okos-
zebrát”, amely biztonságosabbá 
teszi az átkelést a főúton. Elké-
szítettük és átadtuk a belváros 
első, Szikszó második játszóte-
rét. Pályázati forrásból a zsidó 
temető legrégebbi, veszélyben 
lévő síremlékeit stabilizáltuk és 
archiváltuk. Telepítettünk fa-
házat a kertészetbe, befejeztük 

a Közösségi Ház kivitelezését, 
belső kerítését és udvarát. Át-
adtuk a gépészetileg megújult 
Karolai-kastély új szárnyát, va-
lamint épült egy új földút a pin-
cék között az autópálya felüljá-
rója irányában. Mindenszentek 
előtt öt napelemes kandelábert 
telepítettünk a temetőben. Az 
ünnepek közeledtével csomag-
átadó automatát telepítettünk 
a katolikus templom parkolója 
mellé, új díszkivilágítást kapott a 
Kassai-Miskolci és a Rákóczi út.

Vásárlások: A város ingatlanva-
gyonát 100 milliós nagyságrend-
ben növeltük: megvásároltuk a 
focipályát, az uszoda és a pálya 
közötti terület egy 9000 nm-es 

részét, a könyvtár épületét, amely 
eddig nem a város tulajdonában 
volt. Vásároltunk 8 hektár föld-
területet a tervezett lakóparkhoz 
és a város tulajdona most már a 
Bolt utcán a „volt KTSZ” épülete 
is, amelynek omlásveszélyes első 
egységét le is bontottuk. Helyére 
parkolót, mögé piacot tervezünk.

FOLYAMATBAN VANNAK

A jövő évben elkezdjük a bel-
területi csapadékvíz-elvezetés 
javítását. Városunk egészét 
érinti a probléma, így először a 
terveket készítettük el, amelyek 
alapján 2022-ben a legmélyebb 
részeken (Liszt Ferenc, Dózsa 
György utcák és környékük) 
indulunk. Tervezzük a város 
belterületi kerékpárútját, ame-
lyet a Magyar Közúttal közösen 
valósítunk meg. Szintén sikeres 
pályázat eredménye lesz egy új 
kültéri kondipark a Temesvári 
utcán. Készül a sportcsarnok 
küzdőterét megfelező térelvá-
lasztó függöny az iskolai testne-
velés órák megkönnyítése érde-
kében. Belterületi útpályázaton a 
Kazinczy utca és a Miskolci utca 
bérházak előtti szakasza is új 

burkolatot kap jövőre. A „nagy”, 
ipari parkhoz kapcsolódó beru-
házások is indulnak, elindultak 
a vízvezeték-rekonstrukció, 
villamosenergia-fejlesztés és új 
szennyvíztisztítók építése ál-
tal. Összesen mintegy 20 Mrd 
Ft értékben nyertünk forrást, 
amelyből 5 Mrd Ft a város bel-
területén valósul meg, a többi 
az iparipark-fejlesztés része.  
Komoly siker ez a kormányzat 
és a minisztériumokkal történő 
szakmai együttműködésben, és 
közös eredmény az országgyű-
lési képviselő támogató munká-
jával. A városi kamerarendszer 
fejlesztéséhez öt új kamerát és 
a rögzítést biztosító informati-
kai hátteret már be is szereztük, 
jövőre kiépítjük. Folytatódik a 
kandeláberek telepítése is a te-
metőben.

TERVEZÉS ALATT

Tárgyalásokat folytatunk arról, 
hogy a régi orvosi rendelő is 

megújuljon, amelyben partnerek 
az ingatlanban többségi tulajdo-
ni hányaddal bíró háziorvosok és 
fogorvosok is. Előkészítés alatt 
van egy óvoda- illetve bölcsőde-
épületfejlesztési pályázat. Bízom 
benne, hogy sikeresek leszünk és 
új szárnnyal, szárnyakkal bővül-
het a városi óvoda. Dolgozunk 
a város közvilágításának kor-
szerűsítésén és szeretnénk, ha a 
jövőben egy új „bringapálya” is 
épülne a fiatalok számára.

A FENTIEKEN TÚL

A városfejlesztési kérdéseken 
túl a városüzemeltetés és a vá-
rosi közösségi élet is működött. 
A teljesség igénye nélkül: az idén 
volt Szikszón fekvenyomó orszá-
gos diákolimpiai döntő, szellemi 
diákolimpia, Spongyabob tábor 
és 50 szikszó gyermek ingyenes 
nyaralása a Balatonon a Gyerek-
esély pályázatnak köszönhető-
en. Szerveztünk koncerteket, 
humor estet, EB-kivetítést, nyári 
színházi előadásokat, könyvbe-
mutatókat…

AMI HIÁNYZIK

A személyes találkozások, a Ci-
vil Tanács igazi működésének 
megkezdése, a civil kapcsolatok 
kiteljesítése. Nagyon szeretném, 
ha jövőre már szabadon talál-
kozhatnánk és szervezhetnénk 
programokat az időseinknek és 
a köznevelési intézményekben 
tanuló óvodás és iskoláskorú 
gyermekeinknek is…

KÖSZÖNET

Nehéz felsorolni, mennyi pályá-
zat, projekt és munka fut pár-
huzamosan. Koordinálásukhoz 
külön szakembergárda nem 

áll rendelkezésre, így a feladat 
a hivatalra marad elsősorban. 
Köszönöm az ott dolgozóknak, 
a jegyző asszonynak a hozzáál-
lást és köszönöm a bizottságok 
és a képviselő-testület konstruk-
tív munkáját. Egy évvel ezelőtt 
írtam arról a csapatszellemről, 
ami a testületet jellemzi. A szel-
lemiség maradt, a segítség és a 
kitartás is, köszönöm.

Az egész éves városi működést 
köszönöm a városi óvoda, a szo-
ciális szolgáltató, a Sixo Tender, 
az uszoda, sportcsarnok, inku-
bátorház dolgozóinak. Köszö-

nettel tartozom Szikszó többi 
intézményének: a köznevelési, 
egészségügyi, idősellátási terü-
leten dolgozóknak is.

Töltsék az ünnepeket szeret-
teikkel, beszélgessenek, pihen-
jenek, érezzék jól magukat csa-
ládjuk, barátaik, szomszédjaik, 
ismerőseik körében!

Meghitt, szép, nyugodt ünne-
pet kívánok!

Sváb Antal, polgármester

„...tavasszal adtuk át véglegesen a városi óvoda és az uszoda melletti parkolókat, összesen 700 négyzetméteren.” „...befejeztük a Közösségi Ház kivitelezését, belső kerítését és udvarát.”
„...csomag átadó automatát telepítettünk 
a katolikus templom parkolója mellé...”

„Folytatódott ... a Táncsics, Bajcsy-Zsilinszky utcák teljes aszfaltozása. Így a lámpás ke-
reszteződéstől egészen a pálinkafőzdéig új utat használhatunk, összesen 1800 méteren.”

„Mindenszentek előtt öt napelemes
kandelábert telepítettünk a temetőben.”

„Építettünk járdát – alatta csapadékvíz-el-
vezetést létrehozva – 110 méteren a Bolt 
utca és a József Attila utca között.”

„Beüzemeltük az ‚okoszebrát’, amely biztonságosabbá teszi az átkelést a főúton.”

„Elkészítettük és átadtuk a belváros első, Szikszó második játszóterét.”
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A hit ereje
Amikor Máriához eljött Gábor arkangyal, egyedül a hite volt az, 
amire minden kétsége közepette támaszkodhatott. Mert hogy 
kétségei biztosan neki is voltak. Erről tanúskodik kérdése is: 
„Hogyan lehetséges ez?”

Örömmel és Isten erejében bi-
zakodva mondott igent a meg-
hívásra. Aztán, mikor az angyal 
távozott, akkor kellett szembe-
sülnie a hétköznapi, de mégis 
igazán megrendítő kérdésekkel: 
hogyan fogja elmondani József-
nek? Hogy fog megállni a szülei 
előtt? Mit fognak szólni a szom-
szédok, barátok? Hogyan fogják 
felnevelni a csöppséget? Minde-
zek fontos kérdések voltak, amit 
hirtelen lelkesedésében nem is 
gondolt végig. A jelenés elmúltá-
val pedig maradt a tény, ezekkel 
meg kell birkóznia! És hogy mi 
adott Má riá nak erőt ahhoz, hogy 
oda merjen állni jegyese, a család 
és a külvilág elé? Miből merített 
bátorságot, hogy neki merjen 
indulni a csodának? Egyedül a 
HIT!

Közeledik a karácsony, az az 
ünnep, melyben mi is erőt és 

támaszt nyerhetünk az év többi 
napjára. Mi is szembesülünk a 
csodával, ebben a pár napban a 
család békéjében, a jobb odafi-
gyelésben, a tapintat komolyabb 
megélésében mi is átélhetjük, 
milyen nagy dolgokat bízott ránk 
az Isten. De ezután a mi életünk-
ben is jön a folytatás, az ünne-
pek elmúlnak, és szembesülünk 
hétköznapjaink kemény, sokszor 
húsbavágó kérdéseivel, melye-
ket mindenki hosszasan tudna 
sorolni. És hogy mi adhat erőt 
ahhoz, hogy ne megfutamod-
junk, ne megijedjünk a kihívá-
sok közepette, hanem fel tudjuk 
vállalni azokat? Ugyanaz, mint 
annak idején Máriának: a HIT. 
A hit, mely a betlehemi jászolból, 
annak csodájából forrásozik, és 
ami az igazi támaszt adja.

Ahhoz, hogy a mi számunk-
ra is valósággá váljék Máriának 
nem csak az öröme, hanem a 

nehézségek közepette helytállá-
sa is, hittel kell megélnünk ezt a 
pár napot. Karácsony nem csak 
a hit próbája, de megerősítője és 
alapja is egyben. Rácsodálkozva 
Isten üdvözítő tervére, hogy ilyen 
módon munkálta gondviselését, 
és hogy abban a betlehemi kis-
dedben Ő maga jött el közénk, 
hogy majd húsvétkor megvált-
son minket. „Minden lehetséges 
annak, aki hisz”. Váljon Krisztus 

szava karácsonykor is valóság-
gá számunkra, álljunk meg igaz 
hittel a barlang szelíd fényében 
fürödve, közel engedve magunk-
hoz Krisztust, a hit Krisztusát. 
Hogy amikor minket is körül-
vesznek a nehéz kérdések, a hit 
alapján állva nekünk is lehet-
séges legyen minden, mert mi 
tudjuk, Kinek hittünk!

Áldott karácsonyt!
Béres Gábor parókus

„És az Úr angyala megjelent nekik, és...

...körülragyogta őket 
az Úr dicsősége! Luk 2,9.

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 
és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és e 
világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a 
világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy 
Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjele-
nését.” Tit 2,11–13.

A karácsonyt kisgyermek ko-
romban a fények tették kará-
csonnyá. Ott volt ez a ragyogás 
az édesanyámtól hallott karácso-
nyi történetben, amit a Lukács 
evangéliuma ír. Fény az éjsza-
kában – a betlehemi pásztorok 
felett megnyílik az ég, és a földi 
élet megszokott jelenségei közé: 
jön az Úr dicsősége, és körülvette 

őket! Ott volt e fény a feldíszített 
karácsonyfán, a gyertyák, a díszek 
csillogásában.

Az apostol elragadtatott han-
gon kiált: „Megjelent az Isten 
üdvözítő kegyelme minden em-
bernek!”

Az evangélista a villám fé-
nyéhez hasonlítja a Krisz-
tus-eseményt: „Mint a villámlás 

napkeleten támad, de ellátszik 
napnyugatig, ilyen az Emberfiá-
nak a megjelenése.” Mát 24,27.

Ezen a karácsonyon is annyi 
a dolgunk, bejelentsük, közzéte-
gyük, hogy mindenki hallhassa: 
Krisztus megszületett! Lelki sze-
meivel mindenki lássa meg, hogy 
Isten fénye, ragyogása, dicsősége 
jött be a világba! A betlehemi 
pásztorokat körülvette az Úr di-
csősége, minket is körülragyog ez 
a fény. De igaza van a költőnek, 
aki évtizedeken át az életet és 
örömöt Isten nélkül kereste, sőt 
habzsolta, hajszolta, amíg végül 
eljutott oda: „És megvakultak / hiú 
szemeim. Meghalt ifjúságom, / De 
őt, a fényest, nagyszerűt, /  mind-
örökre látom.” (Ady Endre: Az Úr 
érkezése).

Helyénvaló, ha megvakulnak 
hiú szemeink! A nagyralátó sze-
mek, a mások hibáira élesített sze-
mek, a szerzésre, a teljesítményre 
pillantó szemek. Egy csöndes, 
belső munka, amikor a betlehe-

mi éjszaka fényéből táplálkozunk. 
Egészen a születésig kell vissza-
mennünk! Az igazi születésig, 
ahol az Istenember született.

A világ fényei ma minden kép-
zeletet felülmúlnak.

Ezek a villódzó fények elkáp-
ráztatnak, de irányt nem mu-
tatnak. Hát ezért boldog ember, 
akinek megvakultak hiú szemei, 
hogy őt, a fényest, a nagyszerűt, 
mindörökre lássa.

A másik evangéliumban, a 
napkeleti bölcsek is égi fényt 
láttak. Amikor a bölcsek látták 
a fényes csillagot, az egészen Jé-
zushoz vezette őket! „Megjelent az 
Isten üdvözítő kegyelme minden 
embernek, ami arra nevel minket, 
hogy megtagadva a hitetlenséget 
és a világ kívánságait...”

Tagadjuk meg a hitetlenséget, 
sok van bennünk. Úgy féltjük ma-
gunkat a holnaptól, mintha már 

többször éhen haltunk volna. 
Vagy a másik embertársunktól 
úgy szorongunk, mintha az hét-
fejű sárkány lenne. Megtagadva 
a hitetlenséget más emberré lesz 
mindenki! Már nem e világ vil-
lódzó és kápráztató fényeit látja, 
hanem a lelki vezércsillagot. Az 
ilyen ember elkezd mértékle-
tesen, igazán és szentül élni. A 
hitetlenség, az Isten nélküliség 
megtagadása fontos! És akkor 
csak úgy magától megoldódnak 
a feladatok! A bölcsek engednek 
a csillag üzenetének, alárendelik 
magukat az égi üzenetnek, és 
eljutnak Jézusig! A pásztorok 
hisznek az angyali kar énekének, 
és elindulnak, megtalálják a be-
pólyált kisgyermeket feküdni a 
jászolban! Eljutottak Jézusig!

Emberek a megvalósítás útján! 
Ma is mindenki eljuthat Jézushoz! 
Hittel hirdetem, aki az engedel-

messég útjára lép és hozzáfog a 
megvalósításhoz az eljut Jézus-
hoz! Az ezer mérföldes út is egy 
lépéssel kezdődik!

Hány embert betegít meg lelki-
leg, ha üres az élete, nincs benne 
szolgálat, másokért élés! Jézus 
arra tanít ma is, hogy csak az lehet 
boldog aki másokért is él. Ezt hív-
ják szeretetnek, és ez az egyetlen 
dolog, ami megmarad belőlünk. 
A szeretet a megmaradó dolgok 
közül is a legnagyobb. Most azért 
megmarad a hit, remény, szeretet, 
e három, ezek közül pedig legna-
gyobb a szeretet. Ezt őrizzük meg 
a hazatért szeretteinkből is, és ró-
lunk is ez fog megmaradni más 
emberek szívében.

Az angyalok szavában ez így 
kerül összefoglalásra: „Dicsőség 
magasságban Istennek és e földön 
békesség a jóakaratú embereknek.”

Csomós Jánosné lelkész

Nézz az ég felé!
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes ki-
rály idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 
és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? 
Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy 
imádjuk őt.” (Mt 2,2).

Egy torony felújításánál a kö-
vetkező tábla figyelmeztette a 
járókelőket: Vigyázat, a magas-
ban dolgoznak! Akik kitették ezt 
a feliratot, talán nem is tudták, 
hogy a torony felújításon túl 
mekkora isteni igazságot hir-
dettek azzal a táblával.

Bizony az első karácsonykor 
is dolgoztak a magasban, hiszen 
különös csillag ragyogott akkor 
az égen, amely mutatta Jézus 
születésének a helyét. Mégis azt 
olvassuk a Bibliában, hogy csak 
a napkeleti bölcsek vették észre 
és követték Jézus csillagát. Vajon 
miért? Hiszen olyan sokan szere-
peltek még a karácsonyi történet-
ben: Augusztus császár, Heródes 
király, írástudók, pásztorok... A 
válasz egyszerű. Azért, mert csak 
a betlehemi bölcsek néztek fölfe-
lé, csak őket érdekelte mit látnak 
az égen. A többi ember azonban 
mással volt elfoglalva. Augusztus 
császár talán csak a birodalmá-

val volt elfoglalva, Heródes Jézus 
„eltávolításával” foglalkozott, az 
írástudók saját tudományukkal 
törődtek, a pásztorokat a nyájuk 
kötötte le.

Életünk, ünnepeink legna-
gyobb nyomorúsága, hogy elfe-
lejtünk fölfelé nézni, megfeled-

kezünk Jézusról, Istenről. Hiszen 
manapság is olyan sok minden 
lefoglal minket. Olyanok va-
gyunk, mint Augusztus császár, 
csak saját életünkkel, a mi kis 
birodalmunkkal foglalkozunk. A 
világ olyan, mint Heródes király, 
Jézust el akarja távolítani az élet-
ből, ünnepből. Bár jóllehet kell a 
világnak karácsonyfa, ajándék, 
csillogás, ünnepi étel, de Jézus 
nem kell.

Pedig karácsony Jézus születé-
sének az ünnepe. A fölfelé nézés 
ünnepe, amikor földi rohaná-
sunk, elfoglaltságunk közepette 
megállít az Isten, hogy egy pár 
napon át felemeljük lélekben 
tekintetünket. Istenre nézzünk, 

hogy túllássunk gondon, bánaton, 
megpróbáltatáson, bizonytalan-
ságon, s meglássuk az Ő igazi 
szeretetét. Hiszen „úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” 
(Jn 3,16). S ahol megtapasztalják 
Isten szeretetét, ott tudják igazán 
egymást szeretni az emberek. Ott 
tudnak a másiknak megbocsáta-
ni, örömet okozni, s egymást Isten 
ajándékának tekinteni. Isten arra 
tanít bennünket, hogy lássunk túl 
a földi ünneplésen, a földi kará-
csonyon, s keressük meg Jézust, 
mint a napkeleti bölcsek.

Áldott karácsonyt kívánok 
minden jóakaratú embernek!

Szarvas István 
esperes, plébános

Szertartások 
a görögkatolikus 
templomban
DEC. 22. | SZERDA
6:00 Roráte Szent Liturgia
DEC. 24. | PÉNTEK
23:00 Nagy esti zsolozsma
23:45 Kántálás
24:00 Éjféli Szent Liturgia
DEC. 25. | SZOMBAT
9:00 Szent Liturgia
9:55 Karácsonyi műsor
DEC. 26. | VASÁRNAP
9:00 Szent Liturgia
17:00 Vecsernye
DEC. 27. | HÉTFŐ
9:00 Szent Liturgia, Hramotás 
megemlékezés elhunytjainkról
DEC. 31. | PÉNTEK
17:00 Óévzáró hálaadó Szent 
Liturgia
JAN. 1. | SZOMBAT
17:00 Újévi Szent Liturgia
JAN. 2. | VASÁRNAP
8:00 Utrenye
9:00 Szent Liturgia
17:00 Vecsernye
JAN. 6. | CSÜTÖRTÖK
17:00 Szent Liturgia, 
ünnepélyes vízszentelés

Szentmisék 
a római katolikus 
templomban
DEC. 24. | PÉNTEK
23:15 Pásztorjáték
24:00 Szentmise
DEC. 25. | SZOMBAT
10:00 Szentmise
DEC. 26. | VASÁRNAP
10:00 Szentmise
DEC. 31. | PÉNTEK
17:00 Év végi hálaadás
JAN. 1. | SZOMBAT
10:00 Szentmise

Istentiszteletek 
a református 
templomban
DEC. 19. | VASÁRNAP
10:00 Vasárnapi Istentisztelet
DEC. 22. | SZERDA
17:00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 23. | CSÜTÖRTÖK
17:00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 24. | PÉNTEK
17:00  Szentesti Istentisztelet 

gyerekműsorral
DEC. 25. | SZOMBAT
10:00  Karácsonyi Istentisztelet, 

Úrvacsora
DEC. 26. | VASÁRNAP
10:00 Karácsonyi Istentisztelet
DEC. 31. | PÉNTEK
17:00  Óesztendei Istentisztelet
JAN. 1. | SZOMBAT
10:00  Újévi Istentisztelet
JAN. 2. | VASÁRNAP
10:00 Vasárnapi Istentisztelet



6 | Iskola
VIII. évfolyam 6. szám | 2021. | december

Programok | 7
VIII. évfolyam 6. szám | 2021. | december

Erasmus pályázat
Iskolánk megnyert egy kétéves nemzetközi Erasmus + pályázatot, 
melynek a Joint Environmental Training címet adtuk, hiszen a témája 
a fenntartható és környezettudatos életmód kialakítása. Négy ország 
középiskolás diákjai és tanárai dolgoznak benne együtt: Horvátország 
(Split), Franciaország (Rumilly), Olaszország (Foligno) és Magyaror-
szág (Szikszó).

Az első nemzetközi találkozó a csodálatos horvát városban, Split-
ben volt. Iskolánkat öt diák (Tóth Panna 10. A, Szalkó Boglárka 10. A, 
Viszlai Kitti 10. A, Seer Patrik 9. A, Csollák Zoárd 8. A) és kísérőta-
náraik (Nyitrainé Jurácsik Antónia, Pohubi József és Varga Krisztián) 
képviselték.

A Kárpát-medencei hadtörténeti gyermekrajzpályázaton, melyet 
„Szent László nyomában”címmel írtak ki, Schubert Sára 5. a osz-
tályos tanulónk Bronzceruza díjat kapott.

Emléklapot kapott még: Fajkuczius Polett 5. a, Fazekas Regina 
5. a, Kléri Fruzsina 5. a, Kristóf Lili 5. a, Lenkei Liliána 5.a, Tóth 
Zalán Sándor 6. a.

Az alkotásokból kiállítás nyílt Székesfehérváron, a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezeténél.

Sok szeretettel gratulálunk!

Édes anyanyelvünk
Október 15–17-ig került meg-
rendezésre 49. alkalommal az 
,,Édes anyanyelvünk” nyelv-
használati verseny országos, 
Kárpát-medencei döntője.

A verseny egy írásbeli és egy 
szóbeli fordulóból áll. Az első 
napon egy feladatlapot kellett 
kitöltenünk, ami felmérte nyelvi 
tudásunkat és műveltségünket. 
A második napon a felkészülő 
teremben megkaptuk a közpon-
tilag meghatározott négy téma 
címét, műfaját és a beszéd célkö-
zönségének megnevezését, majd 
a harminc perces felkészülést 
követően a bírálóbizottság és 
a hozzátartozók előtt minden 
versenyzőnek elő kellett adnia 
egy három perces szónoklatot 
az általa választott témával kap-
csolatban.

A megmérettetés utolsó nap-
ján került sor az eredményhir-
detésre. A Kazinczy-díj Ala-
pítvány a legjobban teljesítő 
diákokat pénzjutalomban ré-
szesíti, és megkapják a Sátor-
aljaújhely város által alapított 
,,Széphalom” emlékplakettet 
is. Ezen az éven szép eredmé-
nyeimnek köszönhetően én is a 

díjazott és kitüntetett verseny-
zők között voltam.

Számomra a nyelvhasználati 
verseny a fejlődni akarást és az 
anyanyelvünk szeretetét jelké-
pezi. Hatalmas örömmel töltött 
el, hogy olyan fiatalokkal talál-
kozhattam, akik igazán fontos-
nak tartják nyelvünk ápolását, 
az iránta való szeretet kibonta-
kozását és a nyelvhasználatunk 
fejlesztését. Olyan élményben le-
hetett részem, ami egész életem-
ben el fog kísérni, és az itt meg-
szerzett tudást és tapasztalatot 
a jövőben bárhol kamatoztatni 
tudom majd.

Tapasztó Anett 12.A

Állatbarát tevékenység a Szent Mártonban
Állateledelgyűjtési akció zajlott a 7. b osztály szervezésében. Mind-
három épületben voltak kihelyezett tárolók, melyben szépen gyűltek 
az adományok. Az iskola tanulói és dolgozói által összegyűjtött több 
mint egy mázsa kutyaeledelt szerdán átadtuk a Szikszói Állatbarát 
Alapítvány képviselőinek. Köszönet mindenkinek, aki felajánlásával 
hozzájárult, hogy a gazdátlan kutyusoknak is legyen karácsonyuk!

Advent – 2021
Az adventi időszak ebben az évben sem szű-
kölködött programokban. Négy héten át gyűlt 
össze a főtéren a város érdeklődő lakossága, 
hogy részese legyen a gyertyagyújtásoknak, 
amit a három történelmi egyház lelkészei vé-
geztek. A műsort színesítette a Vadméz és a 
Hajnalcsillag énekkar is.

Közben december 3–7-ig a tíz éves múltra 
visszatekintő Mikuláslak várta az apróságokat 
a Magyar-hegyi Borok Házában, ahová közel 
ötszáz gyermek látogatott el. A második gyer-
tyagyújtás után Zséda koncertet láthattunk a 
református templomban.

A harmadik gyertyagyújtás volt talán a leg-
emlékezetesebb, hiszen ekkor volt az élő betle-
hem, amit a Bethánia óvodás gyerekek szülei 
adtak elő, és ekkor volt az adventi vásár is. A 
tucatnyi faházban különféle érdekességeket, 
csemegéket, ajándékokat lehetett vásárolni. 
Volt itt karamella, sajt, horgolt kézimunkák, 
manók, faállatok, fonott termékek, bőrdísz-
művek, ízletes muffinok, gyöngyök, karkötők, 
cserépbabák, méz, foltvarrók, és még ki tudja 
mennyi érdekesség. Ekkor adtuk át a min-
denki karácsonyfáját, ami alatt a szikszói No-
vák József, intézményünk dolgozója énekelt. 
A negyedik gyertyagyújtás után már csak a 
karácsonyi koncert maradt az Inkubátorház-
ban, amit a Vadméz római katolikus kórus 
adott. Mire ezt az újságot a Kedves Olvasó a 
kezébe fogja, már túl vagyunk az adventen, és 
a karácsonyfákat díszítjük.

Gál Péter
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Szikszó Város Önkormányza-
ta olyan – az egyszerű LED-izzó 
cserén túlmutató – korszerűsíté-
si program indítását határozta el, 
mely egyrészt a fogyasztás jelen-
tős csökkentését, másrészt a szab-
ványos – s a lakossági igényeknek, 
„városhasználati szokásoknak” 
kiválóan megfelelő színvonalú – 
közvilágítás megvalósítását tűzte 
ki célul. A program koordinálá-
sával a polgármester Dr. Piskóti 
István alpolgármestert és Marjai 
Pált, a városüzemeltetési bizott-
ság vezetőjét bízta meg.

A képviselő-testület – korábbi 
határozatával – a korszerűsítési 
munkálatok megkezdése előtt – 
a későbbi hatékony pályáztatás, 
megvalósítás érdekében is szük-
séges szakmai tanulmányterv el-
készítésével – megbízta az MVM 
Émász Áramhálózati Kft.-t, mely 
elkészült, s a testület november 
29-i ülésén el is fogadta azt. A 
tanulmányterv készítői felé ki-
emelt elvárásokat fogalmaztunk 
meg, melyek figyelembevételre, 
beépítésre kerültek:
•  Az egyenletes megvilágítás ér-

dekében a belterületi utakon 
minden oszlopra kerüljön vi-
lágítótest.

•  A Pázmány Péter téren és a te-
ret határoló utcákon elhelyezett 
világítótestek rendelkezzenek 
vezeték nélküli távfelügyeleti 
rendszerrel vagy azok előké-
szítésével, hogy például ren-
dezvények esetén közvetlenül 
szabályozhatóak legyenek.

•  A Bolt, Táncsics Mihály, Beth-
len Gábor, II. Rákóczi Ferenc 
és a Malom út uszoda előtti 
részén a felszerelésre kerülő 
világítótestek – a jövőbeni vá-
rosfejlesztési tervekre is gon-
dolva – legyenek előkészítve a 
távfelügyeleti rendszerhez való 
kapcsolódásra.

•  A távfelügyeleti rendszerbe be-
vont lámpatestek kivételével az 
újonnan felszerelt lámpatestek 
legyenek alkalmasak autonóm 
visszaszabályozásra éjszaka 
23 óra és reggel 05 óra között 
70%-ra.

•  A templomok díszvilágítását 
megvalósító fényvetők is ren-
delkezzenek vezeték nélküli 
távfelügyeleti rendszerrel és 
ez a dísz- és közvilágítás be-
kapcsolásától éjszaka 24 óráig 
működjön, utána kikapcsolásra 
kerüljenek.

•  Kerüljön megvizsgálásra, meg-
tervezésre a jellemzően belte-
rületi részeken (kisebb közök, 
átkötő útszakaszok) a közvilá-
gítással nem rendelkező utak 
közvilágításának kiépítése.

•  A Malom utca 3-as főúti le-
ágazó szakaszán kerüljön ki-
építésre útvilágítás a meglévő 
növényzet figyelembevételével.

A megbízott cég – a városvezetés 
képviselőivel, a műszaki szakem-
berekkel történt többszöri szak-
mai egyeztetésre épülően – teljes 
körű felmérést végzett és komplex 
– minden utca célszerű megol-
dását, minden LED-lámpatest 
szükséges típusát meghatározó 

– fejlesztési programot állított 
össze. Részletes elemzési anya-
gok, számítások, térképek mellett 
elkészült a korszerűsítés előzetes 
költségbecslése is. A korszerűsítés 
főbb teljesítményjellemzői meg-
győzőek:
•  Korszerűsítés előtti lámpatest 

száma: 711 db
•  Korszerűsítés előtti fényvető 

száma: 38 db
•  Korszerűsítés előtti közvilá-

gítási beépített teljesítmény: 
53,743 kW

•  Korszerűsítés előtti díszvilágí-
tási beépített teljesítmény:  
12,2 kW

•  Korszerűsítés előtti éves köz-
világítási villamosenergia-fo-
gyasztás: 218.513 kWh

•  Korszerűsítés előtti éves dísz-
világítási villamosenergia-fo-
gyasztás: 48.690 kWh

•  Korszerűsítés utáni lámpatest 
száma: 979 db

•  Korszerűsítés utáni fényvetők 
száma: 38db

•  Korszerűsítés utáni közvilá-
gítási beépített teljesítmény: 
27,791 kW

•  Korszerűsítés utáni díszvilágí-
tási beépített teljesítmény:  
1,83 kW

•  Korszerűsítés utáni éves köz-
világítási villamosenergia-fo-
gyasztás: 101.915 kWh

•  Korszerűsítés utáni éves dísz-
világítási villamosenergia-fo-
gyasztás: 1.959 kWh

•  Megtakarítás közvilágítás: 55%
•  Megtakarítás díszvilágítás: 85%
• Lámpatestdarabszám-növeke-
dés: 36%

A korszerűsítés várható költ-
sége 130–150 millió forint lesz. 
A városvezetés tervei szerint a 
korszerűsítés 2022. évben meg-
történik. A képviselő-testület 
felhatalmazást adott arra, hogy 
induljon a megvalósítás, a köz-
beszerzés előkészítése, a pénzügyi 
háttér megteremtése. A projekt 
alapvetően az ún. ESCO (Energy 
Saving Company) finanszírozás-
sal valósul meg, melynek előnye, 
hogy a város akár önerő nélkül 
az energiahatékony rendszer és a 
hozzáértő üzemeltetés megtaka-
rításaiból hosszú évek alatt fizeti 
ki a fejlesztés költségeit előzetesen 
megelőlegező ESCO-céget. Azaz 
továbbra is fizetjük a jelenlegi 
áramdíjat, s a több mint 55%-os 
megtakarítás lesz a „törleszté-
sünk” fedezete. Természetesen 
törekszünk arra, hogy pályázati 
támogatást is bevonjunk, s akár 
önrészt is tegyünk bele, hogy a 
leghatékonyabb finanszírozást 
alakíthassuk ki. Bízunk abban is, 
hogy az energiaárak tapasztalha-
tó növekedése „nem szabadul el”, 
nem borítja fel számításainkat.

Arra törekszünk, hogy 2022. év 
végén már egy teljesen megújult 
városi közvilágítási rendszerrel és 
új kandeláberekkel, díszkivilágí-
tással is szebbé váló belvárosban 
ünnepeljünk, élményekben gaz-
dagodva töltsük együtt az adventi, 
karácsonyi, szilveszteri ünnepe-
ket, rendezvényeket.

SZ.V.Ö. – Dr.P.I.

Közvilágításkorszerűsítési 
program indul
Azt gondolom, sokan egyetértünk abban, hogy megérett a helyzet városunk közvilágításának 
korszerűsítésére. A korábbi részleges megújítási lépések, izzócserék, alapvető hiányosságokat 
nem oldottak meg, számos utca, terület megvilágítása továbbra is rossz, nem nyújt biztonságos 
esti közlekedési feltételeket, s a rendszer fogyasztása, működtetése sem tekinthető gazdasá-
gosnak, sok áramdíjat fizet a város.

Várostervezünk
Januárban véleményezhető a koncepció 
és a rendezési terv
Többször – tudatosan sokszor (túl sokszor?) – írtam már a 
születő városfejlesztési koncepcióról, a stratégiáról, a progra-
mokról, s a VÁTI által készülő rendezési tervéről, amely a városi 
területek építési szabályaira képezi le a terveket, szándékokat. 

A várostervezési estéken, nyár 
elején beszélgettünk az elképze-
lésekről, ötletekről, s véleményt 
mondani, javaslatokat tennie 
tudott minden szikszói polgár e 
lapban, s az online felületen el-
helyezett kérdőív kitöltésével egy-
aránt. Lassan lezárul a tervezési 
folyamat, összeáll az elképzelések 
rendszere.

VÁROSIDENTITÁS – 
VÁROSMÁRKA KELL
Meggyőződésem, meggyőző-
désünk, hogy a jó városvezetés 
nemcsak „gondnoka” településé-
nek, nemcsak megőrzi, fejleszti, 

csinosítja, karbantartja területét, 
infrastruktúráját, útjait, épüle-
teit, parkjait, nemcsak biztosítja 
a városhasználat biztonságát, 
nemcsak üzemeltet, hanem jö-
vőképet, perspektívát kell, hogy 
felmutasson mindnyájunknak, 
gyermekeinknek, a következő 
generációknak is. A város az itt 
együtt élő, együtt élni, együtt 
alkotni, cselekedni akaró embe-
rekről szól. Közösen kell hosszabb 
távon is vonzó, jó helyet, „közös-
ségi rendszert” alkotni, erős váro-
sidentitást, beszédes városmárkát, 
szerethető várost, sőt elégedett, 

kötődő, hűséges várostársakat, 
vállalkozásokat, intézményeket, 
s mindezek érdekében új város-
társakat, turistákat, befektetőket 
fogadni.

ELVEINK, CÉLJAINK – 
ÖTVEN FEJLESZTÉSI 
ESZKÖZT INDÍTUNK ÚTRA
Alapvető fejlesztési célunk: a 
Szikszón élők jólétének növe-
lése – a „mintaértékű kisvárosi” 
életforma – a „jóllét” közössé-
gi-politikai, gazdasági, kulturá-
lis és a környezeti elemei között 
összhangot teremtő, a fenntart-
hatósági elvet képviselő, országos 
összehasonlításban is versenyké-
pes, attraktív, folyamatosan alkal-
mazkodni képes, elismert, rangos 
város építésével.

NÖVEKEDNI – ERŐSÖDNI – 
ÚJAT TEREMTENI KELL
A jellemző városfejlődési ten-
denciák, az M30-as autópálya 
átadása, s a Szikszó iránt az 
elmúlt évben megerősödött 
sokoldalú érdeklődés, figyelem 

városfejlesztési lehetőségeink és 
veszélyeink növekedését egya-
ránt eredményezte. A városok 
közötti verseny láthatóan erősö-
dik. Például az autópálya révén 
a többi abaúji település elérhe-
tősége is javult. A gazdasági, az 
iparterület- és infrastruktúrafej-
lesztési programunk egyedülálló 
alapot képez, s ha megvalósulnak 
a HELL kapacitásfejlesztő beru-
házásai, megérkeznek a déli ipari 
parkba a befektetők rendkívüli 
helyzet teremtődik. Sikerünk at-
tól függ, hogy el tudjuk-e indíta-
ni a város „növekedését”, minél 
gyorsabban családi és társashá-
zak számára telkeket, lakóparkot 
kialakítani, a „turizmusteremtés” 
programját „beizzítani”, mint a 
helyi kereskedelmi, vendéglátási, 
szabadidős, kulturális és szemé-
lyi szolgáltatások fejlődéséhez, 
növekedéséhez elengedhetetlen 
feltételeket.

A vitaanyagokat, fórumidő-
pontokat keressék január 10-től 
a honlapon!

503-as csatorna SIXOTV
Elindult a Vodafone és az Oláh 
és társa cég kábeltévés térsé-
gi vételkörzeteiben a SIXO TV 
tesztadása, mely folyamatosan 
veszi fel a következő hetekben a 
tervezett műsorstruktúráját. Most 
56 településen, benne Miskolc 
és térsége is, tudják majd nézni 
műsorainkat, azaz egyre inkább 
térségi médiává válhatunk. Mi 
Szikszón a Vodafone 503-as csa-
tornáján találjuk meg tévénket, de 
természetesen a városi honlapon, 
a YouTube-csatornán, a Faceboo-
kon továbbra is elérhetőek lesz-
nek műsorai. 
Hosszú, kudarcokat is megélt 
médiaépítkezési folyamat fon-
tos lépésénél vagyunk 
A 2020-as év a város pénzügyi 
gondjai okán a takarékos műkö-
dés, s annak kompromisszumai-
ról szólt a tévénél is, ugyanakkor a 
megalakult „médiakörrel”, segítő 
szakemberekkel már elkezdtük a 
szikszói médiarendszer tervezé-
sét, melyben a SIXOTV fontos 
tartalomszolgáltatói szerepet kap, 
többek között a Szik-Szó újság, 
a honlap, a Facebook, Instagram, 

TikTok, YouTube, hirdetőtáblák, 
szórólapok stb.  mellett. Ez évben 
anyagi, technikai és humán ne-
hézségek, gondok, konfliktusok 
miatt „elvesztettünk” egy fél évet. 
Bízom benne, hogy 2022-től meg 
tudjuk valósítani újszerű tervein-
ket, s amellett, hogy Szikszóról, 
szikszóiakról a szikszóiaknak 
készítünk szerethető tartalma-
kat, műsorokat, az új szakmai 
magazinok, képzések érdekesek 
lesznek a térségben, szélesebb 
közönség számára is, s térségi 
híradót is tudunk majd készíte-
ni. A működését januártól kezdő 
„Szikszó-applikáció”, a mobiltele-
fonokon kényelmesen elérhetővé 
teszi az adásokat.
Hatékony hirdetési-, reklámo-
zási-, marketinglehetőségeket 
is kínálunk
A SIXO TV műsorai, állandó 
képújsága, a kapcsolódó online 
és nyomtatott média-portfólió-
val már most is értékes, marke-
ting-felület, ahova hirdetéseket, 
üzleti ajánlatokat egyaránt el lehet 
helyeztetni. E-mail cím: sixotv@
szikszo.hu.

 Az oldalt összeállította: SZ.V.Ö. – Dr.P.I.

Még több helyen kapható 
a SIXO tészta
Az elmúlt hetekben megjelent 
a tésztánk, nemcsak a két helyi 
COOP üzletben, hanem példá-
ul Miskolcon, Sajószentpéteren, 
Arnóton, Kazincbarcikán. Vá-
rosunkban a Szikszó-jegyet el-
fogadó üzletek mellett, a Szent 
Anna utcai üzemben is be lehet 
szerezni a kedvelt, jó minőségű, 
többségében szikszói tojásból 
készült márkatermékünket, most 
már megújult csomagolásban, 
címkézésben. Meg kellett újítani 
nemrégiben az üzemet is, hiszen 
a szárítóberendezés elégtelen-
sége komoly akadályt jelentett. 
Ma már teljes kapacitással, jó 
kihasználtsággal tud dolgozni. 
Ugyan még pénzügyileg „foglyai” 
vagyunk a korábbi pályázati köte-
lezettségeknek, de az értékesítési 
tevékenység további élénkítése, 
a vásárokon való megjelenések, 
az „utazó értékesítő”, s új, vezető 
munkatárs alkalmazása révén sta-
bilan működő cég jön létre.
Javaslatunk, hogy minden szik-
szói család asztalára kerüljön 
mindig a SIXO tészta! Ezzel is 

segítsük hagyományaink, érté-
keink, munkahelyeink megőr-
zését! SIXO a szikszóiaknak! 

A Szikszó Produkt Szociális 
Szövetkezetben a következő évek-
re is marad teendő, hiszen évek 
sora óta nem működik a komoly 
gépekkel bíró varrodája. A var-
roda megújítására, s további új 
SIXO márkatermékek meghono-
sítására, befogadására – dr. Szal-
ma Julianna elnök, Gulyás Ágnes 
és dr. Piskóti István igazgatósági 
tagok – keresik a szakmai, vállal-
kozói partnereket!



Lányok a ringben
November 10. és 13. között Egerben rendezték meg a Serdülő, Ju-
nior és Női Ökölvívó Országos Bajnokságot, ahol városunkat Árvai 
Fanni, a Zrínyi Ilona Gimnázium tanulója és Szűcs Martina, a Szent 
Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola diákja képviselte. 
Árvai Fanni magyar bajnok lett, Szűcs Martina pedig 2. helyezést ért 
el. Edzőjük Majláth Gábor Tamás. Gratulálunk a szép eredményhez!
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Miskolc–Kassa Ultramaraton
November 6-án rendezték meg a Miskolc–Kassa Ultramaraton futó-
versenyt, melyen Szikszó városát az egyéni versenyben Kohári Szabolcs 
képviselte, de indult egy tízfős csapat is, akik sikeresen teljesítették a 
115 km-es távot. A befutónál, ami a kassai dómnál volt, több szikszóival 
is találkoztunk, ott volt Sváb Antal 
polgármester is.

Kohári Szabolcs úgy nyerte 
meg a 115 km-es versenyt, hogy 
a második helyezett csak egy fél 
óra múlva érkezett be a célba…

A szikszói csapatváltó tagjai 
– hátsó sor: Molnár Kende, Izsó 
Norbert, Molnár István, Nagy 
Soma első sor: Leskó Sára, Dr. 
Juhász Lilla, Molnár Zsófia, Rusz-
kai Beatrix, Kertész Bernadett. A 
képről hiányzik: Kalóczki Tímea

Futsal Diákolimpia
Szikszón rendezték meg a IV. korcsoportos futsal (teremlabdarúgás) 
körzeti döntőjét, melyen iskolánk csapata is részt vett. A betegségtől és 
karanténtól megtizedelt csapatunk, a döntő mérkőzésen nagyot küzdve 
megszerezte a Miskolc körzet bajnoki címét, Mályi és Bükkaranyos 
csapata előtt. A győzelem továbbjutást ért, így majd a megyei elődön-
tőben, a Szerencs és Encs körzet bajnokával mérik össze tudásukat. 
A csapat tagjai: Gárdus Marcell, Magyar Gergely, Mida Marcell, Roha 
Patrik, Oszterman Milán, Szalánczi Szabolcs, Szeles Tamás, Szita Illés, 
Ujfalusi Milán.

Gratulálunk Kertész tanár úr csapatának, szép volt fiúk! Kohári Szabolcs
2021. évi eredményei
Maraton Magyar Bajnokság 42 km középmezőny
100 km-es Ultrafutó Magyar Bajnokság  2. hely
50 mérföldes Ultrafutó Magyar Bajnokság  1. hely
Ultra Tisza-tó 65 km 1. hely
Ultra Lupa-tó 50 km 2. hely
Korinthosz 81 km 1. hely
Nagyvárad–Debrecen Ultramaraton 85,2 km 1. hely
Miskolc–Kassa Ultramaraton 115 km 1. hely
Miskolci Barátság Maraton 21 km 2. hely
Rákóczi Emlékfutás 30,5 km 3. hely
36. SPAR Budapest Maraton 42 km 2. hely
Rotary Debrecen Maraton 42 km 1. hely
Wizz Air Budapest Félmaraton  korosztály 2. hely
Cserépi Trapp 21 km 3. hely
Bükki Hegyi Maraton 21 km 3. hely
Mozdulj az Egészségedért, Háromhuta 9,4 km 2. hely

Szűcs Martina Árvai Fanni

Harmadik helyen 
A Szikszó FC ifjúsági csapata a harmadik helyen végzett az őszi szezonban, s a dobogóról várhatja a tavaszi folytatást.  
A csapat tagjai – hátsó sor, balról jobbra: Szepesi Márton, Marincsák Milán, Kiss Gábor, Kádas Kristóf, Cservenyák Donát, 
Varga János ,Kupai Bence, Keresztesi Balázs, Nánási Jácint edző, alsó sor balról jobbra: Marincsák Máté, Fehér Szilárd, 
Varga Zsombor, Szeles István, Obbágy Gábor, Tóth Gergő, Tóth Kevin,  Nánási Bence. A képről hiányzik: Vaszil Norbert.

a képen 

B.-A.-Z. megyei futball napló
Megjelent Mező László sportújságíró (aki Szikszó sporttörténetét is megírta), legújabb könyve B.-A.-Z. megyei futball napló címmel, aminek 
hátsó borítóján a Megyei II. osztályú Szikszó FC látható.
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