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Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

Minden kedves olvasónknak

békés, boldog karácsonyt
és eredményekben gazdag
új esztendőt kívánunk!

A TARTALOMBÓL

A siker
minden
lehetősége
adott
számunkra.

3. OLDAL

„Amit egynek
tesztek
a legkisebbek
közül...”

20 éves
a Bethánia Óvoda

8. OLDAL

100 év

Boldog
születés-
napot,
Borika néni!

2. OLDAL

József Attila

Betlehemi királyok

Karácsony,
Újév

Ünnepi
szertartások rendje

6. OLDAL
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Ebben a számban már 
találkozhatnak néhány 

olyan témával, amit 
az olvasók vetettek fel 

(pl. a közbiztonság 
ügye, pályázatok, civil 

szervezetek), de néhány 
kérdésre Füzesséri József 

polgármester válaszol.

• Mi épül a HELL-el szemben?

F. J.: A Hellel szemben az Avalon Park 
Kft. szolgáltató komplexumot épít, ahol 
kamion- és gépjármű szerviz, autómosó, 
technológiai épület, valamint szociális, 
közönségforgalmi és kiszolgáló terek léte-
sülnek..

• Mi épül az állomás mellett?

F. J.: A nagyállomás mellett, az Üvegszik-
la Kft. építőipari telephelyet alakít ki.

• Miért nem dolgozik senki a REDO-ban?

F. J.: Nagy örömünkre szolgál, hogy 
néhány héttel ezelőtt a kijevi vízháló-
zat tisztító berendezésének felújítását a 
Redo Kft. végezte, így a szikszói cég már 
Kijevben is jelen van, a cég most egy új 
csarnok építését tervezi, ahol mintegy 
30 fő dolgozót kívánnak alkalmazni. A 
víztisztító készülékek gyártása Németor-
szágban történik, az összeszerelés történik 
Szikszón. Jövőre a teljes gyártás átkerül-
het Szikszóra.

•  Szerepel-e útfelújítás az önkormányzat 
jövő évi költségvetésében?

F. J.: Az útfelújítások folyamatosan 
szerepelnek a pályázati célok között, az 
önkormányzat jövőre saját beruházásban 
tervezi az utak karbantartását, felújítását, 
természetesen ez azért is fontos, mert az 
ide települő cégek számára is egyik fon-
tos szempont az utak állapota. Sajnos az 
úthálózat rendkívül elhanyagolt állapot-
ban van és az anyagi lehetőségek évente 
egy-két utca rendbetételét teszi lehetővé. 
Szikszón 94 utca van, ebből adódik, hogy 
itt nem megy egyik napról a másikra a 
teljes felújítás.

• Mikor lesz Szikszón nyilvános illemhely?

F. J.: Évek óta beszélünk a településen egy 
nyilvános illemhely kialakításáról, remél-
jük a következő évben ezt is sikerül meg-
valósítani. Terveink szerint a volt mozi 
épület végében alakítanánk ki. A városi 
rang és a járási központ ezt is megköveteli.

•  Mikor vehetjük birtokba az új egészséghá-
zat? Hol lesz ott parkoló?

F. J.: Az új orvosi rendelő átadása meg-
történt, az engedélyek beszerzése folya-
matban van, a bürokrácia útvesztői eléggé 
lassítják a folyamatot. Reményeink szerint 
január elejétől már birtokba vehetik a 
város lakói. Parkoló az épület mögött lesz.

Először egy helyi ügyvédi 
irodában volt gépíró, majd 
folyamatos tanulással és szor-
galommal a B.-A.-Z. Megyei 
Tanács beruházási előadója-
ként ment nyugdíjba, 1970-
ben. Akik az utóbbi évtizedek-
ben ismertük, csak szűkszavú 
elbeszéléseiből tudhattunk 
küzdelmes, de színes életéről. 
Lakott Kassán, Budapesten, 

Miskolcon, ahová éppen hiva-
tali munkái szólították.

Amikor szülei elveszítették 
a megélhetést nyújtó földjei-
ket, a testvérét férjével együtt 
a Hortobágyra deportálták, 
annak lánya pedig nemsokára 
özvegyen maradt 4 kicsi le-
ánygyermekkel, mindenkinek 
ő lett lelki és anyagi támasza. 
Csak 45 éves korában tudott 
magával is törődni. Férjhez 

ment dr. Thuróczy Sándor, 
volt gesztelyi szolgabíró-jogász-
hoz, aki az orosz hadifogságból 
súlyos betegen tért haza. Kevés 
együtt töltött idő adatott ne-
kik: férje 6 év házasság után 
meghalt. Gyermekük nem 
született.

Bár szinte nyugdíjba me-
netele óta mozgássérültként 
töltötte napjait – a rosszul 
sikerült csípő-protézis műté-

tek miatt –, sosem szűnt meg 
szerettei gondjaival törődni, a 
rokoni és baráti kapcsolatokat 
hűségesen ápolta. Fontos volt 
számára a hagyományok meg-
őrzése, és ezt a fiatalabbaktól 
is elvárta. Az elmúlt 21 évben 
keresztlánya segítette élhe-
tőbbé tenni napjait. Ha nem 
is laktak együtt, telefonon 
napi kapcsolatban voltak, és 
hetente egyszer személyesen is 
találkoztak. Két és fél éve nem 
tud lábra állni, azóta fekszik a 
szikszói kórházban, ahol gon-
dos ápolásban részesül. A mai 
napig imádkozó, hívő, refor-
mátus keresztyén ember.

Boldog születésnapot, Bori-
ka néni!

Zabari Borbála 1915. december 28-án látta meg a 
napvilágot Szikszón, földműves család 4. élő gyermekeként. 
Két leány és egy fiú testvére volt. Az általános iskolát 
Szikszón, a 4 polgárit Miskolcon, bejáró tanulóként végezte.

Dr. Thuróczy Sándorné száz éve

Megkérdeztük…
Megkérdeztünk szikszói embereket, miről olvasnának szívesen a 
Szik-szó újságban? Lehetőség szerint igyekszünk mindenről írni, 
de az újság terjedelme is véges.
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Ahogy közeledik az ün-
nep, egyre inkább elcsende-
sedünk, igyekszünk kizárni 
az egész esztendő búját és 
baját, problémáját, megpró-
báltatásait. 

Az ünnepre díszbe öltöztet-
jük a szívünket.

Arra koncentrálunk, hogy 
egy évvel gazdagabbak let-
tünk, reménnyel és bizako-
dással nézünk a következő év 
elébe.

Az örömünkhöz és a jólé-
tünkhöz nagyban hozzájárul 
az: milyen közösségben, mi-
lyen városban élünk.

Ma egyre több szikszóitól 
hallom: Szikszón élni jó, Szik-
szón élni büszkeség.

Szikszó, mint egy óriás, 
hatalmas lépéseket tett az 
elmúlt szűk egy évtizedben. 
Az Újfalusi- partról lenézve 
egy folyamatosan növekvő 
gyárkomplexum tekint vissza 
ránk. A városunkról elne-
vezett üdítőitalt ezrek veszik 
le a polcokról, a gyártásból 
befolyó iparűzési adó az egész 
város javát szolgálja. Az ipa-
ri parkunkban csarnokok 
nőnek ki a földből. Utak, 
épületek újultak meg, felújí-

tott intézményekbe járnak a 
gyerekeink, végre a házior-
vosi rendelőintézet is méltó 
helyre került. Élen járunk az 
energia- takarékosságban, a 
környezetvédelemben. Szikszó 
gazdasági helyzete megengedi, 
hogy támogassuk a fiatalokat, 
időseket, a civil szférát.

Szikszó az elmúlt időszak-
ban „az együtt, a velünk, a 
veled” városa lett. Példa 
arra, hogy ha egy kö-
zösség összefog, az 
abban rejlő erő 
hegyeket képes 
megmozgatni.

Ha most 
visszatekin-
tünk a 2015-
ös eszten-
dőnkre méltán 
lehetünk büsz-
kék magunkra. 
Gyarapodás, 
siker, haladás van 
mögöttünk. Úgy gon-
dolom ebből az erőből, 
tapasztalatból kovácsolt hittel 
léphetünk át 2016-ba.

A siker minden lehetősége 
adott számunkra. A képesség 
arra, hogy boldogok legyünk, 
mindenkiben ott van legbelül.

Engedjék meg, hogy egyik 
kedvenc költőm, Juhász Gyula 
örökérvényű, karácsonyról 
megfogalmazott soraival 
kívánjak Önöknek békés, 
boldog, szeretettel teli karácso-
nyi ünnepeket és sikerekben, 
egészségben, boldogságban teli 
újesztendőt.

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,
Beheggesztem a sebet

a szívemben,
És hiszek újra égi 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

Füzesséri József
polgármester

A karácsony az egyik 
legszentebb családi 
ünnepünk. Várjuk a fény, 
a megváltó világra jöttét. 
Békés meghittségre, 
szeretetre, szikrázó 
hóesésre, örömre 
vágyakozunk.

Kedves Szikszóiak!

Kedves
Barátaim!

A siker
minden 
lehetősége
adott
számunkra.



Országos Könyvtári Na-
pok a Városi Könyvtár-
ban | A könyvtárlátogatók szá-
mára egy héten át tartó sokszínű 
programsorozat. Volt cuccolda, 
kiállítás a legújabb könyvekből, 
Bölcs Bagoly meséi, számítógép 
használati oktatás, és végül, de 
nem utolsósorban „Tündérek 
eledele” című ovisok számára 
rendezett egészséges ételek, ita-
lok kóstolója némi mozgással 
fűszerezve.

3. Abaúji Mulatós Találko-
zó | Abaúj legnagyobb mulatós 
zenészei egy helyen. Gombos 
Laci bácsi, Fekete Zolika, Burek 
Pisti, Csősz Jóska, Márkus Laci, 
Soós Ricsi, Ivancsó Attila. Sztár-
vendég: Kaczor Feri.

Nincs gyógyíthatatlan 
– Isten a legnagyobb or-
vos! | Bruno Gröning – doku-
mentumfilm vetítés.

Mikulás Lak | Mikulás biro-
dalmává válik a Magyar-hegyi 
Borok Háza.

Sok-sok ajándékkal várja a gye-
rekeket a jó öreg Mikulás. Sür-
gő-forgó manók, mesehősök, 
kézművesek, huncut krampu-

szok szórakoztatják az aprósá-
gokat.

Mikulás meséi | Filmvetítés 
és kézműves foglalkozás a Bölcs 
Bagoly Városi Könyvtárban.

Tél szele hóval, faggyal 
jő... | Papírszínház – kicsiny 
színház kicsinyeknek a Bölcs 
Bagoly Városi Könyvtárban.

Mennyei karikatúrák | Ze-
nés író-olvasó találkozó a Bölcs 
Bagoly Városi Könyvtárban 
Mező István karikaturistával 
Moldván Tibor, a Szikszói Gö-
rögkatolikus Egyházközség pa-
rókusa beszélget.
 
Karácsonyi hangulat | A 
Bölcs Bagoly Könyvtárban for-
ralt bor és egy jó könyv mellett.

Szilveszteri mulatság | Az 
Inkubátorházban

Sportprogramok | 10–11. 
oldalon 
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Az elmúlt időszakban sok program közül választhattak az érdeklődők. 
Az újság megjelenésétől függően van, ami már lezajlott, de van, ami még 
ezután lesz.

A városi intézményműködtető 
központ rendezvényei

Műfüves futballpálya 
ünnepélyes átadása | A 
pályát átadták Dr. Mengyi Ro-
land országgyűlési képviselő, 
Füzesséri József, Szikszó város 
polgármestere, Mező István, 
az oktatási és sport bizott-
ság elnöke, Székely Szabolcs 
ügyvezető, Horváth Ferenc 
többszörös magyar válogatott 
labdarúgó, Tamási Zoltán, az 
Újpest egykori kitűnő játéko-
sa, Becz Mariann, a Ferenc-
város kiváló kézilabdázója.

A közönséget Horváth Ta-
más & Raul koncertje, akro-
batikus rock ’n’ roll, valamint 
a Szikszói Öregfiúk futball-
mérkőzés szórakoztatta.

Ragozinka igaz története | Író olvasó találkozó a Bölcs 
Bagoly Városi Könyvtárban. Az íróval, Utry Attilával, Farkas 
Erzsébet, műsorvezető-szerkesztő beszélgetett, közreműködött 
Vihula Mihajlo gitárművész.
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Ha csak lehet, kerüljük a 
tömeget. A bevásárló-köz-
pontokban, tömegközlekedési 
eszközökön könnyebben terjed 
mindenféle vírus.

Szedjünk C vitamint, és 
ne feledkezzünk meg a hagyo-
mányos, népi gyógymódokról 

sem! A hársfatea, a fokhagy-
ma, és a méz (nem a kínai, 
hanem a magyar méz!) mind-
mind hasznosak megfázás 
esetén.

Az öltözködésnél figyel-
jünk oda arra, ha bemegyünk 
nagykabátban egy fűtött hely-
re, akkor ott vegyük le a kabá-
tot. De ez fordítva is igaz, ha 
a meleg lakásból megyünk ki, 
még ha csak egy percre is, ve-
gyünk fel kabátot, mert ilyen-
kor könnyen meg lehet fázni.

Legyen otthon „házi pati-
ka”, ahol a legfontosabb, re-

cept nélkül is kapható gyógy-
szereket tartjuk. Ebben legyen 

lázcsillapító, vitaminok, és sós 
orrspray, ami az orrdugulás 
esetén hasznos lehet.

Végezetül még annyit, 
hogy a szokásos influenza elle-
ni védőoltást megkezdtük, ezt 
még december-január hónap-
ban érdemes beadatni, azután 
már nem lesz hatása ebben a 
szezonban. A 60 éven felüliek-
nek ez ingyenes.

Közbiztonság
A november 25-i képviselőtestületi ülésen beszámoló 
hangzott el a Szikszói Rendőrőrs munkájáról.

A 2014-es adatokból kiderült, hogy valamelyest javult 
a bűnügyi statisztika, illetve a felderített bűnesetek száma. 
Ebben segít majd a tavaly decemberben felszerelt térfigyelő 
kamera-rendszer is. Az Encsi Rendőrkapitányság mun-
katársától kaptunk hírt néhány olyan bűncselekményről, 
mely Szikszón történt az utóbbi időben.

2015. októberében rongálás vétsége 
miatt indult eljárás az Encsi Rendőrka-
pitányság Szikszói Rendőrőrsén, mert 
a Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház 
II. emeleti mosdójában ismeretlen 
személy összetörte az ott lévő tükröt, 
lámpaburát, mosdókagylót, műanyag 
szemetest. Megállapítást nyert, hogy 
a cselekményt az egyik kórteremben 
fekvő beteg követte el. Az eljárás jelen-
leg is tart. 

Egy gadnai lakos 2015. októberében 
Szikszó városban vásárolt egy for-
galomból kivont, rendszámtáblával 
nem rendelkező személygépjárművet. 
Az elkövető abból a célból, hogy a 
járművel közlekedhessen, a gépjármű 
hátuljára egy másik személygépkocsi 
hatósági jelzését helyezte fel, illetőleg 
az elülső szélvédője mögé helyezett egy 
gipszkartonból készített táblát. Erre 

a táblára kézzel írta fel a rendszámot. 
Nevezett személy ellen egyedi azonosí-
tó jel meghamisítása bűntett elkövetése 
miatt folyt eljárás. Az elkövető felelős-
ségre vonása bíróság elé állítás során 
megtörtént. 

Foglalkozás körében elkövetett 
gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt 
indult eljárás, mert 2015. novemberé-
ben a szikszói Hell üzemmel szemben 
lévő építkezésen egy ott dolgozó mun-
kásra ráesett a daru rakománya. A 
balesetben megsérült személy 8 napon 
túl gyógyuló, többszörös bordatörést 
szenvedett. A munkavédelmi előírások 
betartásának vizsgálata céljából az eljá-
rás során szakértő kirendelésére került 
sor. A nyomozás folyamatban van.

Kisebb értékre dolog elleni erőszak-
kal elkövetett lopás bűntette miatt 

indult eljárás 2015. novemberében, 
mert a szikszói COOP ABC előtt 
parkoló személygépjármű hátsó ab-
lakát ismeretlen személyek betörték, 
és eltulajdonították a gépjárműben 
található motorfűrészt. Az elkövető 
személyének megállapítása folyamat-
ban. 

2015. decemberében egy kb. 2 éve 
lakatlan állapotban lévő szikszói lakó-
házba hatoltak be ismeretlen tettesek. 
A lakóház felügyeletével ellátott sze-
mély észlelte, hogy a lakóház bejárati 
ajtaján elhelyezett lakatot leverték, 
a pince ablakát is nyitott állapotban 
találta. Az esetlegesen eltulajdonított 
tárgyak tekintetében azonban nyilat-
kozni nem tudott, minderről kizárólag 
csak a tulajdonos tud felvilágosítást 
adni. A nyomozás jelenleg is tart.

Orvosi tanácsok
Megkérdeztük dr. Miliczki Anna háziorvost, hogy mi a teendő, ebben 
a ködös, „megfázós”, influenzás időben. A doktornő a következőket 
tanácsolja.

Rendőrségi hírek
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Borosta
Újra kezdődik: botladozás sötéttől 
sötétig. A reggeli készülődés végén 
álmosan nyitja a kaput, keresi a leeső 
kulcsot a sötétben és elindul. Cetlik, 
emlékeztetők, betartandó ígéretek, fel-
adatok, teljesen beosztott napirend. A 
munka végén már újra sötétben haza, 
majd vacsora, fogmosás, alvás. A 
család is jól van. Biztosan, hisz csend 
van, béke van. Kinn kutyaugatás őrzi 
az éjszakát.

De jó, itt a december, gyújtjuk a 
gyertyát, s ha időnk engedi, lekap-
csolhatjuk fényénél a villanyt. Igen: 
hogyan is tanulta? Venio, venire vagy 
advenio…adventus. Az lesz az, igen, 
jön, eljön. Reméljük akkor is, ha nincs 
időnk várni rá. Pedig a várakozásra 
időt kell szánni. 

Néhány éve már annak –sajnos 
inkább évtizedekben mérhető-, hogy 
az ünnepek a születés és elmúlás vi-
szonylatában nem a csomagolópapírok 
zörgése, hanem az elfogyasztott va-
csora utáni asztali beszélgetések miatt 
fontosak. 

Készülünk az ünnepre, hisz sok a 
tennivaló. A legfontosabbat azonban 
ne hagyjuk ki. A szép ruha, az ünnepi 
ebéd, az ajándékok, a fa mellett gon-
doljunk magunkra: tisztítsuk meg ma-
gunkat, tűnjön el a borosta az arcról, a 
szívről és megtisztul a lelkünk.

Legyen szép ünnepe városunk min-
den lakójának!

(SA)

DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK | 17.00

ISTENTISZTELET
DEC. 25. | PÉNTEK | 10.00

ISTENTISZTELET 
ÉS ÚRVACSORA OSZTÁS

DEC. 25. | PÉNTEK | 15.30

ISTENTISZTELET
DEC. 26. | SZOMBAT | 10.00

ISTENTISZTELET

DEC. 27. | VASÁRNAP | 10.00

ISTENTISZTELET
DEC. 31. | CSÜTÖRTÖK | 17.00

ÓESZTENDŐ UTOLSÓ 
ISTENTISZTELETE

JAN. 1. | PÉNTEK | 10.00

ÚJÉVI ISTENTISZTELET
JAN. 3. | VASÁRNAP | 10.00

ISTENTISZTELET

Ünnepi istentiszteletek

a református templomban

Böjti nap
DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK | 7.30

GYÓNÁSI LEHETŐSÉG
DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK | 9.00

KIRÁLYI IMAÓRÁK
DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK | 23.00

NAGY ESTI ZSOLOZSMA
DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK | 23.45

BETLEHEMES JÁTÉK
DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK | 24.00

ÉJFÉLI SZENT LITURGIA

Jézus Krisztus születése
DEC. 25. | PÉNTEK | 8.00 ÉS 9.30

SZENT LITURGIA (Miroválás)
DEC. 25. | PÉNTEK | 17.00

VECSERNYE

Az Istenszülő emlékezete
DEC. 26. | SZOMBAT | 7.00 ÉS 9.30

SZENT LITURGIA

DEC. 26. | SZOMBAT | 8.15

SZENT LITURGIA ASZALÓN
DEC. 26. | SZOMBAT | 11.00

SZENT LITURGIA 
ALSÓVADÁSZON

Szent István első vértanú
DEC. 27. | VASÁRNAP | 8.00

SZENT LITURGIA
DEC. 27. | VASÁRNAP | 9.30

SZENT LITURGIA 
ELHUNYTJAINKÉRT

DEC. 27. | VASÁRNAP | 17.00

VECSERNYE 
DEC. 31. | CSÜTÖRTÖK | 16.00

ÉV VÉGI HÁLAADÁS
JAN. 1. | PÉNTEK | 9.30 ÉS 18.00

SZENT LITURGIA
JAN. 3. | VASÁRNAP | 8.00 ÉS 9.30

SZENT LITURGIA

A szertArtások rendje

a görög katolikus templomban

DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK | 23.15

PÁSZTORJÁTÉK, 
ÉJFÉLKOR SZENTMISE

DEC. 25. | PÉNTEK | 8.00 ÉS 9.30

SZENTMISE
DEC. 26. | SZOMBAT | 8.00 ÉS 9.30

SZENTMISE

Szent Család vasárnapja
DEC. 27. | VASÁRNAP | 8.00 ÉS 9.30

SZENTMISE
DEC. 31. | CSÜTÖRTÖK | 17.00

ÉV VÉGI HÁLAADÁS
JAN. 1. | PÉNTEK | 8.00 ÉS 9.30

SZENTMISE

A szentmisék rendje

a római katolikus templomban
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Bolyai

Anyanyelvi
Csapatverseny
A 2015. évi Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen 
a 7. A osztályosok csapata az előkelő második 
helyezést szerezte meg a körzeti írásbeli 
fordulón a gimnáziumok között. 

A csapat tagjai: Mikó Fanni, 
Pásztor Petra, Varga Eszter 
és Varga Vivien. Felkészítő 
tanáruk: Komendáné Bagi 
Judit. Sikerükhöz gratulá-
lunk!

Kobaktörő

Matematika-
verseny 2015

 

A Szepsi Napok keretében idén 10. alkalommal 
került megrendezésre a hagyományos 
kistérségi Kobaktörő Matematikaverseny a 
2–4. évfolyamos tanulók számára. Közel 50 
tanuló mérte össze tudását. Iskolánk diákjai 
szép sikereket értek el:

Fábián Balázs 2.a 3. helyezést
Kádas Boglárka 3.c 1.helyezést 
Ujpesti Petra Kata 3.b 2. helyezést
Ujfalusi Adél 3.c 3. helyezést
Kardos Imola 4.b 1. helyezést
Varga Kevin 4.c 2. helyezést ért el.

Szabóné
Prokop Etelka 

Matematika 
Emlékverseny
2015. november 4-én 13. alkalommal került 
megrendezésre Aszaló, Encs, Homrogd 
és Onga általános iskoláinak részvételével 
hagyományos matematika versenyünk, 
ahol felső tagozatos diákok mérték össze 
matematikai tudásukat.

Ebben a tanévben az egy éve tragikus 
hirtelenséggel elhunyt kolléganőnk-
re emlékezve, az ő nevét vette fel a 
versenyünk. A szikszói tanulókkal 
együtt 46 fő versenyzett. Iskolánk 
eredményei: 
5. évfolyam I. Nánási Bence 
6. évfolyam II. Kovács Petra
7. évfolyam I. Tapasztó Anett 
 II. Thuróczi Réka 
8. évfolyam III. Bakó Réka 

A verseny minden résztvevőjének és felkészítő tanáraiknak gra-
tulálunk, és köszönjük az eredményes munkát. 

Szalagavató
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük 
a végzős diákok ünnepélyes szalagavatóját, 
melyre 2015. december 5-én került sor a 
szikszói Inkubátorházban.

A 13. A és a 12. B osztá-
lyok múltidéző műsorát 
a látványos keringők, 
majd az ünnepi mulatság 
követte. 



Az egyházi éven belül, Fe-
renc pápa ezt az évet a „Megszen-
telt élet évének” a „Szerzetesek 
évének” nevezte ki. Intézmé-
nyünkben évente 80–85 fő kis 
gyermek testi, lelki fejlődéséről, 
neveléséről gondoskodunk. Az 
itt dolgozó felnőttek létszáma 
összesen 14 fő, ebből 6 fő óvoda-
pedagógus, amelyből 1 fő intéz-
ményvezető is, 1 fő pedagógiai 
asszisztens , 1 fő gazdaságvezető, 
5 fő dajka ebből( 1 fő részmun-
kaidős) és 1 fő karbantartó segíti 
a mindennapi munkát. Óvo-
dánk kollektívájának összetétele 
szinte a kezdetektől változatlan. 
Mindannyian jól felkészült szak-
emberek, a napjaink oktatásában 
történő változásokat igyekeznek 
kihívásnak tekinteni. Nyitottak a 
keresztény értékekre, becsülettel 
végzik munkájukat és hivatásként 
élik meg. Sok jeles napunk volt az 
év folyamán. Sok rendezvényen 
vettünk részt Budapesten is.

 
Óvodánk 20 éves lett az idén. 
Intézményünk életében mégis két 

fontos eseményt szeretnék ki-
emelni.

Az első a nyári Bethánia-na-
pok keretében került megszer-
vezésre, ami sok élményt adott 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Pedagógiai programunkban 
–amelyet saját nevelőtestületünk 

készített- 
figyelembe 
vettük telepü-
lésünk földrajzi 
adottságait, 
mezővárosi múltját. A keresz-
tény értékek átadásán túl így a 
néphagyományőrzés fő profilja 
programunknak. Ennek jegyében 
próbáltunk élményt és szép emlé-
ket adni óvodásgyermekeinknek 
és családjaiknak, minden résztve-
vőnek a nyári rendezvényünkön.

Programjaink voltak

•  Az „Aranykapu” Bábszínház 
kihelyezett bábelőadása

•  Népi Játszóház régi játékokkal, 
kosaras körhintával 

•  Krumplilángos sütés „békebeli 
masinán”

•  „Színes álom” – vattacukor 
készítés és elfogyasztás

•  Kézműves kismesterségek 
megismerése szakemberek és az 
óvónők segítségével
Ezúton is szeretném megkö-

szönni közösségünk nevében 
Füzesséri József polgármester 
úrnak, a képviselőtestületnek és 
az oktatási bizottság tagjainak 
anyagi támogatását, hogy a terve-
zett programokat sikerült megva-
lósítanunk.

Ünnepi évfordulónk másik ré-
szét 2015. november 21-én a Jó 
Pásztor kápolnában bensőséges, 
családias légkörben tartotta óvo-
dánk közössége. Alkalom volt 
ez mindannyiunknak arra, hogy 
hálát adjunk a Jó Istennek és 
megköszönjük a Szociális Misz-
sziótársulat kedves nővéreinek 
azt, hogy szárnyaik alatt immár 
20 éve működünk, épül és szépül 
óvodánk. Az ünnepi Szentmisét 
a helyi plébános, Szarvas István 

atya végezte, szívből köszönjük 
szolgálatát. Az oltár körüli segít-
séget a volt bethániások végezték. 
Az óvodás gyermekek kis imáival 
és a saját óvodai csoportjukról 

szóló kis verssel kedveskedtek 
a megjelent vendégeknek. 

Majd a kedves nővérek 
nevében Cecília nő-

vér megköszönte a 
gyermekek jóságát, 
türelmét és az óvodá-
ban dolgozók odaadó 
munkáját. Anna nővér 

és Gabriella nővér Far-
kas Edith Alapítóanya 

Emlékplakettet és Dí-
szoklevelet adományozott 

az intézmény vezetőjének. 
Díszoklevelet kaptak a hűséges 20 
éves munkatársak. Az intézmény-
vezető, Kereki Józsefné emléklapok 
átadásával köszönte meg minden 
jó szándékú embernek az önzetlen 
segítséget, melyet az elmúlt évek-
ben a Bethánia Óvodáért tettek. 
Néhányat kiemelten és név sze-
rint is meg szeretnék említeni: Dr. 
Czakó Károly, Dr. Mata István, 
Bartha Ferenc, Puskásné Pásztor 
Márta, Liptákné Orosz Éva, Fedor 
Péter, Muhari Kálmán, Moldván 
Tibor.

A köszönetek kinyilvánítása 
után jött a nap „ legizgalmasabb” 
része, az ünnepi csokitorta elfo-
gyasztása. Ezt a dajkák sütötték az 
óvodában. Az óvónőkre és a szü-
lőkre a torta díszítésének feladata 
várt. A szeletelése előtt gyertyafú-
jás és tűzijáték következett. Min-
denki kapott a finom tortából. 
Nagyon szép ünnepünk volt.

Imádságos szeretettel kívá-
nunk, még sok ilyen születésnapot 
mindannyiunknak.
Hálás szívvel gondolunk Mogyo-
róssi Erzsébetre, Józsa nővérre, aki 
már nincs közöttünk, de óvodát 
álmodott és álma a Jó Isten ke-
gyelméből valóra is vált. 
Szeretettel emlékezzünk Muhari 
Kálmánné Máriára, aki 2011-ben 
óvodánk bővítését és átépítését 
megvalósította a Kedves Nővérek 
sikeres pályázatának köszönhetően.

Végül köszönjük azoknak a 
vendégeknek részvételét, akik 
elfogadták meghívásunkat és 
megtisztelték ünnepi rendezvé-
nyünket.

A Bethánia Óvoda közössége 
nevében:

Kereki Józsefné
óvodavezető

Boldog születésnapot,
Bethánia Óvoda!
Óvodánk, és a fenntartó Szociális Misszió társu-
lat Nő véreinek életében is nagyon fontos év 
volt 2015.

Amit egynek 
tesztek a 
legkisebbek 
közül,
azt nekem 
teszitek!
(Mt 25.40)
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•  Mióta foglalkozik a roma 
kisebbség ügyeivel?

G.E.: Elég régóta, hiszen 2002 
és 2010 között is benne vol-
tam a vezetőségben, aztán egy 
ciklus kimaradt, majd a 2014-
es választáson ismét indultam, 
így most tagja vagyok a három 
fős vezetőségnek.
•  Szikszón mennyi a roma la-

kosság száma?
G.E.: A választás előtt mint-
egy 300-an regisztráltak, de 
a teljes roma lakosság 1200–
1300 között van.
•  Gondolom sok problémával 

küszködnek…

G.E.: Igen. Nagy a munkanél-
küliek száma, szerencsére az 
önkormányzat elég sok embert 
tud foglalkoztatni közmunkás-
ként. Nincs, aki a pályázatok 
írásában segítene. A nyáron 
négy pályázatunk is be volt 
adva, de egyik sem nyert. A 
vezetőségnek nincs irodája, 
nincs egy olyan hely, ahol a hi-
vatalos ügyeket intézhetnénk, 
ügyfeleket fogadhatnánk.
•  Milyen programjaik voltak a 

közelmúltban?
G.E.: Kiemelném az augusz-
tus 30-án megtartott „Roma 
fesztivált”, amit már ötödik 

alkalommal rendeztünk meg 
a Városi Uszoda udvarán. 
Rengeteg ember összejött a 
változatos programra. Volt ott 
főzőcske, gyermek szépségve-
rseny, táncverseny, kispályás 
labdarúgó-bajnokság. Az égiek 
is kegyesen voltak hozzánk, a 
nagy melegben kiürült még a 
büfé is.
•  Egy ilyen rendezvényt miből 

tudnak fedezni?
G.E.: Mint említettem, egyik 
pályázatunk sem nyert, így a 
saját, működési keretünket 
használtuk fel, de kaptunk tá-
mogatást a polgármester úrtól 

is. Sajnos a helyi cégek, vállal-
kozók nem nagyon segítettek.
• Milyen terveik vannak?
G.E.: Szeretnénk több gyer-
mekprogramot tartani, ahol 
megismerkedhetnének a gyere-
kek a roma hagyományokkal, 
zenével, tánccal. És mint 
említettem, szeretnénk egy 
olyan pályázatíróval felvenni a 
kapcsolatot, aki ért is hozzá, és 
nem előre kéri a pénzt. A ro-
mák számára van sok pályázati 
lehetőség, ezeket szeretnénk 
kihasználni.
•  Sok sikert és kitartást kívá-

nunk munkájához!

Szép siker
a nyúlkiállításon
Harmadik alkalommal került megrendezésre 
Szikszón az Országos Nyúlkiállítás. A kiállításon 
83 tenyésztő 591 nyulat állított ki. 

Több ezren voltak kíváncsiak a két nap során a nyulakra. 
Külföldi tenyésztők is érkeztek öt országból: Romániából, Szlová-
kiából, Ukrajnából, Szerbiából és Ausztriából.

A kiállításon szép szikszói siker is született. Urszin Viktor, 
bécsi fehér nyulaival 2 db fajtagyőztes címet, Kollekció I. díjat, 
és két kiváló minősítést is nyert. Elnyerte azt a vándorserleget 
is, melyet a kiállítás legnagyobb kollekció pontszámára adják. 
Viktor ezzel országos csúcsot döntött meg, ugyanis 387,5 pontot 
még soha senkinek nem sikerült elérnie. Gratulálunk a szép 
eredményekhez!

Roma kisebbség 
Szikszón
Már több ciklus óta működik 
Szikszón a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, amelynek 
munkájáról, nehézségeiről, terveiről kérdeztük 
az önkormányzat vezetőjét, Glonczi Elemért.

Szikszó a múltban
Az internet facebook közösségi oldalán működik egy 
„Szikszó a múltban” nevű csoport, ahol nagyon sok érdekes, 
régi fényképet láthatunk. Legközelebb erről is írunk bőveb-
ben. Most csak ízelítőül egy kép 1930-ból. Bár most is így 
nézne ki a nagyállomás…



Kitüntetés
Harmincnégy éve minden év végén sor kerül a 
„Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Diáksportjáért” 
emlékplakett átadására.
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Szikszói kosarasok
Hetente négy alkalommal van edzés azoknak 
a gyerekeknek, akik szeretik a kosárlabdát, és 
ezt szervezett keretek között, rendszeresen 
művelik. Kik is ők, és hogyan űzik ezt a 
csapatjátékot? Erről kérdeztem Lengyel 
József testnevelő tanárt a csoport edzőjét.

•  Mikor alakult ez a csapat?
L.J.: Három éve működik. Anyaegyesületünk a DVTK, aminek 
egyik utánpótlás csapata vagyunk ÉLKSK Szikszó néven.

•  Milyen korosztályból áll a csapat?
L.J.: Jelenleg az U 12-es korosztályban szerepelünk, melynek 
gerincét a 2004-ben születettek alkotják. De mivel csak hat 
ebben az évben született játékossal rendelkezünk, ezért fiatalabb 
játékosok is szerepelnek a csapatban, mert a versenykiírás szerint 
minden mérkőzésen jelen kell lennie 12 játékosnak. Év közben 
valószínűleg beindul az U 11-es csoport is, aminek reálisan csak 
a januári fordulóban lehetséges.

•  És mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik „kiöregedtek” ebből a kor-
osztályból?

L.J.: Ők Miskolcon, az anyaegyesületben folytathatják. Igaz, ez a 
szülőktől is elvár egy kis áldozatot, hiszen oda be kell hordani a 
gyereket, hetente több alkalommal is.

•  Milyen gyakran vannak a mérkőzések, és kikkel játszanak?
L.J.: Havonta rendeznek egy fordulót, ahol minden csapat két 
mérkőzést játszik. Az évad nyolc fordulóból áll és áprilisban feje-
ződik be. Az ellenfelek mindig változnak. Játszottunk már Mező-
csát, Eger, Ózd, Sátoraljaújhely csapatai ellen, de legutóbb éppen 
Pásztón voltunk, Nógrád megyében. December 6-án Salgótar-
jánban léptünk pályára a helyi csapat ellen. Régiónkhoz ugyanis 
három megye: Borsod, Heves és Nógrád tartozik.

•  Szikszón volt már mérkőzés?
L.J.: Természetesen. Legutóbb október közepén, de most a sport-
csarnok felújítása miatt nem tudtunk itt játszani. Talán 2016-
ban majd ismét lesz itt mérkőzés.

•  További sok sikert kívánunk a csapatnak!

Ebben az évben öt testne-
velő tanár kapta meg ezt az 
elismerést a megyében, köztük 
volt Lengyelné Bendzsel Éva, 
szikszói földrajz-testnevelés 
szakos gimnáziumi tanár is. 
Harminchét éves szakmai 
tevékenysége alatt több megyei 
bajnokot, országos bajnokot 
és helyezettet nevelt az atlé-
tika és kézilabda sportágban. 
Rendszeresen részt vett sí-
táborokban Szlovákiában és 
Lengyelországban. Emellett 
sok diákkal szerettette meg az 
úszást, és gyógytestnevelőként 

is aktívan tevékenykedett. 
Gratulálunk a kitüntetéshez, 
további munkájához jó egész-
séget, erőt kívánunk!

Öregfiúk torna
December 19-én, szombaton délelőtt a városi 
sportcsarnokban immár második alkalommal 
kerül sor a „Karácsonyi-kupa” elnevezésű 
öregfiúk labdarúgó tornára, ahol Alsóvadász, 
Aszaló, Homrogd és Szikszó csapatai 
mérkőznek meg.

A torna elsődleges célja a sportbarátság ápolása. Jó érzés 
volt látni, amikor a tavalyi első összejövetelen az aktív játékból 
már kiöregedett labdarúgók, régi ismerősként üdvözölték egy-
mást.

III. Szikszó kupa
December 13-án a Városi Sportcsarnokban 
került megrendezésre a III. Szikszó Kupa 
elnevezésű teremlabdarúgó torna.

A nyolc csapat küzdelméből a következők kerültek ki 
győztesen: 1. Régi Csibészek
 2. Lendület FC
 3. Hellas
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„Mondhatnánk, hogy 
a lelkiismeretünk 
egy napóra, ami nem 
önmagában jár, hanem 
az égen ragyogó nap 
fénye által működik. 
Egy érett lelkiismeret 
alapvetően mindig a 
szeretet parancsolata 
szerint jár”

Tisztelt Olvasók! Böjte 
Csaba fent idézett gondolatai 
immár 20 éve meghatározzák 
a szikszói LIONS Klub aktív 
tagjainak hitvallását, tetteinek 
indítékát. 1995 évben 20 fő 
szikszói és környékbeli férfiú 
gondolta úgy, hogy a Magyar-
országon szárnyait bontogató 
nemzetközi jószolgálati civil 
szervezet helyi egyesületét 
létrehozza. A Lions Clubok 
Nemzetközi Szövetségét, Mel-
vin Jones alapította 1917-ben 
az Egyesült Államokban a 
háborúban látásukban meg-
sérült emberek megsegítésére. 
A mozgalom jelszava: SZOL-
GÁLUNK. Érintettség okán 
nem az én tisztem értékelni 
az elmúlt történelemformáló 
időszakot, de azt tényszerű-
en megállapíthatom, hogy a 

városban az egyetlen olyan 
civil szerveződés vagyunk, 
akik minden terhes időszakot 
áthidaltunk, minden, a meg-
szüntetésre irányuló törekvést 
kivédtünk, és bár az alakulás 
taglétszámához viszonyítottan 

egyharmadnyian, ma is a nem-

zetközi LIONS mozgalom cél-
jainak megfelelően tesszük a 
dolgunkat. „Segítem embertár-
saimat: együttérzéssel az aggódó-
kat, támogatással a gyengéket, és 
anyagiakkal a rászorulókat”. 

Az elmúlt húsz évben 17 
nagyszabású koncertet szervez-
tünk a városban, döntően a 

műemlék református templom-
ban, a legutóbbi kettőt pedig a 

római katolikus templomban. 
Néhány név a fellépők közül: 
Gregor József, Pitti Katalin, a 
Miskolci Szimfonikusok, Bogányi 
Gergely, Zorán, Csík zenekar, 
Szent Efrém férfikar, Szekeres 
Adrien. Ezen koncertek szpon-
zori támogatásai biztosítanak 
pénzügyi alapot a klub részére 

a jótékonysági tevékenységé-
hez. Az általunk segítettek 
köre, a teljesség igénye nélkül: 
látássérült, hallássérült, súlyos 
beteg gyermekek gyógykezelé-
sének támogatása. Vak gyer-
mek tanulásának segítéséhez 
számítástechnika és hang-
rögzítő készülék beszerzése. 
Nagyérték műszerek beszer-
zése a szikszói mentőállomás, 
valamint a kórház részére. A 
szikszói görögkatolikus temp-
lom építésének támogatása. 
Szemszűrés, szemüvegbeszerzés 
támogatása.

A húsz éves évforduló kö-
telez is bennünket: először is 
arra, hogy a városból, a tér-
ségből fiatalokat szervezzünk 
sorainkba, ne hagyjuk, hogy 
az elöregedés megszüntesse ezt 
a jószolgálati tevékenységet. 
A jövőben is legyünk kellően 
nyitottak, körültekintőek a 
környezetünkben élők beteg 
embertársaink felé. Köszönjük 
a koncertjeinket támogató 
vállalkozóknak, magánsze-
mélyeknek, koncertlátogató 
közönségünknek a segítő 
együttműködést abban bízva, 
hogy még számtalan sikeres, 
élményt adó esemény áll előt-
tünk.

  Dr. Juhász Imre
elnök

Aktuális pályázatok
„KÖZÉPÜLETEK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ 
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE”
Sportcsarnok, városháza, iskola épületének külső szigetelése, nyílászárók cseréje

Támogatás mértéke: 150 millió Ft

„NAPELEM RENDSZEREK TELEPÍTÉSE SZIKSZÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE”
Inkubátorház és sportcsarnok napelemes rendszerrel történő ellátása.

Támogatás összege: 43 millió Ft

„TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAM
SZIKSZÓN”

Támogatás összege: 22 millió Ft

A pályázatokra a későbbiekben részletesen kitérünk.

Önkormányzati 
hírek
Az Oktatási Kulturális 
Sport és Szociális Bizottság 
döntött a Bursa Hungarica 
pályázatokról.

A beérkezett 54 pályázat eredményes-
nek bizonyult, így havi 5.000 forintot kap-
nak a felsőoktatási intézményben tanulók 
az önkormányzattól. Ezt az összeget még 
kiegészíti a minisztérium és az egyetem is. 
Csak emlékeztetőül: tavaly 4.000 forintot 
kapott minden pályázó.

20 éves a

SZIKSZÓI
LIONS KLUB



Adventi
programok
Mire a SZIK-SZÓ 
újság karácsonyi 
száma megjelenik, 
már az utolsó adven-
ti gyertyagyújtásra 
készülünk a főtéren. 
December 19-
én, a 16 órai gyer-
tyagyújtás után élő 
betlehem is lesz. 
December 20-án, 
vasárnap 15.30-tól 
karácsonyváró 
koncert az Inkubá-
torházban.
Közreműködnek: Református Énekkar, Hajnalcsillag Református 
Ifjúsági Kórus, Vadméz Római Katolikus Kórus. A koncert megte-
kintése ingyenes!

1 2 | Programok / Humor
II. évfolyam 4. szám | 2015. | december

SZIK-SZÓ  |  Szikszó Város Önkormányzatának lapja  |  Kiadó: Szikszó Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Mező István  |  Olvasószerkesztő: Sváb Antal  |  Tördelőszerkesztő: Berindza Gábor

Szerkesztőség: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.  |  Leveleket, kéziratokat nem őzünk meg

SZ IK S Z Ó 2015

Mikulás lak
Nagy sikere volt ebben az évben is a Mikulás laknak. Az öt 
napig tartó rendezvényen több mint háromszáz gyerek vett részt 
Szikszó, Onga, Baktakék, Alsóvadász, Encs, Felsődobsza telepü-
lésekről. 


