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Kedves
Várostársak!

XIXO BRINGAKERT
CSOMAGAUTOMATÁK

CSARNOKÉPÜLET

Az év végéhez közeledve az újság idei, immár 
hatodik lapszámában köszöntöm Önöket. Alább 
igyekszem a legfontosabb eseményekről, 
eredményekről tájékoztatást adni.

Mi látszik Szikszóból 
helyben, a megyében és 
az országban? Lista egy 
mondatban 2022-ből

Hivatalosan: Szikszó Város kép-
viselő-testülete 2022-re is számos 
rövidtávú, valamint a település 
életét és a jövőjét évtizedekre 
meghatározó feladatot határozott 
meg. Az év végéhez közeledve ki-
jelenhetem: sok látható fejlesztés, 
építkezés és beruházás valósult 
meg vagy indult el az idén. Ter-
mészetesen az ősz elején berob-
bant energiaválság is éreztette 
azonban hatását, amelyre szintén 
reagálnunk kellett.

Szubjektíven (nem hivata-
losan): nem szeretnék hosszas 
elemzésbe bocsátkozni, hadd 
idézzem helyette egy kedves is-
merősöm gondolatát: „Mi törté-
nik itt? Építkezés a földön, a föld 
alatt, a levegőben egyidőben. Köz-
ben csupa tartalmas program a 
Covid, a háború és a válság idején.”

Rendhagyó le szek és a klasz-
szikus újságcikk előtt lássunk 
egy nagy levegővel is nehezen 
kimondható listát egyetlen nagy 
mondatban a teljességet nem is 
célozva: Advent • Mindenki ka-
rácsonyfája • Menny ből az angyal 
200 szikszói gyermek előadásá-
ban • Mikuláslak • Plázs • Spon-
gyabob tábor • Parkolóépítés 
a városi konyhánál • Parkoló 
előkészítése a Bolt u.–Asztalos 
u. sarkán • Térkőburkolattal el-
látott járda a Városi Óvoda és a 
Közösségi Ház között • XIXO 
Bringakert építése • Park ját-
szótér létesítése a kórháznál • 
Kondipark-telepítés a Temesvári 
utcán • Útépítés a Miskolci úton 
és a Kazinczy utcán • Labdarúgó 
mérkőzések látogatása 80 gyer-
mekkel a Puskás Arénában • Neo-
ton koncert • Welhello koncert • 
Ügyelet új helyszínre költöztetése 
a kórházba • Városi kitüntetések 
•  Testvérvárosok látogatása szü-
retkor • Kiálltások • Könyvbemu-
tatók •  Nyáresti film vetítések •

 

Humor est • Nyári színházi előa-
dások • Közösségi játszótérfestés 
a Pillangó játszótéren a Gárdo-
nyi utcán • Néptánc kicsiknek 
és nagyoknak • Utcanévtáblák 
kihelyezése • Szobrok felújítása 
• Májusfaállítás • Érettségi sze-
rencsetoll a Szent Márton diák-
jainak • „Alkotóház” építésének 
folytatása • Alapkőletétel és csar-
noképítés a Déli Iparterületen • 
Ivóvízvezeték-rekonstrukció • 
Emag, Foxpost és Paketa csoma-
gautomaták elhelyezése a város-
ban • Művészeti iskola indítása 
minden szikszói tanuló számára 
• Településrendezési terv • Integ-
rált Településfejlesztési Stratégia 
• TOP Plusz-pályázatok • LED 
közvilágítás-korszerűsítés.

Lássuk ezekből néhányat rész-
letesebben…

Mi épül(t) az idén?

Az ún. Déli Iparterületen már 
látszik a város ipari csarnokai-
nak fehér vázszerkezete. A Városi

Sportcsarnok küzdőtere és öltö-
zői is megújulnak az év végére 
126 millió Ft-os állami támoga-
tásból. Két utcánk kapott friss 
aszfaltszőnyeget.

A 2021-ben épített Közössé-
gi Házunk előtt járda, a Városi 
Konyha előtti járda és parkoló 
is térkő burkolatot kapott. Átad-
tunk egy kültéri kondiparkot és 
egy játszóteret is az idén. A Hell 
Energy Magyarország segítsé-
gével májustól az ország egyik 
legmodernebb „bringapályája” 

is várja a szikszóiakat és környék-
belieket.

A járásban élő közel 20.000 
ember orvosi ügyeleti ellátásá-
nak infrastrukturális hátterét 
sikerült modernebbé és korsze-
rűbbé tenni azzal, hogy a sikeres 
tárgyalásoknak köszönhetően új 
helyre, a B.-A.-Z. Megyei Kórház 
Szikszói Tagkórházának épületé-
be költözhetett.

Mit kapnak Szikszón
az idősek és a fiatalok?

Az idősek számára biztosított 
Szikszó Jegyet kiterjesztettük 
azokra is, akik 40 éves szolgálati 
jogviszony alapján nyugdíjasok. 
Igyekszünk ösztönözni a lakóhe-
lyüket keresőket, hogy Szikszót 
válasszák. Számukra letelepe-
dési támogatást biztosítunk. A 
helyi iskolások pedig egyrészt 
saját városi tanulmányi ösztön-
díj-programunkból, másrészt a 
Bursa Hungarica keretein belül 
juthatnak anyagi segítséghez.

Közel 20 év szünet után a sze-
rencsi Térségi Alapfokú Művé-
szeti Iskola közreműködésével



újraszerveztük a művészeti kép-
zést. A diákok számára újra lehe-
tőség nyílt arra, hogy hangszeres 
zenét, szolfézst, néptáncot, külön-
böző képzőművészeti ágakat vagy 
drámapedagógiát és színjátszást 
tanuljanak városunkban.

Milyen nyertes 
pályázatok valósulnak 
meg a közeljövőben?

Három projektről biztosat tudok 
mondani, mert már támogatási 
szerződéssel rendelkezünk. A 
jövő év elején elkezdődik egy új 
bölcsőde építése 300 millió Ft-os 
forrásból. Jelenleg mindössze 12 
bölcsődei férőhely van a város-
ban, az építkezés után ez a szám 
36-ra emelkedik.

A város legmélyebb pontjáról 
egy 100 millió Ft-os beruházással 
a csapadékvizet igyekszünk elve-
zetni átemelők beépítésével.

Napjainkban nyilván furcsán 
hangzik, de a pályázat előkészí-
tésekor teljesen logikus lépés 
volt: a Városi Uszoda mellé két 
kültéri medence létrehozására 
és egy E-sport klub építésére is 
nyertes pályázattal rendelke-
zünk. A medencék építésénél 
természetesen első szempont 
az, hogy annak üzemeltetését 
megújuló energiá val oldjuk meg.

További fejlesztések, 
projektek

A város képviselő-testülete 
már 2019-ben megfogalmazta 
azt, hogy logikus, átgondolt vá-
rosfejlesztést és építkezést foly-

tat. Dr. Piskóti István alpolgár-
mester úr vezetésével elkészült a 
város új Településfejlesztési Kon-
cepciója, ITS-ja és Településszer-
kezeti Terve.

Egy kisváros akkor tud évti-
zedekre perspektívát mutatni, 
ha stabil alapokkal rendelkezik. 
Az alapvető infrastruktúra meg-
teremtése is ide tartozik. Szikszó 
azon kevés települések egyike, 
ahol 33 utcában, 10 km hosszan 
több milliárd forintból újul meg 
a teljes ivóvízvezeték-hálózat. Tu-
dom, hogy ez kellemetlenségek-
kel is jár, de mindenkinek megéri. 
Köszönöm a türelmet!

A föld alatt a víz, a levegőben 
a világítás műszaki háttere újul 
meg Szikszón. A másfél éve el-
kezdett közvilágítás-korszerűsí-
tés tervezése éppen a legjobbkor 
ér kivitelezési fázisba. A város 
LED-es fényforrásokra cseréli és 
30%-kal növeli a közterületi vi-
lágítótesteket, ezzel egyidejűleg 
mintegy 50%-kal csökkenti az 
energiafelhasználását. A projekt 
az év végén elkezdődik és remé-
nyeink szerint 2023 nyár elejére 
el is készül. A bennünket is sú-
lyosan érintő energiaválságban, 
ahol intézmények működését 
kell átmenetileg szüneteltetnünk, 
összeköltözéseket eszközölnünk, 
nagyon jó döntésnek bizonyult a 
közvilágítás-korszerűsítés.

Bízom benne, hogy a 2020-
as és 2021-es „Covid-időszak”, a 
2022-es háború és energiaválság 
után 2023-ban valami jó, vagy 
legalább egy átlagos békeév kö-
szönt ránk. Szívből kívánom ezt 
mindannyiunknak!
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JÁTSZÓTEREK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

        ÉS -RENDEZÉS
ÚTÉPÍTÉSEK

„ Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.”

Kedves szikszói
Barátaim, Ismeró́seim!
Sűrű év áll mögöttünk. Tudom, hogy nincs család, ahol 
ne éreznék az elmúlt időszak nehézségeit. Megható 
és szép azonban, ahogyan egymás felé fordultunk, 
ahogyan beszélgettünk a várakozás idején a gyer-
tyagyújtásokon, koncerteken. Az ünnepek alatt álljunk 
meg egy kicsit és fordítsunk időt a legfontosabbakra: 
családunkra, barátainkra. Áldott, szép, lelki töltődés-
sel teli ünnepet kívánok!

Sváb Antal, polgármester
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Zsid 1,1-4 „Mi-
után régen 
sokszor és sok-
féleképpen szólt 
Isten az atyák-
hoz a próféták 
által, ezekben a 

végső időkben a Fiú által szólt hoz-
zánk, akit örökösévé tett minden-
nek, aki által a világot teremtette. 
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása 
és lényének képmása, aki hatalmas 
szavával hordozza a mindenséget, 
aki miután minket bűneinktől 
megtisztított, a mennyei Felség 
jobbjára ült. Annyival feljebbvaló 
az angyaloknál, amennyivel kü-
lönb nevet örökölt náluk.”

Mindenki kiegyensúlyozott 
és sikeres életre vágyik. Milyen 
képességre volt szüksége az Úr 
Jézusnak, hogy: „miután minket 
bűneinktől megtisztított, a meny-
nyei Felség jobbjára ült.”? Hogy 
kellene élni, mit kellene tenni, 
hogy a mennyei felség közelében 
legyünk? Isten formálja, alakít-
ja az életünket és a világ életét 
is. Magunk is tudatosan és igé-
nyesen alakítjuk életünket, még 
az ünnepet is. Az ünnepnek na-
gyon fontos szerepe van életünk-
ben. Ünnep nélkül szegényebbek 
lennénk. Isten értelemmel, érzé-
sekkel és akarattal felruházott te-
remtményei: ne engedjük sodor-
ni magunkat az események által. 
Hogy néz ki a mi életfolytatási 
tervünk? Mi az, ami helyet kap 
benne, és mi az ami nem?

A karácsonyi evangélium arról 
szól, Isten megtervezte életünket, 
üdvösségünket és a világ sorsát.

A Bibliában olvassuk ennek a 
tervnek egy hatalmas, összefüg-

gő ívét ! A teremtéstől kezdve, a 
hitben járó ősatyák, a próféták 
történetén keresztül a végső idő-
ig. Ebben a tervben benne van a 
karácsony: Isten Fiának születé-
se. Miért volt erre szükség? Miért 
kellett Krisztusnak megszületni? 
Miért kellett a dicsőséget – ide-
iglenesen – elhagynia és emberi 
természetet ölteni magára?

Isten sokszor és sokféleképpen 
szólott – mondja az ige. Miért? 
Az ember miatt volt szükség erre, 
sokféleképpen szólni.

Az ember, szabad akart lenni 
Istentől, a másik embertől, a saját 
természetétől. Az ember, sokfé-
leképp elhajlott, Isten rendelte-
tésétől. A következmény, hogy 
nyomorba taszította magát és a 
másik embert.

Isten visszaterelni akarta az 
embert a helyes útra. Isten ter-
ve, egy kiegyensúlyozott, szép, 
tartalmas, élet volt. De az ember 
negligálta az Isten tervét, vagy 
azt képzelte, ő felette áll az Isten 
szavának. Eredmény: rövid távú 
elégedettség, hosszabb távon mé-
lyülő krízis. Isten már csak egy-
féleképpen kíván szólni hozzánk, 
Fia által!

Isten emberré lett! Fia által 
szólni akar hozzánk! Szól hoz-
zánk az igehirdetésben, az úr-
vacsorában, a Bibliaolvasás ál-
tal. Jelen van az imádságban, az 
egymással való közösségünkben. 
Krisztus szava páratlan, nem a 
régi szöveg recitálása, hanem a 
feltámadott és Szentlelke által je-
len levő Úr szava. Ezt ismerd fel, 
fogadd el, és a Szentlélek megtölti 
életedet! Imádkozzunk érte!

Krisztus nemcsak szebbé, ér-
tékesebbé, akarja tenni életünket, 
hanem beteljesült életté S mind-
ezt ajándékba.

Még valamit, nem ígérnek, nem 
adnak a mai próféták, sem az an-
gyalok, sem a mai más szellemi 
lények: a bűneink bocsánatát. Mi 
a bűn? Speciális „karácsonyi bűn” 
– nem ismeri a büntetőjog – kép-
telenek vagyunk felismerni a meg 
nem érdemelt kegyelmet. Nem 
akarjuk elfogadni az Isten tervét 
életünkre nézve. Nos, minden más 
vétek ebből származik. De Krisz-
tus még így is „összehoz” Istennel, 
helyreállítja a kapcsolatot, hisz ő az 

egyetlen közbenjáró. Krisztus már 
elfoglalta helyét a mennyei trónu-
son, ő az úr a látható és láthatat-
lan világ felett. Krisztus egyedül 
is fenn tudja tartani e világot, de 
nem akarja nélkülünk. Azt akarja, 
az intelmeit, tanítását megismer-
jük és továbbadjuk. Krisztus taní-
tásának megtartása a világ jólétét 
munkálná. Ennek ellentétét mun-
kálva jön a nyomorúság, a hábo-
rú, a korrupció. A világ zűrzavara 
mutatja, hogy Krisztus tanítását 
negligálta. Krisztus születését ün-
nepeld! Engedd megújítani életed!

Krisztus állandóan jelen levő 
szava, közelsége, örök ígéret ka-
rácsony után is!

Csomós Jánosné, lelkész

Istentiszteletek 
a református 
templomban
DEC. 22. | CSÜTÖRTÖK
17:00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 23. | PÉNTEK
17:00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 24. | SZOMBAT
17:00  Szentesti Istentisztelet 

gyerekműsorral
DEC. 25. | VASÁRNAP
10:00  Karácsonyi Istentisztelet, 

Úrvacsora
DEC. 26. | HÉTFŐ
10:00 Karácsonyi Istentisztelet
DEC. 31. | SZOMBAT
17:00  Óesztendei Istentisztelet
JAN. 1. | VASÁRNAP
10:00  Újévi Istentisztelet

Mire várakoztunk?
Vártunk, várakoztunk és elérkeztünk karácsony éjjelére. Ezen 
a gyönyörű szép éjszakán újra felcsendül ajkunkon a szívünk-
ből szóló ének, a glória: „Dicsőség a magasságban Istennek és 
békesség a földön a jó akaratú embereknek!”.

De miért is di-
csérjük ezen a 
szent éjszakán 
az Istent, és mi-
ért van békes-
ségünk nekünk 
embereknek?

Mert a „nép amely sötétségben 
járt, ma nagy világosságot lát”. 
Mert „az Ige testté lett”, ember-
ré lett, hogy elhozza nekünk az 
Isten, az Atya szeretetét. Kará-
csony szent ünnepén azt a szere-

tetet ünnepeljük, amely eljött kö-
zénk, emberi alakot öltött, testté 
lett, így „mindenben hasonló lett 
hozzánk, egyetlen egyet kivéve a 
bűnt”, de éppen azért jött el, mint 
Megváltó, hogy a bűntől és a Sá-
tán uralmától megszabadítson 
minket.

Azért, hogy valóban átérez-
zük, hogy ennek a szeretetnek 
hatalmas ereje van, idézem 
Bruno Ferrero: A betlehemi róka 
című tanító történetét, melynek 

csattanója éppen erre a hatalmas, 
mindent átformáló erőre a jézusi 
szeretet erejére irányítja figyel-
münket.

Betlehem közelében élt egy 
róka. A pásztorok féltették tőle a 
nyájat, ezért éjjel-nappal őrizték. 
Mindig jelen volt egy őr. Ez nem 
tetszett a rókának, egyre éhesebb 
és dühösebb lett. Egy különös éj-
szakán a pásztorok megszokott 
életét soha nem látott fény és 
soha nem hallott hang tette vál-
tozatossá. Az angyalok karának 
gyönyörű visszhangja töltötte 
be a levegőt. Gyermek született. 
A róka elcsodálkozott, amikor 
látta, hogy a keménykötésű pász-
torok mindegyike odasiet az is-
tállóba, a gyermekhez. Micsoda 
felhajtás egy jelentéktelen gyer-
mekért! – gondolta a róka. Kí-
váncsi lett, de még inkább éhes, 

Isten
emberré lett
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ezért óvatos léptek-
kel követte a pász-
torokat. Amikor 
látta, hogy a pász-
torok bemennek 
egy istállóba, elrej-
tőzött egy bokor 
tövében és várt. A 
pásztorok átadták 
az ajándékokat. A 
lopós hajlam nem 
aludt ki a rókában 
és besomfordált 
az istállóba. Nem 
vették észre, csak 
egyedül a gyer-
mek. Tágra nyílt 
szemmel nézte a 
róka nedves or-
rát, aki ravaszul 
kúszott előre. A 
róka kegyetlen és 
száraz szemei tág-
ra nyíltak, és piros 
nyelve éhesen ló-

gott szájában. Micsoda fejedelmi 
falat – gondolta a róka. Meleg le-
helete a gyermek arcát érintette. 
Megfeszítette izmait és készült 
ráugrani a gyermekre. Ebben a 
pillanatban a gyermek egyik ke-
zével megsimogatta a róka orrát. 
Először fordult elő, hogy valaki 
megsimogatta durva szőrzetét is. 
Olyan hangon, amilyet idáig még 
sohasem hallott, megszólalt a 
gyermek. – Szeretlek kis rókám! 
Ekkor valami hihetetlen dolog 
történt a betlehemi istállóban. A 
ravasz róka szőrzete szétnyílott 
és a földre hullott. Alatta egy em-
ber volt látható. Egy igazi testben 
élő ember.

A Jézusban közénk lépett 
szeretet tehát egyetlen szavával, 
egyetlen érintésével, egyetlen pil-
lantásával, egyetlen mosolyával 
képes átalakítani a világot, képes 
legyőzni a bűn és a halál sötétsé-
gét az emberi szívekben.

Karácsony üzenete: fogadjuk 
be szívünkbe a Jézusban felkínált 
szeretetet, hogy általa mindnyá-
junknak „életünk legyen, és bőség-
ben legyen.”

Szarvas István 
esperes, plébános

Menjünk mi is Betlehembe!
Karácsony ünnepe mindenkinek kicsit mást jelent. A gyermek-
korban átélt élmények, az orrunkba örökre beivódott frissen 
sült bejgli illata a nagyi konyhájában, a meghitt pillanatok átélé-
se a fenyőfa árnyékában, és megannyi élmény, melyekről az 
ember naphosszat tudna mesélni a gyermekének.

Mindezek mel-
lett azonban 
ta lán a legna-
gyobb élmé-
nyeink: amikor 
ki bont hat tuk 
az ajándékot, és 
azt találtuk benne, amire oly rég-
óta vártunk, amikor megláthattuk 
szeretteink arcán a mosolyt, amit 
a mi ajándékunk csalt az arcukra, 
amikor együtt tölthettünk velük 
egy kis időt, melyeket, bár ha az 
emlékek honába is költöztek, de 
senki sem vehet el soha tőlünk, 
mindig a miénk maradnak.

Miért az ajándék? Mert ha jól 
választjuk meg, ha tiszta szívvel 
alkotjuk meg, választjuk ki, va-
lamit elmond nem csak rólunk, 
hanem a megajándékozotthoz 
fűződő kapcsolatunkról is, arról, 
mit is jelent nekünk, milyen he-
lyet foglal el a szívünkben. Ahogy 
a mi számukra fontos ez a gesz-
tus, nem lehet kétségünk afelől, 
hogy Isten Fia, akinek születés-

napi ünnepségére leszünk hiva-
talosak karácsony szent éjjelén, 
ugyanolyan fontosnak tartja, és 
várja, mit kap tőlünk. Nem mind-
egy, mivel készülünk: neki szánt 
ajándékunk, ahogy szeretteinké 
is, üzen. Üzen Krisztushoz fűződő 
viszonyunkról, hogy kinek is tat-
juk őt valójában, mennyire fontos 
nekünk. 

Mi lehet hát olyan ajándék, ami 
méltó az ünnepelthez? Mit hoztak 
a korabeli látogatók? Az angyalok 
hódolatot és imát. Nekünk is ott 
a lehetőség, hogy az imában való 
elmélyülés által mind közelebb 
kerülve Krisztushoz és az ő sze-
mélyének valódi titkához, egyre 
mélyebb hódolatot, imádatot ta-
núsítsunk felé. Ez az imádás, mely 
minden érdek nélküli szeretetünk 
és csodálatunk kifejezője, olyan 
ajándék lehet, mellyel igazán azt 
mondhatjuk Krisztusnak: hiszem, 
hogy te vagy az én Megváltóm. 
A pásztorok, ezek az egyszerű, 
teljesen hétköznapi emberek 

munkájuk gyümölcsét, tejet, vajat, 
túrót hoztak. A mi helytállásunk, 
Isten által nekünk eltervezett hi-
vatásunk és munkánk becsületes 
elvégzése, a helytállás ott, ahová 
ő rendelt minket, olyan ajándék, 
melyben valóban benne vagyunk 
mi magunk is, fáradtságunk, ve-
rejtékünk, küzdelmeink, erőfeszí-
téseink, esetleges kudarcaink és 
sikereink egyaránt. Ez, az életben 
való helytállás a mi terméseink, 
melyek kincsekként tehetünk a 
jászol elé szenteste. A napkeleti 
bölcsek aranyat, tömjént és mir-
hát hoztak. Aranyat a királynak, 
tömjént az Isten Fiának, mirhát 
a Megváltónak. Lélekben mi is 
megtehetjük ezt, amikor a kis 
Jézus elé járulva a mennyek or-
szágának királya és a béke feje-
delme ként köszöntjük, amikor 
Isten Fiát látjuk már abban a kis-
ded csecsemőben is, és amikor a 
nagypénteken értünk önmagát 
feláldozó és húsvétkor feltámadó 
messiást imádjuk benne. 

Az ajándék fontos. Legalább 
olyan fontos azonban a szándék, 
mellyel azt készítjük és átadjuk. 
Legyen számunkra és családunk 
számára az idei karácsony az az 
ünnep, amelyen felfedezzük az 
ünnep igazi értelmét és célját, 

egyúttal olyan ajándékkal tu-
dunk Krisztus jászlához járulni, 
melynek a legjobban fog örülni, és 
igazán értékeli, mert mi magunk, 
egész életünk lesz benne: „… itt a 
szívem, neked szánom, lépj be rajta 
ím kitárom, légy Ura…”.

Áldott karácsonyt!
Béres Gábor, parókus

Szertartások 
a görögkatolikus 
templomban
DEC. 21. | SZERDA
16:30 Gyóntatás
17:00 Szent Liturgia, 
lelkigyakorlat
DEC. 24. | SZOMBAT
23:00 Nagy esti zsolozsma    
23:45 Kántálás     
24:00 Éjféli Szent Liturgia
DEC. 25. | VASÁRNAP
9:00 Szent Liturgia
9:55 karácsonyi műsor
DEC. 26. | HÉTFŐ
9:00 Szent Liturgia Szikszón
17:00 Vecsernye 
DEC. 27. | KEDD
9:00 Szent Liturgia, Hramotás 
megemlékezés elhunytjainkról
DEC. 31. | SZOMBAT
17:00 Óévzáró hálaadó 
Szent Liturgia
JAN. 1. | VASÁRNAP
9:00: Újévi Szent Liturgia
JAN. 6. | PÉNTEK
17:00 Szent Liturgia, 
ünnepélyes vízszentelés

Szentmisék 
a római katolikus 
templomban
DEC. 24. | SZOMBAT
23:15 Pásztorjáték
24:00 Szentmise
DEC. 25. | VASÁRNAP
10:00 Szentmise
DEC. 26. | HÉTFŐ
10:00 Szentmise
DEC. 31. | SZOMBAT
17:00 Év végi hálaadás
JAN. 1. | VASÁRNAP
10:00 Szentmise
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Az Erasmus+ pályázat egy hetes nemzetközi találkozója

Nyelvgyakorlás, környezetvédelem,
közös élmények, nemzetközi barátságok,
együtt tanulás
Olasz, horvát és francia középiskolás diákokat láttak vendégül 
iskolánk tanulói október első hetében.

A fenntartható környezetre 
való nevelés témakörében a 
gyerekek előadásokat tartottak 
a gimnáziumban saját országaik 
élővilágáról, a lakóhelyük kör-
nyékén készülő termékekről, a 
biomimicry-ről és a számítógép 
és okostelefon használatáról. 
Mező István k iál lított 
karikatúrái tették 
izgalmassá a mo-
bilozás témakö-
rét. Városunk 
polgármestere 
finom ebéddel, 
magyaros ven-
dégszeretettel fo-
gadta a nemzetközi 
csapatot az Inkubátor-
házban. Ezután diákjaink 
idegenvezetésével ismerkedtek 
a külföldi vendégek a város lát-
nivalóival.

A délelőtti elméleti munkát 
délután gyakorlati foglalkozá-
sok követték Deteken a Farkas 
család otthonában. Házi joghur-
tot kaptunk, megismerkedtünk 
a sajtkészítés fortélyaival, meg 
is kóstoltuk az elkészült sajto-
kat, modern vajköpülőt láttunk 
dolgozni, kipróbálhattuk a tész-

tagyúrást és -nyújtást és láttuk, 
miből és hogyan készül a túró. 
Megnéztük, hogyan tartják az 
állatokat és megtudtuk, hogy 
lehet önfenntartónak lenni a mai 
világban.

Pályázatunk ko mo lyan fog-
lalkozik a fogyasztói társadalom 

problémái val. Azt szeret-
nénk elérni, hogy Eu-

rópa fiataljai olyan 
gondolkodó fel-
nőttek legyenek, 
akik csak azt ve-
szik meg, amire 
igazán szükség 

van és tudatosan 
kerülik a túlfogyasz-

tást. Hogy megnézzük a 
túlfogyasztás következményeit, 

kedden Karcagra látogattunk az 
Elektronikai Hulladékhasznosí-
tó Kft üzemébe. Ez egy főleg hű-
tőgépeket és tévékészülékek szét-
szerelő cég. Délután a Tisza-tavi 
Ökocentrumban folytattuk a 
közös tanulást. Ezúttal Magyar-
ország növény- és állatvilágával 
ismerkedtünk meg szárazföldön 
és vízen egyaránt.

Szerdán iskolánk fenntartó-
jának városába, Egerbe kirán-

dultunk. Megnéztük, hogy mi, 
magyarok, hogyan óvjuk és 
szépítgetjük az épített környe-
zetünket. Csütörtökön izgalmas 
kulturális programmal indítot-
tuk a napot a gyönyörű Gödöl-
lői Királyi Kastélyban. Délután 
a többszörös fogathajtó világbaj-
nok Lázár testvérek domonyvöl-
gyi lovasparkjának a vendégei 
lehettünk. Őshonos magyar 
házi állatainkat, a magyar lovas 
hagyományokat, gyönyörű ter-
mészeti környezetünket tudtuk 
itt megmutatni diákjainknak és 
külföldi partnereinknek.

Pénteken reggel a gimnázi-
um aulájában Kispálné Jutka 
foltvarró kiállítását nyitottuk 

meg. Ezután a diákok foltvarró 
foglalkozáson vettek részt. Min-
denki dolgozhatott varrógéppel, 
kipróbálhattak különböző var-
rási módokat. Végül az újrahasz-
nosítás jegyében régi anyagokból 
készítettek párnákat. A tanárok 
közben a pályázat adminisztratív 
feladatait is elvégezték. Az utolsó 
közös délutánunkat Lillafüreden 
töltöttük, majd este vetélkedővel 
és búcsúbulival zárult a prog-
ramsorozat.

Már készülünk az utolsó ta-
lálkozóra, amely tavasszal lesz 
az olaszországi Foligno váro-
sában.

Horváthné Szunyog Szilvia
a pályázat koordinátora

Bűvösvölgyi látogatás
Október 17-én látogatást tettek Debrecenbe, a Bűvösvölgy Mediaértés- 
és Oktatás Központba a Szent Márton Iskola 8. A és 9. A osztályos 
tanulói. Az egész napos program keretében kisfilmet készítettek, rá-
dióműsort szerkesztettek, újságot írtak a diákok. A pályázati programot 
Karsai Zsoltné tanárnő szervezte.



Iskola | 7
IX. évfolyam 6. szám | 2022. | december

November 18-án a 10. A és B osztály szervezésében rendeztük meg 
hagyományos gólyabálunkat, melynek egyik legfontosabb pillanata a 7. 
Ny és a 9. B gólyaosztályok avatása, a gólyaeskü letétele volt. A műsor 
utáni tánchoz nélkülözhetetlen szuper zenéket DJ Monostory Csaba 
szolgáltatta, melyet ezúton is köszönünk. Diájaink a büfében többféle 
enni- és innivaló mellett különleges alkoholmentes koktélokkal fris-
síthették fel magukat, a tombolasorsoláson pedig számtalan értékes 
nyereménnyel gazdagodhattak a szerencsések.

Vers- és prózamondó 
emlékverseny
November 10-én, a Szent Már-
ton-napok keretében humán 
munkaközösségünk megtartotta 
a Majoros Imréné Palkovics Matild 
vers- és prózamondó versenyt, mely-
nek célja az irodalmat értő és szere-
tő diákok támogatása, motiválása, 
a tehetséggondozás.

A hagyományokhoz híven az 
5–8. évfolyamosok egy szabadon 
választott műrészlettel, prózai 
szöveggel, a gimnazisták pedig 
egy nyugatos alkotó versével és 
egy szabadon választott költe-
ménnyel készülhettek. Sajnálatos 
módon idén senki sem nevezett 
a környék általános iskoláiból és 
gimnáziumaiból. Saját tanulóink 
viszont lelkesek voltak, különösen 
az 5–6. évfolyamon. A díjazottak 
könyvjutalomban részesültek. 
Három kategóriában a következő 
eredmények születtek: 5-6. évfo-
lyam • I. helyezett: Buga Ákos 5. a 
(felkészítő tanára: Lukács László); 

II. helyezett: Fajkuczius Polett 6. a 
(felkészítő tanára: Komendáné 
Bagi Judit); III. helyezett: Gulyás 
Lilla 6. b (felkészítő tanára: Dudás 
Réka);  különdíjas: Fehér Bence 5. b 
(felkészítő tanára: Lukács László).

7-8. évfolyam • I. helyezett: 
Kiss Zsófia 7. A (felkészítő tanára: 
Karsai Zsoltné) és Varga Léna 7. A 
(felkészítő tanára: Lukács László); 
II. helyezett: Lengyel Simon 7. A 
(felkészítő tanára: Karsai Zsoltné); 
III. helyezett: Majláth Zsófia 7. A 
(felkészítő tanára: Karsai Zsoltné).

Gimnázium • I. helyezett: 
Babusa Tamara 9. A (felkészítő 
tanára: Dudás Réka) és Szarvas 
Viktória 9. A (felkészítő tanára: 
Dudás Réka); II. helyezett: Kévés 
Botond 9. A (felkészítő tanára: 
Dudás Réka); III. helyezett: 
Csollák Zoárd 9. A (felkészítő 
tanára: Dudás Réka)

Az eredményekhez szívből 
gratulálunk!

Szalagavató
A Szent Márton Iskola hagyományaihoz tartozik a december első 
szombatján megrendezett szalagavató.

Az esemény első jele annak, hogy hamarosan elbúcsúzunk isko-
lánktól. Már év elejétől rengeteg időt fordítottunk az előkészületekre. 
Megterveztük az egyenruhát, a meghívót a műsort, a szalagot, amit 
büszkén viselünk kabátjainkon. Az iskolához való tartozást, a tanárok 
és szülők áldozatos munkáját, és a kitűzött célokat jelenti.

Az ünnepély után csak pár hónap választ el minket a ballagástól és 
az érettségitől. Életünk egyik legszebb és legeseménydúsabb időszaka 
vár ránk.

Köszönettel tartozunk azoknak, akik segítettek minket a próbák 
alatt, különösen az osztályfőnököknek és a szülőknek. Mindig öröm-
mel fogunk visszaemlékezni erre a napra.

#Tudtad?
Hungarikumok és nemzeti értékek a számítógépek világában cím-
mel indított kampányt a megyénkben működő Következő Generá-
ció Alapítvány, melynek fő célja a nemzeti értékek megőrzése a jövő 
nemzedék számára.

A mai fiatalokra jellemző az online világot előnyben részesítő élet-
mód. A kampány üzenete az is, hogy megismertesse velük, mi, magya-
rok miként kötődünk az ezt kiszolgáló eszközökhöz és használatukhoz.

Az akció felhívja a figyelmet olyan magyar tudósok és írók jelen-
tőségére is, mint Neumann János, Kazincy Ferenc és Márai Sándor.

Az alapítvány által adományozott kiadványokat november 25-én 
Nyitrainé Jurácsik Antónia, a Szent Márton Katolikus Gimnázium és 
Általános Iskola, valamint Zörgő-Kiss Gabriella, a Szikszói Móricz 
Zsigmond Általános Iskola igazgatói vették át és osztották szét az 
intézmények diákjai között.



8 | Oktatás 
IX. évfolyam 6. szám | 2022. | december

Újra művészeti oktatás Szikszón
Szabó Mónika vagyok, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében lévő Szerencsi 
székhellyel rendelkező Térsé-
gi Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője. Férjemmel 
és 5 éves kislányommal Sze-
rencs városában élünk.

Közel húsz éve vagyok a pe-
dagógus pályán, közben folya-
ma tosan képeztem magam, így 
elmondhatom, hogy eddigi mun-
kámban a kisiskolás gyermekektől 
egészen a középiskolás diákokig 
tanítottam. Tagja, és egyik szak-
mai vezetője vagyok a Szerencsi 
Tankerületi Központ Komplex 
Tehetséggondozó programjának. 
A gyermekek nevelése, a szakmai 
munka színvonalának emelése, az 
innováció rendkívül fontos terü-
let a köznevelés tekintetében.

Az elmúlt években, szakmai 
munkásságom során mindig 
fi gyelemmel kísértem a Nem-
zeti Pedagógus Kar működését, 
munkáját. Tanárként, intézmény-
vezető-helyettesként, most pedig 
in tézményvezetőként kiemelt 
szerepet játszik munkám során 
a pedagógushivatás szakmai erő-
sítése, érdekképviselete. Konzul-
tációk, egyeztetések segítségével 
szeretném megtalálni, azokat a 
szakmájuk iránt elkötelezett pe-
dagógusokat, művésztanárokat, 
akik hasonlóan gondolkodnak 
és szívesen mondják el ötletei-
ket, elképzeléseiket, javaslataikat. 
2021-es választásokon bizalmat 
el nyerve országos elnökségi tag 
lettem. Hiszek a lelkiismeretes 
csapatmunkában, hiszen a jövő 
generációját mi építjük. Re-
mélem, a Nemzeti Pedagógus 
Karban betöltött tisztségemmel 
hozzá tudok járulni pedagógus 
kollégáim sikeres munkájához.

Engedjék meg, hogy röviden 
bemutassam a Szerencsi 
Tankerületi Központ 
fenntartásában működő 
művészeti iskolát

A Térségi Alapfokú Művészet 
Iskola 2021 szeptemberében ala-
kult meg, célja, hogy elősegítse a 

művészetoktatás iránt érdeklődő, 
magában tehetséget érző gyerme-
kek magas színvonalú művészeti 
képzését, lehetőséget nyújtva a 
különböző művészeti ágak elsa-
játítására. A művészetoktatás az 
alábbi tanszakokon működik: 
zeneművészet, táncművészet, 
képzőművészet, szín- és bábmű-
vészet.

Kezdetben négy telephelyen 
(Tokaj, Tállya, Bekecs, Encs) in-
dult a képzés 306 fővel, később ez 
kilenc telephelyre és 671 tanulóra 
bővült (Szikszó, Taktaharkány, 
Mezőzombor, Rátka, Halmaj), 
így a 2022/2023-as tanévet már 
748 több tanszakos diákkal kezd-
tük meg nem kis örömünkre. 
Úgy érzem, hogy ezzel bebizo-
nyosodott az intézmény létjogo-
sultsága és a művészeti képzés 
iránti igény.

Nagy örömmel tölt el, hogy dr. 
Koncz Zsófia képviselő asszony 
kezdeményezésével beindulha-
tott Szikszó város életében is a 

művészetoktatás. Számára is na-
gyon fontos a tehetséges fiatalok 
képzése a kulturális élet magas 
szinten való művelése. Sváb An-
tal polgármester úrral folytatott 
egyeztetések alkalmával örömmel 
tapasztaltuk, hogy mindenki na-
gyon örül annak, hogy a város-
ban újjáéled a művészeti képzés. 
Segítségével és támogatásával 
jöhetett létre a település mindkét 
iskolájában az új telephelyünk. 
Az intézményvezetőkkel történő 
egyezetetéseket követően indul-
hatott be 2022 szeptemberében 
a művészetoktatás az alapfokú 
és a középfokú intézményekben 
egyaránt. A Térségi Alapfokú 
Művészeti Iskola égisze alatt az 
alábbi tanszakokon szerezhet-
nek alapfokú művészeti jártas-
ságot a tanulók: zeneművészeti, 
képzőművészeti, táncművésze-
ti, illetve szín-és bábművészeti 
tanszak. A növedékek létszáma a 
mai napig emelkedő tendenciát 
mutat, ami nagy örömmel tölt el.

A városban az alábbi növen-
déklétszámokkal rendelkezünk: 
Szent Márton Katolikus Gimnázi-
um és Általános Iskola telephelyen 
zeneművészeti tanszakon 38 fő, 
képzőművészeti tanszakon 50 fő, 
táncművészeti tanszakon 21 fő 
vesz részt a képzésben. A Szikszói 
Móricz Zsigmond Általános Isko-
la telephelyen képzőművészeti 
tanszakon 22 fő, táncművészeti 
tanszakon 31 fő, szín- és bábmű-
vészeti tanszakon 21 fő vesz rész 
a képzésben. A szikszói telephe-
lyeken összesen 183 fővel bővült 
az iskola létszáma, ez valóban azt 
mutatja, hogy van igény a telepü-
lésen a művészeti oktatásra.

Intézményvezetőként és peda-
gógusként a tehetséggondozást, 
a művészeti képzést kiemelt fel-
adatnak tekintem. Véleményem 
szerint személyre szóló odafigye-
léssel lehetőséget tudunk bizto-
sítani a gyermekeknek az egyéni 
fejlődésre, tehetségük kibonta-
koztatására.

Sokrétű pedagógiai, módszer-
tani tevékenységgel szeretnénk 
segíteni a tanítványok előreha-
ladását. A művészetoktatásban 
kiemelt priortást jelent a meg-
szerettetés mellett a növendékek 
személyiségének fejlesztése, az 
egyéni bánásmód érvényesítése, 
a differenciált nevelés-oktatásra 
irányuló tevékenység. Fontosnak 
tartom az új pedagógiai eljáráso-
kat, a kompetenciaalapú oktatást, 
a kooperatív technikákat, a pro-
jektmódszert, az IKT eszközök 
alkalmazását. A pedagógusokkal 
együttműködő, közös értékeket 
őrző, családias légkörű, minden 
gyermekre egyaránt odafigyelő 
közösségformálást. Most ennek 
a nemes feladatnak szentelem a 
munkám és kollégáimat is erre 
buzdítom. Végül, de nem utolsó 
sorban szeretném megköszönni 
a képviselő asszony segítségét, a 
tankerületi igazgató úr szakmai 
támogatását, az általános iskolák 
vezetőinek együttműködő mun-
káját! A diákoknak pedig nagyon 
jó, lelkiismeretes, kitartó örömök-
ben gazdag tartalmas tanévet kí-
vánok!

Szabó Mónika
intézményvezető

van igény a településen
a művészeti oktatásra.
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 Az oldalt összeállította: SZVÖ – Dr.PI

A Kormány két Mikulás-napi döntése
Szikszó iparterület-fejlesztését segíti
A városunk Déli Iparterületé-
nek fejlesztési feltételeit, befek-
tetői vonzerejét növelő, a me-
nedzselésének megkönnyítését 
szolgáló 1602/2022. (XII. 6.) Kor-
mányhatározat a Szikszó város 
külterületén fekvő földrészletek 
beruházási célterületté nyilvá-
nításáról szól. Ez a „besorolás” 
megkönnyíti a beruházásokhoz 
szükséges területkialakítások 
ügyintézését. Hiánya többször 

akadályozta már az érdeklődő 
nemzetközi befektetőkkel való 
gyorsabb megállapodást.

A Kormány másik, 495/2022. 
(XII. 6.) Korm. rendelete, mely a 
déli iparterületünk gazdaságfej-
lesztési célú és munkahelyteremtő 
beruházásokkal összefüggő köz-
igazgatási hatósági ügyek nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szól, s további szabályozási, ha-

tósági ügyintézési kedvezményt, 
könnyítést biztosít számunkra.

Így biztosabbá vált például az 
osztrák tulajdonosi érdekeltségű 
Hagleitner Hygiene Magyaror-
szág Kft.-vel, az ipari parkban 
egy impozáns logisztikai központ 
építésére kötött előszerződésünk 
jövő év első hónapjaiban kezdődő 
realizálása, s felgyorsulhat a to-
vábbi, mintegy féltucat előzetes 
befektetői tárgyalás is.

Koncepció, stratégia, Településrendezési Terv
Szikszó képviselő-testülete 
október 27-i ülésén elfogadta a 
város következő 10-15 évének 
fejlődését meghatározó terveit, 
a Településfejlesztési Koncep-

cióját, az Integrált Településfej-
lesztési Stratégiáját (ITS) és a 
településrendezési eszközeit: a 
Településszerkezeti Tervet, a He-
lyi Építési Szabályzatot és a Szabá-

lyozási Tervet. Ezzel lezárult egy 
több mint egyéves várostervezői 
munka. A dokumentumok a hon-
lapunk „stratégiák, koncepciók” 
menüpontjában elérhetőek. A 

jövő „célzott” fejlesztési szándé-
kait, súlypontjait és az arra kidol-
gozott közel száz projektet, prog-
ramot a célrendszer és a kijelölt 
akcióterületek foglalják keretbe.

Kiemelt stratégiai cél
MEGTARTÓ, NÖVEKVŐ VÁROS

Szikszó lakónépességének növelése

Átfogó alapcél 
SZIKSZÓN ÉLŐK „KISVÁROSI JÓLÉTE”

„jó lakóhelyet csinálni”
közösségi, politikai, gazdasági, kulturális és környezeti dimenzióban

Stratégiai cél No. 1.
PROSPERÁLÓ 

VÁROS
a helyi gazdasági, vállalkozási 

irányok fejlesztése, 
turizmusfejlesztés

Stratégiai cél No. 3.
IDENTITÁS, 
KÖTŐDÉS, 

MÁRKAÉPÍTÉS
demokratikus, participatív, 

a közösségekre építő 
városirányítás

Stratégiai cél No. 2. 
MŰKÖDŐ, 

HASZNÁLHATÓ 
VÁROS

új városfunkciók, 
infrastrukturális,  városképi, 

zöldterületi fejlesztések 

Stratégiai cél No. 4.
EGYÜTTMŰKÖDŐ 

VÁROS 
Hazai és nemzetközi 

kooperációkra is épülő új városi 
szerepvállalás

SZIKSZÓ VÁROS KIJELÖLT 
AKCIÓTERÜLETEI

A 2022-27-ES IDŐSZAKBAN

•  Belvárosi akcióterület •  Pincefalu akcióterület 

•  Szociális célú rehabilitáció •  Déli városrész akcióterület•  akcióterülete

•  Keleti városrész – kreatív park •  Hernád parti térség akcióterület
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Mikulás Lak
December 1–6. A Magyar-hegyi Borok Házában több mint 700 
gyermek kapta meg mikuláscsomagját a 6 napon keresztül tartott 
Mikuláslak-birodalomban. Az élő mesehősök történetével színesí-
tett programsorozatra előzetes bejelentkezéssel jöhettek egyénileg, 
illetve csoportosan a gyerekek, akik először a Krampusszal és a Ma-
nókkal, majd a Mikulással, később pedig Siddel, Shrekkel, Fionával 

és Mézivel is találkozhattak. A közös fotózkodások után a gyerekeket 
egy forró teával, a szülőket pedig egy pohár forralt borral kínáltuk 
meg, majd a benti helyiségünkben kézműves-foglalkozáson vehettek 
részt, ahol közösen mézeskalácsot díszíthettek és ajtókopogtatót 
készíthettek.

Ünnepi megemlékezés és 
hagyományőrző „Turulfutás”
Október 23. Hagyományosan négy település – Onga, 
Arnót, Felsőzsolca és Szikszó – együtt emlékezett 
meg az 1956-os forradalom és szabadságharc esemé-
nyeiről a Turul emlékműnél. Az ünnep tiszteletére 
megrendezett hagyományőrző „Turulfutás” sem ma-
radt el , városunk lelkes résztvevői az Angel Station 
benzinkút elől rajtoltak el délelőtt 11 órakor. Az 1956 
-os forradalom és szabadságharc hőseinek ünnepi 
megemlékezésére ezt követően, 12 órától került sor 
a Turul emlékműnél.

December 18.
(vasárnap)
Inkubátorház

16.00 KARÁCSONYI

       KONCERT
• Vadméz Római Katolikus Kórus

• Református Énekkar

• Hajnalcsillag Gyermekkórus

December 17. (szombat) Főtér

15.00–19.00
       ADVENTI VÁSÁR

16.00 IV. ADVENTI
       GYERTYAGYÚJTÁS
Közreműködik:

Vadméz Római Katolikus Kórus,

Hajnalcsillag Gyermekkórus
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December 18.
(vasárnap)
Inkubátorház

16.00 KARÁCSONYI

       KONCERT
• Vadméz Római Katolikus Kórus

• Református Énekkar

• Hajnalcsillag Gyermekkórus

December 17. (szombat) Főtér

15.00–19.00
       ADVENTI VÁSÁR

16.00 IV. ADVENTI
       GYERTYAGYÚJTÁS
Közreműködik:

Vadméz Római Katolikus Kórus,

Hajnalcsillag Gyermekkórus

Sakkverseny
November 26-án délelőtt a közösségi házban 
találkoztak a SZIA Szikszó-közösségek, hogy 
egy baráti, közösségépítő sakkversenyen ve-
gyenek részt. A végén a Belvárosi Összefogás 
csapata lett az első, de nem ez volt a lényeg, 
hanem a jókedv és a baráti közösség. És a 
végén mindenki egyforma ajándékot kapott. 
Köszönet azoknak, akik eljöttek!

(MI)

Józsa Sándor, az Oroszlánszív Küzdősport Egyesület vezetője számolt be az közelmúlt 
versenyeiről.

Október 8. Muaythai Magyar Bajnokságon vettünk részt. 8 versenyzővel. Eredményeink: 6 
ezüst érem: Makkai Márton, Héthársi Ábel, Zádeczki Levente, Bártfai Mira, Hidi Bíborka, Szanyi 
Márton. 1 bronzérem: Hétharsi Ákos. 1 edzőmérkőzés: Rubi Réka

November 19. X. Spartan Muaythai Kupa. 7 versenyzővel vettünk részt. Eredményeink: 
2 aranyérem: Rubi Réka, Szanyi Márton. 3 ezüstérem: Héthársi Ábel, Hidi Bíborka, Nemcsók 
Jázmin. 2 bronzérem: Héthársi Ákos, Tallay Balázs.

Még nincs vége az évnek, újabb versenyre készülünk, a hét minden napján edzünk és sze-
retettel várunk mindekit, aki Szikszón szeretne megismerkedni a thai-boxszal.

Ritmikus
sportgimnasztika
Áprilisi számunkban már beszámoltunk 
róla, hogy két szikszói kislány, Gáll Dorottya 
és Varga Boglárka szép eredményeket ért el a 
ritmikus sportgimnasztika sportágban. Nos, 
azóta tovább gyarapították éremgyűjtemé-
nyüket. Gratulálunk a két kislánynak!

Gáll Dorottya – Jász kupa: 2. hely. Újbu-
da-kupa: szabadgyakorlattal 1. hely, kari-
kagyakorlattal 1. hely, összetettben: 1. hely. 
Jégvarázs kupa: szabadgyakorlattal 1. hely, 
karikagyakorlattal 1. hely.

Varga Boglárka – Hegyvidéki kupa: 1. hely. 
Újbuda-kupa: 2. hely. Jégvarázs kupa: 1.hely.

Ki nyeri a focivébét?
Tippelésre kértük olvasóinkat, hogy ki nyeri a je-
lenleg zajló futball-világbajnokságot?  Mire a SzikSzó 
újság megjelenik, már tudni fogjuk, de a tippelés még 
november végén történt. Íme a válaszok:  
Sváb Antal: Brazília • Berindza Gábor: Németország 
• Kertész Tamás: Belgium • Lekner Balázs: Argentína 
• Vigóczki Viktor: Portugália • Lengyel József: Dá-
nia • Ráskiné Nagy Éva: Németország • Marjai Pál: 
Spanyolország • Czimbalmos Péter: Franciaország • 
Molnár Dávid: Brazília • Nánási Jácint: Argentína • 
Marincsák Bertalan: Brazília • Marincsák Milán: Bra-
zília • Vaszil Norbert: Brazília • Veréb Virág: Brazília

Karate
Takács Laura Dalma a szikszói Szent Már-
ton Gimnázium és Általános Iskola tanulója 
hat hónapja versenyez a karate sportágban, 
és már szép eredményekkel büszkélkedhet. 
Legutóbb a Karcagon megrendezett „Nagy-
kun Kupa” elnevezésű országos versenyen, a 
60 kg-os kategóriában szerzett ezüstérmet.

Oroszlánszív




