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Megalakult az Új 
képviselő testület

Október 24-én ünnepélyes 
testületi ülés keretében a 
megválasztott képviselők 
letették az esküt és átvették 
megbízó levelüket.
Első napirendi pontként 
hangzott el a Választási 
Bizottság tájékoztatója az 
önkormányzati választásról. 
K o ó s  J á n o s n é  H e l y i 
Választási Bizottság Elnöke 
ismertette, hogy a 2019. évi 
önkormányzati választás 
eredményesen befejeződött. 
A Helyi Választási Bizottság 
elnökeként tájékoztatta a 

Képviselő-testületet a választás közben történtekről és a 
választás eredményéről. 
A választási bizottság a választópolgárok független, 
kizárólag a törvénynek alárendelt szerve, amelyeknek 
elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a 
választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, 
a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás 
törvény rendjének helyreállítása. A választás napján 
rendkívüli esemény nem történt, rendzavarás nem volt. A 
választói névjegyzékben 1684 választópolgár szerepelt, 
melyből 855 fő adta le voksát, picivel több, mint 50%. A 
szavazás befejeztével sor került az urnák felbontására, a 
szavazólapok ellenőrzésére, szétválogatására és a 
szavazatok megszámlálására.  A szavazatok megoszlása a 
következőképpen alakult a polgármester-választás 
tekintetében: 
MIHÁLY ZSOLT Független jelölt     68  8,14% 
DOMÁN ZOLTÁN Független jelölt    330  39,52% 
VINCZE JÓZSEF Független jelölt     99  11,86% 
BÓTA JÓZSEF SÁNDOR 
   FIDESZ KDNP   338  40,48%  
A képviselőválasztás eredménye az urnában levő 
szavazatok alapján:
 LÁSZLÓ JÓZSEF Független jelölt  224  26,63% 
 BODA SÁNDOR LÁSZLÓ F. jelölt  415  49,35%  
 BODA ISTVÁNNÉ Független jelölt  117  13,91% 
 VINCZE JÓZSEF Független jelölt  195  23,19% 
 BARNÁNÉ ÚRI KATALIN   F. jelölt  476  56,60%  
 URBÁN PÁL  Független jelölt  142  16,88% 
 KOVÁCS HENRIK Független jelölt  245  29,13% 
 TÓTH BARNABÁS Független jelölt  187  22,24% 
 KOTÁN ZOLTÁN Független jelölt  154  18,31% 
 ZELEI RAJMUND Független jelölt  524  62,31%  
MAHNERNÉ TASI VERONIKA 
   Független jelölt 136  16,17% 
 RENGE ZSOLT Független jelölt  374  44,47%  

 BOGNÁR  LAJOSNÉ Független jelölt  211  25,09% 
 KERTINÉ GOÓR ÁGNES F. jelölt  97  11,53% 
MÁRKUS JÁNOS ANDRÁS 
   FIDESZ -KDNP 316  37,57%  
 VINCZE LÁSZLÓ Független jelölt  283  33,65%  
 CSEH ZOLTÁN Független jelölt  105  12,49% 
A választás eredményeképpen mandátumot kaptak a 
következő jelöltek:
Polgármester: Bóta József Sándor   
Képviselők:
Zelei Rajmund József, Barnáné Úri Katalin, Boda 
Sándor László, Renge Zsolt Ferenc, Márkus János 
András, Vincze László
A beszámolót követően a polgármester és a képviselők 
letették az esküt, ezzel a Képviselő-testület megalakultnak 
tekinthető, majd Koós Jánosné HVB elnök átadta az Eskü-
okmányokat és a megbízóleveleket. 
Második napirendi pontként a régi/új polgármester 
ismretette programját a 2019 - 2024-es önkormányzati 
ciklusra. Az ott elhangzottakat változtatás nélkül tesszük 
közzé:

„Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt 
embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek”

(gróf Széchenyi István)

Tisztelt Képviselő Társaim, Tisztelt Jegyzőnő, 
Külsőtagok, Önkormányzati Tisztviselők!
A szihalmiak a munkánk folytatására, a fejlődésre 
szavaztak, mivel a szavazók 41 %-os arányban személyem 
mellett tették le a voksukat. A rám szavazóknak köszönöm 
a bizalmat, az ellentábort pedig meghívom ismételten öt 
évre egy alkotó együttműködésre! Az irányomban tett 
bizalom arra sarkal, hogy minden szakmai tudásommal, 
tekintélyemmel, tapasztalatommal, kapcsolati tőkémmel a 
falu felvirágoztatásáért tevékenykedjek a továbbiakban is 
képviselő társaimmal és minden jó szándékú, a 
faluközösségért tenni akaró szihalmival együtt. 



Azon leszek továbbra is, hogy a szihalmi emberek számára 
a szűkebb régiónkban munkahelyet, a gyermekeink 
számára pedig a felhőtlen gyermekkorhoz szükséges 
infras t rukturál is  szakmai  és  a  fe j lődésükhöz 
nélkülözhetetlen személyi feltételeket biztosítsunk, 
valamint az idős társainknak a nyugodt, békés, szeretetteljes 
környezetet továbbra is megtartsuk, és az önmaguk 
ellátásához mindig kapjanak szakszerű segítséget. Nem 
győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ehhez kell egymás iránt 
bizalommal lennünk, meglátni a jót a szomszédunkban, az 
utcabéliekben, a faluban lakóknál és bizalommal lenni az 
Önkormányzat tisztviselői és közalkalmazottai irányában 
is! Javaslataik ötleteik, észrevételeik jussanak el mindig 
hozzánk, mert segíteni és jó megoldást találni csak akkor 
lehet. Az igaz, tisztaszívű emberekkel hegyet lehet 
mozgatni! A lelki nyomorban szenvedő, beteg emberek élik 
ki magukat és hajlamosak a facebookon üzengetni, 
gáncsoskodni, a falu rossz hírét és gyűlöletet kelteni hamis 
hírekkel és állításokkal. 
Egységben az erő! Ne feledjük soha, hogy csak együtt lehet 
még jobb eredményeket elérni, mert a széthúzás átok 
minden közösség életében, és esélytelenné silányítja a 
legjobb elképzeléseket is! Ezért kell összefogni és ezért 
hívjuk sorainkba a kételkedőket, várjuk az ellentábor 
minden tagját a közösségi élet minden eseményére, ami 
tisztánlátást, megértést és együttgondolkodást eredményez. 
A választási programomban részletesen tájékoztattam 
polgártársaimat az elmúlt négy év eredményeiről és a 
következő ciklus feladatairól, de had idézzem ennek 
leglényegesebb elemeit:  Az elmúlt 5 év fejlesztései tovább 
javították a falu élhetőségét. A civil szervezetek aktivitása, - 
a szihalmiak jó hírének eljutása a megye határán túlra is, - 
mind azt bizonyítja, hogy egy sikertörténet indult el a falu 
életében, s ez fog folytatódni a következő öt évben is. 
Sok beruházást megvalósítottunk pályázatokból saját 
f o r r á s s a l  k i e g é s z í t v e  m i n d a m e l l e t t ,  h o g y 
Önkormányzatunk nem adósodott el, hitelt nem kellett 
felvennünk. Az Önkormányzat vagyona tovább 
gyarapodott az elmúlt öt évben, s remélem ez a folyamat a 
következő öt évben is így lesz!
De nézzünk a jövőbe! A polgármesternek hármas alapelvet 
kell érvényesíteni:  - jó vezetés, -működőképesség 
megtartása, - fejlesztés minden területen.
A szakszerű irányítás, a vezetés feltétele személyemben 
adott, hiszen 45 éves vezetési tapasztalattal és többek között 
közigazgatási szakközgazdász diplomával is rendelkezem. 
A működőképesség megtartása a feladat-finanszírozással és 
bevételi forrásaink növelésével valósulhat meg továbbra is. 
Törekedni kell az adótartozások behajtására még akkor is, 
ha ezt a behajtási költségek meghaladják, mert ezzel 
tiszteljük meg a jogkövető tisztes adózóinkat! A fejlesztés 
területén az országgyűlési képviselőnkkel és a megyei 
önkormányzattal együttműködve tudunk eredményesek, 
lenni. Továbbra is érvényes és aktuális országgyűlési 
képviselőnk Nyitrai Zsolt üzenete, amiben megerősítette, 
hogy számára továbbra is fontos Szihalom fejlődése és 
támogatásáról biztosított minket!
„Arról döntünk, hogy milyen irányban megy tovább 
Szihalom. Az elkövetkezendő újabb öt évre szóló 
polgármesteri mandátummal egy hétéves uniós fejlesztési 

ciklus befejező két évéhez érkeztünk, és Szihalom pillanatai 
drágák, s most a még lehetséges fejlesztési források 
idevonzása és a beadott pályázatok elnyerése a tét.”
Az eddig megvalósult pályázataink sora bizonyítja, hogy jó 
úton járunk. Az elnyert és befejezett fejlesztésekről 
folyamatosan beszámoltunk a SzihalMiújság-ban. Az 
elkövetkezendő években szeretném, ha megvalósulna:
 Kistermelői piac kialakítása,
 Idősek bentlakásos otthona a falun belül, vagy esetleg a 

Zsóry üdülőterületünkön,
 Ipari park területének kialakítása a falu rendezési 

tervében, s ezzel kisebb-nagyobb vállalkozások 
idevonzása,

 Óvoda bővítése, bölcsőde kivitelezése,
 Járdák felújítása,
 Műemléki és műemlék jellegű épületeink, közterületi 

értékeink felújítása (pl. Földvár, köztéri szobrok, 
emlékművek, stb.) természetvédelmi területek 
kialakítása, stb.

 Szolgálati lakás kialakítása,
 2020 végére minden utunk aszfaltos lesz.
Ezek már részben vagy teljes egészében elfogadott 
projektek! Természetesen a hét éves uniós fejlesztési ciklus 
még hátralévő részében sok potenciális lehetőség rejlik 
magában Szihalom számára. Továbbra is fő feladatunk az 
elkövetkezendő ciklusban, a munkahelyteremtés, a 
gazdasági élet fellendítése, az intézményi rendszer, a civil 
szervezetek tevékenységének támogatása, a családok, a 
rászorulók megsegítése, az idősek testi- lelki gondozása!
A Képviselő Testület tagjaira is sokkal több feladatot 
osztunk és elvárjuk tőlük a következőket:
1. Minden képviselő a legjobb tudása szerint segíti és 
kötelező jelleggel részt vesz minden önkormányzati 
rendezvényen az előkészületektől a befejezésig. Segítséget 
nyújt a CIVIL szervezetek működéséhez és munkájához.
2. A települést kerületekre osztjuk, ahol a képviselő 
rendszeres (legalább havi egy alkalommal) bejárást és 
fórumot tart. A lakosok észrevételeit, javaslatait, kéréseit a 
testületi ülésen előterjeszti, intézkedési tervet javasol, - 
egyben felügyeli annak végrehajtását.
3.Minden képviselő köteles részt venni az általa képviselt 
bizottság munkájában, félévente legalább ülést tartani, arról 
jegyzőkönyvet készíteni. Amennyiben ez nem teljesül, - az 
ülésről távol marad,- 1 havi tiszteletdíját elveszíti.
4. A testületi ülések egy évre előre tervezettek, ezért azokról 
távol maradni csak rendkívül indokolt esetben lehetséges. 
Az ülésen való kötelező részvételét munkahelyi 
elfoglaltságra hivatkozva nem mentheti ki, munkáltatójával 
egyeztetve szabadsága/munkaidő átrendezéssel oldja meg.
5. A képviselő a zárt ülésen elhangzottakról és szavazásról 
senkinek (még saját családtagjainak sem) nem beszélhet. 
Amennyiben a titoktartási kötelezettségét megszegi, 
bizalomvesztés címén fegyelmi eljárást kezdeményezhet a 
testület.
6. Nemzeti ünnepeinken minden képviselőnek meg kell 
jelenni, s közreműködésével az ünnep hazafias jellegét 
demonstrálni.
7. A testületi határozatokat magára nézve elfogadni köteles, 
és ezzel ellentétes véleményt nem képviselhet kifelé.
8. Minden közösséget érintő ügyet, észrevételt, eseményt, 



problémát jelez a polgármester felé, hogy a szükséges 
intézkedést megtehesse/megtehessék. 
9. A képviselő őszinte, tiszta, korrekt és példamutató 
magatartást tanúsít, és képviselőhöz méltó életet él.
10. Minden erejével és megnyilvánulásával SZIHALOM jó 
hírét kelti és megtesz minden tőle telhetőt a rágalmazók, a 
falu rossz hírének terjesztőivel szemben.
A falu érdekeinek szolgálatában kell tenni és cselekedni 
minden képviselőnek egy szebb, élhetőbb faluközösségért, 
minden szihalmi társunk jövőbeli boldogulásáért! 
Mindezen feladatot vállalva kell együttdolgoznunk és 
cselekednünk egy nagy cél érdekében, hogy elmondhassuk 
majd: „Szihalom lett a kistérség legfejlettebb települése! 
Szihalmon élni jó és érdemes! Ehhez kérem, Képviselő 
Társaim támogatását és a lakosság együttműködését!
Tisztelet tel  ajánlom programomat  szülőfalum 
boldogulásáért, és kérem a JÓISTEN áldását munkánkhoz! 
Szihalom, 2019. október 24.

Bóta József Sándor polgármester”

Ezután megkezdte munkáját az Önkormányzat újonnan 
megválasztott Képviselő-testülete.
Ti tkos  szavazássa l  kerü l t  megválasz tás ra  az 
alpolgármester, Renge Zsolt Ferenc személyében , aki 
ebben a tisztségében is letette az esküt. Ezt követően  
megalakultak a bizottságok, 
Ügyrendi bizottság: elnöke Zelei Rajmund József; tagjai: 
Márkus János András, Vincze László.
Pénzügyi bizottság:, elnöke Boda Sándor László; tagjai: 
Barnáné Úri Katalin, Vincze László, Zelei Rajmund József, 
valamint Koós Jánosné külsős tag. 
Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság: melynek elnöke 
Márkus János András; tagjai: Barnáné Úri Katalin, 
Vincze László, Zelei Rajmund József, valamint Józsáné 
Debreceni Edit külsős tag. 
A következő napirendi pontban Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
alapján kerültek meghatározásra a polgármester, 
alpolgármester, a képviselők és a külső tagok illetményei, 
valamint költségtérítése. Mivel az önkormányzati törvény 
pontosan tartalmazza a polgármester illetményének 
mértékét, így a képviselőtestület erről nem dönthetett, 
pusztán határozatában deklarálta azt. Ezt követően az 
úgynevezett „Egyebek” napirendi pont már az „igazi 
képviselői munka” szellemében folyt. Megtárgyalták 
többek között Szihalom, Mezőszemere, Egerfarmos 
községek fogorvosi feladatainak ellátásában bekövetkező 
változást, megoldási javaslatokat dolgoztak ki. 
Döntöttek a Magyar Falu Program „szolgálati lakás” című 
pályázat benyújtásával kapcsolatos teendőkről, majd 
elfogadásra került az Árajánlat a belterületi utak 
felújítására. Felhatalmazást kapott polgármester úr a 
tárgyalások lefolytatására a Zsóry Ostoros utcán található 
önkormányzati tulajdonú ingatlan adás-vételére 
vonatkozóan.
Bóta József Sándor, bevált gyakorlatként javasolja a falu 
területekre történő felosztását a képviselő társak között, 
melyet az alábbiak szerint fogadtak el:
Szihalom képviselői kerületei:
I. körzet: képviseli Vincze László képviselő:
Liget út / Liget köz /Rózsa út / Szabadság út / Diófa út / 

Vasút út / Szemerei út 01 – 25. és 34 -66. / és az állomás 
környéke.
II. körzet: képviseli Márkus János András képviselő
Szemerei út 2 -32. /Hunyadi út 129 – 161. és 144 – 146/ 
Hunyadi úti park/ Széchenyi út / Gárdonyi út / Bartók Béla 
út 476/1. hrsz.
III. körzet: képviseli Boda Sándor László képviselő
Bartók Béla út /Jókai út / Arany János út / Kölcsey út/ Bem 
apó út / Damjanich út / Tárkányi út /  Dobó Katica út / 
Hunyadi út 73 – 127. és  80 – 142.
IV. körzet: képviseli Barnáné Úri Katalin képviselő
Bocskai út / Mikszáth út / Bercsényi út / Petőfi Sándor út / 
Rákóczi út 39 – 93. és 68 – 126. /  Árpád út /  Temető út.
V. körzet: képviseli Zelei Rajmund József képviselő
Hunyadi út 1 .71. és 2 – 78. / Kossuth út  53 – 87. és 76 – 
120. / Templom köz
/ Rákóczi út  1 – 37. és 2 – 66. /Deák Ferenc út. 
 VI. körzet: képviseli Renge Zsolt Ferenc alpolgármester
Kossuth út 1 – 51. és 2 – 74. / Móricz Zsigmond út /József 
Attila út/  Ady Endre út /Vörösmarty út / Cigány tó.
VII. körzet: Zsóry üdülőterület, képviseli a testület 
minden tagja alkalmi bejárásokkal.

Végezetül elfogadták 9/2019. (X.25) önkormányzati 
rendeletet a szociális célú tüzelőanyag 2019. évi 
támogatásról!
Újságolvasóink nevében Szihalom érdekében végzett 
munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Szociális célú tüzelőanyag 
2019. évi támogatása

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a szociális célú tüzelőanyag 2019. évi 
támogatásáról szóló 9/2019. (X.25.) önkormányzati 
rendeletét. 
Eszerint az Önkormányzat legfeljebb 6 q barnakőszenet 
biztosít Szihalmon lakcímmel rendelkező és itt élő 
rászoruló személyek részére.
 Rászorulónak tekintendő elsősorban
 aki időskorúak járadékára jogosult, vagy 
 aktív korúak ellátására jogosult, vagy
 települési támogatásra jogosult, vagy 
 hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 

nevelő család.
Fentieken kívül támogatást kaphat az a rászoruló, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130%-át (37.050,- Ft-ot), egyedül élő 
esetében a 190%-át (54.150,- Ft- ot)

A támogatást 2019. december 6-ig lehet kérelmezni 
formanyomtatvány kitöltésével a Füzesabonyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szihalmi Kirendeltségén. A 
támogatásról a Képviselő-testület legkésőbb a 2019. 
decemberi ülésén dönt.

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
kirendeltség-vezető



Ökormányzat felhívása

Tisztelt  Szihalmi Lakosok! Szihalom Községi 
Önkormányzat az előző évekhez hasonló formában  

2019. 12. 11-én szerdán 17 órától 
Közmekhallgatást tart,

 ezt követően a képviselőtestület tagjai 
fogadóórát tartanak 
a Művelődési Házban, 

ahová minden szihalmi lakost szeretettel várnak. 
Tanácskozzunk együtt a problémákról,
közösség dolgairól, megoldandó
 feladatokról!

Emlékeztünk '56-os 
forradalom hőseire

A  M ű v e l ő d é s i  H á z b a n 
Kedvesné Újvári Anita tanárnő, 
a  h e t e d i k e s  o s z t á l y á v a l 
irodalmi összeállítást mutattak 
b e  „ G l o r i a  V i c t i s ! 
Emlékezzetek az elesettekre” 
címmel. Ezt követően az 56-os 

események megértését segítő rövid dokumentum 
film került bemutatására, majd mindannyian 
felvonultunk a Hősök terére, ahol megkoszorúztuk a 

kegyelet jeléül állított 
Büszkeségpontot. A 
g y e r e k e k  s a j á t 
k é s z í t é s ű  l y u k a s 
zászlókkal mutatták 
ki t iszteletüket . A 
Szihalmi Fúvósok 
közreműködésével 
szép megemlékezése 
volt ez az ünnepnek.

Ábrahámné Fodor 
Anita



Szelfiverseny
A fiatalok kreativitására számítva Szelfiversenyt 
hirdettünk az interneten, az „Ifjúságsegítő Szihalom” 
facebook oldalán, ahová üzenetben vártuk a játékos kedvű 
fiataloktól a szelfiket (önfotókat). A játék egyik lényege az 
lett volna, hogy megismertetessük a fiatalokkal az igazi 
szelfi készítés lényegét, de sajnos nem mindenki érzett 
erre rá. Az értékelés szempontja volt, hogy  minél több 
tetszésnyilvánítás érkezzen a képekre.A legtöbb 
szavazatot kapott 3 kép díjazásban részesült. A játék 15 
napig tartott, ezalatt az idő alatt lehetett gyűjteni a 
szavazatokat (like-okat) a képekre. Értékes ajándékok 
kerültek átadásra az október 23-i ünnepség alkalmával a 
Művelődési házban. A témához kapcsolódó ajándékok 
találtak gazdára. Az 1. helyezett Bíró Fanni lett, Ő egy 
okosórát vihetett haza, a második helyen Csufor Norina 
végzett egy állványos szelfibotot nyert, a harmadik 

helyezett pedig Markóci Virág lett. Szívből gratulálunk 
nekik! 

Hamu Renáta, ifjúsági referens
Ábrahámné Fodor Anita, közösségszervező

Korszerüsödnek útjaink

A munkagépek megjelenésekor többségében örömmel 
vették tudomásul az ott lakók, hogy megkezdődtek az 
útfelújítási munkálatok a Gárdonyi-, Vasút-, Diófa- és 
Szabadság úton. 
A pá lyáza tban  meg je lö l t  pa r amé te r ekke l  é s 
technológiával rövid idő alatt el is készült! Valóban nem 
olyan széles, mint a Hunyadi út, de nem is közlekednek 
rajta olyan sokan. 
Az ott lakók nevében köszönjük, s örömmel vettük 
birtokba az új utat, s eltűrjük a kisebb kellemetlenséget, 
ha szükség esetén félre kell húzódnunk, elengedve a 
társunkat!
Reméljük, hogy a többi felújításra váró utcabeliek is 
rövidesen hasonló utaknak örülhetnek! Polgármester úr 

programbeszédében ígéretet tett arra, hogy 2020 végére 
minden szihalmi út aszfaltos lesz!

- JDE -

FELHÍVÁS
„SZIHALOM A MI FALUNK”

„Rend a lelke mindennek”
„Szomszéd kertje mindig 

zöldebb” 
„Szép környezet, jó közérzet"

Szihalom község Önkormányzata fontosnak tartja, hogy 
a rendezett falukép érdekében az ingatlanok tulajdonosai 

gondot fordítsanak lakóházaik és környezetük 
tisztaságára és gondozottságára.

Ennek elérése érdekében hirdeti meg 
„SZÉP KÖRNYEZET, JÓ KÖZÉRZET” 

elismerő címet”!

Feltétel: az ingatlan és azon található épület, kert, udvar, 
megjelenésében harmonikusan illeszkedik a 

környezetébe, virágos ágyasok gondozottsága hozzájárul 
a település esztétikusabb összképéhez.

Az ingatlanokat ¼ éves időközönként 6 főből álló 
bizottság fogja megtekinteni falubejárás során.

Díjazás: „Szép környezet, jó közérzet” 
kihelyezhető tábla elismerő oklevél kíséretében 

és egy örökzöld dísznövény.

Hogy a téli időszak sem maradjon ki, ezért keressük 
a legszebb ünnepi díszbe öltöztetett családi 

házakat!

Az első 3 helyezett oklevélben és tárgyi 
jutalomban részesül. 

       A díjakat december 22.-én 
az utolsó adventi gyertyagyújtás 

alkalmával adjuk át a 
Művelődési Ház előtt.

Hajrá Szihalom!
 Vincze Józsefné közösségszervező



ÉLETJEL

Születtek:

 Kovács Lídia Linett  2019.09.16.  Ady E. u. 2.

 Guth Botond      2019.09.30.   Árpád u. 51.

 Molnár Zoé      2019.10.05.    Liget u. 1.

 Barta Fanni 2           2019.10.06.    Ady E. u. 3.

 Kiss Ruben Noel      2019.10.30.   Árpád u. 27.

 Kiss Lilien Klaudia  2019.10.30.   Árpád u. 27.

 Oroszki Bella      2019.10.31 Gárdonyi u. 22.

 László Zsófia      2019.11.05.    Árpád u. 23.

Szeretettel köszöntjük Szihalom ifjú lakóit!

Akik eltávoztak közülünk:

Matina Sándor (85) Kossuth út 56. 09.16.

 Szabó József András (61) Bercsényi  út 3. 09.22.

 Boda Józsefné (76) Szemerei út 54. 09.28.

 Zsiga János (65)   Diófa út 23.         10.02.

 Hankó Lászlóné (89) Rákóczi út 67. 10.11.

 Tóth Gézáné (87)  Liget út 25. 10.14.

 Polgár József (48) Kossuth út 75. 10.15.

 Czmorik Lajos (69) Dobó K. u 9. 11.06.
 

Emléküket megőrizzük!

Ismét várunk mindenkit a már 
hagyományos év végi rendezvényeinkre!

Reggel 8 órától várjuk az érdeklődőket a disznó 
feldolgozásához.
Kb. 9:30 órától reggeli: Hagymásvér, savanyúság, 
kenyér: 500.- Ft kóstolójegy
Kb. 11:30-tól amíg el nem fogy!, ill. kb. 13 óráig, lehet 
kóstolgatni a sültpecsenyét, sültkáposztával és kenyérrel, 
600.- Ft-ért váltott kóstolójegy ellenében.
A nap folyamán nyers kóstolócsomag vásárolható 1500.- 
forintos kóstolójegyért!
Tartalma: 2 szál hurka (kb. 30 dkg); 1 szál kolbász (20 
dkg); 10 dkg tepertő; 20 dkg abált szalonna. 
A nap folyamán sok-sok érdekes tevékenységbe lehet 
bekapcsolódni!

 December 1-én Köszöntjük időseinket 
az ezüstkorúakat advent első 

vasárnapján! 

A már többéves hagyományt folytatva, szeretettel 
várunk minden 62. évet betöltött szihalmi polgárt 
december 01-én (vasárnap) kb. 11:30-tól az 
Általános Iskola tornatermébe.
Kb. fél tizenkettő körül gyülekezés az Általános Iskola 
aulájában, ahol 12 órától köszöntő, műsor, majd ünnepi 
(d i s znó to ros )  ebéd ,  be szé lge t é s  az  i sko l a 
tornatermében, majd ezt követően a már hagyományos 
tombola húzására kerül sor! 
K ö s z ö n t é s r e  k e r ü l n e k  a z  a r a n y -  é s 
gyémántlakodalmukat ünneplő házaspárok is. 
Kérjük azokat, akik  50; 60; esetleg 70 éve 
házasok, jelenleg Szihalmon élnek, de máshol 
k ö t ö t t e k  h á z a s s á g o t ,  j e l e z z é k  j e l e s 
évfordulójukat a Polgármesteri Hivatalban, hogy 
őket is köszönteni tudjuk! 
Várhegyi Gábor (Gabriello) platinalemezes 
előadóművész, a Muzsika TV és a Zenebutik TV zenés 
m ű s o r a i n a k  s z t á r j a  g o n d o s k o d i k 

szórakozta tásról .Minden 
érintettet szeretettel várunk, 
bízva abban, hogy örömet 
okoznak az együtt töltött 
percek. Nagyon szeretné az 
önkormányzat ,  ha  minél 
többen részt  vennének a 
rendezvényen, ugyanis ez 

évben is disznótoros kóstoló ajándékcsomag lesz 
átadva minden jelenlévőnek a helyszínen. Mivel az 
ajándékcsomagok hűtését megoldani nem tudjuk, az 
élelmiszerbiztonsági szabályokat betartva a 
kihordásra nem kerülhet sor.  
Az előző évhez hasonlóan kérjük az érintetteket, 
hogy jelezzék, a „körzetük” önkormányzati 
képviselőjének, (Újságunk ezen számában a 3. 
oldalon olvasható) vagy a Polgármesteri 
Hivatalban, hogy részt tudnak e venni a 
rendezvényen. Amennyiben valaki „mozgásában 
korlátozott”, nehézséget okoz a közlekedés, de 
szívesen jönne, kérjük azt is jelezze a képviselőnek, 
vagy a Polgármesteri Hivatalnak,  s megoldjuk a 
szállítását is!



CIVIL HÍREK
Járási Egészség és 

Családi Nap 
a Kis Bocs Baba 
Mama Egyesület

 önkénteseiként izgatottan készültünk a Járási Egészség 
és Családi Napra, melyet hagyományainkhoz híven az 
idén is a Magyar Tár-Házban szerveztünk meg. Az 
ünnepélyes megnyitó keretében Márkus János András a 
Magyar –Tár – Ház igazgatója, Dr Csomós András a 
Füzesabonyi Egészségügyi Központ igazgatója, Lukács 
Balázs a Füzesabonyi Járási Hivatal vezetője, Bóta 
József Sándor Szihalom község polgármestere, Veres 
Péter a Füzesabony – Szihalom Szociális, Család és 
Gyermekjólét i Központ intézményvezetője és 
Egyesüle tünk e lnöke Galyasné Dósa Kata l in 
köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepélyes megnyitó 
zárásaként Galyasné Dósa Katalin kifejtette, hogy a lelki 
egészség ugyanolyan fontos, mint a testi egészség. 

Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a fontossági 
sorrendünkben, mindig magunkat tegyük első helyre, 
mivel ha mi jól vagyunk, akkor a körülöttünk lévők, 
szeretteink is jól vannak. Ezeket a gondolatokat fejtették 
ki a meghívott szakemberek. Ezt követően Prof. Dr. 
Rihmer Zoltán Széchényi díjas c. egyetemi tanár, az 
MTA doktora tartott előadást az öngyilkossági rizikó 
előrejelzései címmel. Ezt követően Arany Zoltán a 
Szegedi Egyetem Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Kar mesteroktatója Addikció, mint lassú 
öngyilkosság témakörébe nyújtott betekintést.  A 
komoly témakörű előadásokat Fejes Martinez Krisztina 
tréner követte, aki bemutatta a jelenlévőknek a Hősök 
tere projektet.  A délelőtti programokat a Tobán 

Hagyományőrző Népművészeti Együttes táncosai 
tették hangulatosabbá, akik fergeteges táncukkal 
elkápráztatták a Járási Egészség és Családi Napon 
megjelenteket. 
Az egészségtudatos standoknál nagyon sok finom és 
egészséges ételt, élelmiszert kóstolhatnak a jelenlévők. 
A tanácsadó standoknál szakemberek várták az 
érdeklődőket, hogy tanácsaikkal, javaslataikkal 
segítsék az egészségesebb élet „megélését”. A 
tanácsadó standok bemutatása a rendezvény alatt 
fo lyamatos vo l t .  Az egészségfe j lesz tő i roda 
munkatársainál állapotfelmérésre és különböző 
szűrővizsgálatokra volt lehetőség (mellmullázs, 
vérnyomásmérés, vércukormérés, testsúlymérés, 
testzsír mérés). A tanácsadó standoknál képviselte 
magát szülésznő, perinatális szaktanácsadó, lelki 
egészségvédelem, betegjogi képviselő, védőnő, 
kineziológus, pszichológus. A Kyró Műhely standjánál 
alternatív és manuál terápiák megismerésére volt 
l ehe tőség .  A Heves Megyei  Kormányhiva ta l 
Füzesabonyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
5-14 éves gyermekekkel ismertette meg a fogmosás 
helyes használatát fogmulázs segítségével, egészségre 
nevelő foglalkozást tartott színező segítségével, és 
dohányzást megelőző szemléltető képeket mutatott. 
Felnőttek számára testzsír és testtömeg mérést 
biztosított, életmód tanácsadást tartott. 
Egészségtudatos – prevenciós szemléletformáló 
standoknál képviseltette magát a Füzesabonyi 

rendőrkapitányság, az Oriflame, Gadoka Forever team, 
és a helyi Zöldség-gyümölcs Vegyesbolt.
Amíg bent felnőtteknek szóló programok folytak, addig 
kint az udvaron tűzoltóautó, rendőrbusz, lovaskocsi, 
népi já tékok, b ic ik l i  akadályverseny vár ta a 
gyermekeket. A Füzesabony-Szihalom Szociális, 
Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai 
arcfestésre, testcsillámkészítésre, zsenília virág 
készítésére ösztönözték az apróságokat. Magic-
Szabolcs Bűvész illuzionista és a mézeskalács játszóház 
is érdekes szórakozási lehetőséget biztosított a gyerekek 
számára. 
Immár 13 alkalommal szerveztük meg ezt a fontos 
eseményt, melynek az egészségtudatos életmód és a 
c s a l á d  f o n t o s s á g á n a k  n é p s z e r ű s í t é s e  a  c é l . 
Alapszabályunkban elsődleges célként tűztük ki az 
egészséges életmód, az egészségtudatos táplálkozás és a 
mozgás hirdetését. Reméljük, hogy a Járási Egészség és 
Csa lád i  Nap megsze rvezéséve l  i s  s ike rü l t  e 
célkiűzésünket megvalósítani.  

Barnáné Úri Katalin és Ábrahámné Fodor Anita - 
önkéntesek



Az ünnepek közelettével várják az érdeklődőket!



Olvasóink írták

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szihalmi 
lakosokat. 
Itt szeretnénk megköszönni, mind azoknak, akik részt 
vettek és megtiszteltek, a SZIMOBE programjain 
bennünket.  Köszönjük szépen.
A 2019. évben, már többször találkoztunk. Volt az 
istentisztelet, főzzünk, játszunk, versenyezzünk, 3 
egészség nap, Húsvét váró, útóbbiak Disznótoros, Márton 

nap. A nyáron voltak kirándulni az iskolások, az egyesület 
tagjai a SZIMOBE támogatásával. De még nincs vége az 
évnek. 2019. november 22,23,24-én karácsonyi 
gyűjtést szervezünk a Mezőkövesd TESCO-ban, melyet 
még az ünnepek előtt szeretnénk szét osztani a rászorulók 
között. Decemberben jön a mikulásváró, amin keresztül 
az iskola diákjai, óvodások kapnak a mikulástól 
csomagot. 2019. évben minden advent vasárnap, 
hagyományunkhoz híven, a már megszokott módon 
délután 16 órakor közös adventi gyertyagyújtásra 
hívok minden lakost a Művelődési Ház előtti térre. 
Megkérnék mindenkit, hogy minél nagyobb létszámban 
várjuk az úrjézus megszületését. Ez év utolsó 
programunk, a karácsonyi évzáró.
Kívánunk mindenkinek,  erőben,  egészségben, 
békességben gazdag 2020. évet.

Bognár Lajosné egyesületi elnök

A Szihalmi Sport Club 
legfrissebb hírei

Kedves Olvasók!
Véget értek a 2019 / 2020 évad őszi fordulóinak a 
mérkőzései, a téli pihenőkor a csapatunk (EKE-EHÖK-
Szihalom) az ötödik helyen áll, 6 pont választ el az első 
helytől. A klubnál a hangulat kiváló, a csapattagok 
magatartása sportszerű, a felnőtt labdarúgókat továbbra is 
Váradi Attila Jenő irányítja. A mérkőzéseken több önkéntes 
segít, akik a rendezői feladatokat és a csapat kiszolgálását 
segítették. Önzetlen munkájukat ez úton is köszönjük! 
(Pályagondnok sajnos régóta nincs, így az ezzel járó 
feladatok is ránk maradtak.) A csapat fejlődik, minden 
mérkőzésen igazán izgalmas csatákat élhettünk át, több 
győzelemnek örülhettünk. Rendszeresen biztatják a 
játékosokat a stabil szurkolóink, nagyon köszönjük a nekik!
Problémát jelent viszont a klub kiadásainak finanszírozása, 
minden szezonban jelentős összeg kell a fenntartásra, a 
bajnokságban való részvétel költségei az MLSZ felé, a mosó 
és tisztító szerek, a fűvágáshoz fogyó eszközök és 
üzemanyag, pálya festék, stb. Ezúton kérjük a tisztelt 
sportbarátokat, hogy támogassák egyesületünket, látogassák 
a mérkőzéseket és vásároljanak belépő jegyet, valamint 
rendelhető szurkolói kabát, pulóver és mez, melyek 

megrendelésével a klub működése biztonságosabbá válhat. 
A következő bajnoki szezonban szeretnénk indítani az 
utánpótlási csapatokat is, ennek érdekében toborzunk 
MINDEN KOROSZTÁLYBAN gyermekeket, próbálják ki 
magukat a világ legnépszerűbb sportjában a labdarúgásban! 
Várjuk a gyermekek jelentkezését 6 és 20 éves kor között az 
OTP Bank Bozsik Egyesületi Program keretében.  

HAJRÁ SZIHALOM!
Domán Zoltán szihalmisport@gmail.com

Kedves Szihalmi Választópolgárok!
Ez úton is szeretném megköszönni azt a 330 szavazatot, amit 
polgármester jelöltként kaptam az önkormányzati 
választáson. Mindössze 8 szavazattal, 0,96% -kal maradtam 
le! Nagyon büszke vagyok az eredményre, hiszen ezt úgy 
értem el, hogy engem nem támogatott sem párt, sem 
társadalmi szervezet, sőt a faluban nem élnek rokonaim sem, 
akik elfogultságból szavaztak volna rám. A kampány során 
nem béreltem fel senkit, nem befolyásoltam az embereket 
senki ellen sem. Mindent személyesen szerveztem (a 
családom támogatásával) a fórum megtartásától a plakátok 
kihelyezésén keresztül a szórólapok kihordásáig. 
Nagyon köszönöm a feleségem és a gyermekeim megértését, 
türelmét és segítségét a választások során! Úgy gondolom, a 
kapott szavazatokat a falu közösségéért eddig folytatott 
munkámnak köszönhetem, természetesen a jövőben is 
számíthatnak rám.
Az új képviselő testület tagjainak eredményes munkát és jó 
egészséget kívánok!

Domán Zoltán

Tisztelettel köszöntök minden 
madárszerető barátot. 

Vége van a nyárnak és a költési idénynek, 
kiszálltak a fiókák. Most már jönnek a téli 
hidegek, elő kell venni az etetőt, kijavítani. 
Vagy akinek nincs, az csinál. Lehet venni 

készen is a gazdaboltban. A költő odúkat pedig 
kitakarítjuk és fertőtlenítsük és vissza lehet tenni újra, 
télen el szokták foglalni. Már most be lehet szerezni az 
eleséget: napraforgót, cirkot, kölest, zsiradékot és konyhai 
hulladékot, sárgarépát, főtt burgonyát. Füstöltet és sósat 
tilos! Az etetést mindig addig kell elvégezni amíg ők meg 
nem jönnek, mert utána zavarjuk őket. Mindenkinek 
kitartást kívánok! 

Tiszelettel: id. Nyitrai Károly



Öröm főzés, örömteli közös ebéd 

Egyházi Hírek!
Szeptember 9-én voltunk a Máriapócsi Kisboldogasszony 
zarándoklaton, mely szívet melengető volt mindannyiunk 
számára. Ezt követően szeptember 15-én tartottuk Szent 
kereszt felmagasztalását a Kálvárián, ami körmenettel 
kezdődött, a templomtól indult, majd szentmisén vettünk 
részt. Szeptember 22-én a gyöngyösi Fájdalmas Szűzanya 
búcsún jártunk, ami csodálatos volt. Szeptember 29-én 
ünnepeltük Szent Mihály ünnepét templomunkban is. 
Október hónap a Szűzanyáé, amikor is az októberi 
ájtatosságot végeztük minden délután 16 órától a 
templomban. Köszönet ezért a rózsafüzér társulatnak. 
November hónap a halottaké. November 1-én, az ünnepi 
szentmise az összes megdicsőült szentté volt bemutatva, 
majd a temetőben emlékeztünk elhunytjainkra és a 
háborúkban elhunyt szeretteinkre. Délután pedig fél órás 
harangszóval emlékeztünk rájuk melyért köszönet 
Mariska néninek. December az advent és a karácsony a 
Jézus várás hónapja. Mind a templomban mind pedig a 
szívünkben ünnepeljük a két ünnepet és mondjuk 
köszönetet az adventi vasárnapok lélekemelő csodás 
emlékezéséért. Köszönjük a Szihalmi Mozgáskorlátozott 
Egyesületnek, hogy úgymint az elmúlt években is tették, 
Bognár Lajosné elnök vezetésével szebbé teszik ezeket a 
vasárnapokat. Ezúton köszönjük mindenki áldozat kész 
munkáját, a volt Egyháztestületi tagok 5 éves 
tevékenységét, az új tagoknak pedig kívánunk sikeres 
Istentől megáldott áldozatkész munkát! Továbbra is 
kérjük mindenkinek az áldozat kész segítő munkáját 
karácsony közeledtével, akár a fenyőfahordásban és 
állításban, vagy bármilyen segítőkész felajánlást szívesen 
fogadunk! Kívánok előre is mindenkinek Istentől Meg 
áldott Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
„Megszületett a megváltó az Úr Jézus Krisztus”

Ifj.Kavalecz Mihály

Terjesztési adatok
Felelős Kiadó: Bóta József Sándor polgármester, 

Szerkesztés, tördelés: Józsáné Debreceni Edit
Művelődési Ház, Szihalom

Készült: 900 példányban, Nyomás: Pergamos Kft. Eger

Nagy szeretettel köszöntöm kedves Olvasóinkat.
Szeretném megírni az otthon maradt kedves Olvasóknak, 
Szihalmon 2019. október 26-án volt egy csodás napunk. 
Aki eljött, mindenkiben a szeretet uralkodott. Most írom 
miről is szólt ez a nap. Polgármesterünk újraválasztása 
örömére megvendégelte a falut. Sütöttünk - főztünk 
mindenki és magunk örömére. Az első kemencéknél a 
Polgármester főzött. Polgármesterünk 320 töltés 

káposztát, 100 adag tárkonyos birkaragut készített 
puliszkával. Munkáját Rengéné Margó segítette. 
Rengeteg (500 db) süteményt hozott a cukrászdájából. 
Biztos volt más is, de én nem tudtam figyelni, mert a 6-os, 
7-es kemencénél és az elektromos kemencénél dolgoztam 
Vera néni konyháján, segítőim Bíró Sándorné és Kovács 
Editke volt. Az ételeim menüsora a következő: 25 liter 
húsleves daragaluskával, becsinált leves, 25 literes lábas 

csirkepörkölt. Bíróné Marika kis arany kezével szaggatta 
a nokedlit. Volt sült csirke, salátamix és rizsköret. Volt 
hozzá ludaskása. Gyönyörű rengeteg sajtos és fonott 
kalácsom. Itt Editke remekelt a sütőnél. Minden hőfokra 
vigyázott. Mire felszusszantunk volna, megjöttek a 
vendégek. Megjöttek a Lovagrendtől a barátaim, Hábel 
Gábor és felesége, Mártika. A sok munkámért hozták a 

kitüntetést a Lovagrendtől. Ajándékot kapott Kovács 
Editke is. Kezdődött az ételosztás. Bíróné Marika nem 
győzött szaladni az éthordókkal. Ezt a rengeteg ételt 11 
órától 13 óráig elvitték. Nagyon finomat főztünk, sok 
dicséretet kaptunk, fáradtak voltunk, de megérte! A 
rengeteg éthordó, lábas, fazék segített rajtam, minden 
gyorsan elfogyott, 2 órakor otthon voltam a lovagrendi 
salgótarjáni barátainkkal, Marikával. Igaz kaját nem 
ettünk. Itthon lecsúszott a vajas kenyér is. A két csapat mit 
összedolgozott szeretetben, szó nélkül. S éreztük, hogy 
igaz az az áldott szó: - Ha nincsen bennem szeretet, senki 
ember vagyok. Köszönjük a közreműködőknek: Timi, 
Katika, Margó, Hegedűsné. Tóth Laci, Boda Sándor, 
Renge Feri és mindenkinek, aki polgármesterünknek 
besegített! Ugyanígy köszönet illeti a Vera néni 
csapatában közreműködőket : Bíróné Marikát, Kovács 
Editkét, na igen és természetesen engem is, - Vera néni 
Fejes Andrásnét. Kérem, a Jó Istent legyen még sok ilyen 
szép napunk! Boldog Új Évet a 2020-as évre!

Fejes Andrásné Vera néni
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