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Hosszú évek óta ez az 
első költségvetésünk, ami-
kor hiány nélkül tervezhettünk 
– mondja Füzesséri József, Szik-
szó polgármestere. Egy hosszú és 
nehéz folyamat végén vagyunk, 
hiszen az elmúlt években azért 
komoly fejtörést okozott az ön-
kormányzatnak a hiányok pót-
lása. Azt gondolom valamennyi-
ünk sikere ez, hiszen a kitartó 
és befektetett munka meghozta 
az eredményét. A költségveté-
sünk biztonságot ad . Így ebben 
az évben a megoldandó felada-
tainkra, a jövő építésére tudunk 
koncentrálni.

A költségvetésben továbbra is 
nagy szerepet kap a fiatalok és 
az idősek támogatása. Szikszó 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete még 2015 végén döntött 
úgy, hogy a kibocsátja a Szikszó 
Jegyet. A 20 000 forint értékű 
jegyet azok vehetik igénybe, 
akik 2015. december 31-ig be-
töltötték a 62. életévüket.

A Szikszó Jegy az országban 
egyedülálló, különleges támoga-
tási forma. A jogosultak külön-

féle szolgáltatásokat fizethetnek 
ezzel az utalvánnyal. Használ-
hatják kommunális adó megfi-
zetésére, amelynek a befizetési 
határidejét meghosszabbította 
június 30-áig az önkormányzat. 

Vásárolhatnak belőle ebédet a 
Szikszó Menza Kft-nél, fizethe-
tik a vízdíjat az ÉRV Zrt-nél, 
rendelhetnek szolgáltatást be-
lőle a Szikszó Centrum Kft-nél, 
de használhatják fizetésre a 
Szikszói Városi Intézménymű-
ködtető Központnál. A Szikszó 
Jegyet csak a jogosult, vagy a kö-
zeli hozzátartozója használhatja 
fel.  Várhatóan áprilisban kapják 
meg az érintettek a személyre 
szóló értesítést arról, mikor és 
hol vehetik át a jegyeket.

Szikszó több csatornán ke-
resztül is támogatja a fiatalo-
kat. Az egyik ilyen a Szikszó 
Ösztöndíjasa program, ahol 
a tehetséges közép- és felsőok-
tatási képzésben részt vevő di-
ákokat segítik. Ezért ebben az 

esztendőben is meghirdeti az 
önkormányzat ezt.  Ez egy nyílt 
pályázat, ami egy kidolgozott 
szempontrendszer szerint mű-
ködik. Eddig is nagyon népsze-
rű volt a szikszói lakhellyel ren-
delkező diákok körében. Ez egy 
igazi megmérettetés, és nemcsak 
anyagi segítség, de büszkeség is 
ma Szikszó Ösztöndíjasának 
lenni. 

A 2016-os év egyik nagy 
programja a közmunkaprog-
ram, ami márciusban indult 
el. Értelmes és értékteremtő 

tevékenységet és a segélyezés 
helyett munkabért ad az arra 
rászorulóknak.

Szikszó Önkormányzata 
2016-os költségvetése tartal-
mazza számos épület felújítását 
és korszerűsítését. Többek kö-
zött új könyvtár és új rendőr-
ségi épület is épül. Szociális 
bérlakások kialakítását is ter-
vezik. Az idén is kiemelkedően 
fontos szempont a pályázatokon 
való sikeres szereplés .

Szikszó 2106-os költségve-
tésekor elfogadtak egy új helyi 
adónemet, a földadót. Ezt a kép-
viselő- testület kísérleti jelleggel 
vezette be. A terv szerint az eb-
ből befolyt bevételt az idősek 
támogatásra fordítanák. Meg-
vizsgálják azt is, ennek segítsé-

gével bővíthető –e a jövőben a 
Szikszó Jegyre jogosultak köre.

Az egészségügy kardinális 
kérdés a városunkban – nyilat-
kozta Füzesséri József. A tavaly 
átadott egészségügyi cent-
rumba – ahol a háziorvosok, 
fogorvosok, a gyermekorvos 
és a védőnők kapnak helyet – 
márciusban megtörténik a 
beköltözés. Az épület európai 
körülményeket nyújt az orvo-
soknak és a betegnek egyaránt.

Február 11-én, Dr. Mengyi 
Rolanddal, a térségünk ország-
gyűlési képviselőjével egyezte-
téseket folytattunk szikszói és 
dél-abaúji emberek érdekében 
a szikszói egészségügyi ellátásról 
Dr. Ónodi Szűcs Zoltán egészség-
ügyért felelős államtitkárral. Az 
egyeztetés fókuszában az ellátó-

rendszer javítása és a szociális 
ellátás erősítése állt. Az elmúlt 
évben folyamatos egyeztetés 
zajlott a felek között, melynek 
eredményeképpen hamarosan a 
helyi igényeknek megfelelő ellá-
tási modell kerül kialakításra. 
A szikszói kórházban működő 
járóbeteg-ellátást semmi nem 
veszélyezteti, sőt a jövőben to-
vábbi erősítése várható, amely-
hez az Egészségügyért Felelős 
Államtitkárság szakmai segít-
séget ajánlott. Az önkormány-
zatunk számára egészségügyi 
alapellátás ügye fontos, ezért 
a háziorvosi rendszer megerő-
sítésében és az államtitkárság 
praxis-programjának népszerű-
sítésében is szervezői szerepet 
kívánunk betölteni.

Maros Éva
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Költség-
vetésünk
biztonságot 
ad.

A biztonság és a
gyarapodás éve

Az országban az elsők között és hiány nélkül 
fogadta el Szikszó Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a 2016-os költségvetését. Ebben 
az évben 1 milliárd és 658 millió forintból gaz-
dálkodik a város.

2016
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A közös együttműködés 
első lépése március kö-
zepén egy olaszországi 
látogatás volt Toscana tar-
tományban, ahol gazdasági, tu-
risztikai és kulturális témákban 
tárgyaltak.

Akkor születnek nagy dolgok, 
amikor a rivalizálás helyett az 
egymás erősségére alapozunk – 
mondja Füzesséri József, Szikszó 
polgármestere. Egy jó ételnek is 
az alapja, a jó összetevők, így a 
közös munka sikere is az, hogy 
mindenki azt teszi hozzá, ami az 
ő erőssége. Szikszó rendelkezik 
az országban egybefüggő leg-
nagyobb ipari területtel, amely 
341 hektár. A városunkban ipa-
ri parkot is üzemeltetünk ezen 
kívül. Mindkét területen ipari 
csarnokok nőnek ki a földből, 
Szikszó egyre népszerűbb a be-
fektetők körében. Van már egy 
kialakult jó gyakorlatunk és ta-
pasztalatunk a cégek fogadásá-
ban és megtartásában. Szikszó 
országos hírűvé nőtte ki magát, 

de az európai gazdasági szinté-
ren még nem vagyunk erősek. 
Tokaj híre, történelmi borkul-
túrája miatt világhírű. Európá-
ban nincs olyan ország, ahol ne 
ismernék Tokajt. Viszont ami 
az előnye, egyben hátránya is, 
mert a Világörökség részeként 
korlátozott az ipari tevékeny-
sége.

A UNESCO világörökségi 
címe hatalmas kitüntetés, de 
komoly szabályokat is magá-
ban hordoz – jelentette ki Posta 
György, Tokaj polgármestere. A 
magterületen csak korlátozott 
ipari létesítményeket lehet lét-
rehozni, ami maximum egy ki-
sebb összeszerelő üzemet jelent. 
Fontos nekünk is, hogy Szikszó 
városával egy jó együttműködés 
alakuljon ki, és hogy a befekte-
tők is otthonra leljenek ebben 
az ipari parkban. Tokaj vonzóe-
rejét pedig továbbra is a bor, a 
kultúra és a természeti kincsek 
adják, erre továbbra is törekedni 
fogunk!

Tokaj és Szikszó 
képviselő-testüle-
te együttműködése 
alapján Szikszón, az 
ipari területen talál-
ható majd a jövőben 
a Tokaji Ipari Park. 
Az erre alapított cég 
nyereségén osztozik 
majd a két város, ezzel 
támogatva egymást a 
további sikerekért.

Tokaj és Szikszó

Együttműködés
a sikerekért

Olasz kapcsolat
Március közepén a két város delegációja 
három toscanai városban, Viareggióba, Torre 
del Lagóba és Lucába látogatott. Viareggióba, a vi-
areggiói karnevál utolsó napjára és záró ünnepségre 
érkeztek. Egy sajtótájékoztató keretén belül a nica-
raguai nagykövet, Moreno Gabrielli – aki a látogatás 
szervezője és koordinátora is volt – bemutatta a két 
magyarországi települést Viareggio alpolgármeste-
rének Rosella Martina asszonynak. Egyeztettek a 
Szikszó–Viareggio és Tokaj–Viareggio együttműkö-
dés lehetőségeiről. Szikszó az ipari parkra helyezte a 
hangsúlyt, Tokaj pedig a bor- és kulturális kapcsola-
tokra. A karnevál záróünnepségen Tokaj és Szikszó 
kitüntetést vehetett át, mint a viareggioi karnevál 
támogató városa.

Torre del Lagoban a méltán híres Puccini fesz-
tivál helyszínével is ismerkedtek és találkoztak a 
Puccini Fesztivál általános igazgatójával, Franco 
Morettivel. Szóba került a lehetséges együttműködés 
a Tokaji Katlan és a Puccini Fesztivál között.

Végül Viareggio Önkormányzatával Tokaj és 
Szikszó Önkormányzata szándéknyilatkozatot írt 
alá gazdasági, kulturális, turisztikai, és tudományos 
együttműködésre.

A nemzetközi kapcsolatok építése tovább folyta-
tódik áprilisban. A nicaraguai nagykövet Moreno 
Gabrielli ekkor érkezik ugyanis a két városba. 
Nicaragua a XXI. század legnagyobb beruházását, 
a második Panama csatornát építi. A munkálatok 
2014 decemberében kezdődtek, és várhatóan 2019-
ben fejeződnek be. A projekt valóban grandiózus: a 
csatorna megépítése mellett kiterjed két kikötő, egy 
nemzetközi reptér, utak és szállodák építésére is. Az 
áprilisi tárgyalásokon arról is szó esik, hogyan lehet 
kapcsolódni magyar termékekkel ehhez.

Maros Éva



Ünnepi műsor 
a Magyar Kultúra Napján
Fellépett Ötvös Éva szín-
művésznő, közreműködött 
Novák József előadóművész.

1823-ban ezen a napon 
fejezte be Kölcsey Ferenc a 
Himnusz kéziratát Csekén. 
1989-től, Himnuszunk szüle-
tésének napján, január 22-én 
ünnepeljük a Magyar Kultúra 
Napját. Az ország települé-
sein, de még a határokon túl 
is kulturális programokkal, 

rendezvényekkel állítanak 
méltó emléket ennek a meg-
rendítően szép nemzeti imá-
nak, amely akkor is és most 
is összetartotta és összetartja 
világszerte a magyarságot. 
A Szikszói Városi Intéz-
ményműködtető Központ és 
Könyvtár rendezésében fele-
melő irodalmi összeállításon 
vehettünk részt mi, szikszói 
lakosok is.
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Csodálatosan szép este volt. Köszönet a rendezőknek, kö-
szönet a fellépőknek és köszönet a sok-sok jóérzésű embernek, akik 
2016. január 8-án azért gyűltek össze az Inkubátorház színházter-
mében, hogy adományaikkal segítsék a két fiatal, Gulyás Dorci és 
Kovács Marci gyógyulását.

Amikor egy város összefog

Jótékonysági koncert két fiatalért

A városi intézményműködtető központ 
rendezvényei

Sakk torna Szikszón
Felsőzsolca, Emőd, Homrogd, Szikszó részvételével körzeti 
sakkverseny volt Szikszón, az Inkubátorházban. A győztesek a 
megyei versenyre jutottak tovább. A sakktorna szervezője Lengyel 
József és Mező István volt. 

 

Valentin nap

Így vártuk a szerelmeseket
Bálint napján (február 14-
én) tartják a Bálint-nap (an-
golul Valentine’s Day) ünne-
pét, amely Magyarországon az 
angol nyelvű elnevezés köz-
vetlen átvétele miatt sokak 
számára Valentin-napként 
vált ismertté és népszerűvé az 

1990-es évektől kezdődően. 
Ezen az ünnepen a hagyomá-
nyokhoz híven a szerelmesek 
megajándékozzák szerelmüket. 
Szikszón, a Városi Uszodában, 
varázslatos hangulatban tölt-
hették a fiatalok Valentin-nap 
éjszakáját. 

Búvároktatás a városi uszodában
Lehetőség nyílik alapfokú, haladó, mentőbúvár, merülés-
vezető, valamint egyéb specialitások megszerzésére Bíró Tamás 
búvároktató vezetésével.

Abaúji Mulatós 
Találkozó
Április 2-án 19.00 órától 
immár 2. alkalommal kerül 
megrendezésre városunk-
ban a nagy népszerűségnek 
örvendő Abaúji Mulatós Ta-

lálkozó az Inkubátorházban. A rendezvény sztárvendége Jolly és 
Suzy. Jegyek még korlátozott számban kaphatók személyenként 
2500 Ft-os áron.

Ételéről, italáról mindenki maga gondoskodik, a hangulatról 
viszont garantáltan a fellépő sztárok.

Minden mulatni vágyó embert szeretettel várunk!
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A lakosság szolgálatában
Közel tíz éve működik polgárőrség városunkban. 
Megalakulásáról, tevékenységéről, terveiről beszélgettünk az 
egyesület elnökével, Schubert Lajossal.

•  Mikor alakult meg Szikszón a polgárőrség?
S.L.: A Szikszói Polgárőr Egyesület 2007-
ben alakult meg 15 fővel, s első elnöke 
Szakáczki Sándor volt, tőle vettem át 
2012-ben a tisztséget. Munkámat Szűcs 
János és Vizes Tibor alelnökök segítik.
• Hány tagja van az egyesületnek?
S.L.: Jelenleg 20 aktív tagunk van. Vol-
tunk már többen is, vannak pártoló tagok 
is, de most csak az aktív tagokról beszélek.
•  Milyen tevékenységet folytatnak?
S.L.: Tevékenységünk sokrétű. Rendez-
vényeken biztosítjuk a rendet, a rendőr-

ségnek segítünk. 
Ilyenkor a rendez-
vény előtt egyez-
tetünk a rendőr-
séggel, hogy hány 
fővel vegyünk részt. 
A szeptemberi is-
kolakezdéskor ott vagyunk a forgalmas út-
kereszteződéseknél, ott segítjük a bizton-
ságos átkelést. De előfordult már olyan is, 
hogy Nyéstán találtak egy II. világháborús 
bombát, és a tűzszerészek megérkezéséig 
mi biztosítottuk a helyszínt.

•  Az ifjúsággal hogyan tartanak kapcsolatot?
S.L.: Ellátogatunk az óvodába, iskolába, 
és előadásokat tartunk. Elsősorban a 
biztonságos közlekedésről, de a nagyob-
baknak a bűnmegelőzésről is. Ezek az 
alkalmak arra is jók, hogy a fiatalok bepil-
lantást nyerjenek munkánkba, és később 
esetleg csatlakoznak hozzánk.
•  Milyen támogatásból működik az egyesü-

let?
S.L.: A helyi önkormányzattól kapunk 
rendszeres havi támogatást, valamint a 
Megyei Polgárőr Szövetségtől. Egyébként 

ők a felettes 
szervünk is. 
Elég szerényen 
működünk, van 
egy autónk, azt is 
fenn kell tartani, 
de pl. a polgárőr 
ruhát magunk-
nak vesszük meg. 
Most várjuk egy 

pályázat elbírálását, amiből tudnánk fej-
leszteni az egyesületet.
•  Kik jelentkezhetnek polgárőrnek?
S.L.: Tizennyolc éves kortól lehet 
polgárőr valaki, de már létezik az ifjú 
polgárőr kategória is, ahová 14 éves 
kortól jelentkezhetnek a fiatalok, szülői 
engedéllyel. Az új szabályok szerint öt 
évenként vizsgát kell tenni, és az új tagok 
is csak a sikeres vizsga után léphetnek 
be. Munkánkat önként, társadalmi mun-
kában, fizetés nélkül végezzük. Tesszük 
mindezt Szikszó biztonsága érdekében. 
Várjuk a jelentkezőket!
•  További eredményes munkát kívánunk! 

Köszönöm a beszélgetést!
(MI)

Rákóczi csillagösvényén napba öltözve
A „Határtala-
nul!” pályázat 
keretében a 
Szepsi Csombor 
Márton Gimnázi-
um, Szakképző Is-
kola és Általános 

Iskola 2016. március 14–18. között fogadta 
a szovátai Domokos Kázmér Szakközépis-
kola diákjait. Így együtt ünnepelték meg 
a magyarság nemzeti ünnepét, március 
15-én. Közösen bejárták a II. Rákóczi 
Ferenchez kapcsolódó emlékhelyeket, 
nevezetességeket. Ezért látogattak el 

Miskolcra (innen irányította a fejedelem 
a szabadságharcot 1704-ben), a Diósgyőri 

Várba, Kassára (a Szent Erzsébet-dómban 
Rákóczi és bujdosótársainak kriptájá-
ba), Regécre (gyermekéveit töltötte itt 
a nagyságos fejedelem). Majd áprilisban 
Szovátára, Marosvásárhelyre látogatnak 
el a szikszói tanulók, ahol fejedelemmé 
iktatásának évfordulóját ünneplik meg 
közösen.

Nagyszerű találkozás volt ez a két iskola 
diákjai számára, barátságok is kötődtek. 
Szikszó város fontosnak tartja e kapcsolat 
ápolását, hiszen Szováta és Szikszó test-
vérvárosok. Többek között ezért is támo-
gatta e program megvalósulását.

Sc
hu

be
rt

 L
aj

os
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Dely József (1880–1951) 
ácsmester, építési 

vállalkozó. Szikszó 
város építészetének 

meghatározó alakja, 
Krizsán József tervezővel 

dolgozott együtt, de 
voltak önálló munkái is.

Az ő nevéhez fűződik a római katoli-
kus iskola, a református parókia, a szolga-
bírói hivatal, az alispáni lakás. E két utób-
bi jelenleg orvosi rendelő, meglehetősen 

lepusztult állapotban. Az egykori községi 
óvoda – most a Turul Kft. működik benne 
– szintén méltatlan állapotban. 

A trianoni döntés után lett Szikszó 
Abaúj-Torna vármegye székhelye, s szük-
ség volt olyan intézményekre, mint pl. 

járásbíróság, 
iskolák, bankok, 
üzletek, bérla-
kások. Ekkor 
épültek az ő köz-
reműködésével 
a tisztviselőtelep 
lakásai (ma Ap-
ponyi út). Dely 
József nemcsak 
Szikszón, hanem 
a vármegye több 
településén is 

alkotott. Pl. rásonyi református iskola, 
kiskinizsi református iskola, gönci főszol-
gabírói hivatal. Komoly mérnöki tudását 
példázza az Aranyosi 15 méteres, szabad-
nyitású vasbeton híd építése is.

Számtalan társadalmi megbízatást lá-
tott el. 1922-ben megalapította Szikszón 
az Ipartestületet, melynek elnöke lett. 
Tagja volt a községi képviselő-testületnek, 
a református egyház presbitere, a polgári 
kör elnöke volt. A Hangya szövetkezet 
gondnoka, az önkéntes tűzoltótestület 
alparancsnoka, az olvasókör alelnöke, és a 
Hitelszövetkezet elnöke is volt.

Neje Dobrik Borbála, lánya Deli Bor-
bála, dr. Czerődi Sándorné, nyugdíjas 
ének-zene szakos tanárnő, aki 21 évig 
tanított a szikszó általános iskolában.

Egy ilyen életút után méltatlan sors 
jutott osztályrészül a családnak. A Rá-
kosi-korszakban államosították saját la-
kásukat, kiköltöztették a családfő nélkül 
maradt özvegyét és kiskorú gyermekét, 
akinek a továbbtanulást sem javasol-
ták. Az, hogy mégis sikerült főiskolát 
végezni és megmaradni, már egy másik 
történet...

Nevéből az „y” is politikai okok miatt 
került ki: az ’50-es években ez is rossz 
pontnak számított, érdemes volt megsza-
badulni tőle.

Ezzel a cikkel szeretnénk adózni egy 
nagyszerű ember munkásságának, aki eny-
nyit tett városáért és a közösségért.

Maradjon örök emlékezetünkben!

Szikszó
a Múltban Volt egyszer egy építész

A „Szikszó a múltban” facebook csoportnak az egyik legaktí-
vabb tagja Vécseyné Fedor Zsuzsa, aki sok-sok érdekes 
képet oszt meg nap mint nap az internetezőkkel. Ő hívta fel 
figyelmünket egy régi szikszói építési vállalkozóra, akinek nevé-
hez számos patinás épület fűződik városunkban. Tőle kaptuk az 
alábbi anyagot is.
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Iskolaátadás
másodszor?
Sikertelenül 
zárult az el-
múlt év során 
az iskola fenn-
tartói jogának az 
Egri Főegyházme-
gye által történő 
átvételének folya-
mata. Visszate-
kintve elmondha-
tó, hogy az állami 
oktatás megszervezésének voltak 
olyan akadályai, amelyek miatt nem 
járult hozzá a minisztérium az át-
szervezéshez.

A szülők és a szikszói lakosok 
közül továbbra is sokan szorgal-
mazták, hogy az egyházmegye újból 
kezdeményezze az átvételt. A város 
önkormányzati testületének 2015 
decemberében hozott határozata is 
támogatta mindezt, amely megerő-
sítette korábbi döntésüket három 
épület átadásáról az egyházi iskola 
céljára.

Az egyházmegye oktatásügyben 
érintett képviselői február elején 
újból fórumot tartottak a szülők, 
diákok, pedagógusok részére, ahol az 
előző év tapasztalatait összegezték, a 
felmerült kérdésekre igyekeztek vá-
laszt adni, és újból megfogalmazták 
az egyházi oktatás sajátosságait.

Hamarosan sor kerül a tavalyihoz 
hasonló felmérésre, amelynek során 
az iskolába járó gyermekek szülei, 
valamint az érintett dolgozók dönt-
hetnek arról, hogy az iskola, vagy 
annak egy része egyházi fenntartás-
ba kerüljön-e, gyermeküket kíván-
ják-e az Egri Főegyházmegye által 
fenntartott iskolába járatni.

Reméljük, hogy a szülők, peda-
gógusok, az iskola munkatársai idén 
is nagy arányban fogják a kezdemé-
nyezést támogatni.

Szarvas István
plébános

MÁRCIUS 24. | NAGYCSÜTÖRTÖK

De.:  Betegek úrvacsorázása 
otthonaikban

MÁRCIUS 24. | NAGYCSÜTÖRTÖK

18.00 Istentisztelet
MÁRCIUS 25. | NAGYPÉNTEK

10.00 Istentisztelet

MÁRCIUS 26. | NAGYSZOMBAT

18.00 Istentisztelet
MÁRCIUS 27. | HÚSVÉTVASÁRNAP

10.00 Istentisztelet, úrvacsora
15.30 Istentisztelet

MÁRCIUS 28. | HÚSVÉTHÉTFŐ

10.00 Istentisztelet

Húsvéti istentiszteletek

a református templomban

MÁRCIUS 21. | NAGYHÉTFŐ

16.00  Lelkigyakorlat, gyóntatás 
(Kovács Lajos, irotai parókus)

17.00 Előszenteltek liturgiája
MÁRCIUS 22. | NAGYKEDD

16.00  Lelkigyakorlat, gyóntatás 
(Kovács Lajos, irotai parókus)

17.00 Előszenteltek liturgiája
MÁRCIUS 23. | NAGYSZERDA

17.00  Betegek gyóntatása, 
áldoztatása

MÁRCIUS 24. | NAGYCSÜTÖRTÖK

07.30  Nagy Szent Bazil liturgiája
16.00  Gyónási lehetőség 

fiatalok számára
17.00  Kínszenvedési evangéliumok

MÁRCIUS 25. | NAGYPÉNTEK

Szigorú böjt délig!
07.00 Királyi imaórák 
09.00  Gyalogos zarándoklat 

épülő templomunktól 
a zarándok kereszthez

15.00  Sírbatételi vecsernye 
Aranyszájú Szent János liturgiájával

MÁRCIUS 26. | NAGYSZOMBAT

07.00  Nyitva a templom 
hogy egyénileg is jöhessünk 
a Szentsírhoz imádkozni

16.00 Gyónási lehetőség
18.00 Nagy Szent Bazil liturgiája

MÁRCIUS 27. | HÚSVÉTVASÁRNAP

Óraátállítás!
04.30 Feltámadási szertartás
05.30  Szent liturgia 

pászkaszenteléssel
09.30  Ünnepi szent liturgia 

miroválás, pászkaszenteléssel
18.00 Húsvéti nagyvecsenye

MÁRCIUS 28. | HÚSVÉTHÉTFŐ

07.00 Szent liturgia
08.15 Szent liturgia Aszalón
09.30 Szent liturgia körmenettel
11.30 Szent liturgia Alsóvadászon

MÁRCIUS 29. | HÚSVÉTKEDD

09.30 Szent liturgia
18.00  Szent liturgia 

elhunytjainkért

Húsvéti szertartások rendje

a görög katolikus templomban

MÁRCIUS 24. | NAGYCSÜTÖRTÖK

18.00  Szentmise
MÁRCIUS 25. | NAGYPÉNTEK

17.00 Misztériumjáték
18.00 Szertartás

MÁRCIUS 26. | NAGYSZOMBAT

18.00  Feltámadási szertartás 
és körmenet

MÁRCIUS 27. | HÚSVÉTVASÁRNAP

Óraátállítás!
08.00 Szentmise
09.30 Szentmise

MÁRCIUS 28. | HÚSVÉTHÉTFŐ

08.00 Szentmise
09.30 Szentmise

szentmisék rendje

a római katolikus templomban
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Bolyai természet-
ismereti verseny
Nagy népszerűségnek örvend iskolánkban a Bolyai 
Természetismeret Csapatverseny. Ebben az évben is 
jeleskedtek tanulóink. Észak-Hunnia területén, amely öt 
megyét ölel át.

1. helyezett lett a 3. b osztály-
ból a Tigris és barátai csapat 
(Babusa Tamara, Lipták Le-
vente, Ujpesti Petra Kata, Varga 
Levente). 
2. helyezett a 4. b osztályból a  
Szürgék csapata (Fajta Fanni, 
Farkas Hanna, Farkas Márton, 
Varga Zsombor).
A regionális selejtező után 
2016. március 12-én mérték 
össze erejüket a csapatok 
Budapesten, az országos verse-
nyen, ahol a szikszói tanulók 
bizonyultak a legjobbnak.
Felkészítő: Balákné Molnár 
Judit.
Csapattagok: Babusa Tamara, Lipták Levente, Újpesti Petra, Var-
ga Levente 3. osztályos tanulók.
Balákné Molnár Judit a legeredményesebb felkészítő tanár elisme-
résben részesült.
Gratulálunk sikerükhöz!

Sporteredményeink
Úszás Megyei verseny
1. helyezett Sallai Vivien (IV. korcsoport egyéni 100 m hát), aki 
az országos versenyen képviseli majd iskolánkat és a megyét.
2. helyezett a IV. korcsoport lány gyors váltó csapata: Varga 
Eszter, Varga Vivien, Tapasztó Anett, Sallai Vivien.
3. helyezett egyéniben Sallai Vivien (100m gyors), valamint csa-
patban a III. korcsoport lánycsapata (gyors váltó): Balla Gombos 
Fanni, Bertalan Lora, Karajz Gréta, Sallai Eszter. 

Úszás Diákolimpia megyei döntő
1. korcsoport 
Fiú 50 m mellúszás, VII. hely: Varga Levente 1:00 mp
Lány 50 m gyorsúszás, VII. hely: Mező Mirella 58:31 mp
Lány 50 m hátúszás, VIII. hely: Mező Mirella 1:08:16 mp
2. korcsoport
Fiú 50 m mellúszás, V. hely: Kulcsár Dominik 49:28 mp
Fiú 50 m gyorsúszás, VI. hely: Vámosi Levente 39:9 mp
Fiú 50 m hátúszás, VI. hely: Vámosi Levente 48:58 mp
Lány 50 m mellúszás, X. hely: Veréb Virág Enikő 57:8 mp
Diákjaink és felkészítő tanáraik sikereihez gratulálunk!

Országos rajzpályázati
eredmény
A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola által meghirdetett „Népmesék világa” országos 
rajzpályázaton, ahol 2662 pályaművet értékeltek, iskolánkból 
Kurek Balázs 7. A osztályos tanulónk díjazott lett.
Eredményéhez gratulálunk! 

Zrínyi
matematikaverseny
Az ország egyik legnépszerűbb matematikaversenyén 
az indulók számától függően 2–8. osztályig általában 
az első 20 helyezettet díjazzák korosztályonként.

Megyénkben évente az alsó tagozatosok között 350–400, felső 
tagozaton 150–250 diák vállalja a megmérettetést minden évfo-
lyamon.
Karajz Gréta, iskolánk 5. a osztályos tanulója 14. helyezést ért a 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján.
További szép eredményeink: Ujpesti Petra Kata (3. b) 21. hely, 
Cservenyák Martina (7. ny) 25. hely, Győrffi Anna Eliza (4. b) 
27. hely, Thuróczy Réka (7. ny) 28. hely.
A verseny minden résztvevőjének gratulálunk, és köszönjük 
tanítóik, tanáraik munkáját.

A magyar kultúra napja
Iskolánkban 2016. január 22-én rendeztük meg a ma-
gyar kultúra napi műsorunkat.

Ezt az ünnepet 1989 óta tartjuk, Kölcsey Ferenc ugyanis ezen a 
napon fejezte be költeményét, a Himnuszt.
Színvonalas kis műsort láthattunk  a 6. b és 8. b osztályos tanu-
lók részvételével. Meghívott vendégünk Aranyosi György trombi-
taművész volt. A rendezvényt Karsai Zsoltné állította össze.



Sport | 9
III. évfolyam 5. szám | 2016. | március

Egy emléktorna margójára
A sportszerető szikszóiak még emlékeznek Szabó 
Lászlóra, a csupaszív játékosra, akinek mindene volt a 
foci. De nem csupán szerette, tett is érte. Fiatalon hunyt el, 
2002-ben.

Barátai, csapattársai, azóta minden évben 
megrendezik a Szabó László Emléktornát. Erről 
beszélgettünk egykori csapattársával, az emlék-
torna szervezőjével, Molnár Józseffel.
•  Mikor került kapcsolatba Szabó Lacival?
M.J.: Én miskolci vagyok, és játszottam több csa-
patban is. Amikor Gesztelyen védtem, az egyik 
mérkőzésünkre eljött Laci, hogy megnézze, és a 
mérkőzés után került szóba, hogy elhív a szikszói 
csapatba. De nemcsak én jöttem el, hanem egy-
szerre öten igazoltunk akkor onnan Szikszóra. 
•  Mikor volt ez?
M.J.: Ez 1987-ben volt, gyakorlatilag a nulláról 
kezdtünk, hiszen az akkori járási másodosztály-
ban játszottunk, 
és az volt a legala-
csonyabb. Onnan 
kapaszkodtunk 
fel a megyei II. 
osztályba. A csa-
pat fele szikszói 
volt, a másik fele 
környékbeli fia-
tal. Négy-öt évig 
voltunk együtt, 
közben én ki-
mentem Tengizbe 
dolgozni, ahol 
két évig voltam. 
Amikor hazajöttem, Laci hívott vissza a csapat-
ba, de már nagy változások történtek Szikszón. 
Az akkori vezetés elhatározta, hogy a városnak 
legalább NB III-as csapat kell, így aztán a lelkes 
amatőrökre nem volt szükség. De Szabó Laci 
nem esett kétségbe, szervezett egy csapatot Lé-
hen, ahová a régi barátai, csapattársai, így én is, 
követtük. Itt két évet játszottunk.
•  Mi történt ezután?
M.J.: A baráti társaság együtt maradt, és bene-
veztünk a városi kispályás labdarúgó bajnokság-
ba. Játszottunk mindenféle tornákon, Miskol-
con, Encsen, Alsózsolcán, és még sorolhatnám. 
Szegény Laci 2002 tavaszán még együtt játszott 
velünk, s aztán sajnos jöttek a problémák az 
egészségével…
•  A Szabó László Emléktorna hogyan jött létre?
M.J.: Laci halála után, 2003-ban került először 
megrendezésre. Két egykori csapattársa, Tóth 

Imre és Urszin Sándor szervezte meg, nyolc 
csapat részvételével. Ezt a létszámot azóta is 
tartjuk. Sajnos a következő évben már nem 
volt, aki megszervezze, így 2004-ben elmaradt 
a torna. Ekkor elhatároztam, hogy kézbe ve-
szem a dolgot, mert Laci emléke megérdemel 
annyit, hogy minden évben megemlékezzünk 
róla. 
•  És azóta volt minden évben?
M.J.: Igen! Igaz, hogy voltak nehézségek a 
szervezéssel, a hozzáállással, de sikerült min-
den évben megszervezni. Köszönet Füzesséri 
József polgármester úrnak, és Gál Péternek, a 
sportcsarnok vezetőjének, akik segítőkészek 

voltak min-
denben. Ettől 
függetlenül elég 
nehéz ezt nekem 
egyedül csinálni. 
Régebben még 
voltak segítőim, 
de ma már nin-
csenek. Még egy 
plakátot is nehéz 
elhelyezni a vá-
rosban…
•  Kik vesznek részt 

az emléktornán?
M.J.: Vannak ál-

landó csapatok, de változik az összetétel min-
den évben. Felsőzsolca, Encs, Forró, Halmaj, 
Aszaló, Alsóvadász, Homrogd, de jönnek a 
határon túlról, Kassáról is, sőt voltak már 
Királyhelmecről is. Ez egyébként egy öregfiúk 
torna, ahol negyven éven felüliek játszanak. 
Mi, Laci egykori csapattársai, minden évben 
„Emlékcsapat” néven indulunk.
•  Tartják a kapcsolatot Laci családjával?
M.J.: Természetesen. Laci felesége és gyermekei 
minden évben eljönnek, a díjátadáson is aktívan 
részt vesznek, de gyakran megnézik még a mér-
kőzéseket is. Ameddig tehetem, Laci emlékének 
minden évben szeretnénk így tisztelegni.
•  Kívánok hozzá kitartást, és segítő társakat is!

(MI)

A január 30-án megrendezett Szabó László 
Emléktornát a JORÓ FC csapata nyerte.

Rajzpályázat
Szikszó Város Önkormány-
zatának Oktatási, Kultu-
rális, Sport és Szociális 
Bizottsága

a közelgő olimpia
alkalmából
rajzpályázatot
hirdet,

amelynek témája a sport. 

Technikai megkötöttség: 
nincs (grafika, metszet, 
festmény stb.).
Méret: A4-es, vagy A3-as
Kategóriák: 
alsó tagozat (1–4. osztály) 
felső tagozat (5–8. osztály) 
középiskola (9–12. osztály)
Lehet egyénileg és 2–3 fős 
csoportoknak is nevezni.
A rajzok leadási határideje: 
2016. május 2. (Puskásné 
Pásztor Márta és Fedor János 
tanároknál)

Pünkösdi torna
Szikszó Város Önkormány-
zatának Oktatási, Kultu-
rális, Sport és Szociális 
Bizottsága meghirdeti az

I. Szikszói
Pünkösdi Kupa
kispályás labdarúgó 
tornát,

amelyen csak és kizárólag 
szikszói lakosok vehetnek 
részt.

A torna ideje:
2016. május 14. (szombat)
A torna helye: 
Városi Uszoda udvara, 
műfüves pálya
Csapatok létszáma: 
5+1, illetve 5 cserejátékos
Igazolás: lakcímkártyával
Nevezési határidő:
2016. május 10.
Nevezni: Lekner Balázsnál, 
illetve az uszoda 
szolgálatánál lehet.
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Állatok húsvétja Születésnap
A közelmúltban töltötte be 90. 
születésnapját özv. Jóczik Józsefné. Az 
önkormányzat részéről Takács Lász-
lóné alpolgármester köszöntötte az 
ünnepeltet.

Szerkesztőségünk is minden jót 
kíván! Isten éltesse, Jolánka néni!

Jótékonysági bál
Február 13-án a Szikszói Városi 
Óvoda sikeres jótékonysági bált ren-
dezett.

Hulladékgyűjtők
Tisztelt Szikszói Lakosok! Tá-
jé koztatjuk Önöket, hogy a „Zöld-
völgy” Kft., mint szolgáltató, minden 
lakásnak két hulladékgyűjtőt fog 
biztosítani. Az egyikbe a kommunális 
szemetet, a másikba a szelektív hulla-
dékot kell gyűjteni.

A hulladékgyűjtők az önkormány-
zathoz megérkeztek, azok kiosztása 
húsvét után fog elkezdődni, és vár-
hatóan április végéig megtörténik. A 
hulladékgyűjtő edényeket az önkor-
mányzat házhoz szállítja.

A további tájékoztatásig kérjük 
szíves türelmüket! A szállítási rendet 
kidolgozás után közzétesszük.

Várjuk az
énekelni szerető 
fiatalokat
A „Hajnalcsillag” református ifjú-
sági kórus szeretettel várja tagjai közé 
az általános iskolás korú gyerekeket. 
Jelentkezni lehet az énekkari próbá-
kon, bármely péntek délután 4 óra-
kor, a református templomban.
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2015 | 12 | 18.
AVALON PARK KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT AZ AVALON PARK KFT. UNIÓS TÁMOGATÁSSAL 
MEGVALÓSÍTOTT FEJLESZTÉSI PROJEKTJE SZIKSZÓI 
TELEPHELYÉN

Az Avalon Park Kft. megvalósította a 747,39 millió forintos új beru-
házását a cég szikszói telephelyén. A fejlesztés során egy komplex 
autójavító-mosó, gumijavító szolgáltató központot hozott létre sze-
mély- és tehergépjárművek részére. A fejlesztés a Magyar Állam és 
az Európai Unió 232,45 millió forintos támogatásával valósult meg, 
az Észak-magyarországi Operatív Program keretében.

Az Avalon Park Kft. a környezetbarát megoldások biztosítását szem előtt 
tartva újabb fejlesztést valósított meg. A 3. számú főút átmenő forgalmára 
alapozva egy olyan szolgáltató bázist hozott létre, amely a legmodernebb 
technológiát alkalmazva a legszélesebb szervíz palettát sorakoztatja fel a 
legjobb minőségben, de elérhető áron.
A projekt keretében kialakításra került egy 4 állásos személy gépjármű 
mosó, egy pótkocsis kamion befogadására képes gépi kefés mosó be-
rendezés kb. 26,0 m hosszban, egy négyállásos kamion szerviz aknával, 
valamint egy 4 állásos gépjármű szerviz karos emelővel és a technológia 
szerinti felszereltséggel. 
A nettó 747.390.466 Ft összköltségű projekttel további 20 munkahely kerül 
létrehozásra Szikszón. 
A fejlesztést a Magyar Állam és az Európai Unió összesen 232.455.944 Ft-
tal támogatta.

További információ kérhető:
Avalon Park Kft.
Email / telefon: toth.eszter@hellenergy.hu / +36 20 957 1005

Pofonparty
Először láthattak Szikszón ökölvívó-
mérkőzéseket, amikor január 23-án 
városunkban került megrendezésre az 
első Észak-Magyarországi Ökölvívó Régió 
„Pofonparty” elnevezésű versenye.

A szép számú közönség izgalmas mérkőzéseket láthatott 
az Inkubátorházban. A rendezvényről kérdeztük Majláth Gábor 
Tamást a Szikszói Boxing Egyesület vezetőjét, a verseny fő szer-
vezőjét.

•  Volt már ilyen verseny valaha Szikszón?
M.G.T.: Szikszón első ízben rendeztünk hivatalos ökölvívó-mér-
kőzéseket. Hetvennyolcan neveztek a versenyre, ebből 24 párt 
sikerült kialakítani, akik súlycsoportnak és korcsoportnak 
megfelelően versenyeztek. Három leánymérkőzés is szerepelt a 
programban. 

•  Honnan érkeztek versenyzők?
M.G.T.: Tizennégy egyesület adta le a nevezést. Jöttek Egerből, 
Györgyösről, Nagyrédéről, Miskolcról, Ózdról, Petőfibányáról, 
Salgótarjánból, de még Szlovákiából, Losoncról is. Természe-
tesen a legnagyobb létszámmal a Szikszói Boxing Egyesület 
képviseltette magát. A győztesek aranyérmet, a vesztesek ezüs-
térmet kaptak. Két különdíj is átadásra került, amiből a felnőtt 
korcsoport legjobb bokszolója címet a szikszói Fábián Kristóf 
érdemelte ki. 

•  Kik voltak a verseny támogatói?
M.G.T.: A versenyt támogatta az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma, a HELL Energy Magyarország Kft., Szikszó Város Önkor-
mányzata, a Borsodfesték Kft. és több magánszemély is. Ki pénz-
zel, ki munkával segített. Ezúton is szeretnék nekik köszönetet 
mondani. 

•  Mi a célja egy ilyen versenynek?
M.G.T.: Elsősorban a sportág népszerűsítése, valamint felhívni a 
figyelmet arra, hogy a szikszói fiataloknak ilyen sportágat is lehet 
választani.

•  Gratulálunk a rendezéshez, valamint a szikszói versenyzőknek!
(MI)

Borosta (2)
„Minden madár társat választ” – énekelte 1986-ban 
Freddie Mercury, a Queen egyetlen magyarországi fellépésén. 
Éppen 30 éve volt, amikor a Népstadion 70.000 nézője együtt 
szólaltatta meg a dalt a brit énekessel. 
11 éves voltam ekkor és vidáman, gondtalanul rúgtuk a labdát 
barátaimmal a porban, bicikliztünk napestig kulccsal a nya-
kunkban, fürödtünk a Hernádban, szőttünk nagy álmokat az 
utcasarkokon összeverődve. Nagy ajándék volt két gombóc fagyi 
és megbámultunk egy 20 éves nyugati autót és egy új Ladáról 
álmodtunk és álmodtunk és az egész egy gyönyörű álom ma már. 
Nem tudtuk mi a mobil és nagyjából annyira volt számunkra 
elképzelhető, mint a perpetuum mobile. Vezetékes telefonunk sem 
nagyon volt –amikor lett, az mindössze 3 számjegyből állott és egy 
miskolci hívásra várni kellett a telefonközpontból-, viszont több 
fecske ült a vezetékeken, akik a tavaszi szél hívására érkeztek haza.
Szerettem Szikszót akkor nagyon és szeretem most is. Jó elővenni 
újra az akkori bicikliből mára kerékpárrá változott eszközt, látni 
kerekezés közben a kertben munkálkodó embereket, öröm kér-
dezni és kérdést kapni, megállni, majd továbbhaladni. 
Vizet már nem kérünk a tavaszi széltől, de azt igen, hogy Szikszón 
a hétköznapokban és ünnepeken is legyen kihez fordulnunk, 
legyen kit választanunk, talán éppen így:
„Te engemet, én tégedet”    (SA)
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ÜVEGSZIKLA KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ FEJLESZTÉSI PROJEKTET VALÓSÍTOTT MEG AZ ÜVEGSZIKLA 
KFT. SZIKSZÓI TELEPHELYÉN

Az Üvegszikla Kft. befejezte építőipari szolgáltató bázisának kialakítá-
sát a cég szikszói telephelyén. A több mint 804 millió forintos fejlesz-
tés során egy olyan építőipari bázis került létrehozásra, amely mind 
magas, mind mélyépítési munkák elvégzésére alkalmas. A fejlesztés a 
Magyar Állam és az Európai Unió 402,32 millió forintos támogatásával 
valósult meg, az Észak-magyarországi Operatív Program keretében.

Az Üvegszikla Kft. újabb fejlesztést valósított meg Szikszón. A piaci fel-
mérések és tapasztalatok azt mutatják, hogy igény van olyan éptőipari 
szolgáltatás nyújtására, amely nem csak mély- vagy magasépítésben tud 
részt venni, hanem mindkét szegmenst lefedi.
A projekt keretében kialakításra került egy olyan építőipari szolgáltató bázis, 
amely mély- és magasépítésben is részt tud venni, mindkét szegmenst lefe-
di. Megvalósításra került egy irodaépület, melyben részben tervezés folyik, 
részben a kivitelezés hátterét biztosító adminisztratív munkafolyamatok 
zajlanak. A csarnok épületben a kivitelezésekhez szükség műhelymunká-
nak teremtettük meg az alapjait. Szintén a projekt keretén belül kerültek 
beszerzésre a mélyépítéshez szükséges gépek, berendezések.
A nettó 804.640.067 Ft összköltségű projekttel további 20 munkahely kerül 
létrehozásra Szikszón.
A fejlesztést a Magyar Állam és az Európai Unió összesen 402.320.033 Ft-
tal támogatta.

További információ kérhető:
Üvegszikla Kft.
Email / telefon: toth.eszter@hellenergy.hu / +36 20 957 1005

2015 | 12 | 18.
BHS TRANS KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A BHS TRANS KFT. FEJLESZTÉSI PROJEKTJE 
SZIKSZÓI TELEPHELYÉN

A BHS Trans Kft. befejezte komplex szolgáltatást nyújtó regionális lo-
gisztikai központ létrehozását a cég szikszói telephelyén. Az 1.222,824 
millió forintos fejlesztés során közel 6000 m2 fedett raktári kapacitás 
került létrehozásra. A fejlesztés a Magyar Állam és az Európai Unió 
458 millió forintos támogatásával valósult meg a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program keretében.

A BHS Trans Kft. komplex szolgáltatást nyújtó logisztikai központot hozott 
létre Szikszón. A beruházás indokát különösen erősítette, hogy a régióban 
megvalósult ipartelepítési projektek akár a teljes raktári kapacitást lekötik 
rövid időn belül. 
A projekt keretében kialakításra került egy közel 6000 m2 nagyságú rak-
tártér, három szintes irodablokk, ügyféltér, irodák és külső megközelítésű 
sofőr szociális blokk, továbbá a dolgozói létszámhoz méretezett különnemű 
szociális blokk.
A nettó 1.222.824.027 Ft összköltségű beruházásnak köszönhetően a 
vállalat 58 munkahelyet tud megőrizni, és további 3 új munkahelyet teremt. 
A fejlesztést a Magyar Állam és az Európai Unió összesen 458.000.000 Ft-
tal támogatta.

További információ kérhető:
BHS Trans Kft.
Email / telefon: toth.eszter@hellenergy.hu / +36 20 957 1005

Bródy koncert 
Szikszón
Az elmúlt év áprilisában 
Szikszón volt egy kihelyezett IL-
LÉS klub, ahol a Miskolci ILLÉS 
Klub tartotta rendezvényét, és Ko-
vács Kati volt a vendég. Május 20-án 
ismét ellátogat hozzánk a Klub, ahol nem más lesz 
a vendég, mint a legendás ILLÉS együttes egykori 
tagja, a beat-legenda, Bródy János. A koncert, illetve 
klub  az Inkubátorházban kerül megrendezésre má-
jus 20-án 19 órai kezdettel.


