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Hell Mikulás, Mikuláslak,
adventi gyertyagyújtás
A december az ajándékozás hónapja. A lelkünknek igazi ajándék az advent időszaka, 
és az, hogy képesek vagyunk egymásra figyelni és örömöt okozni. Ezt szolgálta az 
idén (is) a Hell Mikulás, a Mikuláslak és a közös adventi gyertyagyújtás a Fő téren.

Hagyomány már, hogy a Hell Energy Kft. jóvoltából ellátogat a szikszói óvodásokhoz 
a nagyszakállú, hogy gazdag csomagjával megajándékozza a kicsiket. December 
5-én reggel a városi óvodába érkezett, és a krampuszokon kívül még Elza hercegnő 
is elkísérte. Nemcsak a városi ovisoknak, hanem a Bethánia Óvoda növendékeinek 
és a nevelőszülők által nevelt kicsiknek is hozott ajándékot.

A Magyar-hegyi Borok Háza december 3. és 6. között újra Mikuláslakká válto-
zott, köszönhetően a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár 
munkatársainak. Hogy jól érezze magát a Mikulás – és persze a barátai, valamint 
a vendégségbe érkező gyerekek és szülők –, mesevilágot varázsoltak az udvarra, 
megújították a filagória tetőszerkezetét és a kerítést is. A négy nap alatt gyerekek 
százai szórakoztak a Mikuláslak programján és az azt követő játszóházban.
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Szikszó a sikeres városok 
klubjához tartozik 
Év vége nemcsak az önfeledt ünneplés, hanem a számvetés ideje is. Amikor körbeálljuk a 
karácsonyfát hálás a szívünk azért amit elértünk, de a gondolataink között már a következő 
esztendő feladatai járnak. Szikszó 2017-ben sikeres évet zárt. Füzesséri József polgár-
mester úgy látja: köszönhető mindez az összetartó közösségnek, mert csak egymást segít-
ve tudunk előre haladni.

Továbbra is nagy az érdeklődés 
városunk iránt a befektetők kö-
rében – mondja Füzesséri József. 
Az elmúlt évek beruházásai még 
inkább megmutatták azt, hogy aki 
bennünket választ, az otthonra ta-
lál Szikszón. A munkahelyteremtés 
terén óriás léptékekkel haladtunk 
előre ebben az évben. Megnyílt a 
megye egyik legkorszerűbb töltőál-
lomása az Angel Petrol városunk 
határában és a Hell ipari területén 
pedig Quality Pack gyára kezdte 
meg működését, amely Magyar-
ország első alumínium italdoboz 
gyára. A 42 000 négyzetméteren 
elhelyezkedő gyár évi kapacitása 1,2 
milliárd. A világon jelenleg elérhe-
tő legmodernebb és leghatékonyabb 
technológia révén percenként 3000 
doboz és doboztető készül a szikszói 
gyárban. A következő három évben 
150 embernek ad majd munkát az 
új fejlesztés. Ezek a beruházások 
lehetőséget adnak arra, hogy ha-
zataláljanak azok is, akik külföldön 
vállaltak eddig munkát, illetve a fi-
atalok itthon keressék a boldogulá-
sukat. Meggyőződése: akik rendel-
keznek megfelelő szakképesítéssel, 
megtalálják számításaikat. A város 

nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, 
az önkormányzat erejéhez mérten 
támogatja az állami és az egyházi 
iskolát is.

Fontos lépéseket tettünk az el-
múlt időszakban az alternatívener-
gia-felhasználás terén – tette hozzá 
a polgármester. Az Inkubátorház 
és a városi uszoda áramellátását 
napelemek segítik. Most pedig egy 
pályázat segítségével termál kutak 
fúrásának az előkészítése kezdődött 
meg. A városi uszoda tetején 49,7 
kilowatt teljesítményű napelem 
rendszer található. A kapacitásá-
nak köszönhetően évente mintegy 
2,5 millió forint értékben termel 
áramot. Az intézmény éves energia 
költsége tíz millió forint, így ennek 
a negyedét tudjuk alternatív módon 
létrehozni. Az Inkubátorház 13,5 
kilowatt teljesítményével évente 
710 ezer forintot spórolunk meg. 
Fontos része a beruházásnak az, 
hogy ez a rendszer 25 évig biztosít-
ja mindezt, még az utolsó években 
is 80 százalékos kapacitással. Az 
már ismert, hogy Szikszó vízkész-
lete gazdag, és a területen termál-
víz található. Az uszoda udvarán 
jelenleg is egy 42 fokos termálkút 

üzemel. A jövőben szeretnénk ezt 
a természeti kincset az energia-
termelés szolgálatába állítani. Egy 
pályázat kapcsán 50 millió forintot 
nyertünk termálkút fúrására ebben 
az évben. Ha minden a terv szerint 
halad akkor az itt lelt meleg vizet 
energiatermelésre és mezőgazdasági 
célokra tudjuk majd felhasználni. A 
további lépés lehet majd a turiszti-
kai célú kialakítás. 

Az idei esztendő egyik kiemel-
kedő pályázati sikere, hogy az ipari 
területünkön 18 hektáros fejlesztést 
hajthatunk végre, ahol ipari csarno-
kot, utakat, ipari közműveket ala-
kítunk ki 630 milliós beruházással 
– összegezte Füzesséri József. Ez a 
beruházás azért is kiemelkedően 

fontos, mert ez azt jelenti, hogy egy 
újabb ipari park létesül Szikszón. 
Szikszó belterületén is található 
egy ipari park, de szeretnénk, ha 
a jövőben az új park fejlődne nagy 
léptékben. A városban található 
ipari parkban pedig a szabályoknak 
megfelelő működést biztosítunk. 
Egyébként ezekről a fejlesztésekről a 
közmeghallgatáson is beszámoltunk.

2018-ban van feladatunk bőven- 
mondja Füzesséri József – Tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy a belső 
úthálózatunk felújításra szorul. Az 
idei esztendő sikere, hogy egy BM 
pályázaton 60 millió forintot nyer-
tünk útkarbantartó és -építő gépek 
beszerzésére. Így saját erőből fogjuk 
tudni elvégezni az utak, járdák, 
csapadékelvezetők építését, amivel 
pénzt spórolunk, hiszen nem kell 
külső vállalkozót alkalmaznunk. 
Úgy gondolom, ezzel jövőre körülbe-
lül húsz utcát tudunk rendbe tenni. 
A teljes rekonstrukcióra azonban 
még várnunk kell. Az köztudott, 
hogy 2019-re megépül az M30-as 
autópálya, ami nagy terhet vesz le 
rólunk. Mérésekkel rendelkezünk, 
hogy naponta 3000 kamion halad 
át a városon, ami rendkívül megter-
helő a lakosság számára. 2018-ban 
érinteni fog bennünket az építkezés, 
ami nagy türelmet kíván tőlünk, és 
még inkább meg fogja terhelni útja-
inkat. Ezért is döntöttünk úgy hogy 
a belső városi útrekonstrukciót a fej-
lesztés után hajtjuk végre.

Szikszó elmondhatja magáról, 
hogy 2017-ben a sikeres városok 
klubjába lépett. A fenntartható gaz-
dasági növekedésnek köszönhetően 
a fejlődés dinamizmusa nemcsak egy 
esztendőre korlátozódik. A jövőben 
ezt a státuszt erősíteni szeretnénk, 
amelyre a lehetőségeink adottak.

...csak egymást
segítve tudunk
előre haladni.



A legnagyobb ajándék
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)
Karácsony közeledtével mind lá-
zasan keressük a tökéletes ajándékot 
szeretteink számára. A legnagyobb 
és legjobb ajándékozó azonban nem 
más, mint Isten! A magyar értelme-
ző szótár szerint az ajándék „valaki-
nek ingyen, különös szeretetből, vagy 
figyelmességből adott dolog.” Isten 
ilyen ajándékot adott nekünk kará-
csonykor Jézus Krisztusban.

Isten ma sem változott. Ma is sza-
vát megtartó, hű Úr, olyan, akinek 
ismerték évszázadokon át. Ma is sok 

minden bizonytalan körülöttünk. 
Talán a mostani karácsonyunk is 
tele van félelmekkel, aggódással, 
bizonytalansággal. Isten minden 
szava ma is beteljesedik. Isten a leg-
nagyobb ajándékot, Jézus Krisztust 
életünk történetébe is bele akarja 
helyezni. Örömet akar adni, még-
pedig igazi, nagy örömet, amely 
megmarad örökre. 

A Szentírás azt mondja, hogy Is-
ten a történelem ura. Kezében tartja 
a történelmet, tud mindenről, ami 

történik. Az eseményeket úgy ala-
kítja, hogy közelebb vigyen a cél 
felé: Jézus eljövetele felé. Hányan 
várják vissza Jézust? Van, aki nem 
várja. Akkor sem várták, amikor 
megszületett, sőt azt is olvassuk, 
hogy nem volt számára hely. Ezen a 
Karácsonyon várjuk Őt? Mondjuk, 
kedves énekünk szavaival: „Ó Jézu-
som, szegényed kér, vár, epedve hív: 
Te készítsd el: Tenéked lesz otthonod 
a szív…”? Várjuk Jézust úgy, mint a 
világ teljhatalmú Urát? Jézus egyszer 
eljön és maga mellé veszi az övéit. 
Isten adta az Ő tulajdon Fiát, Jézust 
ebbe a világba, hogy összekösse ezt a 
múló életet az örökkévalóval, a földi 
létet a mennyeivel. Az élet nem csak 
annyi, amit látunk belőle. Az élet-
nek van egy láthatatlan, örökkévaló 
formája és ezek összetartoznak egy-
mással. A mostani élet kiteljesedik 
majd ott a mennyben, így derűsen 
nézhetünk a jövőbe, tudva, hogy 
minden Isten kezében van ma is. 
Aki Jézust, Isten karácsonyi aján-
dékát, elfogadja, annak feszültségek 
között is lesz el nem múló békessége, 
gyászban vigasztalása. Jézus a biztos 

pont, Őhozzá mindig csatlakozhatsz. 
Ahová Jézus megérkezik, ott van ma 
is igazi karácsony. Jézus azért jött, 
hogy forduljunk Hozzá és hívjuk se-
gítségül. Mondjuk el Neki: Uram, 
nem boldogulok az életemmel, ön-
magammal, könyörülj rajtam! Aki 
így fordul Hozzá, átélheti a csodát, 
kegyelmet talál és életet nyer. Bol-
dog, aki hisz Isten ígéreteinek, s 
elmondhatja: „Ki az Úrban bízott, / 
nem csalódott még. / Első lennék én, 
ha szégyent vallanék. / Nem, te nem 
hagysz cserben, örök kőszirtem! / Meg-
rendülhet ég, föld – a te igéd nem”

Áldott Karácsonyünnepet!
Csomós Jánosné tiszteletes asszony

ISTENTISZTELETI REND
Dec. 21., 22., 23., 17.00: Bűnbána-
ti istentisztelet • Dec. 24., 10.00: 
4. adventvasárnapi istentisztelet 
17.00: Szentesti istentisztelet • 
Dec. 25., 10.00: Karácsonyi isten-
tisztelet Úrvacsora osztással • Dec. 
26., 10.00: Karácsonyi istentiszte-
let • Dec. 31., 10.00: Istentisztelet 
17.00: Óesztendő búcsúztató isten-
tisztelet • Jan 1., 10.00: Újévkö-
szöntő istentisztelet.
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Karácsonyra készülünk
A december hónap gyönyörű ün-
nepei lépten-nyomon meg állítanak 
és el-el gon dol koz tatnak ben nün ket. 
Ilyenkor észre kell vennünk, hogy az 
élet nem gyorsforgalmi út a bölcső 
és a koporsó között! A folytonos 
rohanás kifulladást eredményez, 
és nem nyújt lehetőségét azoknak 
a „parkolóhelyeknek” a megtalálá-
sára, ahol az élet egyszerű, de nagy-
szerű örömeiben részesülhetünk. A 
lelki béke és egyensúly forrása nem 
a lét, hanem Isten megtalálása szí-
vünkben.

Ádvent azt jelenti Úrjövet, vagyis 
Urunk eljövetelének várása. Ádvent 
és Karácsony összetartozik: az tud 
Karácsonykor igazán ünnepelni, aki 
igyekszik átélni a várakozás feszült-
ségét és örömét, aki nem feledkezik 
meg az ajándékokért való igyeke-
zetében és a sütés-főzés szorgosko-
dásában az ünnep miértjéről sem.

Betlehemben is nagy várakozás 
volt annak idején. Minden család 
várta régen látott rokonait, ismerő-
seit. Sokat kellett szorgoskodniuk 
mindannyiuknak, hogy megfelelő-
képpen fogadhassák vendégeiket. 
Nagy munkájuk közepette azonban 
megfeledkeztek Arról, Akit már év-
századok óta várt Isten népe, Aki-
ről a jól ismert sok-sok vigasztaló 
jövendölés szólt.

A mai kor embere is többféle mó-
don készül az ünnepre. A kereske-
dők feltöltik árukészleteiket és meg-
hosszabbítják a nyitvatartást. Mások 
pénzt rakosgatnak félre az ajándé-
kokra, van aki a boltokat járja. A 
távolabb élő rokonok megszervezik 
a hazautazást a szülőkhöz, hogy a 

terített asztalnál együtt legyen a 
család. A gyermekek izgatottan 
várják a karácsonyfát és kíváncsi-
ak milyen ajándékot fognak kapni.  
Ezek mind fontos dolgok, de csak így 
kell készülődnünk a karácsonyra? 
Nem, önmagunkat is fel kell készí-
teni az ünnepre. Meg kell vizsgálni 
lelkiismeretünket rendet kell ben-
ne tenni és ki kell takarítani, hogy 
a születendő Jézust olyan tiszta és 
ártatlan szívvel és lélekkel tudjuk 
fogadni, ahogyan ő jön hozzánk.  
Legyen ez az ünnep valóban a szere-
tet ünnepe és nem csak a családunk, 
hanem mindenki iránt érzett szere-
teté. Az előttünk álló adventi idő-
szakban a sok elfoglaltság közepette 
fordítsunk minél több időt a lelki 
felkészülésre is, hogy az ünnepek 
elmúltával a hétköznapokba is sike-
rüljön továbbvinni ezt a lelkületet.

Moldván Tibor parókus

SZERTARTÁSREND
Dec. 22., 7.30: Királyi Imaórák, 
gyónási lehetőség • Dec. 24., 
8.00: Utrenye 9.00: Szent Liturgia 
23.00: Nagy esti zsolozsma 23.45: 
Betlehemes játék 24.00: Éjféli Szent 
Liturgia • Dec. 25., 9.00: Utrenye 
10.00: Szent Liturgia, miroválás 
17.00: Vecsernye • Dec. 26., 8.00: 
Szent Liturgia Aszalón 9.00: Szent 
Liturgia Szikszón 10.45: Szent Li-
turgia Alsóvadászon • Dec. 27., 
8.00: Utrenye 9.00: Szent Liturgia 
elhunytjainkért • Dec. 31., 8.00: 
Utrenye 9.00: Szent Liturgia 16.00: 
Év végi hálaadás • Jan. 1., 9.00: Ut-
renye 10.00: Szent Liturgia • Jan. 
6., 17.00: Szent Liturgia, nagy víz-
szentelés, miroválás • Jan. 7., 8.00: 
Utrenye 9.00: Szent Liturgia

Aki keres, talál
Mi Betlehem eredeti üzenete? 
Hogy a végtelen Isten emberré lett 
és köztünk élt. Ez az üzenet többek 
közt azt is jelenti, hogy értelme van 
az emberi életnek, mert Ő hozzánk 
hasonlóan és velünk együtt vállalta 
az emberi életet! Vagyis Isten embe-
ri jelenléte teszi értelmessé és teljes-
sé az én emberi életemet! Nélküle 
az emberi élet csak a sors játéka 
lenne, vagy a véletlenek sorozata és 
céltalan bolyongás, melynek nincs 
igazán semmi értelme.

Viszont azzal, hogy Ő közénk 
jön, velünk együtt él és vállalja az 
emberi élet minden örömét és ne-
hézségét, ezzel értelmet és célt ad 
mindennek! Mert Isten nem tesz 
olyat, aminek nincs értelme és főleg 
nincs célja! Vagyis az emberi élet 
teljességéhez hozzátartozik az Isten. 

Ezért valljuk, hogy nincs el-
veszett, értelmetlen emberi élet, 
hanem csak Isten jelenléte által 
beteljesedett élet, melyet Jézus ál-
tal, Jézussal és Jézusban ajándékoz 
nekünk a mennyei Atya! 

Három dolog viszont szükséges 
ehhez: 

Legyünk Istent kereső embe-
rekké, akik a Három királyokhoz 
hasonlóan nyitott szívvel keresik 

Istent és ismerjük Jézus tanítását, 
hogy „aki keres, talál”.

Aki nyitott az élet forrása, Isten 
felé, az nyitottá válik az emberi élet 
felé is. Az nem zárkózik be és soha 
sincs egyedül, mert az élet árad át 
rajta, mely termékennyé teszi egész 
életét. Ahogy azt a Zsoltárokban 
olvassuk: „Az igaz virul, mint a 
pálma, fölfelé nő, mint a Libanon 
cédrusa” (92,13). Vagyis tartalmas 
lesz az élete! 

S végül, aki nyitott Isten felé és 
az élet ajándéka felé, melyet Isten 
kínál fel neki, az nem zárkózhat be 
a másik ember előtt. Vagyis az ilyen 
ember nyitott a másik ember felé is. 
Miért? Mert Isten és az élet aján-
dékának befogadása arra ösztönzi, 
hogy ezt a nagy ajándékát ossza meg 
másokkal, lépjen ki önmagából és 
váljék ő maga is ajándékozóvá, 
mint, ahogy Isten is megajándé-
kozta őt.

Szarvas István plébános

SZENTMISÉK RENDJE
Dec. 24., 23.15: Pásztorjáték 
24.00: Szentmise • Dec. 25., 8.00 
és 9.30: Szentmise • Dec. 26., 8.00 
és 9.30: Szentmise • Dec. 31., 
17.00: Év végi hálaadás • Jan. 1., 
8.00 és 9.30: Szentmise
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Lassan a végéhez közeledik a reformáció 500. jubileumi emlékéve, melynek kapcsán nem 
feledkezhetünk meg Csomós János lelkipásztorról, hiszen az ő nevéhez fűződik – többek 
között – a szikszói református templom felújítása is.

Csomós János, Nagytiszteletű Úr 
Egerben született, 1954-ben. Édes-
apja kerékgyártó, édesanyja varró-
nő volt, mindketten az ébredési 
Bethánia, CE Szövetség tagjai vol-
tak. Mindennapjaik során nagyon 
komolyan megélték és gyakorolták 
hitüket. A középiskolát a Debrece-
ni Református Kollégium Gimnáziu-
mában végezte 1969–1973 között. 
Lelkészi oklevelet a Debreceni 
Református Teológiai Akadémián 
szerzett 1982-ben. Teológus-lel-
készként Átányban szolgált, majd 
másfél évig dolgozott a Sárospataki 
Könyv- és Levéltárban. A kápláni 
vizsgát és az első lelkészképesítő 
vizsgát 1981-ben tette le, majd ez 
év decemberében feleségül vette 
Both Katalint. Ugyanebben az év-
ben, már házaspárként, Pácinban 
kezdték meg a gyülekezeti-lelkészi 
munkát, valamint a családalapítást. 
Beiktatására 1983-ban került sor. 
Első két gyermekük, Lídia és János 
itt született meg, legkisebb lányuk, 
Eszter már következő szolgálati he-
lyükön, Szikszón.

1991-ben, a Benkő György espe-
res úr nyugdíjba vonulásával megü-
resedő lelkészi állás betöltésére, 
pályázatot írtak ki, melyre többen 
is jelentkeztek. A Szikszói Refor-
mátus Egyházközség végül a fia-
tal, energikus lelkészt választotta. 
„Olyan távolságról érkeztünk, mint 
Mária és József. Názáret és Betlehem 
között kb. 100 km a távolság, úgy, 
mint Pácin és Szikszó között. Aznap 
vastag hó borította a földet, így nem 
volt visszafelé út.” – mondta Tiszte-

letes Úr a szószéken a karácsonyi 
igehirdetésében.

Vajon tisztában volt-e azzal, hogy 
az Isten háza olyannyira lepusztult, 
életveszélyes állapotban van, hogy 
mielőbb tenni kell valamit helyre-
állítása érdekében? A mennyeze-
tet több helyen a beomlás veszélye 
fenyegette, ennek következtében 
1992-ben, húsvét előtt hatóságilag 
be is zárták a templomot. Emellett, 
a parókia állapota sem volt sokkal 
jobb. Vajon mi indította arra, hogy 
mindezek ellenére mégis igent 
mondjon?

Isten előtt nincs semmi lehetet-
len, Őbenne bízva kezdett hozzá az 
előtte álló embert próbáló feladat-
hoz. 1992-ben létrehozták a ma 
is élő Szikszói Református Templo-
mért (SZIRT) Alapítványt, amely 
széles összefogással a templom 
megmentését tűzte ki céljául. Az 
alapítvány kuratóriumi elnökének 
az MDF-kormány honvédelmi mi-
niszterét, Dr. Für Lajost kérték fel, 
a fővédnöki tisztséget pedig Dr. 
Habsburg Ottó vállalta. A kurató-
rium társelnöke Dr. Ambrus Barna-
bás gyermekorvos volt. 

Sokat segített a Nemzeti Múze-
um muzeológusa, Németh Gábor is, 
aki szikszói születésűként szintén 
szívügyének tekintette a templom 
sorsát. Szintén segített a Budapes-
ten működő Szikszói Baráti Kör is.

Sikerült megnyerni az ügynek 
Ráday Mihályt, az országosan ismert 

műemlékvédőt is, aki Unokáink sem 
fogják látni című dokumentumfilm-
jében mutatta be a templom álla-
potát. 1992-ben az Ablak című TV 
műsor stábja is ellátogatott Szikszó-
ra, a riportban, melyet Tiszteletes 
Úrral készítettek, a következőket 
nyilatkozta az újonnan megválasz-
tott lelkész: „Kifejezetten azért jöttem 
ide, mert a barátaim azt mondták, 
hogy itt nagy baj van, itt most tehetnél 
többet az Úrért, mint amit eddig tettél, 
és mit mondasz majd Neki, hogy eddig 
miért nem tetted?”

Nem csak az ország figyelmét 
sikerült felkeltenie, de nemzetközi 
kapcsolatokat is talált a nemes ügy 
támogatására. Egy holland kisvá-
ros, Dwingeloo gyülekezete komoly 
anyagi támogatást nyújtott a temp-
lom helyreállítására. Szikszó test-
vérvárosának, Szovátának a gyüle-
kezetével is felvette a kapcsolatot. 

Amíg a templom zárva volt a hí-
vek előtt, a Művelődési Ház, majd 
az egykori református iskola egyik 
tanterme szolgált az istentisztele-
tek helyszínéül. A kemény munka 
eredményeképpen 1995. október 
29-én egy hálaadó istentisztelet 
keretében újra használatba vehette 
a templomot a gyülekezet. 

Mindeközben Tiszteletes úr új-
jászervezte a több mint 100 éve 
működő férfikart, a Dalárdát. Az 
énekkar 1992 tavaszán kezdte meg 
a próbákat és május 3-án, a lelké-
szek beiktatásán már ez az énekkar 

szolgált az ünnepi istentiszteleten. 
1994-ben Hollandiában, a dwin-
geloo-i testvérgyülekezet Halleluja 
kórusával közösen énekeltek, imád-
koztak a templomért. A templom-
szentelésen a holland gyülekezet is 
képviseltette magát. 2002-ben újra-
szervezte a régen elfeledett Szikszói 
Társalgó-kört, ahol felekezeti hova-
tartozás nélkül lehetett összejöve-
teleket szervezni, zenés-irodalmi 
rendezvényeket tartani.

Az Abaúji Egyházmegye 2002-
ben esperesévé választotta, ezt a 
tisztségét azonban már nem sokáig 
tudta betölteni. A sok-sok megfe-
szített munka közben nem maradt 
ideje, hogy saját egészségével foglal-
kozzon, a gyilkos kór megtámadta 
szervezetét és ezzel már nem tudott 
megküzdeni.

Mennyi terve volt még! Félbe 
maradt például azon igyekezete, 
hogy a református iskolát újra 
beindítsa, valamint, hogy kedvelt 
tudományos munkájával, a héber 
nyelvű Ószövetség tanulmányozá-
sával foglalkozhasson.

Az Úr Istennek azonban más 
tervei voltak. Csomós János 2003. 
augusztus 1-én, 49 évesen tért meg 
Teremtőjéhez. Halála mélyen meg-
rendítette a gyülekezetet. A szikszói 
gyülekezet lelkészi munkáját felesé-
ge vette át, édesapjuk elhivatottsá-
gát látva két nagyobbik gyermeke 
is a lelkészi hivatást választotta. A 
kórus vezetését pedig a Miskolcról 
érkezett karvezető, Pásztorné Sípos 
Katalin folytatta. 

Szikszó város vezetése posztu-
musz Pro Urbe díjban részesítette. 

Halálának 10. évfordulóján a 
gyülekezet emlékkövet állíttatott 
a templom bejáratánál.

„Keressétek az Urat, amíg megta-
lálható! Hívjátok, amíg közel van… 
az én igém, ami számból kijön: nem tér 
vissza hozzám üresen, hanem véghez-
viszi, amit akarok.” Ézsaiás 55.6-11

Elhivatott ember volt. Külde-
tését maradéktalanul teljesítette. 
Életének fő műve, a Templom, itt 
van és állni fog még újabb évszáza-
dokig, és csak remélni lehet, hogy 
lesznek hívek is, akik megtöltik a 
benne lévő padokat.

Soli Deo Gloria! Egyedül Istené 
a Dicsőség!

Fedor Zsuzsa

Szikszó
a múltban A református templom megmentője

„Szívemet hozzád emelem, és Benned bízom Uram” 
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Szeretet és eredmények a Szent Márton suliban
Második tanévét kezdte ősszel a Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola Szikszón, egyházi fenntar-
tásban. Két évvel ezelőtt kilencven százalékos szülői tá-
mogatással, a városban működő valamennyi egyház közös 
akaratával, Szikszó Önkormányzata segítségével jött létre 
az intézmény, melyben ma 592 diák tanulhat. Az alapfokú 
képzésen túl hat és négy osztályos gimnáziumi képzés van 
az iskolában.

Szikszó önkormányzata képvise-
lő-testületének legjobb döntése volt 
az, amikor egyházi fenntartásba 
adta át az intézményt – mondja Fü-
zesséri József Szikszó polgármestere, 
aki személy szerint is nagy figyelmet 
fordít az intézményre, támogatója 
az ott zajló folyamatoknak. Fontos 
számunkra az, hogy kiemelkedő 
képzésben részesüljenek a gyerekek, 
hiszen a városban olyan gazdasági 
fejlődés zajlik, ami igényli a kimű-
velt emberfőket. Szikszón sokrétű 
az oktatás, hiszen az egyházi fenn-
tartású iskola mellett nagy figyel-
met fordítunk az állami fenntartású 
képzésre is. A képviselő-testületi 
döntésnél természetesen nagy súlyt 
nyomott a latba az, hogy a szülők, 
szinte a város egésze igényelte ezt a 
változást. Mind az önkormányzat, 
mind a leendő fenntartó kinyilvá-
nította azt a szándékot is, hogy a 
nagy hagyományokkal és kiváló 
eredményekkel büszkélkedő hat és 
négy osztályos gimnáziumi képzést 
is tovább kívánja vinni. Szikszónak 
ugyanis szüksége van erre. 

Nyitrainé Jurácsik Antónia, az 
iskola igazgatónője arra a kérdé-
sünkre, milyen változást hozott az 
új fenntartó az intézménybe úgy 
fogalmazott: a szellemiséget, a le-
hetőséget arra, hogy ne csak oktas-
sunk, hanem a diákok lelki életével 
is foglalkozzunk. Megteremtette a 
nyugodt környezetet a pedagógusok 

és a diákok számára, hogy csak a 
célra, a jó eredmények elérése tud-
janak koncentrálni. 

Az igazgatónő arról is beszélt, 
hogy városunkban erősek a törté-
nelmi egyházak, a római katolikus 
egyházközösségen túl, református és 
görög katolikus egyház is működik. 
Így a gyerekek számára nem volt 
ismeretlen a lelki élet. Az egyházi 
iskola egy rendszerré formálja mind-
ezt. A tanítási nap bibliából vett napi 
gondolatokkal indul, ami nemcsak 
kinyilatkoztatás, hanem egyfajta 
párbeszéd, hiszen beszélhetnek ar-
ról a gyerekek, hogy számukra mit 
jelentenek az elhangzottak. Közösen 
ünneplik a nagy egyházi ünnepeket, 
az adventet, a karácsonyt, a húsvét-
ot. Ezen túl az iskola védőszentjének 
Szent Mártonnak az ünnepét, amely 
két hetes rendezvénysorozat is egy-
ben, ami a napokban zajlik. Ilyenkor 
lehetőséget teremtenek arra, hogy 
megmutassák magukat a városban, 
a környező településeken élőknek, 
megmutassák azt a szellemiséget 
amivel a diákok és tanárok élik a 
mindennapjaikat. Az itt tanuló 
diákok megtanulják a keresztény 
értékeket, a hitet, a toleranciát, az 
önzetlenséget. Közben pedig meg-
tapasztalják a közösség támogató 
szeretetét.

Az intézmény pedagógusai és di-
ákjai számtalan sikert értek el az el-
múlt időszakban – mondja Nyitrainé 

Jurácsik Antónia. Fontos számunkra 
az, hogy minden diákunkban meg-
találjuk azt az erősséget, amiben ő 
ki tud bontakozni, amire építkez-
ni tud majd a jövőjében. Ennek a 
munkának az eredménye az is, hogy 
egy akkreditációs vizsgálat után Ki-
váló Tehetség Pont címet nyert el 
az iskolánk. Országos viadalokon is 
remekeltek a diákjaink, ami azért is 
óriási siker, hiszen mi egy kis vidéki 
intézmény vagyunk. A Bolyai Mate-
matika Csapat versenyén 2. korcso-
portban megyei 2. helyezést értünk 
el. Sport eredményeink is kiválóak, 
pedig nem vagyunk sportiskola. Or-
szágos diákolimpián duatlon szám-
ban, ötödik korcsoportban orszá-
gos harmadikok lettünk. Szintén a 
diák olimpián hátúszásban országos 
3. helyezést értünk el.

Iskolánk egyik erőssége a nyelv-
oktatás. Emelt óraszámban és cso-
portbontásban tanítunk angolt és 
németet. A hatékonyságunkat mi 
sem bizonyítja jobban, hogy a Buda-
pesti Műszaki Egyetem akkreditált 
nyelvvizsga helye vagyunk. Az idén 
tavasszal 20 diákunk szerezte meg a 
középfokú nyelvvizsgát. Számtalan 
diákunk célja hogy érettségire a fel-
sőfokú nyelvvizsgája is meglegyen.

Az iskola vezetésének és a fenn-
tartónak is szívügye az, úgy érjék el 
a diákok ezeket az eredményeket, 
hogy az iskolánkban szerezzék meg 
ezt a tudást, magánórák nélkül. 

Azt, hogy ezt megvalósíthassuk 
pályázatokon veszünk részt. Az el-
múlt időben 40 millió forintot si-
került pályázatokon megnyernünk. 
A Miskolci Egyetem gyakorló helye 
vagyunk, szép példa a diákjainknak 
az, hogy a nálunk végezett „kis ta-
nárok” jönnek vissza hozzánk. De 
az ELTE-vel is van előrevivő kap-
csolatunk, tanulás módszertani 
kísérletben veszünk részt.

Az eredményeink elérésében 
nagy szerepe volt támogatóinknak: 
a fenntartó Egri Főegyházmegyé-
nek, Szarvas István plébánosnak, 
Szikszó Önkormányzatának. A 
fenntartónk nyáron 35 millió fo-
rintot fordított az épület felújításra. 

Szikszó polgármestere, Füzessé-
ri József szorgalmazója a képvise-
lő-testületen belül a támogatásunk-

nak, de a polgármesteri alapjából 
is részesülünk. Támogatja a ren-
dezvényeinket, a versenyeken való 
részvételt, az úszás oktatásunkat. 
Jelentős motiváció a szikszói diákok 
számára az, hogy az önkormány-
zat a középfokú nyelvvizsgát nettó 
50 ezer forinttal,a felsőfokút pedig 
nettó 100 ezer forinttal honorálja. 
Most például a tervek szerint az 
önkormányzat pályázik az iskola 
épületünk nagyobb összegű meg-
újításra. 

Jó érezni azt, hogy olyan városi 
közösségben élünk, ahol számítha-
tunk egymásra.

Akik versenyeket nyertek
Bolyai Matematikai Csapatverseny, megyei 2. helyezett: Góré 
Szilád, Thuróczy Réka, Cservenyák Martina, Tapasztó Anett.
Országos német nyelvi verseny megyei forduló 1. helyezett: 
Cservenyák Martina.
Diákolimpia Duatlon, országos 3. helyezés: Pál Koppány András, 
Izsó Norbert, Molnár Kende, Hajdú Zoltán.
Diákolimpia, hátúszás országos 3. helyezés: Sallai Vivien. 
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Több százan vesznek részt a közmunkaprogramban
A szikszói önkormányzat elkötelezett a közfoglalkoztatás céljai iránt. A város vezetése nagy erőket mozgósít annak érdeké-
ben, hogy a településen élőknek minél több lehetőséget nyújtson a megélhetésre.

Az önkormányzat évek óta több 
száz embert foglalkoztat közmun-
kaprogrammal, akik egyre bővülő 
munkalehetőségekben próbálhatják 
ki magukat. Vannak mezőgazdasá-
gi, építőipari és kézműves munka-
folyamatok, amiben értékalkotó 
munkát végeznek a dolgozók. A 
kerti zöldségtermesztés, a befőttek 

készítése és a levendula elültetése, 
majd annak a virágából elkészített 
levendula illatpárnák mind-mind 
nagy sikernek örvendő tevékeny-
séggé nőtték ki magukat.

A közúthálózat karbantartása so-
rán tavaly az utak padkázása, kátyú-
zása, töredezett járdaszakaszok teljes 
felújítása kezdődött meg, melyet az 

idén is folytattunk. A belvízelvezető 
árkok felújításához szükséges me-
derlapokat saját magunk állítjuk elő 
és rakjuk le.

Az önkormányzattal együtt 2014-
ben létrehoztunk egy szociális szö-
vetkezetet. A Szent Anna utcai 
tésztaüzemünkben 11 féle négy to-
jásos házi készítésű tésztát gyártunk, 

termékeinkkel már megjelentünk a 
hazai piacon. Az önkormányzati pia-
con is megvásárolhatók a tésztáink.

Rendszeresen részt veszünk a 
megyeszékhelyen megtartott köz-
foglalkoztatási kiállításokon. Az 
idei közfoglalkoztatási seregszemlén 
is igen sokan keresték fel a szikszói 
pavilont.  Gulyás Ágnes

Nyári munkán a diákok
Július 10-étől hatvan diákot foglalkoztatott nyári munkán 
Szikszó Önkormányzata. A program a szikszói járás munka-
ügyi központjával történt együttműködés keretében jöhetett 
létre. Szikszó alpolgármestere Takács Lászlóné – aki 
évek óta vezeti a diákok nyári munkáját az önkormányzat-
nál – arról beszélt: a város számára fontos a gyerekek ilyen 
jellegű támogatása is.

A nyári munkán a 16–24 év közötti, 
szikszói lakhelyű, nappali tagoza-
tos diákok vehettek részt. Napi hat 
óra munkájukért bért kaptak, ami 
segítséget jelentett a családoknak 
a szeptemberi iskolakezdéshez. 
Az önkormányzat évek óta olyan 
feladatokat állít össze számukra, 
amely során megismerhetik a vá-
ros életét, munkájukkal hozzájárul-
hatnak Szikszó közösségi életének 
fejlődéshez.

Az idei esztendő az, amikor ilyen 
nagy létszámú csoportot foglalkoz-
tathattunk két turnusban – mondja 
Takács Lászlóné. A feladatokat a 
fentebb említett szempontokon túl 
úgy válogattuk össze, hogy alkal-

mazkodjon az életkorukhoz és si-
ker élményük is legyen.

A diákok kétharmada középis-
kolás, ők az idősek szociális gondo-
zásában, az óvodások segítésében és 
könyvtári munkán vehettek részt. 
A szikszói szociális gondozóhálózat 
vezetői és gondozónői vállalták azt, 
hogy az ő irányításukkal látogat-
ják meg az idős embereket, akiket 
kerti és házi munkával, bevásár-
lással segítettek, de a feladatuk 
része volt beszélgetés is. A szikszói 
városi óvodában tevékenykedők a 
kicsik udvari játékaiban, étkezte-
tésben, öltöztetésben segítkeztek. A 
könyvtárban dolgozók leltároztak 
és katalogizáltak.

A legnagyobb létszámú, 18 év 
feletti felnőtt korú csapat, egy 
különleges munkán vehetett részt 
Ebösszeeírást végeztek a városban. 
Ennek a feladatnak az elvégzésére 
azért volt szükség, mert az utóbbi 
időben megnőtt a kóbor kutyák 
száma Szikszón. A diákok végig-
járták a háztartásokat, ellenőrizték 
az oltási könyveket és azt, rendel-
keznek-e az állatok az előírt chippel. 
Arra is figyeltek, hogy az adott ház-
tartás rendelkezik-e az állatvédelmi 
törvény által harmonizáló tartási 
feltételekkel.

Szikszó Önkormányzata a diák-
munkások számára egy pályázatot 
írt ki, hogy kisfilmben mutassák be 
tevékenységüket. A díjakat Szikszó 
Város napján adták át.

Az 1. helyezést Ákos Bence és 
Szabó Bence alkotása érdemelte ki. 
Második lett Kovács Ákos, a harma-
dik díjat egy négy fős alkotó csoport 
nyerte: Fehér Enikő, Fehér Nikolett, 
Szemán Gergely és Richárd. A kü-
löndíjat megosztva két film nyerte 
el. Góré Bernadett és Zsák Andrea, 
valamit Piskóti Levente, Patrik és Lili 
munkája.

Megújul a 
közvilágítás
November elsejétől az önkor-
mányzat döntése alapján elindult 
a közvilágítás korszerűsítése. A fej-
lesztés több lépcsőben valósul meg.

A közvilágítással számos probléma 
volt az elmúlt időben – mondja Ta-
kács Lászlóné alpolgármester. Volt, 
ahol csak zavaró volt a fényhatás, 
rosszak a látási viszonyok, de akad-
tak olyan utcák is ahol sötét volt. 
Ezért is döntött úgy a képviselő-tes-
tület, hogy korszerű ledes világításra 
cserélik az elavult izzókat ezzel hoz-
zájárulva a Szikszón élők komfortér-
zetéhez és a közbiztonsághoz is.

Az első ütemben a legelavultabb 
247 darab világítótestet cserélte le 
a kivitelezést végző vállalkozó. A 
munka januárban és februárban azo-
kon az oszlopokon folytatódik, ahol 
nincsenek világítótestek. Tavasszal, 
egy közbeszerzési eljárás keretében 
új oszlopokat is kihelyeznek, tehát 
gyarapodik a világító helyek száma.

Takács Lászlóné fontosnak tartja 
azt is, hogy érdemes mindenkinek 
figyelnie a környezetében lévő osz-
lopokat, működik-e ott a világítás. 
Ha nem, akkor az ÉMÁSZ ingyenes 
hibabejelentő számán, (08-80) 424-
344, lehet azt jelezni. A bejelentés-
hez szükség van a bejelentő adata-
inak – név lakcím – közlésére és az 
oszlop hátsó oldalán lévő sárgával 
jelzett azonosító szám bediktálására.

M.É.

Közterületfelügyeleti rendszer
Közterület-felügyelet létreho-
zásáról döntött Szikszó Város 
Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete október 1-jétől. A város köz-
biztonságát, a közterületek rende-

zettségét elősegítő szolgálatot két 
ember végzi majd.

Szikszó város közterület-felügye-
lői Majoros Péter és Oleszka Csaba 
lettek, akik a feladathoz szükséges 

képzéseken vettek részt az elmúlt 
hónapokban.

Decembertől várhatóan szolgá-
latba állnak.

M.É.
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Idősek napja a sportcsarnokban
Hagyomány már Szikszón, hogy nagyszabású rendezvénnyel köszöntik az idős 
embereket minden esztendőben. Így volt ez az idén is, amikor október 28-án a 
városi sportcsarnokban ünnepelhettek együtt.

Szikszón ezerkétszáz olyan személy él, akik már betöltötték hatvankettedik életé-
vüket. Ők kaptak meghívást erre az eseményre, ezzel is kifejezve: Szikszó Önkor-
mányzata megbecsüli és tiszteli az idős generációt. A vendéglátáson túl szórakoztató 
programokban is részük volt. Az óvodások és iskolások műsora után fellépett Tabányi 
István énekes-dalszerző, de a tombolasorsoláson értékes ajándékokat is nyerhettek.

Az eseményen részt vett Koncz Ferenc a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 
elnöke, aki köszöntőjében arról beszélt: a mi generációnk feladata az, hogy tisztelettel 
és megbecsüléssel forduljon a szépkorúak felé. Ennek fontos értékmérője, hogy egy 
adott település vezetése mit tesz az idős emberekért. Ebben példamutatóan élen jár 
Szikszó városvezetése.

Füzesséri József polgármester kifejezte háláját a megjelenteknek mindazért a 
munkáért, amellyel hozzájárultak a város fejlődéséhez, sikereihez. A polgármester 
elmondta: Szikszón – egyedülálló módon az országban – minden hatvankettedik 
életévét betöltött lakos húszezer forint értékű „Szikszó Jegy”-et kap évente, ezzel is 
segítve a mindennapok életét. A jegyet városi szolgáltatóknál válthatják be.
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A virágos Szikszóért
Első ízben hirdette meg Szikszó 
Város Önkormányzata a „Virágos 
Szikszóért” elnevezésű ver senyt, 
mely a valaha létezett „Tiszta udvar, 
rendes ház” akcióhoz hasonlítható. 
A cél, hogy minél több porta virá-
gozzék, szépüljön.

A versenyre előzetesen nevezni 
kellett, melyet első alkalommal 28-

an tettek meg. Az eredményhirde-
tésre október 8-án, Szikszó Város 
Napja alkalmából került sor. Az öt 
főből álló zsűri az alábbi döntést hoz-
ta: I. helyezett: Hornyik Józsefné • II. 
helyezett: Krajnyákné Csontos Erika 
• III. helyezett: Leskóné Kiss Edina • 
Különdíjasok: Spisák Gyuláné, Nagy 
Lászlóné

Jobb körülmények között 
a szikszói rendőrök
A  Szikszói Rendőrőrs felújítását a város önkormányzata a 
Start közmunka mintaprogram helyi sajátosságra épülő köz-
foglalkoztatás keretében valósította meg, amely  47 ember 
közfoglalkoztatását tette lehetővé.

Abban mindenki egyetért, adni 
jó és felemelő érzés. Különösen 
igaz ez, amikor egy olyan ajándé-
kot jelent, aminek a létrehozásában 
sokan vettek részt, sokak számára 
jelent előre haladást – fogalmazott 
az október 6-i ünnepségen Füzes-
séri József, Szikszó polgármestere. 
Elkészült egy olyan produktum, 
aminek létrehozása nemcsak 9 hó-
napon keresztül adott megélhetést 
47 családnak, hanem  tanulási lehe-
tőséget is, hisz’ az itt tevékenykedők  
fontos  tapasztalatokat  szerezhettek 
a  szakmunkában.  Az építkezés jó 
példája annak, ami a szikszóiak sa-
játja. Városunk mindig is élen jár 
abban, hogy összefogja és támogatja 
a közösségeket. Fontos számunkra, 
hogy gazdasági növekedésünkből 
mindenki részesüljön. Ezért is 
öröm, amikor összefogással jobb 

körülményt teremtünk azoknak a 
szakembereknek, akik értünk dol-
goznak – érvelt a polgármester.

Az alsóvadászi kötődésű Ko-
vács István vezérőrnagy, gazdasági 
országos rendőrfőkapitány-helyet-
tes arról beszélt, hogy a Szikszói 
Rendőrőrs munkatársai az ország 
legkorszerűbb szolgálati épületében 
dolgozhatnak és tovább javíthat-
ják a bűnüldözésben elért eddigi 
eredményeiket. Ennek segítésére 
egy vadonatúj szolgálati járművet 
adott át az őrs állományának.

Az Encsi Rendőrkapitányság 
Szikszói Rendőrőrsének felújított 
épületét dr. Ignácz István, a Bel-
ügyminisztérium helyettes állam-
titkára, Kovács István, dr. Vereckei 
Csaba dandártábornok, a megyei 
rendőrfőkapitányság vezetője és 
Füzesséri József adta át.       B. Gy.

Kosárlabdásaink elismerése
Szarvas Lilla és Viktória szikszói 
tanulók Diósgyőrben kosárlabdáz-
nak. Viki húzóembere az U11-es 
csapatnak, míg Lilla már a DVTK 
Akadémián játszik. Lilla a közel-
múltban Szolnokon vett részt a Ma-
gyar Serdülő Válogatott válogatóján, 
ahol sikerrel járt, ugyanis bekerült 
a Kelet-magyarországi válogatottba 
serdülő korosztályban! A válogatóra 
a DVTK Akadémia öt játékost dele-
gált, így elmondható, hogy Lilla ben-
ne van a Top 5-ben Diósgyőrben, 
ezáltal öregbítve városa és iskolája 
hírnevét A Top 5-ből egyedüliként ő 

az, aki nem miskolci iskolába járó 
játékos. A két játékos nevelőedzője 
Lengyel József, szikszói testnevelő 
volt. Gratulálunk a szép sikerhez!

Végre van egy csapat!
Tavasszal adtunk hírt róla, hogy 
tizenöt év után végre megalakult a 
Szikszó FC labdarúgó csapata. Egye-
lőre a megyei kispályás labdarúgó 
bajnokságba neveztünk be, hogy 
egyáltalán lássuk, van-e annyi lab-
darúgást szerető fiatal a városban, 
akikre majd épülhet egy nagypályás 
csapat. A cél az első öt hely valame-
lyikének megszerzése volt. Nos, ezt 

teljesítette a csapat, hiszen a negye-
dik helyen végzett. Kis szerencsével 
a dobogó is összejöhetett volna. A 
bajnokság végén, az összegyűjtött 
Szikszó Téglajegynek köszönhetően, 
egy jó hangulatú évzáró bankettet 
tartott a gárda. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani Szikszó Város 
Önkormányzatának, az egész évi 
támogatásért.

Szikszó ösztöndíjasai
A 2017/18-as tanévben is meghirdette Szikszó Önkormány-
zata ösztöndíjpályázatát a közép- és felsőfokú intézmény-
ben tanuló, szikszói lakhellyel rendelkező diákok körében.

Az I. kategória győztese – az el-
ért pontszám alapján – Tóbiás Dániel 
Alex, a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Építészmér-
nöki mesterképzési szak hallgatója 
lett, aki 10 hónapon keresztül nettó 
30.000 forint ösztöndíjat kap. A II. 
kategóriában Kovács Péter, a Károli 
Gáspár Református Egyetem Pszi-
chológia szakos hallgatója nyert, aki 
szintén 10 hónapon keresztül nettó 
20.000 forint ösztöndíjban részesül. 
A III. kategóriában Kádas Dorottya, 
a Szent Márton Katolikus Gimná-

zium és Általános Iskola tanulója 
érdemelte ki az ösztöndíjat, aki 
szintén 10 hónapon át havi nettó 
10.000 forintban részesül. 

A pályázat különdíjasai: Kiss 
Dániel, a Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola ta-
nulója és Petus Melinda, a Miskol-
ci Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának angol nyelv és kultúra-, 
német nyelv és kultúra-szakos hall-
gatója. Ők szintén 10 hónapon ke-
resztül 10.000 forint ösztöndíjban 
részesülnek.
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SZEPTEMBER 28. 

A Magyar Népmese 
Ünnepe

A Magyar Népmese bűvöletében 
telt el a szeptember a Bölcs Bagoly 
Városi Könyvtárban. Az „Egyszer 
volt, hol nem volt” rajzpályázatra 
közel 100, szebbnél-szebb, mesehő-
söket, népmese jeleneteket ábrázoló 
alkotás érkezett be. Nagyon nehéz 
lett volna a döntés, így szakmai 
zsűrit kért fel a könyvtár a rajzok 
elbírálására.A szakmai zsűri tagjai 
Vécseyné Fedor Zsuzsanna, Puskásné 
Pásztor Márta és Mező István vol-
tak. Utólag is nagyon köszönjük 
munkájukat. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetést követően „A három 
szabólegények” című mesejátékot 
tekinthették meg a gyerekek a Sze-
gedi Miniszínház előadásában.

SZEPTEMBER 30.

Éjszakai fürdőzés
Egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendenek a Szikszói Városi Uszo-
da szaunaszeánszai. Szeptember 30-
án ismét sokan – több, mint 50 fő 
– gyűltek össze, hogy a borongós 
őszi időben egy teste-lelket mel-
engető kellemes időtöltés részesei 
lehessenek a meghitt hangulatot 
árasztó, kellemes környezetben. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel 
októbertől havonta két szeánszot 
fognak tartani. Azonban, hogy a 
megfelelő létszám mellett zavarta-
lanul tudják élvezni szeánszaikat, 
részvételi szándékukat előre szíves-
kedjenek jelezni. Továbbra is na-
gyon sok szeretettel várják Önöket.

OKTÓBER 2.

Endrei Judit
könyvbemutatója
Elkezdődtek az Országos Könyv-
tári Napok rendezvényei a Bölcs 
Bagoly Városi Könyvtárban. Első 

eseményként Endrei Judittal, a ne-
ves közéleti személyiséggel , szer-
kesztővel, újságíróval és nem utolsó 
sorban írónővel találkozhatott a 
szikszói közönség. Közvetlenségé-
vel, kedves humorával, Mező István 
pedig a tőle megszokott profizmusá-
val, felkészültségével elvarázsolta a 
nézőket. Meglepetésvendége is volt 
az író-olvasó találkozónak, váro-
sunk egyik nagy tehetsége, Kovács 
Gábor operaénekes, aki egy csodá-
latosan elénekelt dallal köszöntötte 
a vendégeket.

OKTÓBER 23.

Nemzeti ünnepünk

A szabadság napja tiszteletére 
a négy település, Arnót, Szikszó, 
Onga és Felsőzsolca polgármeste-
rei tiszteletük jeléül déli 12 órakor 
elhelyezték a megemlékezés virágait 
a Turul emlékműnél.

NOVEMBER 16.

Szilágyi Edit
festőművész kiállítása 

A Szikszóról származó tehetséges 
festőművész kiállításának megnyi-
tójára került sor a városi könyvtár 
rendezvénytermében. A művésznő 
„Festeni jó” című kiállítását egészen 
november végéig tekinthették meg 
az érdeklődők.

NOVEMBER 18–19.

Galamb- és
kisállat-kiállítás 

A V–33 Galamb- és Kisállatte-
nyésztők Egyesülete nemzetközi 
kiállítást rendezett Szikszón, amely 
szép számú érdeklődőt vonzott. Az 
Egyesület nemes kezdeményezése, 
hogy a gyerekek állatszeretetének 
megerősítése céljából egy rajzpá-
lyázatot hozott létre, melyre több 
korcsoportban lehetett benevezni. 
A pályázatra rengeteg szebbnél 
szebb rajz érkezett. Füzesséri József, 
Szikszó város polgármestere és az 
egyesület elnökei ünnepélyes ke-
retek között adták át a díjakat a 
rajzpályázat nyerteseinek.

NOVEMBER 22.

Író-olvasó találkozó
Mező Istvánnal

Ismét egy nagyon jó hangulatú 
rendezvény részesei lehettek azok, 
akik ellátogattak a városi könyvtár 
rendezvénytermébe, ahol Mező Ist-
ván legújabb könyvének, „A téma 
az utcán hever” című közéleti té-
mával foglalkozó karikatúragyűjte-
ményének dedikálással egybekötött 
bemutatója zajlott. A neves karika-
turista beszélgetőpartnere Némethi 
Lajos költő volt, aki a nemrégiben 
megjelent könyv jó humorú, versbe 
szedett előszavát írta. A szép számú 
közönség nagy szeretettel hallgat-
ta István anekdotáit, élete fontos 
állomásainak történéseit, amelyet 

egy-egy dallal még meg is fűszere-
zett. A könyvbemutatót Füzesséri 
József, Szikszó város polgármestere 
nyitotta meg, majd Kovács Ákos 
köszöntötte legkedvesebb dalával 
a művész urat.

NOVEMBER 29.

Utry Attila író-olvasó 
találkozója

Meghitt, kellemes hangulatú 
író-olvasó találkozó részesei le-
hettek azok, aki november 29-én 
ellátogattak a városi könyvtár ren-
dezvénytermébe. A művészeket 
Füzesséri József, Szikszó város pol-
gármester köszöntötte. Az író, Utry 
Attila beszélgetőpartnere Farkas 
Erzsébet, a Szent István rádió szer-
kesztője, műsorvezetője volt. Az est 
folyamán a kereszténység múltjáról, 
a jelenét, jövőjét fenyegető veszély-
ről és azok megoldásairól, a szeretet 
erejéről, a keresztény összefogásról 
beszélgettek az író művei kapcsán. 
Az est hangulatát Vihula Mihajlo 
gitárművész gyönyörű játéka tette 
még felejthetetlenebbé.

SZIK-SZÓ  |  Szikszó Város Önkormányzatának lapja  |  Felelős kiadó: Füzesséri József, polgármester
Tördelőszerkesztő: Berindza Gábor  |  Szerkesztőség: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Új Chocolate Brown...
...szoláriummal várjuk a barnulás 
szerelmeseit 2018-ban is
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K É S Z Ü L J Ü N K  E G Y Ü T T  A  K A R Á C S O N Y R A !
Dec. 22., 10.00 óra
Római Katolikus
templom

KARÁCSONYI
KONCERT

Dec. 23., 16.00 óra
Főtér
Eső esetén
Római Katolikus templom

IV. ADVENTI
GYERTYA-
GYÚJTÁS
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és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

DR. AMBRUS BARNABÁS

képviselő
GÁL PÉTER

képviselő
DR. GULYÁSNÉ DR. KEREKES RITA

képviselő
MEZŐ ISTVÁN

képviselő

POHUBI JÓZSEF

képviselő
SVÁB ANTAL

képviselő

TAKÁCS LÁSZLÓNÉ

alpolgármester
FÜZESSÉRI JÓZSEF

polgármester
LACZKÓ LÁSZLÓNÉ

alpolgármester

   Áldott, békés         ünnepeket


