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„Az Úr énnékem őriző pásztorom” (23. zsoltár)

Mindenki tiszteletes asszonya
Csomós Jánosné Both Katalin 1954-ben született Csengerúj-
faluban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Iskolai tanulmá-
nyait szülőfalujában, a középiskolát a csengeri gimnáziumban 
végezte.

Az érettségi után két évig a deb-
receni Biogal gyógyszergyárban 
dolgozott, majd 1974-ben felvé-
telt nyert a Debreceni Reformá-
tus Teológiai Akadémiára (ma 
Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetem). Itt tanult 
összesen hat évet, de a korszak 
lelkészhiányára való tekintettel 
akkoriban 3 év benti tanulás 
után „exmisszióba”, azaz kikül-
detésbe küldték a hallgatókat. 
Túristvándiban gyakorlatilag 
önállóan látta el akkor a helyi 
lelkészi szolgálatot.

A sikeres papi vizsgát köve-
tően 1981 decemberében kötött 
házasságot Csomós Jánossal, és 
elkezdték lelkészi szolgálatukat 
Pácinban. Itt született meg első 
két gyermekük, Lídia 1983-ban 
és János 1986-ban.

1991-ben pályázatot hirdettek 
Szikszón a megüresedett lelkészi 
állás betöltésére: több pályázó 
közül a szikszói gyülekezet Cso-
mós Jánost választotta. A fiatal, 
kétgyermekes lelkészcsalád 1991 
karácsonya előtt érkezett új szol-
gálati helyére.

1992 tavaszán iktatták be férjé-
vel együtt a Szikszói Református 
Egyházközségbe, ahol azóta is 
végzi lelkészi szolgálatát.

1993-ban a templomot súlyo-
san leromlott állapota miatt ha-
tóságilag bezárták, és megkezdő-
dött az épület teljes restaurálása. 
A felújítás 1995-ig húzódott, az 
istentiszteleteket a református 
iskola egyik termében tartották. 
Országos és nemzetközi ada-
kozásokból, köztük a holland 
testvérgyülekezet adakozásából 
épült újjá a műemlék református 
templom Szikszón.

Az építkezés közepette 1994. 
március 30-án született Eszter 
lányuk. 1995-ben a reformáció 
emléknapjára ünnepi hálaadó 
istentisztelet keretében a gyüle-

kezet újra birtokba vehette a fel-
újított templomot.

2002-ben férjét esperessé vá-
lasztották, de ezt a tisztségét sú-
lyos betegsége miatt nem sokáig 
tudta betölteni. 2003. augusztus 
1-jén fiatalon, 49 évesen távozott 
a földi életből a lelkészasszony 
hűséges társa. Ezt követően a 
gyülekezet helyettes lelkésze volt 
2004 novemberéig, megválasz-
tásáig.

A súlyos veszteség után egye-
dül kellett tovább folytatnia férje 
örökségét helyettes lelkészként, 
és gyermekei nevelését édes-
anyaként. 2004-ben a gyülekezet 
lelkészének választotta, majd két 
idősebb gyermeke is lelkészi pá-
lyára lépett.

2009-ben Lídia lánya férjhez 
ment, az ő férje is lelkész. A tisz-
teletes asszonynak két unokája 
született, Lídia és Péter. 

János fia három éve Wa-
shingtonban ösztöndíjasként 
tanul. Eszter lánya a Debrece-
ni Egyetem kommunikáció- és 
médiatudomány szakán szerzett 
diplomát.

Szikszó Város Önkormányza-
tának képviselő testülete, egy-
házi hitépítői tevékenységéért, 
a Szikszói Református Egyház 
áldozatos vezetéséért, Szikszó 
városa közösségért végzett 
munkájáért díszpolgári címet 
adományozott Csomós János-
né tiszteletes asszonynak, 
melyet december 21-én a kará-
csonyi koncerttel egybekötött 
ünnepségen Füzesséri József 
polgármester ad át.

Vécseyné Fedor Zsuzsanna

Mert szégyent 
nem vallanak, 
akik hozzád 
esedeznek. 
Azok 
pironkodjanak 
akik hitetlenül 
élnek!

(25. zsoltár)
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Szikszó ereje a közösségében rejlik
Karácsony előtt, Advent idejé-
ben mindig megtelik az ember 
szíve szeretettel, jósággal – mond-
ja Füzesséri József. Ilyenkor, ha az 
ember mérlegre teszi a saját életét, 
a városa és a közössége minden-
napjait, valahogy a gondok és a 
nehézségek elhalványodnak, szí-
vünkben kisüt a nap, a jót meg-
őrizzük, a rosszakat meg elfelejt-
jük. Az év közbeni sóhajok, viták, 
hangos szavak lecsendesednek. 
Így van ez rendjén a családok és 
a város életében is. Nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy évről évre 
az adventi várakozást egymás 
társaságában tölthetjük. Advent 
idejében szombatonként megte-
lik a főtér a közös gyertyagyúj-
tásra, a Mikuláslakban gyerekek 
százainak kedveskedett a nagy-
szakállú. Sokadik éve már hogy 
a Hell Mikulása támogatja szik-
szói óvodásokat ajándékokkal és 
kedves műsorral. Hagyománnyá 
vált az Inkubátorházban tartandó 
adventi kórushangverseny, ahol 
a református és katolikus egyház 
kórusai adnak koncertet kilépve 
a templom falai közül. De annak 
sem kell elutaznia sehová sem, aki 
a karácsony után az újesztendőt 
is helyben szeretné búcsúztatni, 
hiszen erre is lehetőség van itt-
hon. Szikszó olyan város lett ahol 
tényleg öröm élni, ahol egy erős 
támogató közösség működik.
• Mire lehet 2018-ban leginkább 
büszke az, aki Szikszón él?
F. J.: Büszkék vagyunk arra, hogy 
jó irányba fordítottuk a telepü-
lés sorsát. Azok, akik elmentek a 
városból újra haza tudnak térni, 
mert látják, hogy Szikszónak van 
gazdasági stratégiája, és ez a stra-
tégia meghozza, meghozta a gyü-
mölcsét. Az idei esztendő is bővel-
kedett gazdasági eseményekben. 
Vitathatatlan, a Hell Cégcsoport 
az, amely a legdinamikusabban 
fejlődik, amit néhány héttel ez-
előtt egy bejárás során szikszóik 
százai is láthattak. Meghívást kap-
tunk a világ egyik legkorszerűbb 
dobozgyárába és töltőüzemébe. 
De nem szabad megfeledkeznünk 
azokról a kisebb üzemekről sem, 
amelyek csak néhány, vagy né-
hány tíz embernek adnak meg-
élhetést. Az ipari parkunkban 
található szaunagyár ma szépen 

halad, és Ausztriában is öregbíti 
a szikszói szakemberek jó hírét. 
De nagyon büszkék vagyunk a 
REDO Water Systems Kft.-re is, 
amely több, mint harminc ország-
ban forgalmazza Szikszón készült 
víztisztító berendezéseit. Néhány 
napja jelentette be a cég ügyveze-
tője, Galambodi Attila, hogy egy 
1 millió eurós beruházást hajta-
nak végre és 50 embernek adnak 
majd megélhetést. Igazán nagy el-
ismerés, hogy a kutatás-fejlesztés 

is Szikszóra kerül. Az elmúlt év 
egyik kiemelkedő önkormány-
zati pályázati eredménye, hogy 
az ipari területünkön 18 hektá-
ros fejlesztést hajthatunk végre, 
ahol ipari csarnokot, utakat, ipari 
közműveket alakítunk ki 630 mil-
liós beruházással. Ez a beruhá-
zás azért is kiemelkedően fontos, 
mert ez azt jelenti, egy újabb ipari 
park létesül Szikszón. Itt olyan 
csarnokokat, irodákat alakítunk 
ki, amely lehetővé teszi újabb és 

újabb vállalkozások Szikszóra 
települését. A napokban kaptuk 
meg a beruházás építési enge-
délyét. De említhetném azt az 
innovációnkat, ami Szikszó ter-
málvíz kincsén alapul. Kútfúrásra 
nyertünk pályázatot, és ez adhat 
reményeket a továbblépésre. 
Szikszó belső infrastruktúrájának 
fejlesztése is elindult, nagyszabá-
sú járdaépítésbe kezdtünk, amely 
jövőre is folytatódik az úthálózat 
fejlesztéssel. Ezt saját erőből vé-
gezzük. Év végi hír az is, hogy 
egy élő füves focipálya építésre 
nyertünk forrásokat, így lehetővé 
válik, hogy a szikszói meccseket 
hazai pályán játsszák majd.
• Szeptembertől keddenként egy 
beszélgetésre invitálja az embere-
ket. Mi ennek a célja?
F. J.: A közösségi médiás vilá-
gunkban én még mindig a sze-
mélyes kapcsolatokban, beszélge-
tésekben, egymásra figyelésben 
hiszek. Szikszó egy kisváros, ahol 
fontos az egymás iránti szeretet, 
és megértés. Ezért indítottuk el 
ezeket a kedd esti beszélgetése-
ket, hogy a szikszóiak első kézből 
kapjanak információkat, mi pe-
dig visszacsatolást arról, hogyan 
látják a jelenlegi helyzetet. Rend-
kívül jó érzés az emberek támoga-
tása, és az hogy a szikszóiak elkö-
telezettek a közösségükért. Sokat 
tanulok ezekből a találkozókból, 
hiszem azt, hogy ezzel is jobbá 
tudjuk tenni az életünket.
• És milyennek látja Szikszó jö-
vőjét?
F. J.: Távolba látó jóstehetség-
gel ugyan nem rendelkezem, de 
abban biztos vagyok, Szikszó jó 
úton jár. Gazdaságilag virágzik a 
város, a befektetők érdeklődése 
középpontjában vagyunk. Ezt 
csak növelni fogja az M30-as 
megépítése, ami áldás lesz majd 
a város közlekedési nyugalmára. 
Büszkék vagyunk az egyházi és ci-
vil közösségeinkre, a városban élő 
művészek, írók alkotótehetségé-
re, a diákjainkra, az óvodáinkra, 
iskoláinkra. Az út, ahol járunk, 
mindig ad feladatot. Így lesz ez 
jövőre is. De közös erővel, hittel, 
egymásban bízva együtt alakít-
hatjuk tovább sikeressé, gazdaggá 
és boldoggá a városunkat.

Maros Éva

Az év vége mindig a számvetések és a jövőbe tekintés ide-
je. Ilyenkor egy kicsit megállunk, összegezzük a mögöttünk 
hagyott esztendőt, hogy hittel és tenni akarással tekintsünk az 
új feladatok elé. Füzesséri Józsefet, Szikszó polgármesterét a 
település jelenéről és jövőjéről kérdeztük.
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Isten szeretete
„ Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
      (János 3,16)

Ki az Isten? Miért jött Jézus? 
Kikhez jött Jézus? Isten tud 
szeretni, nem személytelen elv, 
hanem egy személy, az egyetlen 
Isten.

Isten szeretete nem befejezett 
múlt, hanem egy elkezdett múlt, 
tart még ma is ez a szeretet, amíg 
a világ világ. Ez a szeretet „annak 
ellenére való szeretet”, hogy a vi-
lág olyan, amilyen. Ez a szeretet 
azt is jelenti, hogy nincs olyan 
elhagyatott ember a földön, aki 
ne érezhetné azt, hogy van valaki, 
aki őt szereti, az élő Isten. 

Isten egyszülött Fiát adta. Ad-
hatott volna egy új tízparancsola-
tot, vagy egy új elvet, de ő ember-
ré lett. Isten kilépett elérhetetlen 
világosságából, és kijelentette 
magát nekünk. 

A legtökéletesebben egyszülött 
Fiában, Jézus Krisztusban tette 
ezt, akiben testet öltött. INKAR-
NÁLÓDOTT! Jézus Krisztusban 
bebizonyította, Ő az élő Isten, lé-
tezik:

„Aki engem látott, látta az Atyát 
én és az Atya egy vagyunk” – ol-
vassuk a János 14,6−9 és 10,30! Jé-
zus Krisztusban megváltott! Jézus 
Krisztusban visszaadta nekünk 
az élet teljességét, az örök életet. 
Azért adta Fiát, hogy fogalmunk 
legyen, kicsoda Ő, az Atya. 

Így a gyermekeknek is elmond-
ható, olyan az Atya, mint Jézus 
volt a földön. Így lesz fogalmunk, 
hogy kikké kellene lennünk. Hi-
szen Jézus az ember „prototípusa”, 
az ember. ECCE HOMO! 

El ne vessz! Megvagy-e? Nem 
vesztetted-e el a fejed, a szíved, az 
életed értelmét? El lehet veszteni 
pénzt, igazolványt, házat, és va-
lahogy ki lehet bírni, de amikor 
valaki úgy érzi, hogy elvesztette 
önmagát, az az egyik legnagyobb 
emberi tragédia.

Aki hisz Őbenne: a hit jele nem 
dogmatikai tétel, hanem látható 
cselekedet. 

Mire mutatnánk mi, ha a hitün-
ket kérnék számon? Albert Schwe-
itzert kérték, hogy foglalja össze 
hitét. Ő az afrikai barakk-kór-

házra mutatott: összefoglalta! Aki 
keresi Jézust, azt már megtalálta 
Jézus – lásd Zákeust – ma hozzád 
megyek! Aki rátalált Jézusra, az 
nem dogmákat szajkóz, hanem 
követi Jézust. Örök élete legyen! 
Isten nem elítélni, hanem üdvö-
zíteni akarja ezt a világot! 

Az Ige mégis határozottan szól 
az ítéletről is! A „nagyszerűvel” 
való találkozásom és a hozzá való 
viszonyulásom egyben ítéletet is 
hordoz magában! Aki Jézussal 
találkozva „negatívan” viszonyul 
hozzá, azt nem Jézus ítéli el, ha-
nem önmaga ítéli el önmagát. 
Van, akit kimondottan taszít az 
Isten szeretete. Nincs ellentét ab-
ban, hogy János egyszerre beszél 
Jézusról úgy, mint Isten szerete-
téről és ítéletéről! – Mert aki Is-
tennek Jézusban felkínált szere-
tetéhez elutasítóan viszonyul, az 
ítéletet mondott ki önmaga felett. 
Világosan fogalmaz az evangéli-
um: az pedig az ítélet, hogy a vi-

lágosság Krisztus a világra jött, 
de az emberek jobban szerették 
a sötétséget, mint a világosságot, 
hogy le ne lepleződjenek cseleke-
detükben. A világosságban feltá-
rul az ember előtt, elszakadt az 
Istentől, és nem él közösségben 
Istennel! Ha az ember a sötét-
ségben marad, ezzel a világosság 
ellen döntött.

Nézzünk egy példát az üze-
netre. Gondold el, hogy nagyon 
szereted Bach zenéjét, úgy érzed, 
muzsikája mindig közelebb hozza 
hozzád az eget, megtelik a szíved 
áhítattal, jósággal, békével… és 
a melletted ülő barátod pedig 
ugyanazt a mennyei zenét hallva 
izeg–mozog, cukorkát bontogat, a 
kulcsával zörög, látható unalom-
mal rágcsál valamit. Nyilván nem 
a zenével van a baj, de az évszáza-
dok alatt kipróbált zene mondta 
ki a barátodra az ítéletet. Ez a zene 
már nem kerül zsűri elé, hanem 
ez a zene maga a zsűri, minden 
zenehallgató zsűrije… Ugyanez 
érvényes Jézushoz, a világ vilá-
gosságához való viszonyunkra. 
Isten szeretetének uralma látszik 
rajtunk. Ez nem beszéd, hanem 
erő, Isten szerinti cselekedet! Is-
ten nem elméletben, hanem oda-
adásában szeretett minket.

Karácsony evangéliuma és ál-
dott lehetősége: Jöjj ki a fényre, 
tekints rá a keresztre, mert Isten 
szereti ezt a világot, olyannyira, 
hogy odaadta a legdrágábbat, 
egyszülött Fiát, hogy nekünk 
örök életünk legyen, és megjelen-
jen itt, és áthassa földi életünket.

Csomós Jánosné lelkész

Krisztus születik! Dicsőítsétek!
Minden esztendőnek a vége 
felé az Úristen emlékeztetni 
akarja az embereket arra, hogy 
a gonoszság útja hova vezet, s 
ezért ősszel a napok rövidülni 
kezdenek, a sötétség minden este 
korábban szakad alá, és minden 
reggel későbben távozik, hideg 
támad, és befagynak a vizek, s 
a sötétség uralma lassan elkezdi 
megfojtani a világot. Mi, embe-
rek pedig megijedünk, s eszünk-
be jut mindaz a sok rossz, amit 
elkövettünk az esztendő alatt, és 
amikor eljön a legrövidebb nap, 
és a Világosság angyala alászáll 
közénk jóságot keresni, egyszerre 
mind meggyújtjuk a karácsony-
fák gyertyáit, hogy az Úristen, ha 
alátekint, fényt lásson a földön, s 
megbocsássa a bennünk lévő jó 
miatt a bennük lévő rosszat.

Minden család életében fon-
tos szerepet kapnak az ünnepek, 

ki-ki a maga módján ünnepel, 
másként éli meg ezeket a napo-
kat, mint a hétköznapokat. Ha 
karácsony közeledik, mindany-
nyiunkat örömteli várakozás tölt 
el. Várjuk az ünnepélyes szép es-
tét, a tündöklő fát, a gondtalan 
együttlétet, az ajándékokat. De 
mindenkinek szüksége van a sze-
retet ajándékára is, mert a szeretet 
nélkül még a boldogságunkat sem 
találjuk meg. Hányszor, de hány-
szor kívántunk már békés, boldog 
karácsonyt egymásnak?! S vajon 
volt-e valami foganatja?

Tiszta szívből kívántuk-e vagy 
csak megszokásból? Közben pe-
dig, egészen mást kívánok ma-
gamban. Ha nem megszokásból 
tennénk, akkor megváltozna a 
világ is. Sajnos az emberek in-
kább szeretnek harcban állni 
egymással! Pedig Isten arra inti 
az embereket, legyen békesség 

közöttük, hogy látható legyen 
rajtuk Isten mennyei dicsősége. 
Törekedjünk hát erre és nemcsak 
a szeretet ünnepe előtt, hanem a 
szürke hétköznapokban is, meg-
szívlelve Wass Albert gondola-
tait: „Nyissátok meg szíveteknek 
minden ablakát, és eresszétek be 
oda a napfényt, hadd pusztítson 
ki belőletek minden sötétséget 
ezen a karácsonyon. A civódás, 
pártoskodás nemzetéből változ-
zatok át a szeretet nemzetévé, s 
lássátok meg: attól a pillanat-
tól kezdve veletek lesz az Isten. 
Megmaradásunknak, megmara-
dásotoknak, a magyar sors jobbra 
fordulásának ez az egyetlen lehe-
tősége. Adjon az Úristen boldog, 
áldott karácsonyt, és szeretetben 
gazdag újesztendőt mindnyája-
toknak!”

S ha karácsony első napján le-
ülünk családi körben az ünnepi 

Istentiszteletek
a református 
templomban
DEC. 20. | CSÜTÖRTÖK
17.00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 22. | SZOMBAT
17.00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 23. | VASÁRNAP
10.00: Vasárnapi Istentisztelet
DEC. 24. | HÉTFŐ
17.00:  Szentestén Istentisztelet, 

gyerekek szerepelnek
DEC. 25. | KEDD
10.00:  Ünnepi Istentisztelet, 

Úrvacsora, kórus énekel
DEC. 26. | SZERDA
10.00: Ünnepi Istentisztelet
DEC. 30. | VASÁRNAP
10.00: Vasárnapi Istentisztelet
DEC. 31. | HÉTFŐ
17.00:  Óesztendő utolsó 

Istentisztelete
JAN. 1. | KEDD
10.00:  Újesztendő első 

Istentisztelete
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Betlehem üzenete
A Karácsony ismét odaállít 
minket a betlehemi jászol elé, 
felidézi a nyomorúságos em-
beri körülményeket, amelyek 
az evangélisták szava szerint 
Jézus születését kísérték.

Olykor belegondolunk, hogy 
a „jászol” valójában az állatok 
etetőhelye volt, de aztán odébb 
toljuk ezt a szalonképtelen gon-

dolatot, hiszen az „istállószag” 
realitása már sok nekünk. Isten 
azonban már az első Karácsony 
alkalmával világossá teszi, hogy 
nem ez a távolságtartás a szán-
déka, és a világban nem kíván 
egy érinthetetlen tisztaságban, 
távolságban mutatkozni.

A keresztény üzenet éppen 
abban áll, hogy a betlehemi is-
tálló valóságos és tényleges nyo-
morúságában Isten megbocsátó 
közelsége és emberszeretete vá-
lik láthatóvá. Ferenc pápa sem 
mond egyebet, mint hogy Isten 
szeretete ma is az emberi nyo-
morúság közepette ragyog fel, itt 
érint meg minket.

A „betlehem-állítás” első mes-
tere, Assisi Szent Ferenc ennek 
az ellentétnek volt az imádkozó 
szemlélője. A betlehem felállítá-
sával ez volt a szándéka: „Meg 
akarom ugyanis eleveníteni a bet-
lehemi kisded emlékezetét, és tu-
lajdon testi szemeimmel akarom 
szemlélni gyermeki korlátoltsá-
gának kényelmetlenségeit, látni 
akarom, hogyan helyeztetett a 
jászolba és hogyan feküdt az ökör 
és a szamár előtt a szénán.” – írja 
róla Celanói Tamás életrajza.

Szent Ferenc lelkületének mai 
követői előtt ez a karácsonyi esz-
mény lebeg, amikor készek „se-

beket szerezni és bekoszolódni”, 
közösséget vállalni a ma embe-
rével – megtapasztalva sokszor a 
nyomorúságot, kilátástalanságot 
–, és ezzel valamit megéreztetni 
Isten megbocsátó és szabadító 
közelségéből. Néha minket is 
megkísért egy „steril tisztaságba 
visszahúzódó” vallási élet képe. 
A betlehemi evangélium azon-
ban képes elfeledtetni velünk a 
kényelem érdekeit, és arra visz, 
hogy jelen legyünk az emberek 
világában.

Ebben a magunkat felejtő, 
életközelséget vállaló szere-
tetben szeretnénk megújulni 
Karácsonykor. Legyen minden 
erre törekvő ember jutalma az a 
világosság, amelyet Jézus jelen-
léte hordoz.

Szarvas István plébános

asztalhoz, ne feledkezzünk meg 
ősi hagyományainkról sem. Az 
ünnepi asztalon lévő fehér abrosz 
emlékeztet a pólyára, amiben az 
újszülött Krisztus volt. Széna- és 
szalmaszálakat hintenek az asz-
talra, ez a dekoráció emlékeztet 
arra a jászolra, amiben Ő feküdt. 
Egy szál gyertya az asztal köze-
pén jelenti Krisztus világosságát, 
mely minden nemzetnek kinyi-
latkoztatik, valamint ez a fény a 
világ világossága.

Mindig kell hagyni egy üres 
helyet az asztalnál, a váratlan ven-
dég, vagyis a születendő gyermek 
Krisztus számára. A mediterrán 
országokban a bejárati ajtót is 
nyitva hagyják, hogy jelezzék, 
hogy itt nincs zárva az otthon, itt 
van hely, ellentétben, hogy nem 
volt hely a fogadóban. Sok he-
lyen egyetlen gyertyát helyeznek 
az ablakba, hogy a család nyitott, 
kész befogadni az idegent. Befo-
gadva otthonunkba a szegényt, 
a nélkülözőt. Néhol 3 darabot 
szoktak kínálni friss pirítósból: 
egyik az elhunytakat jelképezi, a 
másik a jelenlévőket, a harmadik 
a családból hiányzókat.

Ezen hagyományok is segítse-
nek bennünket, hogy még mé-
lyebb hittel tudjuk megélni Jézus 
Krisztusunk születését.

S ezen cikk címében szereplő 
görögkatolikus karácsonyi köszö-
néssel kívánok Mindnyájunknak 
igazi karácsonyi (újjá)születést!

Krisztus születik! Dicsőítsétek!
Moldván Tibor parókus

Szertartásrend a görögkatolikus 
templomban
DEC. 22. | SZOMBAT
17.00 Vecsernye 
17.30 Gyónási lehetőség
DEC. 23. | VASÁRNAP
8.00 Utrenye 
9.00 Szent Liturgia
DEC. 24. | HÉTFŐ
Karácsony vigíliája
23.00 Nagy esti zsolozsma 
23.45 Pásztorjáték, regölés 
24.00 Éjféli Szent Liturgia
DEC. 25. | KEDD
Jézus Krisztus születése
9.00 Utrenye 
10.00 Szent Liturgia (Miroválás)
DEC. 26. | SZERDA
Az Istenszülő emlékezete
8.00 Szent Liturgia Aszalón 
9.00 Szent Liturgia Szikszón 
10.45  Szent Liturgia Alsóvadászon

DEC. 27. | CSÜTÖRTÖK
Szent István első vértanú
8.00 Utrenye 
9.00  Szent Liturgia 

elhunytjainkért
DEC. 30. | VASÁRNAP
8.00 Utrenye 
9.00 Szent Liturgia
DEC. 31. | HÉTFŐ
16.00 Év végi hálaadás
JAN. 1. | KEDD
9.00 Utrenye 
10.00 Szent Liturgia
JAN. 6. | VASÁRNAP
Vízkereszt
8.00 Utrenye 
9.00  Szent Liturgia, 

nagy vízszentelés, 
miroválás

Szentmisék
a római katolikus 
templomban
DEC. 24. | HÉTFŐ
23.30: Pásztorjáték 
24.00: Szentmise
DEC. 25. | KEDD
10.00: Szentmise
DEC. 26. | SZERDA
10.00: Szentmise
DEC. 31. | HÉTFŐ
17.00: Év végi hálaadás
JAN. 1. | KEDD
10.00: Szentmise
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Szikszói gyöngyök a kisebb-
ségben élő magyarok között
A Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Isko-
la hetedik évfolyamának 35 
diákja október 5–11. között 
valósította meg a „Szikszói 
gyöngyök kisebbségben élő 
magyarok között” Határtala-
nul! pályázat programját.

Dél-Erdély szórvány magyar te-
lepüléseit járták be. Így eljutottak 
Nagyszalontára az Arany Múze-
umba, Aradra a vértanúk emlék-
művéhez, Temesváron a Bartók 
Béla Elméleti Líceum diákjai-
val találkoztak. Feledhetetlen 
perceket töltöttek a dévai 
várban, Vajdahunyadon 
a Hunyadi kastélyban, a 
gyulafehérvári várban és a 
több mint ezer éves 
katolikus templom-

ban, Nagyenyeden a Bethlen 
kollégiumban. Megnézték a hí-
res tordai sóbányát és a Szent 
László mondáiban megtalálható 
tordai hasadékot. Betekintettek a 
körösfői népművészeti vásár for-
gatagába is. Koszorúkat helyeztek 
el Aradon a honvéd tábornokok 
tiszteletére, a dévai várban, Vaj-
dahunyadon, Gyulafehérvárott 
Márton Áron püspök szobránál.

Ünnepi műsort mutattak be 
az aradi vértanúk tiszteletére Te-
mesváron. Mindenütt nagy szere-
tettel fogadták a diákokat és kísé-

rő tanáraikat a kisebbségben élő 
magyarok. 

Ezt a programot lel-
kesen és fegyelmezetten 

valósították meg. Köszön-
jük az Emberi Erőfor-
rás Minisztériumának 

a támogatást.

Az október 23-i forradalomra emlékeztek Rimaszombaton október 
25-én a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola diákjai 
a Rákóczi Szövetség által nyert pályázat keretében. Az iskola 6. A. és 6. 
B., valamint a 12. B. osztályos diákjai ünnepi műsorral köszöntötték 
e jeles napot a Tompa Mihály Alapiskolában, majd a füleki várral 
ismerkedtek meg az egy napos utazás során. Köszönjük a Rákóczi 
Szövetségnek a támogatást.

Szent Márton Napok
Névadónkra emlékezve, a Szent Márton Napok keretein belül 
idén is számos színes programot valósítottunk meg: diákjaink 
izgalmas vetélkedőkön és sportrendezvényeken vehettek részt 
minden tagozaton.

Megrendezésre kerültek ha-
gyományos térségi tanulmányi 
versenyeink (magyar, matemati-
ka, természetismeret tárgyakból), 
sportversenyeink, a 10. A és a 10. B 
osztályok által szervezett Gólyabál 
keretében gólyaavatás (november 
23.). Olimpiát idéző diákönkor-
mányzati napunkon (november 
26.), valamint az alsó tagozatos 
DÖK-napon önfeledten szórakoz-
hattak diákjaink kreatív feladatok 
közben, és Mazúr József fafaragó 
művész instrukciói segítségével 
saját alkotásukat is elkészíthették. 

Az alsó tagozatosok Szent Már-
ton Témahét keretében dolgozták 
fel az iskolánk névadójához kö-
tődő legendákat és őszi népszo-
kásokat. Megismerkedtek a jeles 
naphoz kapcsolódó tevékenysé-
gekkel, változatos zenei, irodalmi, 
vizuális, mozgásos, dramatikus, 
illetve néphagyományokat követő 
szokások keretében.

A térség alsó tagozatos diák-
jainak Kobaktörő versenyén leg-
eredményesebben a 4. évfolyamos 
Kecskés Katalin szerepelt, aki év-
folyamán 1. helyezett, Glonczi 
Emília a harmadikosok között 3. 
helyezett lett. A nagyobbak részére 
szervezett Szabóné Prokop Etel-
ka Emlékversenyen Encs, Halmaj, 
Onga és Szikszó általános iskolásai 
mérték össze tudásukat matemati-
kából, ahol Sallai Eszter 7. évfolya-
mon 1. helyezést, Kádas Boglárka 
6. évfolyamon 2. helyezést ért el.

November 13-án rendeztük 
meg a Majoros Imréné Palkovics 
Matild vers-és prózamondó em-
lékversenyt, amelyen iskolánkon 
kívül megyénk nyolc intézmé-
nyének szavalói mérettették meg 
magukat.

Helyezettek 5–6. évfolyam: I. 
Dobos Lili (5.) Görgey Artúr Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Onga. II. Fábián Ba-
lázs (5.) Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola, 
Szikszó. III. Kiss Alexa (5.) En-
csi Zrínyi Ilona Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola. • 
7–8. évfolyam: I. Kulcsár Domi-
nik (7.) Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Isko-
la, Szikszó. II. Molnár Viktória 
(7.) Mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnázium. III. Takács Vi-
vien (7.) Bocskai István Katolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium, 
Szerencs. • 9–12. évfolyam: I. Kis 
Marcell (12.) Mezőkövesdi Szent 
László Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakgimnázium. II. Ga-
dóczi Gergő (11.) Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium, Kazincbar-
cika és Ács Kincső (10.) Bocskai 
István Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnázium, Szerencs. III. 
Kádas Dorottya és Lengyel Dori-
na (11.) Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola, 
Szikszó.



Jótékonysági bál
Idén 3. alkalommal rendeztük 
meg a Szent Márton Kato-
likus Gimnázium és Általá-
nos Iskolát támogató bált 
a szikszói Inkubátorházban 
november 17-én.

Nyitrainé Jurácsik Antónia igaz-
gatónő nyitóbeszédében elmond-
ta, hogy a bál bevételéből az iskola 
udvarát és sportpályáját szeretnék 
tovább szépíteni, felújítani. Füzes-
séri József polgármester köszön-
tője után, Szarvas István plébá-
nos úr üdvözölte a megjelenteket. 
Ilyen előzmények után csak egy 
remek bál következhetett. Ren-
geteg értékes tombolanyeremény 
várta a szórakozni vágyókat. 
Minden együtt volt ahhoz, hogy 
az adakozni és mulatozni szere-
tő kedves vendégeink hajnalig 
önfeledten rophassák a táncot. 
Úgy gondolom, a bál szervezői 

és minden kollégám nevében 
elmondhatom, hogy megérte a 
fáradságot, mert idei bálunk is 
nagyon eredményesre sikerült.

Külön köszönet illeti a pol-
gármester urat a bál előkészü-
leteiben nyújtott segítségéért, 
és azért, amiért rendezvényünk 
fővédnökeként 1.000.000 Ft-
tal támogatta kitűzött célunkat. 
Köszönet iskolánk Szülői Kö-
zösségének egyéni és közösségi 
adományaiért, támogató jegyek 
vásárlásáért, valamint tombola-
tárgyak, adományok gyűjtéséért. 
A bálon részt vevő kedves ven-
dégeinknek aktív részvételükért 
és végül, de nem utolsó sorban 
minden támogatónknak a ren-
dezvény sikerének elősegítéséért!

Nánási Veronika 
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Szalagavató
A Szent Márton Katolikus 
Gimnázium végzős diákjainak 
ünnepélyes szalagavatójára de-
cember 1-jén került sor a szikszói 
Inkubátorházban. A hagyomá-
nyokhoz híven a 12. A és a 12. 
B osztályok szalagtűzését és 
múltidéző műsorát a látványos 
keringők, majd az ünnepi mu-
latság követte. 

Sporteredmények
A Duatlon Országos Diák-
olimpia döntőjét idén október 
27-én tartották Marcaliban, 
ahol diákjaink nagyon ered-
ményesen szerepeltek. Ezúton 
is gratulálunk sikereikhez!

Egyéni versenyben – IV. 
korcsoport lány: 6. hely 
Szarvas Lilla. Csapatverseny-
ben – IV. korcsoport lány: 5. 
hely Szarvas Lilla, Sallai Esz-
ter, Csorba Zsófi, Veréb Virág 
Enikő. • III. korcsoport lány: 
11. hely Fajta Csenge, Németh 
Barbara, Soltész Tamara, Kléri 
Kincső. • III. korcsoport fiú: 
12. hely Makkai Ádám, Faj-
ta Levente, Bíró Huba, Varga 
Levente

Kreatív nyelvi kalandok 
A Családok éve programsoro-
zat keretében iskolánk idegen 
nyelvi munkaközössége pla-
kát- és makettkiállítást szerve-
zett október 15-19. között. 

Harminc gyönyörű műalkotást 
készítettek diákjaink, melyek 
méltón díszítették a főépület au-
láját. Az alkotások angol és/vagy 
német nyelvű feliratokat, szöve-
geket is tartalmaztak, így nem 
csak kreativitásukat mutatták 
meg, hanem nyelvtudásukat is 
felfrissítették, bővítették. 

A művekhez idegen nyelvű 
online feladatsor is készült, amit 
tanulóink az óraközi szünetekben 
vagy egy-egy nyelvórán élvezettel 
és lelkesen töltöttek ki. Az érdekes 

kérdések megválaszolásán kívül az 
általuk legszebbnek ítélt művekre 
is szavazhattak, így még motivál-
tabbak voltak a rendezvényen.

A Nyelvkaland ME (EFOP-
3.2.14-17-2017-00005) projekt 
keretében tanulóink színes és em-
lékezetes élménynapon vehettek 
részt november 8-án a Miskolci 
Egyetemen. Egész nap változatos 
programok és különleges felada-
tok vártak ránk, melyekkel meg-
ismerhettük a Márton-napi, illet-
ve adventi és karácsonyi német 
és angol hagyományokat. A rek-
tor úr köszöntője után a diákok 
kisfilm segítségével fejleszthették 
a hallás utáni szövegértés kom-
petenciát, anyanyelvű tanárnő 
mesélt az ünnepekről, keresgéltek 
szavakat, festettek Márton-na-
pi tarisznyát, sőt a Sötétkamra 
(Camera obscura) segítségével 
illetve különböző nyelvi játékok-
kal vidáman bővíthették szókin-
csüket. Ezúton is köszönjük a 
lehetőséget, szeretettel várjuk a 
projekt folytatását.

Kovács Zsolt

Adventi készülődés
A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskolá-
ban december elején kezdetét vették hagyományos ünnepi 
előkészületeink, melyekkel egyrészt az adventi várakozás 
örömét hangsúlyozzuk, másrészt diákjaink lelki feltöltődését 
segítjük elő.

Minden hétfőn közös adventi 
gyertyagyújtással és imádságos 
áhítattal készülünk, emellett di-
ákjaink lelkesen díszítgetik épü-
letenként a karácsonyfákat is, 
családias hangulatot varázsolva. 
A Családok Évében még inkább 
kiemelt szerepet kapnak az ad-
venti lelki napok is, melyek során 
tagozatonként közös szentmisé-
vel és csoportos foglalkozásokkal, 
előadásokkal tesszük meghitteb-
bé a készülődést. Alsós tanuló-
ink is lelkesen készülnek Jézus 
születésének megelevenítésére. 
A kicsik betlehemi előadását az 
utolsó, negyedik gyertyagyúj-
táson tekinthetjük meg, melyre 
december 21-én kerül sor hagyo-
mányos karácsonyi koncertünk 
keretein belül. 

A jó kapcsolatok ápolása és a 
családias légkör megteremtése 
nemcsak az ünnep közeledtével 
fontos számunkra, hisz isko-
lánkban folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot a régi tanítványaink-
kal. Decemberben két tehetséges 
meghívott vendégünk egyike Sza-

kács Gergő, aki a Follow The Flow 
tagjaként több zenei díjat is nyert 
idén (Petőfi Zenei Díj, Az Év fel-
fedezettje, MTV Europe Music 
Awards). Karácsonyi koncertün-
kön a Budapesti Operettszínház 
színésze, Farkas Tamás fogja 
meglepni diákjainkat énekpro-
dukciójával. Reméljük, ezekkel a 
programokkal is megalapozhat-
juk az ünnepi hangulatot.
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Városi rendezvények
Nemzeti ünnepünk
Október 23.

Házhoz megy a zenede
November 12. Az oktatási programot 2012-ben Bordás József dob-mű-
vész, zenetanár hozta létre és azóta folyamatosan tart országszerte és ha-
táron túli magyarlakta településeken előadásokat. Az elmúlt időszakban 
50 településen, 140 előadáson 24.000 gyermek vett részt. „A rendhagyó 
énekórát a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Művészeti Akadémia és 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósítottuk meg 
az elmúlt hat évben. Célunk ezen program segítségével közelebb hozni a 
felnövekvő generációt a zenekultúra sokszínű világához, és maradandó 
élményt nyújtani a zenehallgatás és zenetanulás reményében.”

Galambkiállítás
November 17–18. Nemzetközi galamb- és díszbaromfi-kiállításnak 
adott helyet Szikszó novemberben. Az elmúlt években a szervező – 
V-33 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület – otthonra talált a város-
ban, évről évre a sportcsarnokban rendezi meg nemzetközi kiállítását. 
Az idei bemutató meglepetéseket is tartogatott. Első alkalommal került 
megrendezésre a fiatal galambok és kisállatok kiállítása. A tenyész-
tők arra vállalkoztak, hogy olyan fajtákat is bemutassanak, melyek 
hazánkban honosak, vagy honosításra érdemesek.

A kiállítás igazán gazdag volt, hiszen 487 galambot és 19 baromfit 
vonultattak fel, a nemzeti fiatal kategóriában 277 galambot és 100 ba-
romfit láthattunk. Külön megtiszteltetés, hogy ismét érkeztek hozzánk 
állataikkal tenyésztők Felvidékről, Kassáról, Nagyidáról.

A szervező egyesület jubilál is ebben az esztendőben: 130. születés-
napjukat ünneplik. Írásos bizonyítékaik vannak arról, hogy 1888-ban 
Miskolc, Kassa és Eperjes galambtenyésztői állattartó csoportot hoztak 
létre, és nem csak szakmai műhelyként működtek együtt, hanem célul 
tűzték megismertetni a galambtartás előnyeit is a lakosság körében.

Az egyesület még ma is aktívan működik, nem csak szakmai cso-
portként, hanem egyfajta ismeretterjesztő közösségként is.

Gyorstalpaló lexikon – könyvbemutató
November 21. Délután 4 órakor Mező István karikatúra művész leg-
újabb könyvének, a „Gyorstalpaló lexikon” című karikatúra gyűjte-
ménynek az ünnepélyes bemutatóján vehettek részt az érdeklődők. Az 
írót Füzesséri József köszöntötte új könyvének megjelenése alkalmából. 
A nézők színvonalas, humoros előadás keretében kaphattak ízelítőt 
a gyűjteményből, amelyet az előadás végén meg is vásárolhattak. A 
szerző a bevételt a Szikszó FC részére ajánlotta fel.
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Komolyzenei koncert 
a görögkatolikus templomban
November 23. Szikszót választotta koncertsorozata második helyszí-
néül a KNS Kult Művész Management. A fellépő művészek szülőváro-
saikba ellátogatva örvendeztetik meg előadásaikkal időről-időre a kö-
zönséget. Szikszóra Kovács Gábor operaénekes miatt esett a választás, 
rajta kívül Mondok Yvette szopránt és Váradi László zongoraművészt 
is hallhatta a görögkatolikus templom közönsége. A rendezvényen 
résztvevők száma bizonyította, hogy a szépre, a jóra, a nemesre – hála 
Istennek – van fogékonyság és nyitottság. Reményeink szerint folyta-
tódnak a hasonló rendezvények városunkban.

Mikuláslak
December 4–7. Közel 8 éve 
rendezzük meg a Magyar-hegyi 
Borok Házában a Mikuláslakot. 
Idén 600 gyermek és felnőtt lá-
togatott el az egy héten át tartó 
Mikulás-ünnepünkre. Most is 
nagy meglepetések vártak az 
apróságokra. A helyszín valódi 
mesebirodalommá változott, ahol 
lépten-nyomon manókba, kram-
puszokba ütköztek a látogatók.

A 101 kiskutya mesehősei-
vel találkozhattak a gyerekek. 
Szörnyellával, Pongóval, Jasper-
rel, valamint Elzával és Olaffal, 
akiknek sikerült a szeretet erejé-
vel a rosszat legyőzni és jó belá-
tásra bírni. A mesehősök egyre 
bővülő száma vidámabbnál vidá-
mabb helyzeteket eredményezett, 
amibe a gyerekek észrevétlenül 
kapcsolódtak bele, és aktív része-
seivé váltak az eseményeknek.

A nagyszakállú Mikulás a jó 
gyerekeknek édességgel teli cso-
magot, a rosszcsontoknak virgá-
csot osztogatott. Az ajándékozás 
után kézműves foglalkozással 
zártuk a napot, ahol a gyerekek 
apró ajándékokat készíthettek 
maguknak. A felnőttekről sem 
feledkeztünk meg, ők forró teá-
val, forralt borral melegíthették 
testüket-lelküket.

Adventi gyertyagyújtás és vásár
December 1., 8., 15., 22.

Mazúr és fia – 
kiállításmegnyitó
November 29. A Városi Könyvtár 
szikszói születésű, vagy Szikszón 
élő művészeket bemutató rendez-
vénysorozatának idei utolsó két 
kiállítója Mazúr József fafaragó 
és Mazúr Ákos festő- és tetová-
lóművész volt. Sokan gyűltünk 
össze a könyvtár rendezvényter-
mében, hogy közelebbről is meg-
ismerkedhessünk a két tehetséges 
művésszel és alkotásaikkal. A ki-
állítást városunk polgármestere 
nyitotta meg, a művészeket pedig 
Novák József köszöntötte egy dal-
lal. A tárlat december 15-ig te-
kinthető meg minden hétköznap 
8-tól 15 óráig.

Fotó: SIXO TV

Fotó: SIXO TV

Fotó: SIXO TV

Fotó: SIXO TV

Fotó: SIXO TV

Fotó: SIXO TV
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A családok, a gyerekek
és az idősek segítője 
Pongrácz Péterné Lengyel Andrea még 2013-ban lett a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ intézményvezetője, amelyet idén az intézmény fenntartója, a Szikszói Kistérségi Többcé-
lú Társulás újabb öt évre meghosszabbított. Andinak – akit mindenki csak így becéz vá ros szer-
te – szívügye a szolgálat. Az elhivatottságról, a szolgáltató központ jelenéről, jövőjéről, a munka 
örömeiről és nehézségeiről kérdeztük.

• Hogyan kerültél erre az embere-
ket segítő pályára?
L. A.: Már gimis koromban érez-
tem, tudtam, hogy majd olyan 
szakmát szeretnék tanulni, ahol 
emberekkel, sorsokkal tudok fog-
lalkozni. Kíváncsi vagyok az em-
berekre, szeretek segíteni máso-
kon, abból töltekezek, ha segíteni 
tudok, adni tudok, hozzátehetek 
mások életéhez. Szakképesítése-
met tekintve szociálpedagógus 
vagyok, mely diplomámat az ak-
kori Eszterházy Károly Főiskolán 
szereztem 2001-ben. Szociális 
szakvizsgát tet tem 2015-ben a 
Debreceni Egyetemen, valamint 
angol nyelv- és irodalom szakos 
tanári diplomával is rendelke-
zem, melyet 2008-ban szereztem 
a Nyíregyházi Főiskolán. 2001 
nyarán friss diplomás pályakez-
dőként kezdtem dolgozni Szik-
szón, az önkormányzatnál, mint 
családgondozó. Abban az időben 
kezdtek megalakulni a gyermek-
jóléti szolgálatok. Az első idők-
ben csak én egyedül láttam el ezt 
a feladatot, majd az idő múlásával 
és a feladatok számának növeke-
désével ketten, majd hárman dol-
goztunk az akkori gyermekjóléti 
szolgálatnál. Egyszer csak jött a 
gondolat, hogy mi lenne, ha ösz-

szefognának a környező települé-
sek és egyesítve a szakmai tudást, 
egy kistérségi intézményt alakíta-
nának ki. Így jött létre 2007-ben a 
Szikszói Kistérségi Szociális Szol-
gáltató Központ négy település 
összefogásával. Persze már nem 
csak gyermekjóléti szolgáltatást 
biztosítva a települések lakóinak, 
hanem családsegítő szolgáltatást 
is, majd pedig jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást és házi se-
gítségnyújtást is. Boldog vagyok, 
hogy ezt a munkát végezhetem és 
az is örömmel tölt el, hogy mind-
ezt a saját szülőhelyemen tehetem 
meg. Szikszón születtem, itt nőt-
tem fel, itt alapítottam családot 
és szeretek ezért a településért és 
ezért a környékért dolgozni.
• Mivel foglakozik a központ, mi-
lyen területeket lát el?
L. A.: Intézményünk családsegí-
téssel, gyermekjóléti alapellátás-
sal és idősellátással foglalkozik. 
Szolgáltatási palettánk olyan 
széles, hogy a születéstől az idős-
korig minden korosztály számára 
van elérhető szolgáltatás. Szak-
képzett és tapasztalt kollégák 
állnak a segítségre váró ügyfelek 
rendelkezésére.
• Mire vagy a legbüszkébb a köz-
ponttal kapcsolatban?
L. A.: A legbüszkébb elsősor-
ban a kollégáimra vagyok. Én 
úgy érzem, hogy sikerült olyan 
kollektívát kialakítani, akik egy 
emberként állnak a feladatok 
elvégzéséhez és igazi csapatban 
dolgozunk. Ezenkívül mindig 
büszkeséggel tölt el egy-egy új 
szolgáltatás vagy feladat beve-
zetésének, elvégzésének a sikere. 
2013-ban megújult a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás infra-
struktúrája. Egy évvel később a 
gyermekvédelmi észlelő- és jelző-
rendszer erősödött meg, valamint 

a járásban elindult a Biztos Kez-
det Ház szolgáltatás. 2015-ben 
vette kezdetét az intézmény „Vi-
gyázz magadra!” című prevenciós 
programja iskoláskorú gyerekek 
számára, 2016-ban pedig a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ. 
2017-ben intézményünk aktív 
szerepet vállalt a régió szakmai 
módszertani hálózatának építé-
sében, valamint együttműködési 
megállapodás keretében a Szoci-
ális- és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatósággal karöltve megkezdte a 
tartós élelmiszeradomány osztást 
havi rendszerességgel az arra rá-
szoruló családok számára.
• Egy jó vezető mindig a legjobb 
edző, hiszen csak úgy működik jól 
a csapat. Mi a vezetői hitvallásod?
L. A.: Szerintem egy vezető, akkor 
jó vezető, ha felkészült, azaz nap-
rakész szakmai tudással rendel-
kezik, állandóan fejleszti magát 
ezen a területen. Az én hitvallá-
som az irányítás és a támogatás. 
Az empátia mindig célraveze-
tőbb, mint a hatalmaskodás vagy 
az elnyomás. 
• Melyek azok az emlékezetes pil-
lanatok a munkád során, amikor 
azt érezted, ezért érdemes élni, 
erőfeszítéseket tenni?
L. A.: Minden olyan alkalommal, 
amikor valaki megköszöni, hogy 
segítettünk neki, a gyerekének, 
a családjának vagy az ismerősé-
nek, akkor úgy érzem, hogy de 
jó, hogy vagyunk és érdemes ezt 
a munkát végezni. Karácsony 
tájékán szoktam köszönőlevelet, 
képeslapot vagy egy-egy tele-
fonhívást kapni, amikor is meg-
köszöni az idős ember az egész 
évben érte végzett munkánkat 
és dicséri a gondozónőt. Ezek 
rendkívül szép pillanatok, amire 
mindig szép visszatekinteni. 
• Milyen nehézségeid adódtak?

L. A.: Mint ahogy egy család életé-
ben, úgy egy intézmény életében 
is vannak könnyebb és nehezebb 
időszakok. Persze intézményünk-
nél is előfordult már, hogy nehe-
zebb időket kellett átélnünk egy-
egy olyan döntés következménye 
miatt, ami a döntés meghozatala 
pillanatában nagyon jónak tűnt, 
de később kiderült, hogy nem 
hozta meg a várt eredményt. 
Ilyenkor különösen sok múlik a 
vezetőn, hogy hogyan tudja ki-
hozni a csapatot a kátyúból vagy 
netán a gödörből. A 2016-os év 
volt a legnehezebb az intézmény 
eddigi életében, de túléltük és azt 
gondolom, hogy mindannyian 
tanultunk belőle.
• Milyen fejlesztési tervei vannak a 
Szikszói Kistérségi Szociális Szol-
gáltató Központnak? 
L. A.: Terveink közt szerepel az 
intézmény szolgáltatásainak bő-
vítése, ugyanis szükség lenne 
támogató szolgálatra, helyettes 
szülői hálózatra, és szenvedély-
betegek részére nyújtott alacsony 
küszöbű ellátás bevezetésére. 
Hosszú távú cél az ápolást, gon-
dozást nyújtó intézmények közül 
egy idősek otthonának létrehozá-
sa a székhelytelepülésen.
• Szikszó valamennyi közösségi 
rendezvényén ott vagy és a köz-
pont munkatársai is. Miért fontos 
neked a város közösségének az 
építése?
L. A.: Véleményem szerint egy 
várost előre vinni akkor lehet, ha 
az abban működő intézmények 
összefognak és együttműködnek. 
Mindenki teszi a dolgát, végzi azt 
a feladatát, amit az ő intézménye 
hivatott végezni. Mivel mi a vá-
ros része vagyunk, egyértelmű 
számunkra, hogy a közösségi 
rendezvényeken ott a helyünk. 
Megmutatni magunkat, hogy 
vagyunk, létezünk, elérhetőek 
vagyunk. Fontos, hogy ezen al-
kalmakkor személyes kapcsolatba 
tudjunk lépni az emberekkel, be-
szélgetni tudjunk velük.
• Ha egy jó tündér adna lehető-
séget egy kérésed teljesítésre mi 
lenne az?
L. A.: Az, hogy a mai Magyaror-
szágon elérhető összes szociális 
és gyermekvédelmi szolgáltatás 
rövid időn belül elérhető legyen 
az intézményünkben!

Maros Éva



Kiss Tibor, a Szikszói Judo Egyesület 
edzője a 2018-as eredményekről

Herceg Milán Serdülő Eu-
rópa-kupa 1. hely, Országos 
Diákolimpia 2. hely, Buda-
pest-kupa nemzetközi verseny 
3 hely, Rimaszombat nemzet-
közi verseny 1. hely. • Herceg 
Martin Magyar bajnokság 3. 
hely, Országos Diákolimpia 3. 
hely, Serdülő Európa-kupa 3. 
hely, Rimaszombat nemzetközi 
verseny 2 hely. • Rontó Róbert 

Szlovákia nemzetközi verseny 3. hely, Magyar bajnokság 5. hely, 
Olaszország, nemzetközi verseny 1. hely, Lengyelország nemzet-
közi verseny 3. hely, Szlovákia nemzetközi verseny 2. hely. 
Az utánpótlás is szép eredményekkel büszkélkedhet! Szlovákiá-
ban, a határ menti Judo találkozón Nemesnyik Flórián arany-, Bíró 
Koppány és Szeles Tamás bronz-, Kalas Máté egy ezüst- és egy 
bronzéremmel tért haza. Lizák Zsófia Olaszországban és Szlová-
kiában első, Lengyelországban második helyezést ért el. 

Majláth Gábor, a HELL Fight Club edzője 
az ökölvívók eredményeiről

Szeptember 29.: a Szlovákia–
Magyarország–Lengyelország 
versenyen a legjobb csapatnak 
járó különdíj. Hat mérkőzésből 
öt győzelem. • Október 24–27.: 
Szobota Szabolcs serdülő or-
szágos bajnokság II. hely. • 
November 7–10.: Herczeg Virág 
ifjúsági országos bajnokság II. 
hely. • December 4–7.: felnőtt 
országos bajnokság Herczeg 
Virág II. hely.

Több hazai versenyen is jártunk, de talán ezek a legfontosabbak. 
Ebben az évben egyetlen országos versenyről sem jöttünk haza 
érem nélkül, nemzetközi versenyen pedig mindig különdíjasok 
lettünk.
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Újjáéledt a futball
Mindig öröm egy-egy új, vagy újjáéledt labdarúgó csapatról 
írni. Ezúttal is ezt tesszük. Szikszón hosszú idő után indult be a 
labdarúgó élet. A tervekről Mező István technikai vezető adott 
tájékoztatást, aki az önkormányzat illetékes bizottságát is vezeti.

M.I.: 2002 óta nincs labdarúgó 
szakosztályunk. Akkor kiesett a 
csapat a megyei II. osztályból, és 
megszűnt – kezdte mondandóját 
Mező István. Tizenöt év múlva, 
2017-ben kezdtük újjászervezni, 
előbb úgy, hogy beneveztünk a 
Miskolc Városi Kispályás labda-
rúgó-bajnokságba. Ezzel akartuk 
felmérni: lesz-e annyi labdarúgást 
szerető fiatal Szikszón, akikre le-
het majd építeni egy nagypályás 
csapatot? Nos, az első évben a 
negyedik helyen végeztünk a kis-

pályás bajnokságban, de közben 
elkezdődött a 2018-as szezon, s 
ezt folytattuk, az idén holtver-
senyben első helyen végzett a 
csapat és egy osztállyal feljebb 
kerültünk.

Ez is bátorítást adott ahhoz, 
hogy bejegyeztettük hivatalo-
san Szikszó FC néven a csapa-
tot, és beneveztünk a megyei 
III. osztályba, hiszen csak oda 
lehet. A klub elnöke, egyben já-
tékos-edzője Parázsó Gábor, aki 
labdarúgó játékvezetői és edzői 
vizsgával is rendelkezik.
• Ki támogatja a csapatot?
M.I.: Legfőbb szponzorunk jelen-
leg Szikszó Város Önkormány-
zata. Mivel hazai pályánk nincs, 
a hazai mérkőzéseket Aszalón 
játsszuk. Az önkormányzat be-
adott egy pályázatot pályaépítés-
re,: ha nyer, talán jövőre lesz pá-
lyánk. Az első évben szeretnénk 
felkerülni a megyei II. osztályba, 
de ha nem sikerül, az sem tragé-
dia, akkor majd jövőre. Folyik az 
utánpótlás-nevelés is az általános 
iskolában, ahol közel száz gyerek 

jár edzésekre. Az edzéseket két 
labdarúgó végzi, akik rendelkez-
nek edzői képesítéssel.
• Közeli, távoli tervek?
M.I.: Célunk, hogy elsősorban 
szikszói játékosok játsszanak a 
csapatban, és csak olyan osztály-
ban akarunk szerepelni, illetve 
olyan csapatot működtetni, me-
lyet saját településünk fiataljaiból 
ki tudunk állítani. Ha ez csak a 
megyei II. osztály középmező-
nyére lesz elég, akkor arra. El-
sősorban a szikszói, labdarúgást 
szerető fiataloknak szeretnénk 
sportolási lehetőséget adni. Ezen 
felül és nem utolsósorban a focit 

szerető helyi lakosoknak szórako-
zási lehetőséget biztosítani.
• Abszolút újoncként egész jól 
szerepeltek ősszel a megyei III. 
Kelet-Borsod csoportban!
M.I.: Igen ez valóban így történt. 
Veretlenek maradtunk, és csak 
kevesebb győzelmünk miatt nem 
vagyunk elsők. Biztató, hogy mi 
lőttük a legtöbb gólt, magasan a 
legjobb a gólkülönbségünk. Re-
méljük tavasszal is ilyen jól megy 
majd a csapatnak és az élen tu-
dunk zárni! Ám, amint már em-
lítettem, ha ez mégse jönne össze, 
az sem probléma. Építkezünk to-
vább, és majd a következő évben!
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Főszerkesztő: Mező István  |  Olvasószerkesztő: Sváb Antal  |  Tördelőszerkesztő: Berindza Gábor

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

Előkelő helyen – két fronton is
Mező László sportújságíró immár sokadik alkalommal jelenteti 
meg a Megyei Foci Évkönyvet. A 2018-as kiadványban örömmel 
olvashatunk a Szikszó FC-ről is. Nézzük, mit ír a könyv!

Füzesséri József polgármester megtekintette a kispályás csapat utolsó mérkőzését.



December 21. • 17.00 • Inkubátorház

Adventi koncert
Hajnalcsillag Gyermekkórus • Református 
Énekkar • Vadméz Római Katolikus Kórus 

December 22. • 16.00 • Főtér
Rossz idő esetén református templom

IV. adventi gyertyagyújtás

„ ...a végtelen Isten szeret ma is, elküldte Szent Fiát.”

POHUBI JÓZSEF
képviselő

SVÁB ANTAL
képviselő

PLÁVENSZKY LÁSZLÓ
alpolgármester

FÜZESSÉRI JÓZSEF
polgármester

LACZKÓ LÁSZLÓNÉ
alpolgármester

TAKÁCS LÁSZLÓNÉ
alpolgármester

DR. AMBRUS BARNABÁS
képviselő

GÁL PÉTER
képviselő

DR. GULYÁSNÉ DR. KEREKES RITA
képviselő

MEZŐ ISTVÁN
képviselő

Áldott, békés ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!


