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Polgármesteri Köszöntő
Tisztelt Választópolgárok, Tisztelt Szihalmiak!
Befejeződött a választási kampány, lezajlott a helyi
önkormányzati és megyei önkormányzati választás.
Nemcsak azért örülök ennek, mert az elszabadult
indulatok, a csúsztatások időszaka ezáltal lezárult, hanem
ezért is, mert a józanul gondolkodó emberek szavazataival
bölcs döntés született, s ezért köszönetemet fejezem ki.
A választás előtti időszakban többen is mondogatták
jómagam és a képviselőink megnyugtatására, -„bölcsebb
ez a falu, minthogy az ostobaságra szavazzon”- és teret
adjon az önző, egyéni érdekekért ringbe szállóknak! A falu
összességében bölcsességéről tett tanúbizonyságot,
hiszen több mint 70 %-os arányban munkám folytatása
mellett tették le a voksot, s ezt az elismerést és bizalmat
köszönöm minden rám szavazó polgárnak, s ígérem a
folytatásban sem fognak csalódni, hiszen számomra csak
egy fontos dolog létezik:
„ Szihalom legyen a térség legfejlettebb települése!”
Ezért fogok minden erőmmel és tudásommal
tevékenykedni, hiszen számomra a szülőfalum
felemelkedése a legfontosabb, s ezért maradok
továbbra is az „örök szihalmi”!
Külön öröm számomra, hogy bizalmat szavaztak az előző
ciklus minden képviselőjének, akikkel már bizonyítottuk
az eredményes, jó együttműködést. Ezáltal is elismerték a
négy éves tevékenységünk eredményességét, mivel nem a
széthúzás, a torzsalkodás volt jelen munkánkban, hanem
az eredményekért voksoló egységet felmutató Testület.
Bízom benne, hogy ez az elv fog érvényesülni az
elkövetkezendő öt éves ciklusban is!
Szeretném, ha mostantól mindenki félre tudná tenni az
indulatait, a haragot, az egyéni kis sérelmeit, és a
többséggel együtt elfogadnák, hogy eredményeket elérni
egy közösségnek sohasem az egyéni kis érdekek mentén,
hanem a falu érdekeit szem előtt tartva, együttműködve
tehet a közért, s így lehetünk megelégedett, boldog
polgárok! Ezen cél elérése érdekében hívok, várok minden
jóérzésű szihalmi embert, - a bizalmat szavazók mellett a
kételkedőket és az ellentábort is egyaránt!
Dolgozzunk együtt, legyen minden szihalmi gyermek és
felnőtt aktív részese az épülő, szépülő, lakhatóbb
településünknek.
Az elkövetkezendő 5 évre erőt, kitartást, jó egészséget,
örömet, boldogságot kívánok minden embernek, minden
szihalomért tenni akaró polgárnak!
Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a falu minden lakóját!
Bóta József Sándor a régi-új polgármester
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SZIHALOM Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete 2014. október 27-én
megtartotta alakuló ülését
Bóta József Sándor polgármester a Képviselőtestület
alakuló ülésének alkalmából köszöntötte a megjelenteket,
a képviselőket, valamint Kotánné Szentgyörgyi Szilviát, a
Helyi Választási Bizottság Elnökét, aki a helyi Választási
Bizottság elnökeként tájékoztatott az önkormányzati
választásról.
A Helyi Választási Bizottságnak az önkormányzati
választásról és a választás végleges eredményéről szóló
tájékoztatóját újságunkban alább közzétesszük.
A polgármester és a képviselők ünnepélyesen esküt tettek
arra, hogy „Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez
hűen; a tisztségből eredő feladatokat Szihalom
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítik.
Az eskü letételével a Képviselő-testület megalakultnak
tekinthető. Polgármester úr ismertette a programját,
melyet ez úton közzé teszünk:
„ Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt
embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek”
(gróf Széchenyi István)

Polgármesteri program a
2014 – 2019-es önkormányzati ciklusra
(A programbeszéd elhangzott az október 27-i alakuló
képviselőtestületi ülésen az eskütételek után)
Tisztelt Képviselő Társaim, tisztelt Jegyzőnő, Külső
Tagok, Önkormányzati Tisztviselők!
A szihalmiak a munkánk folytatására, a fejlődésre
szavaztak, mivel több, mint 70 %-os arányban személyem
mellett tették le a voksukat. A rám szavazóknak köszönöm
a bizalmat, az ellentábort pedig meghívom öt évre egy
alkotó együttműködésre! Ez a nagy arányú bizalom arra
sarkal, hogy minden szakmai tudásommal,
tekintélyemmel, tapasztalatommal, kapcsolati tőkémmel
a falu felvirágoztatásáért tevékenykedjek a továbbiakban
is, képviselő társaimmal együtt. Azon leszek, hogy a
szihalmi emberek számára munkahelyet, a gyermekek
számára a felhőtlen gyermekkorhoz szükséges
infrastrukturális hátteret és a fejlődésükhöz
nélkülözhetetlen személyi feltételeket biztosítsunk,
valamint
az idős embereknek nyugodt, békés,
biztonságos környezetet teremtsünk.
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!
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
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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 4 év fejlesztései, a falu életének felpezsdülése, a
civil szervezetek aktivitása, a szihalmiak jó hírének
kikerülése a megye határán túlra is, mind azt bizonyítja,
hogy egy sikertörténet indult el a falu életében, – és több
környékbeli település csodálatát, elismerését vívtuk ki.
Sok beruházást megvalósítottunk a pályázatok mellett
saját forrásból mindamellett, hogy az adósság- és
hitelállományt sikerült ledolgoznunk a képviselői
tiszteletdíjak megtakarításából (27 hónap alatt 30MFt).
De nézzünk a jövőbe!
A polgármesternek hármas alapelvet kell érvényesíteni:
jó vezetés,
működőképesség megtartása,
fejlesztés minden területen.
A szakszerű irányítás, vezetés feltétele személyemben
adott, hiszen 40 éves vezetési tapasztalattal és többek
között közigazgatási szakközgazdász diplomával
rendelkezem.
A működőképesség megtartása a feladat-finanszírozással
és bevételi forrásaink növelésével valósulhat meg
továbbra is.
A fejlesztés területén az országgyűlési képviselőnkkel és a
megyei önkormányzattal együttműködve tudunk
eredményesek lenni.
„Arról döntünk, hogy milyen irányban megy tovább
Szihalom. A mostani polgármesteri mandátum már öt évre
szól, ráadásul mindez egy hétéves uniós fejlesztési ciklus
elején kezdődik el. Szihalom pillanatai drágák, most a
fejlesztési források idevonzása a tét. Bóta Józseffel
együttműködve rég nem látott fejlődési pályára tudjuk
Szihalmot állítani.” – vallja Nyitrai Zsolt, Szihalom
országgyűlési képviselője.
„Heves megye csak akkor lehet sikeres, ha Szihalom is
sikeres! – „Írja Szabó Róbert a Heves Megyei Közgyűlés
elnöke.
Erőteljes fejlődésre van szükség Szihalmon elsődlegesen a
gazdasági területen
a vállalkozások vonzása, letelepítése,
a munkahelyteremtés,
a KKV-ék pályázati forráshoz juttatása,
induló fiatal vállalkozások vissza nem térítendő
forrásokhoz segítése,
a korszerű technológiák elsajátíttatása,
a munkanélküliek munkába állítása helyben vagy
a környéken lévő munkahelyeken
•
A Szociális Szövetkezet (Szihalom Produkt)
tevékenységének elindítása és működtetése az
önkormányzat támogatásával (2014. november) az
Önkormányzatunk részéről- pályázatokkal, forrás
bevonással, önkormányzati földterületek használatba
adásával és a „Tüzép telep” átadása központi telephelynek,

•
Lovas turizmus, erdei iskola, gazdaház és
bemutató kert kialakítása (2016-2017 / 100-200 MFt)
•
Idősek otthonának kialakítása a Zsóry
üdülőterületünkön saját öregeink és német
nyugdíjasoknak (2016-2018 / 100-150 MFt)
•
Gyógyvízre épülő vállalkozási tevékenység és
fürdő kialakítása befektetők bevonásával (2016-2018 /
kb. 2-3 Mrd Ft)
•
Vásártér kialakítása a falu szélén,
önkormányzati közterületen (2016-2017 / kb. 200 MFt)
•
Mindehhez befektetők keresése úgy a vásártér,
mint az idősek otthonának kialakításához, és a gyógyvíz
hasznosításához.
•
Az iskola hőszigetelése, tetőtér beépítése (2015 /
kb. 80-120 MFt)
•
A bölcsőde terve a megyei fejlesztési tervben
prioritást élvez (2015-2016, ~150 MFt)
•
Faluközpont (Főtér) kialakítása (2015-2016 /
kb. 100 MFt) pályázati forrásokból és önerőből
•
Közvilágítás rekonstrukciója (most kezdődött és
novemberre befejeződik)
•
Az időjárás változékonysága miatt meg kell
építeni a védelmet biztosító ÖV-ÁRKOT (2015)
•
Jól látó közterületi kamerarendszer kiépítése
(2015 / 15 MFt)
•
A lakosság népességmegtartása érdekében
bevezetjük a babakötvényt (100eFt/gyermek) és
támogatást adunk a családok első lakáshoz jutásához
(2015)
•
Közúti és önkormányzati utak felújítása, járdák
felújítása a falu minden utcájában (pályázatok
megjelenése függvényében 2016-2018 / 100-200 MFt)
•
KKV-ék pályázatokhoz segítése, a Heves
Megyei Területfejlesztési Alapítvány támogatásával és
kezdő vállalkozások, vállalkozásbővítések támogatása
(2014-től folyamatosan)
Ezek már részben vagy teljes egészében elfogadott
projektek!
Természetesen a hét éves uniós fejlesztés még sok
potenciális lehetőséget rejt magában a Szihalmon élők és
vállalkozásaik számára. Fő feladatunk az
elkövetkezendő ciklusban, a munkahelyteremtés, a
gazdasági élet fellendítése, az intézményi rendszer, a
civil szervezetek tevékenységének támogatása, a
rászorulók megsegítése, az idősek támogatása!
Mindezért együtt kell dolgoznunk és cselekednünk egy
nagy cél érdekében, hogy elmondhassuk majd:
„Szihalom lett a térség legfejlettebb települése!”
Ehhez kérem Képviselő Társaim támogatását és a
lakosság együttműködését!
Tisztelettel ajánlom programomat szülőfalum
boldogulásáért, és kérem a JÓISTEN áldását
munkánkhoz!
Szihalom, 2014. október 27.
Bóta József Sándor
polgármester
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6. körzet: (Zsóri üdülőterület)

Polgármesteri program ismertetését követően társadalmi
megbízatású alpolgármester választására került sor. A
Képviselőtestület egyhangúan a polgármester úr
javaslatára, titkos szavazással, a képviselőtestület
megbízatásának időtartamára, a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére Dr. Joó Csabát
választotta meg.
Ezt követően a Képviselőtestület az alábbi bizottságok
kialakításáról döntött:
Pénzügyi bizottság:
Farkas József Elnök
Boda Sándor tag
Tóth Barnabás tag
Virágh Dénes tag
Koós Jánosné külsős tag
Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság:
Boda Sándor Elnök
Virágh Dénes tag
Zelei Rajmund József tag
Józsáné Debreceni Edit külsős tag
Ügyrendi bizottság:
Tóth Barnabás Elnök
Farkas József tag
Zelei Rajmund József tag
Döntés született a település körzetekre bontásáról, mivel a
képviselőtestület tagjai vállalták, hogy a település egyegy területének felelős képviselői lesznek, bízva abban,
hogy a lakossággal közvetlenebb, s ez által hatékonyabb
kapcsolat alakulhat ki, a fontosabb döntések
előkészítésékor, s a mindennapokban ott felmerült
véleményekről tájékoztatni tudják a képviselőtestületet.
1. körzet: Liget köz, Liget út, Rózsa út, Szabadság út,
Diófa út, Vasút út, Vasút állomás környéke, Széchenyi út,
Gárdonyi út, Szemerei út
Felelőse: Virágh Dénes
Elérhetősége: Tel: 20-430-7505
email: vd24@t-online.hu
2. körzet: Hunyadi út 80-tól 142-ig, Bartók B. út, Jókai út,
Arany J. út, Kölcsey út, Bem út, Damjanich út, Tárkányi
út, Dobó K. út
Felelőse. Boda Sándor
Elérhetősége: Tel: 30-754-7854
email: sandor.boda@elmu.hu
3. körzet: Bercsényi út, Petőfi út-Rákóczi út 35-93-ig,
Mikszáth út, Bocskai út, Árpád út, Temető út
Felelőse: Tóth Barnabás
Elérhetősége: Tel: 30-565-7623
email: toth.barna@indamail.hu
4. körzet: Rákóczi út 1-35-ig, Deák F. út, Kossuth út 5387-ig, Hunyadi út 2-78-ig, Templom köz
Felelőse: Zelei Rajmund
Elérhetősége: Tel: 70-410-6030
email: zr.hajonaplo@freemail.hu
5. körzet: Kossuth út 1-51-ig, Móricz Zs. út, József A. út,
Ady E. út, Vörösmarty út
Felelőse: Farkas József
Elérhetősége: Tel:30-695-7379

Felelőse: Dr. Joó Csaba
Elérhetősége: Tel: 30-935-0142
email: drjoocsaba@freemail.hu
Kérjük a Tisztelt lakosokat, Választó polgárokat,
hogy a közösséget érintő kérdéseikkel, javaslataikkal,
észrevételeikkel keressék körzetük felelős
képviselőjét, aki továbbítja azokat a
Képviselőtestület elé, hogy mielőbb megoldás
születhessen.
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A 2014. évi önkormányzati választás eredményesen
befejeződött. A helyi választási bizottság elnökeként
tájékoztatom a Tisztelt 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 törvényes rendjének helyreállítása.
Szihalom községben két szavazókör működik, a Helyi
Választási Bizottság megállapította a választás eredményét.
A Köztársasági Elnök a 2014. évi önkormányzati általános
választás napját 2014. október 12. napjára tűzte ki. Ezt
követően a jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője
javaslatára a képviselő-testület az előírt határidőben
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait, akik a
polgármester előtt esküt tettek. A Képviselő-testület a Helyi
Választási Bizottság tagjának Kotánné Szentgyörgyi Szilviát,
Zsámba Albertnét, Antal Emilt választotta.
Helyi Választási Bizottság póttagjai: Kissné Ficsór Judit és
Besenyei Sándorné.
A Helyi Választási Bizottság az alakuló ülésén elnökké
választotta Kotánné Szentgyörgyi Szilviát.
A HVB munkáját segítette a Helyi Választási Iroda (HVI),
amely a választások előkészítésével, szervezésével,
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látta el. Működtették
a Választási Információs Szolgálatot és eleget tettek
széleskörű tájékoztatási kötelezettségünknek. Megfelelő
színvonalon biztosította a HVI a törvényes feltételeket, tartotta
be a szakmai szabályokat. A választás előkészítése során és a
szavazás napján is a Helyi Választási Bizottság feladata volt a
választás tisztaságának, és törvényességének biztosítása, a
pártatlanság érvényesítése.
A választási bizottság a választás kitűzése óta többször
ülésezett. Az első legfontosabb feladata a jelöltajánlások
ellenőrzése és a jelöltek nyilvántartásba vétele volt. Ennek
során elvégeztük az ajánlószelvények, valamint a bejelentő
adatlapok tartalmi és formai ellenőrzését. Az ajánlások
érvényességét az erre a célra rendszeresített programmal,
helyben ellenőriztük. Szihalom községben a választási
bizottság 2 polgármester-jelöltet és 13 helyi önkormányzati
képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. A szavazólapok
elkészülte után feladatunk volt az adattartalmának ellenőrzése
és a szavazólap jóváhagyása is.A választási bizottság munkáját
segítették az Országos Választási Iroda szakmai kiadványai,
valamint a helyi választási iroda. Október 12-én a választási
bizottság 5.00 órától a szavazás teljes időtartamában
határozatképes számban jelen volt. A szavazás az előírásoknak
megfelelően 6.00 órától 19.00 óráig tartott. A nap folyamán
rendkívüli esemény nem történt, rendzavarás nem volt. A
választói névjegyzékben 1632 választópolgár szerepelt, ebből
765-en adták le voksukat.
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A választás eredményével és a választási eljárással
kapcsolatosan kifogás, panasz nem érkezett.
Elmondhatjuk, hogy sikeres, problémamentes választás
zajlott le Szihalom községben. A választási bizottság
legjobb tudása szerint volt jelen a választás minden
percében.
A választási bizottság minden tagja nevében köszönöm a
bizalmat, mellyel megtiszteltek bennünket, hogy a
megbízásunkkal a választás ügyét a gondjainkra bízták és
a munkánkhoz minden téren segítséget biztosítottak.
Megköszönöm a Helyi Választási Bizottság és a Helyi
Választási Iroda tagjainak munkáját, és a Helyi Választási
Bizottság nevében sok sikert és a település érdekeit szem
előtt tartó eredményes munkát kívánok a megválasztott
polgármesternek, és a települési képviselőknek.
Kérem tájékoztatóm elfogadását.
Szihalom, 2014. október 20.
Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Elnök

A szavazás befejeztével sor került az urnák felbontására, a
szavazólapok ellenőrzésére, szétválogatására és a szavatok
megszámlálására.
AZ EGYES VÁLASZTÁSI TÍPUSOKBAN A SZAVAZATOK
MEGOSZLÁSA A KÖVETKEZŐ:
Polgármester választás
J e l öl ő
s z e r ve z e t(e k )

K apott
é r vé n ye s
s z avaz at

V inc ze J ózs e f
F ügge tle n je lölt
B óta J ózs e f S á ndor F ügge tle n je lölt

219
529

A je l öl t n e ve

%

29.28
70.72

Képviselőválasztás
Je lölt ne ve
Virágh Dénes
Tóth Barnabás
Szabó Józsefné
Vincze Antal
Kimák Viktor
Domán Zoltán
Zelei Rajmund József
Tóth Nikoletta
Csík József Jánosné
Farkas József
Dr. Joó Csaba
Boda Sándor László
Beer Ferenc

Je lölő s ze rv e ze t
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
Független jelölt
DK

Szavazatok
s záma
371
384
116
290
76
248
407
185
66
387
510
444
217

Megyei közgyűlés választása
L is t a n e v e
JO B B IK
S Z O C IÁ L D E M O K R A T Á K
F ID E S Z -K D N P
M SZP
D K
Ö ssze se n:

S zav azato k
s zám a
255
7
359
59
70
750

A választás eredményeképpen mandátumot kaptak a
következő jelöltek:
Bóta József Sándor polgármester
Képviselők:
Virágh Dénes; Tóth Barnabás; Zelei Rajmund
József; Farkas József; Dr. Joó Csaba;
Boda Sándor László
A szavazás eredményéről jegyzőkönyvet kellett
készíteni, amelynek feldolgozása számítógépen is
megtörtént, az eredmény a rögzítést követően azonnal
látható volt az Országos Választási Iroda honlapján.
Az eredmény jegyzőkönyvi megállapítását követően a
Helyi Választási Bizottság határozattal állapította meg a
végeredményt. Ezen túl a választás eredményéről
hirdetmény került közzétételre a hirdetőtáblán.
A jegyzőkönyvekből 1-1 példány helyben maradt,
melyek megtekinthetők voltak a Szihalmi Közös
Önkormányzati Hivatalban 2014. október 15. 16.00
óráig. A HVI tájékoztatása szerint a törvényi határidőn
belül senki nem kívánt betekinteni a jegyzőkönyvekbe,
senki nem kért másolatot.
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KÖSZÖNET A SZIHALMI ISKOLÁSOK NEVÉBEN

Új otthonra lelt a
SZIMOBE
A sok erőfeszítés, a
becsülettel és alázattal
végzett munka végre
meghozta a gyümölcsét.
2014. szeptember 28.-án
m e g t ö r t é n t ú j
telephelyünk átadása.
Az NRSZH által kiírt pályázatot nyertük el, így sikerült
kialakítani az új telephelyünket. A régi telephelyet
Szihalom Önkormányzata biztosította számunkra,
melyért ezennel szeretnék kifejezni hálánkat. Köszönjük!
Szeretett polgármesterünk Bóta József Sándor úr is
méltatta megnyitónk alkalmával egyesületünk
munkásságát, és Dr. Medvegy János apát-plébános úr
felszentelte a telephelyünket, melyhez segédkezett
Mozerné Horga Stefánia kántorasszony. Köszönjük, hogy
emelték jelenlétükkel átadóünnepségünk fényét.
Több embernek adunk
munkát, megváltozott
munkaképességűeknek,
v a l a m i n t
közfoglalkoztatottaknak
egyaránt, megkönnyítve
ezzel a mindennapi életük,
valamint segítjük a
munkavilágába történő
visszatérésüket. Fontosnak érezzük, hogy a megváltozott
munkaképességű sorstársaink is érezzék ők is pont olyan
értékesek, mint minden ember, hogy az ő munkájuk is
ugyanolyan fontos, mint a teljes munkaképességű
munkavállalóké. Szociális információs tanácsadói
szolgálatot is működtetünk, valamint a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából bizonyos
időközönként a számukra felajánlott adományok
függvényében, végzünk élelmiszercsomag illetve ruha
osztást a rászorultak részére. Örömünkre szolgál, hogy
láthatjuk a boldog arcokat, amikor egy-egy megváltozott
munkaképességű munkatársunk végre újra teljes életet
tud élni és fontosnak érezheti magát. Fontos számunkra
szeretet, hogy mindenfelé amerre nézünk, láthassunk
boldog tekinteteket, mert a szeretet érzése hoz fejlődést az
embereknek s a nagyvilágnak egyaránt.
A SZIMOBE telephelyére, 3377. Szihalom, Szemerei
ut 58. szám alá megváltozott munkaképességűeket
veszünk fel dolgozni 2015. január 1-től.
Mottónk:
"Egyedül félszárnyú
angyalok vagyunk, s
csak úgy tudunk
szárnyalni, ha
összekapaszkodunk."

2014. szeptember 19.-én volt a Szihalmi Általános
Iskolában a KEOP 6.2.0. pályázat projektzáró ünnepsége.
Megépült a 30 kerékpárt befogadó kerékpártároló, teljes
egészében megújult a fiúöltöző, és a lány öltözőt is
sikerült kifestetni.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Bóta József
Sándor polgármester úrnak, és a Szihalmi
önkormányzat képviselő testületének, hogy a
pályázatot sikerült megvalósítani, és immár az iskolás
gyermekek nagy része birtokba is vette, és örömmel
használja a létesítményt.
Kívánunk tenni akaró munkájukhoz sok sikert, a település
érdekeit szem előtt tartó eredményes munkát!
Az elkövetkező öt évben úgy valósuljon meg Szihalom
fejlődése, hogy annak gyermekeink, és unokáink is
hasznát lássák, és örömüket leljék benne. Kívánjuk, hogy
az elkövetkező öt évet tartalommal töltsék meg.
Hogy elmondhassuk, miért is jó itt élni!
-büszkélkedhessünk gyermekeinkben, az itt
tevékenykedő egymást segítő közösségekben, régi és új
kultúránkban, gazdag programkínálatunkban.
Köszönjük az FSG projektiroda munkatársainak, hogy
minden segítséget megadtak a pályázat lebonyolítása
érdekében, és Pajtók László vállalkozónak, és kis
csapatának, hogy szakszerűen, gyorsan és határidőre
elkészültek a kivitelezés munkálataival.
Köszönöm minden pedagógus kollégám munkáját,
amelyet a projekt megvalósítása érdekében végzett.
Kotánné Szentgyörgyi Szilvia igazgató
A kerékpáros verseny díjazottjai:
1. és 2. korcsoport:
I. Papp Kristóf; II. Hindulák Péter; III. Német Anna
3. és 4. korcsoport:
I. Kiss Dávid; II. Nagy Krisztián; III. Vincze Gergő
5. és 6. korcsoport
I. Fehér Dániel; II. Deák Olivér; III. Nahóczki Dominik
7. és 8. korcsoport
I. Nyitrai Attila; II. Mezei Erik; III. Kónya Krisztián
Óvodai korcsoport
I. Sipos Csenge;
I. Berecz Norina
II. Szőnyi Jázmin
II. Kiss Martin Alex
III. Besenyei Blanka
III. Bajzát Levente
A díjazottak 100.00 Ft értékben vehettek át kerékpár
tartozékokat.
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy ebben az
évben is lehetőség van szociális tűzifa támogatás
igénylésére.
A részletekről érdeklődni, és az ehhez kapcsolódó
nyomtatványt a Szihalmi Közös Önkormányzati
Hivatalban lehet kérni.
A kérelem benyújtási határideje: 2014. november 25.

Bognár Lajosné
SZIMOBE Elnök
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Rendezvényeinkről
Méltóképpen emlékeztünk október 22-én este a
Művelődési Házban az 1956-os forradalom s
szabadságharc 58. évfordulóján.
Hajnády K. Endre: elmondta „Magyar akarat” című saját
versét, majd gondolatait arról, hogy a mai fiataloknak mit
jelent, mivel mutat példát, miben követendő ennek a
történelmi eseménynek az üzenete.
Bóta József Sándor polgármester úr gyermekkori
élményeinek felidézésével színesítette ünnepi
gondolatait, majd Pecsmány Péter előadása ismét
megdobogtatta a szíveket, „56 csepp vér, rock musicalből
a Maradj hűséges e földhöz”, című dal eléneklésével. Ezt
követően az általános iskola 7. osztályos tanulói irodalmi
összeállítással idézték fel az eseményeket, melyet
összeállított Tóth-Gyurkó Kitti tanárnő, betanította:
Kotánné Szentgyörgyi Szilvia és Ragány András. Jó volt
látni, hogy ezek a „kis felnőttek” képessé váltak befogadni
a történelmet, talán az elmúlt korszak sötét és fenyegető
árnyai is megérintették őket, s példát tudtak mutatni,
hogyan kell méltósággal megemlékezni eme napról.
Az énekkarosoknak is sikerült fényesíteni a lelkünket
Gulyásné Bartók Bea karvezetőjük vezényletével a
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról musical
„Madarak jönnek” című betétdalának a remek
eléneklésével.
Köszönjük a Szihalmi Fúvósoknak is, hogy biztosították
az „élőzene” varázsát az ünnepélyes megemlékezéshez.
Sajnos a képes beszámoló technikai okok miatt elmaradt,
mert a képeket tároló memóriakártya eltűnt!Az alábbi nem
jó minőségű kép csak szemléltetésként,videóról készült.

További rendezvények még ebben az évben
November hó 22. (szombat) Hagyományőrző
disznóvágás és guinness rekord kísérlet!
Harmadik alkalommal, hívjuk és várjuk a lakosságot, s
minden kedves érdeklődőt, a Kemencés udvarban
megrendezésre kerülő igazi falusias Hagyományőrző
disznóvágásra. A hamisítatlan disznótorban,
hagyományok ápolásával, s természetesen finom
falatokkal elevenítjük fel a régi falusi disznóvágásokat.
Reggel 7 órakor a napot házi pálinkával kezdjük, majd
megkezdődik a disznó levágása, hagyományosan

történik a malac pörzsölése szalmával, tisztítása, stb.
A munkafolyamatokban, tetszés szerint bárki részt is
vehet: darabolás, kolbásztöltés, hurkatöltés, zsírsütés.
Kb. 9 órától reggeli: Hagymásvér, savanyúság, kenyér
kóstolójegy (300,- Ft)
Kb. 11.30-tól kapható sültpecsenye, párolt káposztával
és kenyérrel, kóstolójegy (500,- Ft).
12 órakor kerül sor a KABÁTSZALONNA
világrekord kísérletre, amikor is a kicsontozott és
leformázott hivatalos nevén „SZIHALMI
MANGALICA KABÁTSZALONNA
VIRÁG_DÉNES MÓDRA” kerül bemutatásra és
minősítésre!
14.30 óra ESTEBÉD:
Pálinkával, Orjaleves csigatésztával, Toroskáposzta
Sült hurka és kolbász, házi savanyúsággal
Sütemény kelt tésztából
2 dl bor + szóda
Hagyományőrző kántálással színesítve
Az disznótoros estebéd ára: 2500.- Ft, melyre
jelentkezni lehet november 20-ig a Művelődési Házban, a
Polgármesteri Hivatalban, ill. telefonon: 36/492038;
36/492000; Mobil: 30/339-2611; 20/949-1780 számon.
A nap folyamán nyers kóstolócsomag vásárolható
1000.- forintért!
Tartalma: 30 dkg hurka; 20 dkg kolbász; 10 dkg tepertő,
10 dkg abált szalonna
Fél kiló pecsenyehús: 600.- forint
Jó étvágyat, jó szórakozást!
Ital: pálinka, forralt bor, bor (vörös és fehér), sör,
ásványvíz, kávé büféáron kapható! Érdeklődni lehet a
Művelődési Házban, személyesen, ill. telefonon:
36/492038;
November 30-án időseink, az ezüsthajúak köszöntése
Már hagyománnyá vált, hogy az adventi időszakban,
évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy
kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában töltött
idő után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Ebből az alkalomból köszöntjük november 30-án
(vasárnap) műsorral és vendéglátással azokat, akik hosszú
élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.
Szeretettel várunk minden 62 évet betöltött szihalmi
polgárt a tisztelet jeléül rendezett ünnepségen!
November30-án 11.30-tól gyülekezés az Általános
Iskola aulájában, 12 órától köszöntő, majd ünnepi ebéd,
beszélgetés az iskola tornatermében, közben
13 órától Gonda László Trió koncertjén, Csonka
Zsuzsanna és Berkes János közreműködésével Régi
idők slágereivel szórakoztatja a vendégeket. majd ezt
követően a már hagyományos tombola húzására kerül sor!
Minden érintettet szeretettel várunk, bízva abban, hogy
örömet okoznak az együtt töltött percek. Az előző évekhez
hasonlóan megkeressük az érintetteket, hogy jelezzék,
hogy részt tudnak e venni a rendezvényen. Amennyiben
valaki „mozgásában korlátozott”, nehézséget okoz a
közlekedés, de szívesen jönne, s jelezze, s megoldjuk a
szállítását is!

December 13-án Karácsonyra hangolódva közös
készülődésre hívjuk az érdeklődőket a Művelődési Házba.
Az advent a karácsonyra való lelki-testi felkészülés
időszaka. Mindannyian arra törekszünk,, hogy szebbé,
meghittebbé, boldogabbá tegyük ezt az ünnepet.
Ebben szeretnénk segíteni, esetleg ihletet adni, hogy ez
megvalósulhasson, s a versenyekkel pedig emlékezetessé
tenni e napot. Ismét várjuk a legszebb mézeskalácsokat,
karácsonyi díszeket.
A nap folyamán 10 órától Jer pajtás Betlehembe!
Miskolci Csodamalom Bábszínház improvizációs
játékelemekkel kibővített színházi előadással
kedveskedik a gyermekeknek, majd a jelentkezők
karácsonyi KI Mit Tud-on mérhetik össze tehetségüket!
Vers- próza és meseíró valamint rajzpályázat is kiírásra
került, téma a TÉL! Várjuk a tehetséges alkotók munkáit!
Eredményhirdetés szintén ezen a napon lesz!
Érdeklődni lehet a Könyvtárban!
Józsáné Debreceni Edit

Karácsonyi
koncert
Dec 18-án
(csütörtök)
18 órától
a szihalmi
Római
Katolikus
Templomban!

CIVIL HÍREK
Baba- mama klub krónikája

Szeptember 30-ra fotózásra hívtam a kismamákat, hogy a
kisdedek fényképeivel dekorálhassam az új tanácsadót. A
képek elkészültek, nagyon jól sikerültek, köszönettel
Varga Krisztinának. Az októberi Baba-mama klubban a
kismamák átvehették az általuk megrendelt fotókat.
Ez alkalommal tájékoztattam az anyákat a hazánkban
most bevezetendő méhnyak rák elleni védőoltásról. Az
önkéntesen és térítés mentesen kérhető HPV elleni
vakcinát első alkalommal azok a lányok kaphatják iskolai
kampányoltás keretében, akik betöltötték a 12. életévüket
és az általános iskola 7. osztályát ebben a tanévben
végzik.
Az első részoltást már elvégeztük, a védettség
kialakulásához szükséges 2. részoltást 6 hónap múlva
kapják a lányok. A leggyakrabban felmerülő kérdésekről

és válaszokról beszéltem a HPV elleni védőoltás
kapcsán, hangsúlyozva, hogy az időben beadott vakcina
és a rendszeres méhnyak-szűrés együttesen nyújtja a
lehető legteljesebb védelmet a méhnyak rák ellen.
A következő Baba-mama klubban szeretném a
továbbképzésem anyagát a Kora gyermekkori programot
bemutatni: „Mit tud a gyermek?” illetve , „A gyermek
vizsgálatai” címmel.
Várom az érdeklődő mamákat és papákat is.

Olvasói oldal
Csabai Kolbászfesztivál
2014. 10. 26
Vera néni szakács konyhája
sokszori meghívásra, a
Békéscsabai Kolbászfesztiválon
járt, ahol a töltött káposzta
versenyen 72 csapattal együtt
főzött töltött káposztát, a
Békéscsaba, Városi
Sportcsarnok mellett felállított
sátorban. A műholdfelvételeken
mintegy 3000 ember látszott. A
26. asztal volt a miénk, mely a
sorban a legelső volt. Itt ügyeskedtünk. Elmondhatjuk,
hogy 4 Tv minket vett fel. Egy nagy üst káposztát
főztünk, 80 darab gombóc, illetve töltelék harasztba,
kelkáposzta levélbe töltöttünk, de még gombócunk is
volt. Tájjellegű káposztánkat, gerslivel töltöttük. A darált
húst, a harasztot és a szálas káposztát kaptuk. Én viszont
vittem a csontot, a füstölt húst és vettem gerslit,
kelkáposztát és fűszereket. Ebből lett egy üst csodálatos
káposztánk. A külföldiek fényképeztek, csodálták a
magot. Elnevezték a gerslit magnak. Nyolcasával
váltották a jegyeket. Rengeteg embernek a SZIHALMI
TÖLTÖTT KÁPOSZTA kellett. Meglett az
eredményünk. 72 csapat közül Vera néni konyhája
különdíjat, oklevelet, ajándékcsomagot nyert. (A
csomagot ott felejtettük.) A szihalmi csapat legnagyobb
díja: Ajándék gyúrás 2015. évre Csabai
K o l b á s z f e s z t i v á l o n a z V. K r a j c s ó P á l
emlékversenyén.Köszönet azoknak, akik segítettek és
támogattak bennünket. Bóta József Sándor polgármester
a gépkocsit adta, Bóta Csaba a gépkocsivezetőnk.
Józsáné Debreceni Edit és Veneszné Erzsike a csodaszép
terítőket és a reklámanyagokat adták. Tóth Attilától az
üstházat és az üstöt kaptuk. Boda Sándorné, aki elsőként
vett észre minket a Tv-ben és sms-t küldött.Végül a
csapatom: Vera néni, lánya Vera, Szabó Józsefné, Bíró
Sándorné, Mihály Lászlóné, Szamosi Kálmánné.
Azt kívánom, ha ilyen lehetőség lesz, menjen el
mindenki! Szép volt, jó volt, táncoltunk, mulattunk, én
még a gólyalábú fiúkkal is játszottam, akik meghívásra
szeretnének eljönni Szihalomra. A zsűri elnöke is
szeretne Szihalomra jönni, meghívásra vár.
Tisztelettel: Fejes Andrásné (Vera néni)

A Szihalmi

Fúvósok
augusztus 20-án
ismét egy
felejthetetlen
virágkarneválon
vannak túl.
Ez évben is a Valcer Táncstúdió táncosait kísértük.
Negyedikként vonultunk a karneváli sivatagban, melyet a
Duna tv is közvetített. Ismét első helyezést ért el a Valcer,
és az őket kísérő Szihalmi Fúvószenekar. Én, mint az
egyesület elnöke, büszke vagyok a gyerekek
teljesítményére. Ez a nap egy választó vonal is volt az
egyesület életében. Gulyás László karnagy utoljára
vezényelte a zenekart. Új munkahelye nem teszi lehetővé,
hogy a továbbiakban is karnagyként tevékenykedjen
egyesületünkben.
Kedves Laci!
Szeretnénk Neked megköszönni az egyesület nevében,
hogy megálmodtad a Szihalmi Fúvósokat, és túlzás nélkül
mondhatom, világhírűvé tetted. 17 év nem kevés idő. Sok
élményben volt részünk ez idő alatt, a sok közös fellépés,
külföldi utazás, bográcsozás, karnevál.
Egyesületi tagként továbbra számítunk tapasztalataidra,
ötleteidre, s ha nem a karmesteri pálcával, de trombitáddal
segítsd azt, amit létrehoztál.
Kívánjuk, hogy új munkahelyeden találd meg
számításaidat, formáld azt olyanná, amilyenné szeretnéd.
Ez számodra előrelépés, aminek örülünk, de mindig
visszavárunk.
Kívánunk további munkádhoz erőt, egészséget, kitartást!
A Szihalmi Fúvósok új karnagya Kovács Henrik, akire
nem kis munka vár. Az eddigiek folyamán már
bizonyította, hogy alkalmas a karmesteri pálcára. Nem
szabad, hogy a töretlen fejlődés megálljon. Az egyesület
tagjai elfogadták és segítik munkáját.
Erről mindenki meggyőződhet, aki november 29-én a
Szihalmi Fúvósok jótékonysági bálján részt vesz.
Szeretettel meghívunk minden segítő, szórakozni vágyó
embert, hisz megint csapunk egy jó bulit. Helye az
általános iskola tornaterme, ideje 2014. november 29.
kezdete: 19 óra! A műsorban fellépnek a Szihalmi
Fúvósok mellett a Debreceni Valcer Táncstúdió
táncosai is.
Jelentkezni lehet: Koós Jánosné (Ilka) 20/949-1780 és
Kovács Henriknél 30/600-7003
Koós Jánosné az Egyesület elnöke
Szihalom Községi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
2014 évben PÁLYÁZTAK, NYERTEK
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Lipták Attila
tűzoltó dandártábornok, ünnepélyes keretek között adta át
a tűzoltó eszközöket és felszereléseket a pályázat
nyerteseinek október 09-én a Tiszaújvárosi
Kirendeltségen. A pályázatot a BM Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó
Szövetség ez év márciusában írta ki, melynek
eredményeként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
huszonkét önkéntes tűzoltó egyesület részesült sikeres
elbírálásban.
Szihalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
pályázaton nyert felszerelései:
Tűzoltó technikai eszközök értéke: 202375.- Ft
- 1db motoros láncfűrész
- 1 db puttonyfecskendő
Védőeszközök értéke: 247020.- Ft
2 db védősisak
4 db védőkesztyű
EDR rádió készülék értéke: 237500 Ft
1 db EDR rádió készülék
Üzemeltetési költség 13000 Ft
A pályázott és nyert felszerelések össz. értéke:
699 895.- Ft

Tisztelt lakosság!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket a téli fűtési szezon
megindulásával, a megyénkben is, de országosan is sok a
tűzesetek száma.
Kérünk mindenkit, ellenőrizze, vagy ellenőriztesse a
kémények állapotát, füstcsövek belső tisztaságát,
kazánok, kályhák melletti tüzelőanyag (fa, szén) tárolási
távolságát.
Tisztelettel Antal Emil öte pk
ÉLETJEL
Született:

Pécsi Dénes
2014.09.19. Jókai út 33. sz.
Balázs Bernadett 2014.11.06. Tárkányi út 16. sz
Köszöntjük Szihalom ifjú lakóját!
Akik eltávoztak közülünk!
!
!
!
!

Dobos Józsefné Liget út 26. sz. 2014.10. 09.
Kiss Józsefné Szemerei út 26. sz. 2014.10. 25.
Ujházi Lajos Bem apó út 26. sz. 2014.10. 27.
Szabó Elekné Arany J. út 3. sz. 214.10.18.
Emléküket megőrizzük!
Terjesztési adatok
Felelős Kiadó: Bóta József Sándor polgármester
Szerkesztés, tördelés: Művelődési Ház, Szihalom
Készült: 900 példányban
Nyomás: Pegamos Kft. Eger

5

6

