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Megújult városvezetés
Az önkormányzati választás 
után átalakult a város vezeté-
se és képviselő-testülete.

A megválasztott képviselők 
október 21-én tették le esküjüket, 
majd alpolgármestert, bizottsági 
elnököket, bizottsági tagokat 
választottak. Az alakuló ülésen – 
melyet a SIXO TV is közvetített 
– szép számú érdeklődő vett részt.

Polgármester: Sváb Antal. A 
képviselő-testület tagjai: Gál Pé-
ter, dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita, 
Hetesi Gergely, Kőhalmi Mónika, 
Marjai Pál, Mező István, dr. Pis-
kóti István, Stelmach Mariann. A 

testület dr. Piskóti Istvánt válasz-
totta meg alpolgármesternek.

Három bizottság alakult.
Pénzügyi, Gazdasági és Város-

fejlesztési  Bizottság: dr. Gulyásné 
dr. Kerekes Rita – elnök, Kőhal-
mi Mónika, Stelmach Mariann – 
képviselők, Farkas Sándor, Fehér 
Balázs – külső tagok.

Oktatási, Kulturális, Sport és 
Szociális Bizottság: Mező István 
– elnök, Gál Péter – képviselő, Vé-
cseyné Fedor Zsuzsa – külső tag.

Városüzemeltetési Bizottság: 
Marjai Pál – elnök, Hetesi Ger-
gely – képviselő, Tóth Tibor – kül-
ső tag.

Holt tart a város valós 
helyzetét, az okokat 
feltáró munka?
Városunk aktuális – nem túl 
rózsás – pénzügyi egyenlege 
immár közismert.

A hiány, a jogszerűtlen helyzetek, 
az el nem intézett szakmai felada-
tok, a számos területen fellelhető 
szervezetlenség, a könnyelmű 
költések okainak feltárására, a 
megoldási javaslatok irányának 
kidolgozására a képviselő-testület 
alakuló ülésen létrehozta – az al-
polgármester és a három szakmai 
bizottság elnökének részvételével 
– a város helyzetét elemző-feltáró 
ideiglenes bizottságot. A bizott-
ságnak 2020. február 1-ig kell a 
testület és a nyilvánosság elé egy 
értékelést és javaslatokat tartal-
mazó jelentést tennie.

Az átadás-átvétel során kapott 
dokumentumok átvizsgálásával 
egyidejűleg folyik az elmúlt évek 
adásvételi, megbízási szerződé-
seihez és a pályázatok megvaló-
sításához kapcsolódó döntések, 
valamint a város cégei, alapítvá-
nyai, intézményei helyzetének, 
működésének vizsgálata. 

A városvezetés – ezzel párhu-
zamosan – a már legsürgősebb 
átszervezési, feladatátadási, sze-
mélyi döntéseket meghozta. 

December 16-ig összeáll az 
az ügy- és témalista, amelyek 
várhatóan bekerülnek a hely-
zet ér  tékelőbe. Az egyes témákat 
fontosságuk, súlyuk alapján cso-
portosítjuk, s a bizottság javasla-
tot tesz a jövőbeni intézkedésekre, 
adott esetben az előző vezetéssel 
szembeni erkölcsi, gazdasági és 
jogi felelősség megállapításának 
teendőire.

Az ideiglenes bizottság, a vá-
ros vezetése arra törekszik, hogy 
alaposan ismerjük meg a város 
helyzetét, lehetőségeit meghatá-
rozó tényeket.

 A feltárásban a tény- és jog-
szerűségre kiemelten figyelve kell 
eljárni, úgy, hogy folyamatosan 
biztosítsuk, védjük a város érde-
keit. A munkának úgy kell foly-
nia, hogy közben ne okozzunk 
működési, gazdasági és jogi kárt 
Szikszó közösségének. 

A feltáró, javaslattevő munka 
haszna az érdekek védelme, a 
károk megtérítése, a helyreállí-
tás, a tanulságok, tapasztalatok 
levonása. Közben kialakítjuk azt 
a garanciarendszert, amely a jövő 
tervezését, építését tudja segíteni. 

A részletekről hivatalos tájé-
koztatás január végén várható.

Sz.V.Ö. – Dr.P.I.

Kommunálisadó-csökkentés

Választási ígéret?
A testület november 27-én arról döntött, hogy 2020-ban a 
lakossági kommunális adó mértékét megfelezi, azaz 11.000 Ft 
lesz háztartásonként.

• Miért nem lett 0 Ft a kommuná-
lis adó, miként azt a városvezetés 
a kampányában ígérte?

A polgármesteri előterjesztés 
az eredeti, 0 forintos mértéket 
célozta meg, ugyanakkor a bi-
zottsági viták a megfontoltság, az 
óvatosság elvének érvényesítésére 
ösztönözték a testületet. Ugyanis 
a város 2020 évi költségvetése, fi-
nanszírozhatósága kapcsán még 
nagyon sok bizonytalanság van
–  még nem ismertek az államtól 

érkező források, a változó fi-
nanszírozási mértékek

–  még mindig folyamatosan je-
lentkeznek olyan – az előző 
városvezetés által vállalt köte-
lezettségek számlái – melyek-
re nem volt, nincs tervezett 
fedezet, a követelések és köte-
lezettségek különbségé tovább 
nő, egyre jelentősebben haladja 
meg a száz millió forintot

–  a tervezhető, előre jelezhető 
iparűzési bevételek nem nőnek 
érezhetően

–  a város fejlesztésével, a jövő-
beni fejlődésének megalapo-
zásával kapcsolatosan, pozitív 
befektetéseket, fejlesztéseket 
kell megvalósítanunk 

• Miért nem lehet jobban csökken-
teni a kiadásokat?
–  a költségek csökkentése in-

tenzíven folyik. Tömegesen 
bontunk fel fölösleges, érdem-
telen megbízási szerződéseket, 
költözésekkel tesszük lehetővé, 
hogy magas ingatlanbérleti dí-
jaktól szabaduljunk meg. Újra 
versenyeztetünk, alacsonyabb 
árakra késztetünk külső szol-
gáltatókat, vagy külső szol-
gáltatók helyett saját, önkor-
mányzati céggel oldunk meg 
feladatokat. Elkezdtük a foglal-
koztatások, a személyi költsé-
gek racionalizálását is.

–  a költségek csökkentésében 
még látunk lehetőségeket, de 
erre nemcsak technikailag kell 
idő, hanem a jogi kötöttségek 

betartása is lassítja a folyama-
tot.

–  mind a polgármesteri hivatal, 
mind az önkormányzati intéz-
mények, vállalkozások jövő évi 
működésének tervezésében is 
hatékonyabb, racionálisabb 
gazdálkodást várunk el, de 
nem szeretnénk, ha a kény-
szertakarékosság a minőségi 
tevékenység rovására menne, 
vagy nemkívánatos mértékű 
elbocsátásokat eredményezne.

• Mennyi pénzről van szó az adóel-
engedésnél, adócsökkentésnél?

A kommunális adó mintegy 
44–45 millió forint.
• Ha ennyi a bizonytalanság, mi-
ért döntött most a testület, nem 
lehetett volna később, pár hónap 
múlva?
–  az éves adórendeletet a hatály-

ba lépése előtt (január 1.) egy 
hónappal meg kell alkotni (de-
cember 5-ig le kell jelenteni), 
s azt később az adózók hátrá-
nyára nem lehet változtatni, de 
csökkentésére lehetőség nyílik.

–  azért nem hagytuk változat-
lanul az adómértéket, mert 
mindenképpen szerettük volna 
jelezni, hogy határozott szán-
déka a városvezetésnek a be-
ígért csökkentések teljesítése, 
de a kényszerek miatt nyíltan, 
őszintén a fokozatosság elfo-
gadását kérjük, hogy ne legyen 
gond a város kötelezettségei-
nek finanszírozásával.

• Akkor már ez így marad vagy 
várható változás 2020-ban?

Arra törekszünk, hogy a 2020 
évi költségvetés tervezésekor 
szakítsunk az automatizmusok-
kal. Át kívánjuk gondolni annak 
koncepcióját és struktúráját is, 
észszerűsítve a feladatellátást, 
pályázati forrásokat mozgósítva, 
tovább csökkentve a kiadásokat 
igyekszünk megteremteni az ígért 
adócsökkentés még hiányzó fe-
dezetét. 

Sz.V.Ö. – Dr.P.I.
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Az októberi önkormányzati választás után új polgármestere lett 
Szikszó városának. Sváb Antal meggyőző fölénnyel, mintegy 
hétszáz szavazattal nyerte meg a választást a korábbi polgár-
mesterrel szemben.

Mivel régóta ismerjük egy-
mást, sőt az elmúlt ciklusban 
együtt voltunk képviselők és egy 
bizottságban dolgoztunk, meg-
beszéltük, hogy az interjú tegező 
hangnemben fog készülni. 
• Milyen érzésekkel vetted át a pol-
gármesteri széket?
S. A.: Vegyesek voltak érzéseim 
az október 13-i választás után. 
Egyrészt óriási megtiszteltetés az 
eredmény és a felhatalmazás, me-
lyet a szikszói lakosoktól kaptam, 
illetve kapott az egész testület. Azt 
éreztük belőle, hogy irányváltás-
ra van szükség a város életében, 
a város vezetésében, de egyben 
azt is, hogy ez óriási felelősséggel 
jár. Megmondom őszintén, hogy 
a megválasztásom utáni első hé-
ten azért aludtam keveset, mert a 
felelősség súlya akkor kezdett el 
ketyegni az agyamban, azóta pe-
dig azért, mert sok a feladat, ami 
a hivatalba köt. Nyolc hét telt el 
azóta. Napi 12–14 órát dolgozom, 
de egyelőre úgy érzem, hogy ez 
is kevés. Haladnék, alkotnék, de 
ez – akaratom ellenére – nem 
mindig úgy sikerül, ahogyan el-
ter vezem. Türelmet kérek ma-

gamtól is néha… Nagyon köszö-
nöm ugyanakkor a bizalmat, amit 
mindenképpen meg szeretnék 
hálálni.
• Az elmúlt kilenc évben képviselő 
voltál, itt voltál az önkormányzat 
közelében. Ehhez képest értek-e 
meg lepetések? 
S. A.: Ha azt mondom, hogy 
majdnem minden téren, akkor 
sem túlzok. Nyilván, az ember 
képviselőként sok mindent lát, de 
azt sem rejtem véka alá – s gondo-
lom ezzel beszélgetőpartnerem is 
egyetért – attól, hogy képviselők 
voltunk, nem biztos, hogy min-
dig, mindenről tudtunk. Az én 
szándékom az, hogy mindenki, 
mindig, minden információval 
rendelkezhessen. A város hon-
lapjának megújítása folyamatban 
van, az újság gyakoribb megjele-
nését is tervezzük. A munkára 
fordítandó idő egy jelentős részét 
az veszi el, hogy az „örökséget” 
rendbe rakjuk. Úgy gondolom, a 
különbség abban van a korábbi 
és a jelenlegi városvezetés között, 
hogy mi a bevételeink és kiadása-
ink egyensúlyát, valamint a város 
érdekét mindig szem előtt tartjuk. 

A feladat jelenleg az, hogy a meg-
örökölt helyzetben, az év hátralé-
vő részében, működőképes ma-
radjon településünk. Ha vannak 
fennakadások, türelmet kérünk, 
hiszen az idei év költségvetésével 
decemberben már nem lehet mit 
kezdeni.
• Milyen anyagi helyzetben vetted 
át az önkormányzatot? 
S. A.: Az átadás-átvétel után 
szem besültünk azzal, hogy a 
ren delkezésre álló források és 
kötelezettségeink között nagy-
jából 100–150 millió Ft-os „lyuk 
tátong”. Ez azt jelenti, hogy ilyen 
nagy ságrendű lejárt számlatar-
tozások terhelnek hosszú hóna-
pok óta bennünket, melyeket 
nem rendezett az előző város-
vezetés. Bevételünk szeptember 
után na gyon kevés van, a szám-
lák, a „meglepetések” pedig még 
mindig érkeznek.
• Melyek most a legfontosabb te-
endők? 
S. A.: A helyzet feltárása elen-
gedhetetlen. Azokat a kötelezett-
ségeket, szerződéseket, amelyeket 
nem szabad tovább vállalni, fo-
lyamatosan szüntetjük meg. Ha a 
lakosság úgy érzi, hogy erről ke-
vésbé van tájékoztatva, az azért 
lehetséges, mert nem egyik napról 
a másikra történnek az intézke-
dések. De megígérhetem, hogy 
min denről beszámolunk majd.

A folyamatban lévő pályáza-
tok anyagi és időbeli problémái-
val is küzdünk. Közbeszerzővel, 
pályá zat íróval, projektmene-
dzserrel egyeztetünk, meg kell 
találnunk a normális folytatás 
lehetőségét.

Az elmúlt pár hétben a pol-
gármesteri fogadóórákon két do-
loggal szembesültem leginkább. 
A napi szociális kérelmek sora 
szinte végtelen. Tapasztalatom 
alapján az elbírálás menetét és 
a vonatkozó rendeletet újra kell 
gondolnunk. Szeretnék, szeret-
nénk adni minden rászorulónak, 
de a jelenlegi helyzetünkben na-
gyon nehéz a segítségnyújtás.

A rendkívüli települési támo-
gatás (szociális kérelem) mellett a 
lakáskérdés a másik megoldandó 
feladat. Vannak önkormányzati 
lakásaink és házaink, melyek 
szociális, szakember- vagy költ-
ség ala pú bérlakásként működ-
nek. Jelenleg azonban mind-
egyiknek van bérlője. Lakható 

üres ingatlanunk, sajnos, egye-
lőre nem áll rendelkezésre.

A hivatal átszervezése folya-
mat ban van, a jegyzői állásra 
pályázatot írtunk ki. Városüze-
mel tetési cégünk feladatait 
átvilá gí tottuk, levontuk a kö-
vetkeztetéseket. 

Foglalkozni kellett – és átgon-
dol tan kell majd a jövőben is 
fog lalkozni – a csapadékvíz kér-
désével. Nemrégiben katasztró-
fa védelmi és vízügyi szakem-
berekkel jártuk körbe az ún. 
„Malom-tavat”, melyet az elmúlt 
hó napokban az autópályaépítés-
ből származó földdel töltöttek fel. 
Az az árok, ami a településrész 
csa padékvizét a Vadász-patakba 
ve zetné, egyszerűen „eltűnt”, mert 
az árkot és a patakba való bekötés 
le hetőségét (zsilipet) is elzárta a 
feltöltés. A szakhatóság felszólítá-
sá ra a problémát kilencven napon 
belül meg kell oldanunk. (Lap-
zárta után érkezett a hír, hogy a 
probléma megoldódott.)

A terveinkkel és anyagi lehető-
ségeinkkel összefüggésben a 
kom munális adót 50%-kal csök-
kentjük és átgondolt gazdálko-
dás sal a jövőben a másik felét is 
igyekszünk minél hamarabb el-
engedni. Felelős városvezetőként 
azt mondom, hogy a lakosságnak 
és a városnak – ahol az itt élők 
szeretnék jól érezni magukat – 
az érdekeit így tudjuk egyszerre 
szem előtt tartani.

Havi feladatunk még a jövő 
évi START közmunkaprogram 
megszervezése, hatékonyabbá 
tétele.Az „ijesztgetések” ellenére 
tehát továbbra is lesz közmun-
kaprogram.
• Milyen újévi jókívánságod van? 
S. A.: Ősszel kaptam egy szép, 
nagy kagylót egy általam tisztelt 
szikszóitól. Azt mondta, hogy ez 
az egyik bányatóban nőtt ilyen 
nagyra. Ritkaság, mert csak na-
gyon tiszta vízben válik ekkorá-
vá. Itt van szem előtt a polgár-
mesteri irodában, hogy mindig 
arra emlékeztessen: csak tiszta 
kézzel és tiszta szívvel lehet egy 
települést jól vezetni!

Azt szeretném elérni, hogy 
mindig nyíltan és őszintén tud-
junk egymás szemébe nézni. 
Városunk minden polgárának 
ezúton kívánok szép karácsonyt 
és boldog új évet!

(mi)

Tiszta kézzel,
tiszta szívvel
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Nagy öröm van ma a földön, 
Jézus megszületett
Ennek a nagy örömnek van egy olyan forrása, amit János 
evangéliumában így találunk meg: „És az Ige testté lett, és 
közöttünk lakott.” (Jn 1,14).

Az Atyaisten örök Fia, Mária 
fiaként emberré lett, hogy ben-
nünket, embereket isteni életé-
ben részesítsen. A karácsonykor 
ünnepelt esemény azt tárja elénk, 
hogy Isten igent mond erre a vi-
lágra, hűségesen szereti, még a 
bűnösöket is, és magához vonzza 
őket. A szeretet és annak alkotá-
sa örökké megmarad. Az Isten 
országába torkollik - minden 
drámájával együtt - az egész vi-
lágtörténelem.

Az Isten Fia szegényen jött el 
– az egyszerű emberek, a szegé-
nyek közé. Nem díszes palotá-
ban, hanem istállóban született. 
Nem a korabeli nagyurak és 
írástudók jönnek hozzá, hanem 
a munkásember pásztorok. Nem 
a gazdagok és hatalmasok lesz-
nek kegyeltjei, hanem a szegé-
nyek. Nem az egészségesekhez 
jött csak el, hanem a betegekhez. 
Ezért szól a karácsonyi üzenet 
mindenkinek, a földkerekség 
túlnyomó többségét képező, 
egyszerű, hétköznapi embernek.

Izajás próféta egykor úgy jö-
vendölte meg a Messiást: Jön, 
aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, 
örömhírt hoz, és kikiáltja a sza-
badulást. (Iz 52,7) – olvastuk a 
mai olvasmányban üzenetét.

Valóban, Jézus evangéliumot, 
azaz jó hírt hoz. Nem vagyunk 
elveszve, Isten felemel, és üdvözít 
bennünket.

A jó hír nem biztos, hogy 
azonnal jó érzéssel tölt el. Ki-
zökkent a megszokásból, és ez 
kényelmetlenséggel jár. Ez azért 
csalóka dolog, mert a rossz hír 
is kizökkent a megszokásból, és 
felkavar. Van azonban egy nagy 
különbség. A jó hír apránként 
átitatja lelkünket, a rossz hírt 
viszont hamar megunjuk. Ami 
jó, azt jólesik még egyszer olvas-
ni, hallani, ami rossz, azt viszont 
szaporítani kell, hogy lekösse 
az embert. Aki sokat olvassa, 

ugyanolyan szétszórt és kapko-
dó lesz, mint minden ilyen újság, 
internetes oldal. Ami fontos és 
értékes dolog, az nem ismétlő-
dik újra percenként. Azt nem kell 
felnagyítani. Ezek a hírek az élet-
ről szólnak, átsugárzik rajtuk egy 
tiszta világ.

Jézus az, aki békét hirdet a 
tiszta szívűeknek. A mennyei bé-
kesség nem más, mint az összes 
javak teljessége, amikor semmi 
sem hiányzik az életünkből. 
Amikor részcélokat érünk el, 
ez a földi békesség. Jézus pedig 
a mennyei békességet hirdeti 
azoknak, akiknek a szíve alkal-
mas arra, hogy befogadja ezt a 
békét. A lélek tisztasága kell 

hozzá. Ezért van az, hogy a lelki 
ember nem bánja, akármilyen 
megtisztuláson kell is végig-
mennie. Az Istenre várakozó 
ember szíve békéjében Istennel 
találkozik. Amikor ugyanis Isten 
a békét adja, akkor nem valamit 
ad, hanem önmagát! Ő az összes 
javak teljessége, aki a mi békes-
ségünk lesz.

Szent John Henry Newman 
bíborost idézem befejezésül, aki 
Krisztus eljöveteléről így ír:

„Isten egészen titokzatos 
módon háromságos: úgy jön el 
megítélni a világot, hogy köz-
ben a mennyben marad, s mi-
közben megítéli a világot ben-
nünk is van, támogat is minket, 
és bennünk halad előre, hogy 
mintegy Önmagával találkoz-
zon. A Fiúisten kívül van, de a 
Szentlélek Isten belül. Amikor a 

Fiú kérdez, a Lélek válaszol. A 
Lélek számunkra biztosítva van, 
és ha engedünk kegyelmi indít-
tatásának, hogy értelmünket és 
akaratunkat az égiekre irányítsa, 
és eggyé váljon velünk, akkor Ő 
bizonyosan bennünk marad, és 
reményt ad nekünk. Velünk lesz 
majd, és megerősít minket.”

Adjon az Úr mindannyiunk-
nak boldog karácsonyt, hisz 
velünk az Úr Jézus, és velünk is 
marad!

Szarvas István plébános

Szentmisék
a római katolikus 
templomban
DEC. 24. | KEDD
23.15: Pásztorjáték 
24.00: Szentmise
DEC. 25. | SZERDA
10.00: Szentmise
DEC. 26. | CSÜTÖRTÖK
10.00: Szentmise
DEC. 31. | KEDD
17.00: Év végi hálaadás
JAN. 1. | SZERDA
10.00: Szentmise

Járjunk világosságban!
„A nép, amely sötétségben 
jár, nagy világosságot lát.” 
(Ézsaiás 9,1a)

Krisztus nélkül sötétségben 
járunk: nélküle a világ népei nem 
tudják rendezni közös dolgaikat. 
Valaki megvizsgálta a huszadik 
századot és azt találta, hogy 
száz év alatt összesen négy nap 
volt a földön, amikor nem volt 
háború! Ha volt négy ilyen nap, 
biztos, hogy akkor is eszeveszett 
készülődés folyt a következő há-
borúra… A Békesség Fejedelme 
nélkül – Krisztus nélkül sötét-
ségben jár az ember! Isten Krisz-
tust adta, e világnak világossá-
gul. Ahol Ő átveheti az uralmat 
Amelyik szívben Krisztus lesz az 
Úr, és Király – ott átalakul min-
den. Nélküle sötétségben járunk, 
és ami még rosszabb, a halál ár-
nyékának földjén lakozunk…

Jézus születésével a világ vilá-
gossága jött el közénk. Jött, hogy 
lássunk nagy világosságot.

Ez a fény olyan, mint a vilá-
gító torony fénye a hánykódó 
hajónak.

Más az az élet, amelynek 
Krisztus a világossága. Lehet ott 
éjszaka és lehet ott sötétség, lehet 
vihar és lehetnek hullámok, lehet 
időleges eltévedés és aggódás, de 
amikor őrá nézünk, tudjuk, hogy 
merre tovább.

Nem csak világító-torony ő 
nekünk, de belső fény és világos-
ság is. Annyit panaszkodunk a 
világ állapotára, nem alap nél-
kül, ám az igazi baj nem a világ 
sötétsége, hanem a belső elsöté-
tedés. A baj az, hogy keserűvé 
válunk. Keressük és megtaláljuk 
a rosszat egymásban. Nincs örö-
münk, talán észre sem vesszük 
Isten jelenlétét. Ez a belülről való 
elsötétedés. A világ olyan, ami-
lyen, azon nem sokat tudunk vál-
toztatni. De a betlehemi gyermek 
befogadásával megáll az ember 
belső elsötétedése. Egyszer csak 
azon veszem észre magamat, 
hogy már tudok imádkozni az 

ellenségemért, tudom áldani 
azokat, akik engem átkoznak, tu-
dom a gonoszt jóval meggyőzni. 
Krisztus a belső fényt is elhozza 
az ember szívébe, nem csak az 
irányt mutató világító-torony 
fényeket.

Jó együtt lenni ott, ahol Jézus 
az Úr a lelkek felett, ahol nem 
csak ünnepi keretet ad az életnek 
egyszer egy évben, de ott lehet a 
mindennapokban is. Milyen más 
olyan munkahelyen dolgozni, 
ahol van legalább egy ember, aki 
az ő követője. Milyen más abban 
a társaságban beszélgetni, ahol 
nem kérdés, ki a legokosabb, 
kinek van igaza, vagy ki győz-
tes, nem számít, mert Krisztus 
a mérték!

Boldogan hirdetem, szívünk-
ben a karácsonyi gyermekkel, mi 
is a világ világossága lehetünk! 
Nem azért, mert olyan jók vagy 
olyan szentek vagyunk önma-
gunkban, hanem azért, mert 
Jézus mondta azokról a tanítvá-
nyairól, akik őt tényleg követik: 
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“Ti vagytok a világ világossága, 
nem rejtethetik el a hegyen épí-
tett város!” (Mát 5,14)

Még a halál árnyékának 
földjében lakozók felett is fény 
ragyog fel – erről szól a kará-
csony! Lehet, hogy az orvos, a 
gyógyszer, nem segít, de nekem 
Krisztusban mégis békességem 
van, mert tudom: úgy szerette Is-
ten a világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.

Krisztus nélkül sötétségben 
járunk, Vele együtt tudjuk az 
utat. Ővele nem csak világí-
tó-torony fényünk van, hanem 
belső világosságunk, derünk és 
örömünk is van. Nem mi, hanem 
ő világít általunk, és vele együtt 
valami csodás módon mi is a 
világ világossága leszünk. Még 
a legnagyobb sötétséggel, a szá-
munkra ismeretlen elmúlással 
szemben is ott van felettünk az 
ő fénye, amely átjár minket és 
erősít, hogy éljünk, mint az ő 
gyermekei – jó és rossz napok-
ban egyaránt!

Csomós Jánosné lelkész

Istentiszteletek
a református 
templomban
DEC. 19. | CSÜTÖRTÖK
17.00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 20. | PÉNTEK
17.00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 21. | SZOMBAT
16.00 4. adventi gyertyagyújtás
DEC. 22. | VASÁRNAP
10.00 Adventi Istentisztelet
DEC. 22. | VASÁRNAP
16.00  Hangverseny 

az Inkubátorházban
DEC. 23. | HÉTFŐ
17.00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 24. | KEDD
17.00:  Karácsony esti 

Istentisztelet 
gyerekműsorral

DEC. 25. | SZERDA
10.00:  Ünnepi Istentisztelet, 

Úrvacsora
DEC. 26. | CSÜTÖRTÖK
10.00: Ünnepi Istentisztelet
DEC. 29. | VASÁRNAP
10.00: Vasárnapi Istentisztelet
DEC. 31. | KEDD
17.00:  Az esztendő utolsó 

Istentisztelete
JAN. 1. | SZERDA
10.00:  Újévi Istentisztelet

Kövessük mi is Mária útját!
Az adventi időszakban nagy 
a sürgés-forgás. Különösen a 
városok utcáin, az üzletekben, 
a nagy áruházakban rendkívüli 
a forgalom.

Sokan vannak azonban, akik 
útra kelnek, városról falura utaz-
nak, hogy ott töltsék az ünnepe-
ket. A Szentírás egy másfajta útra 
kelésről, utazásról beszél: „Az 
angyali üdvözlet után Mária útra 
kelt, és a hegyek közé, Juda egyik 
városába sietett”. Ha gondolatban 
elkísérjük Máriát ezen az úton, 
Galileából Judeába, akkor mi is 
megtapasztalhatjuk, hogy Isten 
velünk is csodálatos utakon akar 
járni, a béke, az áldás és az öröm 
útjain. Mária, a názáreti Szűz útra 
kelt, miután az angyal üdvözleté-
vel Isten oly csodálatosan és min-
dent megváltoztatva belépett az 
életébe. Magába fogadta Isten sza-
vát, szolgáló leányává lett. Azon-
ban kívülről szemlélve, semmi 
sem változott. Mária gondolhatta 
volna, hogy semmi sem történt, 
minden úgy van, mint korábban, 
az egész angyali jelenés csak álom 
volt. De bármennyire is meglepő-
dött és csodálkozott az angyali üd-
vözlet alkalmával, a második isteni 
személy megtestesülésének hírén, 
mégis hitte, hogy Istennél semmi 
sem lehetetlen, még az sem, ami az 
ember számára elképzelhetetlen 
és érthetetlen. A hit értelmünk és 
akaratunk meghajlása Isten előtt. 
A hit Isten akaratának és titkai-
nak elfogadása. A hit alázat Isten 
előtt és életünk felajánlása Őneki. 

Mária hitt és ezzel a hittel minden 
megváltozott az életében. Isten 
betért hozzá. És hogy ez számára 
mit jelentett, bizonyítják az evan-
gélium szavai: útrakelt – sietett – 
belépett – köszöntötte Erzsébetet.

Az Istennel való egyesülés Má-
riát mozgékonnyá tette. Hogyan 
maradhatott volna nyugodt, ami-
kor rendkívüli dolog történt vele? 
Hogyan hallgathatott volna akkor, 
amikor másokat is érintő örömhír 
jutott a tudomására? Mária azon-
nal, sietve útnak indult. Nem sokat 
gondolkodott, nem vesztegette az 
időt, hogy mindent aprólékosan 
előkészítsen az útra, vagy, hogy 
előbb befejezze otthoni teendőit. 
Ez a Szentlélek működésének jel-
legzetes ismertetőjegye: az embert 
azonnali cselekvésre készteti, mert 
ha a dolgokat elodázzuk, ha elkez-
dünk gondolkodni, töprengeni, 
akkor gyengül az akarat, és eset-

leg sohasem valósítjuk meg a jó 
ihletet. Mária készségesen „útnak 
indult és a hegyekbe sietett”, hogy 
felkeresse rokonát, Erzsébetet és 
segítségére legyen. Ezen az úton 
nincs egyedül, vele van a testté 
lett Ige. Így Mária megkezdi kül-
detése teljesítését: Krisztust viszi a 
világba, minden feltűnést, minden 
hangoskodást kerülve.

Velünk is valami hozzá hason-
ló dolog történhetne ezekben a 
napokban, ha Krisztust vinnénk a 
világba, minden feltűnést és han-
goskodást kerülve, de mernénk 
beszélni egymással hitünkről, a 
hittel kapcsolatos tapasztalata-
inkról, megélt élményeinkről. Az 
adventi idő, jó alkalom arra, hogy 
azt az utat járjuk, amelyet Mária 
járt, s amelyhez erőt az emberré 
lett Istenbe vetett hitünkből nyer-
hetünk.

Moldván Tibor parókus

Szertartásrend 
a görögkatolikus templomban
DEC. 24. | KEDD
Karácsony vigíliája
23.00 Nagy esti zsolozsma 
24.00 Éjféli Szent Liturgia
DEC. 25. | SZERDA
Jézus Krisztus születése
9.00 Utrenye 
10.00 Szent Liturgia (Miroválás)
DEC. 26. | CSÜTÖRTÖK
Az Istenszülő emlékezete
9.00 Szent Liturgia Szikszón 
10.45  Szent Liturgia Alsóvadászon
DEC. 27. | PÉNTEK
Szent István első vértanú
8.00 Utrenye 
9.00  Szent Liturgia elhunytjainkért

DEC. 29. | VASÁRNAP
8.00 Utrenye 
9.00 Szent Liturgia
DEC. 31. | KEDD
16.00 Év végi hálaadás
JAN. 1. | SZERDA
9.00 Utrenye 
10.00 Szent Liturgia
JAN. 5. | VASÁRNAP
9.00 Utrenye 
10.00 Szent Liturgia
JAN. 6. | HÉTFŐ
Vízkereszt
17.00  Szent Liturgia, 

nagy vízszentelés, 
miroválás
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Versenyeink
Alig két hónapja, hogy megkezdődött az iskola, de a diákok 
már számos rendezvényen és versenyen vannak túl.

Alsó tagozatosok vetélkedői
A Szent Márton iskola – hagyo-
mányaihoz híven – idén is meg-
rendezte az Állatok világnapjához 
kapcsolódó természetvédelmi 
vetélkedőjét az alsó tagozatos 
tanulóknak.

Csapatversenyen vehettek részt 
a meghívott intézmények tanulói, 
akik játékos formában adhattak 
számot tudásukról, állat- és ter-
mészetszeretetükről.

Iskolánk szellemiségéhez hí-
ven a verseny feladatai között 
szerepeltek Assisi Szent Ferenc 
életéhez és állatszeretetéhez kap-
csolódó kreatív feladatok is.

Öt csapat részvételével egy jó 
hangulatú délelőttöt tölthettünk 
együtt. A verseny díjazottjai 
könyv- és tárgyjutalmakkal gaz-
dagodtak. A gyermekek vendég-
látásáról idén is a szülői munka-
közösség gondoskodott.

Kapcsolódó rendezvényként 
rajzversenyt hirdettünk „Az év 
állata, a foltos szalamandra” cím-
mel. A zsűri által kiválasztott al-
kotásokból kiállítást rendeztünk 
és az alkotók tárgyjutalomban 
részesültek.

Névadónkhoz kapcsolódóan 
novemberben rendeztük a Szent 
Márton hetet. Változatos, színes 
programokkal vártuk a környék-
beli intézmények növendékeit is.

Szárazföldi manók néven im-
már hagyománnyá vált a kör-
nyékbeli óvodák apróságai között 

megrendezett játékos sportvetél-
kedőnk, amelyre örömmel jöttek 
a leendő kisiskolások.

Kisdiákjaink minden éven iz-
gatottan várják a hullahopp ka-
rika versenyt. A játék és a sport 
mellett Kobaktörő matematika 
versenyen mérhették össze tudá-
sukat a legügyesebbek, amelyre 
évről-évre szívesen jönnek a 
környékbeli diákok is. Alsó tago-
zatosaink közül a legeredménye-
sebb tanulók: Monostory Léna 2. 
évfolyamon 2. helyezett, Kecskés 
István 3. évfolyamon 2. helyezett, 
Glonczi Emília 4. évfolyamon 2. 
helyezett.

Gratulálunk minden díjazott 
tanulónak és nevelőiknek az 
eredményes versenyzéshez!

Bolyai Matematika Csapatverseny
A harmadik évfolyam idén elő-
ször indulhatott a Bolyai Ma-
tematikai Csapatversenyen. A 
körzeti forduló október 11-én 
egyszerre több helyszínen is zaj-
lott, a megye néhány nagyobb 
városában. Csapatunk a miskol-
ci Földes Ferenc Gimnáziumban 
vett részt ezen a megméretteté-
sen.

Izgatottan vártuk az interneten 
közölt eredményeket, ami szerint 
bekerültünk az első 6 legjobb csa-
pat közé. Pár nap elteltével meg-
hívót kaptunk a Sajószentpéteri 

Kulturális és Sportközpont Városi 
Könyvtárától, amelyben gratu-
láltak és ünnepélyes eredmény-
hirdetésre invitáltak minket. A 
pontos helyezés csak a helyszínen 
derült ki számunkra: a szikszói 
Szent Márton Katolikus Gimná-
zium és Általános Iskola 3.a osz-
tályának Matekosok nevű csapata 
a megyei versenyen 2. helyezést 
ért el.

Csapattagok: Csordás Áron, 
Fazekas Regina, Kecskés István, 
Kléri Fruzsina. Felkészítő tanár: 
Tóth Tímea.

Szavalóverseny
A Szent Márton-napok kere-
tében november 12-én rendez-
tük a Majoros Imréné Palkovics 
Matild Emlékversenyt, amelyen 
iskolánkon kívül megyénk nyolc 
intézményének szavalói méret-
tették meg magukat, és Rima-
szombatról is érkeztek verseny-
zők.
Helyezettek 5-6. évfolyam: I. 
Mács Zille Anna (6.) Tompa Mi-
hály Alapiskola, Rimaszombat. 
II. Csank Máté (6.) Tompa Mi-
hály Alapiskola, Rimaszombat. 
III. Budai Kevin (6.) Halmaji 
Gárdonyi Géza Általános Isko-
la és Lengyel Simon (5.) Szent 
Márton Katolikus Gimnázium 
és Általános Iskola, Szikszó. IV. 
Dobos Lili (6.) Görgey Artúr Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Onga. • 7-8. évfo-
lyam: I. Bohus Edina Alexandra 
(7.) Tompa Mihály Alapiskola, 
Rimaszombat. II. Kulcsár Domi-

nik (7.) Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola, 
Szikszó. III. Molnár Viktória (8.) 
Mezőkövesdi Szent László Gim-
názium Közgazdasági Szakgim-
názium és Kollégium. • 9-12. 
évfolyam: I. Barra-Kádár Ku-
nigunda Beatrix (11.) Mezőkö-
vesdi Szent László Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium. 
II. Takács Zsanett (12.) Bocskai 
István Katolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium, Szerencs. 
III. Kádas Dorottya (12.) Szent 
Márton Katolikus Gimnázium 
és Általános Iskola, Szikszó.
Különdíjasok Ács Kincső (11.) 
Bocskai István Katolikus Gim-
názium és Szakgimnázium, Sze-
rencs, Balázs Tifani (10.) Váci 
Mihály Gimnázium, Szakgim-
názium és Kollégium, Encs, Tóth 
Zsombor (11.) Szent Márton Ka-
tolikus Gimnázium és Általános 
Iskola Szikszó.
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Rajzpályázat A miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda „Jézus az élet kenyere” címmel 
meghirdetett egyházmegyei rajzpályázatán, alsó tagozatos kategóriában szép eredményeket értek 
el tanulóink: I. Kléri Fruzsina (3.a), II. Schubert Sára (3.a).

Élménynap – Nyelvkaland 
Iskolánk 60 diákja (30 angolos, 
30 németes) és 4 kí sérőtanára 
vehetett részt a november 5-i 
Élménynapon, me lyet a Miskolci 
Egyetem szervezett, a Nyelvka-
land projekt keretein belül.

A rektori megnyitót után diák-
ja ink, egyetemi hallgatók segít-
ségével megkezdték a „nyelvka-
landozást”. Szí nes programokon 
vettünk részt a 8 állomáson, ahol 
változatos, játékos és önfeledt 
kikapcsolódást nyújtó feladatok 
vártak ránk, természetesen mind-
ez a célnyelven. Kvíz, történelmi 

ismeretek, tarisznyafestés, puzzle 
és hozzá kapcsolódó kérdések, ze-
nevonat, hallott szövegértést tesz-
telő és filmekkel kapcsolatos fel-
adatok valamint nyelvvizsgákra 
vonatkozó általános tájékoztatás 
is volt a repertoárban. Majd ebéd-
re invitáltak minket az egyetem 
menzájára, ahol tipikus brit, illet-
ve német ételeket kóstolhattunk 
meg, melyeket finom desszert 
követett. Mindannyiunk nevében 
elmondhatom, hogy élményekkel 
teli napunk volt, a Nyelvkaland 
program kapcsán.

„Szent Mártonozás”
a Bethánia
Szeretetotthonban
Névadónk ünnepén szerettük volna meglepni a Bethánia Sze-
retetotthon lakóit, hiszen az idős gondozottak minden látoga-
tásunknak nagyon örülnek.

Az idén Szent Márton életét 
bemutató énekes, színpadi mű-
sorral készültünk, majd a gye-
rekek átadták nekik kis jelképes 
ajándékainkat. Tanulóink már a 
kis csomagok elkészítésében is 
nagyon lelkesek voltak, de an-
nál nagyobb örömmel adták át 
az időseknek és az otthon dol-
gozóinak. Az ápolók felkísérték 

őket a szobákba, hogy azokat 
is megörvendeztessék, akik 
betegségük miatt nem tudtak 
lejönni a kápolnába műsorun-
kat megnézni. Az idén sikerült 
összehoznunk, hogy a Bethánia 
Óvodával együtt „Szent Márto-
nozhattunk” az otthonban, a há-
rom egyházi intézmény együtt, 
ami külön felemelő élmény volt.

Szabóné Prokop Etelka 
Matematika Emlékverseny
November 19-én 17. alkalommal került megrendezésre Encs, Felső-
zsolca, Onga és Szikszó általános iskoláinak részvételével hagyományos 
matematika versenyünk, ahol felső tagozaton 52 diák mérte össze 
matematika tudását. Legjobb eredményt elért tanulóink: 5. évfolyam: 
Kecskés Katalin 1. helyezett, Érsok Norbert 2. helyezett. 6. évfolyam: 
Kádas Boglárka 1. helyezett. 7. évfolyam: Kardos Imola 3. helyezett. 8. 
évfolyam: Nánási Bence 2. helyezett, Sallai Eszter 3. helyezett.
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Szikszói Városi Intézményműködtető
Központ és Könyvtár

Városi rendezvények
Most nagyi mesél
Október 1. G. Nagy Éva költő-írónő első mesekönyvének bemutatója 
zajlott az Inkubátorházban. Az írónő kedves, szeretetreméltó szemé-
lyisége, tehetsége az Irodalmi Rádió elismerését is kivívta. A bemuta-
tót csillagszemű unokája Csenge, valamint Mező István tanár úr és a 
Hajnalcsillag kórus produkciója színesítette.

Okoska botocska
Október 2. Interaktív bábelőadást tekinthettek meg a gyerekek a 
Kalamajka bábszínház előadásában. Az előadást a NKA pályázat 
finanszírozta a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár közreműködé-
sével, amit ezúton is köszönünk. A műsort szájtátva figyelte a több, 
mint 300 kisgyerek, akikkel együtt élvezték a történetet felnőtt 
kísérőik is.

Nagy az Isten állatkertje
Október 3. Megjelent Mező István legújabb karikatúra gyűjteménye, 
melynek bemutatóját a városi könyvtár rendezvénytermében tartották. 
A humorral átszőtt, vidám hangulatú író-olvasó találkozó kellemes 
perceket szerzett a közönségnek. Az író, pedagógus, karikaturista be-
szélgetőpartnere kollégánk Novák József volt. Ráskiné G. Nagy Éva 
író-költőnő verssel köszöntötte a szerzőt.

Tündérmesék tündéreknek
Október 4. Az interaktív zenés-mesés kézműves népmesefoglalkozást 
két napra terveztük, mert több óvoda is működik a városban és senkit 
sem hagyhattunk ki. Ezen a napon is meséltünk, báboztunk az apró-
ságokkal együtt. A gyerekek lelkükben is, kezükben is sok ajándékkal 
térhettek haza. Kellemes, vidám órákat töltöttünk együtt.

Bölcs Bagoly zenés kézműves kuckója
Október 5. Ezen a borús szombati napon őszi zenés-mesés kézműves 
foglalkozásra hívtuk a gyerekeket szüleikkel, nagyszüleikkel. A gyere-
kek fantáziája határtalan, szebbnél szebb őszi ajtódíszek, mesefigurák, 
csigabigák, asztaldíszek kerültek ki a kis alkotók kezei közül. Termé-
szetesen a szülők is élvezettel segítették a csemetéket az alkotásban.

Őszi éjszakai fürdőzés
Október 5. Nagy érdeklődés előzte meg az őszi szaunaszeánszot, 
így két turnusban kellett fogadni az érkezőket. Az egészséges szauna 
programok után szőlő, szilva, alma, körte szerepelt az étlapon. A késő 
éjszakába nyúló rendezvényt szüreti mulatós zenék és olasz slágerek 
színesítették. A vendégek testben és lélekben felfrissülten élvezték a 
különleges éjszakai programot.

KÖNYVBEMUTATÓ

Szikszó30
Október 10. Endrei Judit 
televíziós műsorvezető 
Szikszó30 című ünnepi 
kiadványának bemu-
tatóján jelen volt Dr. 
Horváth Zita felsőokta-
tásért felelős helyettes 
államtitkár, aki hosz-
szasan méltatta a város 
büszkeségeit bemutató 
könyvet.

VI. évfolyam 4. szám | 2019. | december
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Nemzeti ünnepünk
Október 23. A hagyományokhoz híven négy település tartotta meg-
emlékezését a közös határuknál álló emlékműnél. Az esemény a sok 
éves múltra visszatekintő „Turul-futással” indult. Szép számú csapatok 
indultak a Turul-tető felé, hogy ezzel is tisztelegjenek a hősök emléke 
előtt. Az ünnepi beszédet Szarka Tamás Felsőzsolca polgármestere és 
Bánné dr. Gál Boglárka, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés alelnöke tartotta. 
Nagy Regina éneke és a Zsolca Néptáncegyüttes műsora méltóképp 
járult hozzá az ünnep hangulatához. A szobor talapzatán a polgár-
mesterek és az alelnök asszony helyezték el a megemlékezés virágait.

Éjszakai fürdőzés
Október 26. A városi uszoda vendégei ezúttal is 3 különleges szau-
naszeánszon vehettek részt. A tökmagos radír, tökmagos táplálás és a 
tökmagolajos hidratálás után következett a jeges borzongás. A kellemes 
hangulatban eltöltött frissítő szeánszokat a szervezők a Halloween 
jegyében alakították.

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ ÉS KÖNYVBEMUTATÓ

Abraka babra
November 21. Illusztris vendége volt könyvtárunknak Hegyi Barbara, 
Jászai Mari-díjas színművésznő személyében. A rendezvényünkkel 
egy időben zajló több esemény ellenére nagyon sokan eljöttek a mű-
vésznővel való személyes találkozásra, aki nemcsak kitűnő színésznő, 
hanem kiváló szakács is. Imád főzni barátainak, családtagjainak. Ennek 
apropóján jelent meg szakácskönyve. A művésznővel Szűcs Anikó új-
ságírónő beszélgetett. Barbara egy kedves kisfilmet is hozott magával, 
amit le is vetített közönségének, majd egy kellemes, jóízű beszélgetéssel 
folytatódott az este, ahol rajongói még jobban megismerhették az 
elragadóan bájos, különleges kisugárzású művésznőt.

KÖNYVBEMUTATÓ

Szikszó sporttörténete
November 28. Nagy érdeklődés mellett zajlott Mező László, Szikszó 
város sporttörténetét 1919-től napjainkig feldolgozó könyvének bemu-
tatója. Sváb Antal polgármester úr köszöntötte a Szikszó helytörténeti 
értékeit nagymértékben gazdagító mű alkotóját. Az íróval Lengyel 
József testnevelő tanár beszélgetett.

Mikulás Lak

December 3–7. Ismét városunkba látogatott a nagyszakállú Mikulás 
és segítői, a manók és a krampuszok. A Magyar-hegyen kialakított 
Mikulás Lak közel 600 gyereket és felnőttet varázsolt el, amiben nagy 
segítségre voltak az Aprajafalvából idecsöppent Hupikék törpikék. A 
varázslat segítségével sikerült a gonosz Hókuszpókot is jóvá változtatni, 
olyannyira, hogy a gyerekeket végül közös tánccal örvendeztették meg 
a mesehősök. A Mikulással való találkozás után, a könyvtáros kollé-
ganők segítségével, kézműves foglalkozáson is részt vettek a gyerekek, 
ahol karácsonyi ajtódíszt készítettek.

VI. évfolyam 4. szám | 2019. | december
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Gyermekotthon-projekt
A november 27-i képviselőtestületi ülésen jelen lévők tájékoz-
tatót hallgattak meg egy 3 évvel ezelőtt indult, s a fejlesztési 
szakaszba érkező projekttel kapcsolatban. Miről van szó?

Szikszó Város Önkormányzata 
nevében a korábbi polgármester 
először – testületi felhatalmazás 
után – 2016. november 2-án, an-
nak módosításaként 2017-ben, 
majd 2018. november 25-én 
újabb használati megállapodást 
írt alá a Magyar Állam képvise-
letében eljáró, Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatósággal 
a „Gyermekotthonok kiváltása, 
gyermekotthonok korszerűsí-
tése, hiányzó gyermekotthoni 
kapacitások létrehozása” EFOP  
program keretében.

Eszerint a város közművesített 
ingatlanokat díjmentesen, hatá-
rozatlan időre ad át infrastruk-
turális fejlesztések, nevezetesen 4, 
egyenként 12 – állami gondozott, 
gyermekvárosi – fiatal befogadá-
sára alkalmas lakásotthon kiala-
kítása céljából.

A program számos kérdést vet 
fel a megvalósítás, s a működés 
jövőbeni kockázatai, hatásai vo-
natkozásában. Az alábbi válaszok 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság munkatársainak 
szakmai véleménye.
• Kik, milyen gyermekek érkeznek 
majd?
– Normál szükségletű, 12–18 év 
közötti fiatal, akik többségükben 
miskolci középiskolában tanul-
nak majd, s oda szervezett for-
mában járnak majd be.

• Milyen gazdasági, pozitív hatása 
van a programnak?
– A beruházás a városban mun-
kahelyeket teremt, (pedagógus, 
fejlesztő pedagógus, pszicho-
lógus, karbantartó, takarító) és 
hozzájárul egy elhanyagolt terü-
let fejlesztésének elindulásához.
• Az „idegen” gyerekek ilyen számú 
jelenléte a városban nem okoz-e 
majd konfliktust a fiatalok között, 
nem hordoz-e viselkedési, közbiz-
tonsági kockázatokat?
– A kockázatokkal számolni kell, 
ugyanakkor a családszerű élet-
forma, a szoros, felnőttek általi 
felügyelet, a szervezett nevelési 
programok, az érkező gyermekek 
motiváltsága a szakmai várako-
zások szerint csökkenti ezt, s az 
önkormányzat és intézményei is 
felkészülnek erre a helyzetre.
 • Vissza lehet-e még fordítani ezt 
a projektet Szikszón, költözhet-e 
más városba a fejlesztés?
– A korábbi városvezetés által 
aláírt használati megállapodás, 
a fejlesztéshez adott hozzájá-
rulás visszavonhatatlan, a vevő 
egyetértése nélkül rendes fel-
mondással nem megszüntethe-
tő. Egyoldalú kilépésre úgy van 
lehetősége a városnak, hogy az 
állammal jogvitába kerül és ko-
moly anyagi következményekkel 
is számolni kell.

Sz.V.Ö. – Dr.P.I.

Kiket javasolna a Civil Tanácsba?
A januárban megalakítandó Civil Tanács Szikszó város polgármeste-
rének tanácsadó-testülete lesz. Sváb Antal olyan szikszóiak meghívására 
törekszik, akik szakmai tudásuk, tapasztalataik, az általuk vallott és 
képviselt értékek alapján a város életében, érdekében kifejtett munkájuk 
révén köztiszteletben álló személyek. Véleményükkel, javaslataikkal, kez-
deményezéseikkel hitelesen képesek segíteni a városvezetés döntéseit.

Tagjai a legfontosabb városfejlesztési döntések előkészítésébe bekap-
csolódva nemcsak közvetítik majd a szikszóiak véleményét, de közvet-
lenül, s tudatosabban tudják tájékoztatni a várost. A polgármester úr 
a városlakók javaslatait megismerve kívánja a testületet összeállítani.

Kérjük, rövid indoklással ajánljon – Ön által arra méltónak ítélt – 
személyt a Civil Tanácsba!

Ajánlani a www.szikszo.hu honlapon elektronikusan, valamint– a 
javasolt személy nevét, a rövid indoklást és az ajánló nevét, címét tartal-
mazó – a polgármester titkárságára papíron eljuttatott formában lehet.

Sz.V.Ö. – Dr.P.I.

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, 
mert ilyeneké az Isten országa.” (Márk 10,14)

Gyermekfoglalkozások a szikszói 
református gyülekezetben
Fontosnak tartjuk, hogy gyer-
mekeink minél fiatalabb korban 
rácsodálkozzanak Istenre, minél 
előbb részesei lehessenek a gyü-
lekezet életének. Az óvodai és 
iskolai hitoktatáson túl különbö-
ző lehetőség nyílik a gyermekek 
hitbeli nevelésére.

A vasárnapi istentisztelet alatt 
a legifjabbak külön teremben, hit-
oktató vagy a gyermekmunkát 
segítők vezetésével vesznek részt 
a foglalkozásokon. Az iskolai idő-
szak alatt minden hónap első pén-
tekén játékos teadélutánokat tar-
tunk. Gyermekeink rendszeresen 
színesítik műsoraikkal az ünnepi 
alkalmakat: hittanévnyitó, kará-
csony, virágvasárnap, anyák napja, 
kiállítás megnyitók. Mező István 
presbiter testvérünk vezetésével 
működik a Hajnalcsillag ifjúsági 
kórus, amelynek tagjai részt vesz-
nek a városi rendezvényeken is.

Évente meghirdetjük a nyá-
ri hittantábort, ami iránt évről 
évre, egyre nagyobb az érdeklő-
dés. A tanév befejeztével egy hétig 
igyekszünk reggeltől késő délutá-
nig a gyermekek szabadidejét mi-
nél tartalmasabbá és érdekesebbé 
tenni. A játékon, szórakozáson túl 
minden napra jut egy-egy bibli-
ai történet feldolgozása, ami egy 
adott téma köré csoportosítha-
tó. Délutánonként különböző 
programok közül választhatnak: 
íjlövészet, ügyességi vetélkedők, 
daltanulás gitárkísérettel, kézmű-
ves foglalkozások. A tábor szerve-
zésében és lebonyolításában lel-
készünk, Csomós Jánosné mellett 
segítséget nyújtanak a hitoktatók, 

szülők, nagyszülők és a gyüleke-
zeti tagok. Mindenki igyekszik 
hozzájárulni, hogy a gyermekek 
ez alatt az egy hét alatt minél 
jobban érezzék magukat. A tábor 
után vasárnap, az istentiszteleten 
hálát adunk a gyülekezettel együtt 
az áldásokért, amit ezen a héten 
kaptunk és adhattunk.

Ősszel a gyülekezeti életben 
aktívan résztvevő gyerekeknek ju-
talomként kirándulást szervezünk. 
Jártunk már Vizsolyban, Göncön, 
Sárospatakon, Debrecenben. Idén 
Aggtelek és Jósvafő volt az úticél. 
Megtekintettük a Baradla csepp-
kőbarlangot, a Jósva forrást, a 
tengerszemet, látogatást tettünk a 
református templomban és a régi 
parókián. A méneshez tartozó lo-
vas tanyán különböző foglalkozá-
sokon vettünk részt. A tájházban 
ismerkedtünk a régmúlt emlékei-
vel, lovas kocsin jártuk be falut. 
Rácsodálkoztunk a vízikerekek 
működésére, s a nyitott pajtában 
mindenki megsüthette az itt ké-
szített krumplilángosait.

Minden évben nagy várako-
zás kíséri az adventben szerve-
zett mézeskalács sütést. Kicsik és 
nagyok nagy örömmel készítik a 
különböző figurákat, amit a kará-
csony esti istentisztelet után meg 
is kóstolhat a gyülekezet.

Hálát adunk Istennek, hogy a 
gyülekezet életében fontos szere-
pet kap a gyermekek hitbéli neve-
lése és vannak, akik ezt szeretettel, 
odaadással végzik. További mun-
kánkra is kérjük Isten áldását!

Monostory Györgyné
hitoktató



A bringás gimnazista
Izsó Norbert, a szikszói Szent Márton Katolikus Gimnázium 
tanulója, aki már több kerékpáros versenyen is eredményesen 
szerepelt, az idén is szép sikereket ért el. Kérésünkre, ő maga 
mondta el az idei eredményeit: 

Éppen tegnap voltam Budapes-
ten, ahol a Mountain Bike Top 
Maraton sorozat összetett ered-
ményeinek Díjátadó Gálája volt. 

A középtáv U19 korcsoportjá-
ban indultam, amelynek a távjai 
50– 70 km hosszúak és Magyar-
ország legnagyobb hegységeiben 
rendezték meg.

A 2017 és 2018-as év rövidtáv 
bajnoki címei után, 2019-ben si-
került megvédenem a Top Ma-
raton bajnoki címet, már közép-
távon.

2019-ben U19 kategóriában 
középtávon, amelyre az idén ke-
rültem fel, megnyertem a Moun-

tain Bike Magyar Kupa bajnoki 
címét is. 

Idén 2 országúti versenyen is 
elindultam, melyeken szintén do-
bogós helyezéseket értem el.

Tour de Ring Hungaroring 
(105 km) kategória 1., abszolút 
10. hely.

Tour de Debrecen (55 km) ka-
tegória 2., abszolút 6. hely.

2020-ban már a felnőtt kor-
csoportban szeretnék nekivágni 
a versenyeknek.

Sport | 11
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Küzdősportban sikeresek vagyunk
Józsa Sándor, a szikszói 
Oroszlánszív Küzdősport 
Egyesület vezetője a követke-
zőkről számolt be:

Október 12-én Budapesten vet-
tünk részt a Magyarország-Kína 
K-1 gálán, mivel csapatunk meg-
hívást kapott, és öt versenyzővel 
vettünk részt a torna felvezető 
mérkőzésein.

Öt aranyéremmel zártuk a na-
pot: Bártfai Mira, Marci Kamilla, 
Szanyi Márton, Lakatos Gusztáv, 
Balogh Gusztáv büszkélkedhet 
ezzel.

 A gála főmérkőzésein öt ma-
gyar versenyző csapott össze öt 
kínaival, s 3-2 arányban Magyar-
ország nyerte a párharcokat.

Október 19-én, Baján rendez-
ték a WFC országos bajnokságot, 
ahol 10 versenyzővel indultunk, 
és 17 mérkőzést vívtunk.

Itt két országos bajnokunk lett, 
Marci Kamilla és Szanyi Márton.

Emellett öt ezüstérmet is sze-
reztünk: Tóth Zsófia, Hidi Bíbor-
ka, Bártfai Mira, Kovács Attila, 

és ki kell emelnem Pál Koppányt 
aki még a szikszói iskolába jár, és 
egészen a döntőig verekedte ma-
gát, óriási csatában, pici sérülés 
hátráltatta és az ellenfél rutino-
sabb is volt, így élete első országos 
versenyén szintén ezüstéremmel 
zárt. (Jövőre az aranyat is meg-
nyerjük!)

Balogh Gusztáv és Sohajda Sa-
rolta bronzérmet szerzett.

Ezen a versenyen én is elindul-
tam a 75 kg os súlycsoportban, 
a DVTK-Vita gym felkészítésé-

vel és segítségével veterán kate-
góriában. Egy mérkőzést kellett 
vívnom, amit megnyertem, így 
én lettem a kategória országos 
bajnoka.

Decemberben még indulunk 
egy versenyen, aztán készülünk a 
tavaszi magyar bajnokságra.

Továbbra is várjuk a szikszói 
lakosokat az edzéseinkre. Csat-
lakozni bármikor lehet akár 
versenyzői célokkal, akár hobbi 
szinten.” – mondta az egyesület 
elnöke, edzője és versenyzője.

Országos 
bajnokunk 
van!

December 6-án Budapesten 
rendezték meg az ökölvívók 
felnőtt országos bajnokságát. 
A nők 48 kg-os mezőnyében 
első helyet szerzett, így or-
szágos bajnok lett a szikszói 
Herczeg Virág, a HELL Fight 
Club versenyzője. Edzője a 
szintén szikszói Majláth Gá-
bor Tamás. Gratulálunk a 
szép eredményhez!

Kohári Szabolcs, a 19 éves 
szikszói fiatalember, Spanyol-
országban, Barcelonában vett 
részt egy hat órás futáson. A 
képet a helyszínről, Barcelo-
nából küldte.  Mivel a verseny 
lapzártánk után volt, a részle-
tekre következő számunkban 
visszatérünk.



„Prófétáitok megjövendölték,
csillagtok támad napkelet felől.”

Készüljünk együtt
a karácsonyra!

December 20.  •  10:00  •  Római katolikus templom

KARÁCSONYI KONCERT
 Közreműködnek a Szent Márton iskola tanulói

December 21.  •  16:00  •  Főtér
Rossz idő esetén református templom

IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
December 22.  •  16:00  •  Inkubátorház

ADVENTI KONCERT
 Közreműködik a Hajnalcsillag Gyermekkórus, 

a Református Énekkar
és a Vadméz – Római Katolikus Kórus

Áldott, békés ünnepeket
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Marjai
Pál

képviselő

Hetesi
Gergely
képviselő

Kőhalmi
Mónika
képviselő

Mező
István
képviselő

Stelmach
Mariann
képviselő

Gál
Péter
képviselő

Dr. Gulyásné
Dr. Kerekes

Rita
képviselő

Sváb
Antal

polgármester

Dr. Piskóti
István

alpolgármester


