
A.) Helyi építészeti értékvédelem 

1. Bethánia kastély Kassai út 1402/9-10 
 

   
 

 
 

 
 
Az 1700-ban épült kastély a Perényi bárók, majd az Eszterházyak birtokában volt. a vármegye 1848-49-
ben, miután Schlick megszállotta Kassát, itt tartotta üléseit.1860-ban a gróf Csáky család tulajdonába 
került a kastély, utolsó tulajdonosa gróf Hunyady Lászlóné, Csáky Sarolta grófnő, aki végrendeletében 
egy olyan társaságnak ajánlotta, amely hajlandó leányneveléssel foglalkozni, és tanítja a szikszói 
gyerekeket. Az épületet Orsolya-rend apácái vették birtokukba, majd 1909-től a missziós nővérekhez 
került. 1952-ben államosították. Felújítás után a földszintes épületre egy második szintet emeltek. 
 
1783-ban II. József Kassára menet itt szállt meg egy éjszakára és fogadta Abaúj vármegye üdvözlő 
küldöttségét. 



2. Bethánia kastély - kápolna Kassai út 1402/2 
 

   
 

 

 

 

 

 
1909-ben kápolnát építettek a kastélyhoz, amelyet Kratzman Ede festett üvegei, Madarassy Erzsébet 
és Ellmann Anna oltárképe és egy orosz ikon díszit. 
 
Az 1997-es rekonstrukció alkalmával Kratzman Bethánia jelenetét, és bucnis üvegeit Horváth Márta 
restaurálta. Ekkor készültek a Szent Istvánt, Szent Asztrikot és Szent Erzsébetet ábrázoló jelenetek, 
valamint egy-egy Szikszó, illetve Magyarország címer, amelyek szintén Horváth Mária munkái. 
  



3. Lakóház Rákóczi utca 24.sz. 53/3/4/5 
 

 
 

    
 

 
 
Volt kaszinó és iparoskör épülete. 
 
A szerkezetileg egységes épület több helyrajzi számon van nyilvántartva 
  



4. Turul Kft. Közjegyzői iroda Rákóczi utca 20.sz. 61 
 

    
 

 

 
 
 
Itt üzemelt a város első óvodája. 
 
Az épület eredetileg is erre a célra épült. 

 
5. Bank Pázmány Péter tér 4.sz. 98/1 
 

           
 

A volt Abaúji Takarékpénztár épülete. A felújítás és a bővítés mintaszerű. 
 
6. Lakóépület Pázmány Péter tér 18.sz 113.      (volt református algimnázium) 
 

            



7. Lakóépület Rákóczi utca 13.sz. 1420 
 

      
 
8. Polgármesteri Hivatal Kálvin tér 1.sz. 1431/1 
 

       
 

      
 
9. Turul Étterem Bolt utca 40.sz. 1473/1/2/3/4/5/6 
 

     



10. Lakóépület, üzlet Rákóczi utca 15.sz. 1396/5/6 
 

    
 

               
 

Eredetileg Takarék Hitelintézet üzemelt az épületben 
 

11. Bíróság épülete Kassai út 31. 1754 
 

 
 

      



12. Lakóház Szent Anna utca 11. 1597/1 
 

 
 

 
 

13. Takarékszövetkezet, üzlet Bolt utca 11. 1513/1 14. Posta Bolt utca 15. 1508 
 

     
 

15. volt Rendőrség épülete, jelenleg   16. Komjáthy féle lakóház Bolt utca 29. 1490 
művese állomás Bolt utca 21. 1499 
 

   



17. Rákóczi u. 2. 5 hrsz. volt megyeháza 
 

 
 

   
 

Az épület eredetileg városházának épült. 1920 és 1938, továbbá 1945-1950 között azonban itt 
működött a törvényesen egyesült Abaúj-Torna Vármegye megyeházája. 
 

A város 2011-ben felterjesztette műemléki védelemre, a védelem azonban nem került elrendelésre. 



18. Pázmány P. tér 1536 hrsz. volt katolikus templom tornya 
 

       
 

Miután a XVI. században a gótikus templomot a reformátusok szerezték meg, a katolikusoknak sokáig 
nem volt kőtemplomuk. Végül Eszterházy egri püspök 1777-es tiltakozó levele nyomán lendült neki az 
építkezés, és 1778-ra már el is készült a templom, amelyet 1780 decemberében szenteltek fel, a 
Szentháromság tiszteletére. Az 1852-es tűzvészben ez is elpusztult, de a következő évre újjáépítik. 
 

Az öreg templom – az alapozási viszonyok és a felhasznált építőanyagok (vályogtégla-tégla vegyes 
falazat) párkánymagassága gyakorlatilag egy családiház párkánymagasságát nem haladhatta meg. 
Ennek következtében a viszonylag nagy alapterületű, latin-kereszt alaprajzú templomtér „nyomott 
belmagassága” templomhoz méltatlan térarányú volt. A 90-es évek második felében ezért a hívek 
elhatározták, hogy új templomot építenek maguknak. A régi templomtornyot hagyománytiszteletből 
megőrizték, felújítása még várat magára. 
 

19. Rákóczi u. 19. 1394 hrsz. lakóépület 
 

        
 

20. Rákóczi u. 33. hrsz. 1378 hrsz. volt zsinagóga 
 

     
 



Szikszó városában jelentős létszámú zsidó közösség élt. A II. világháborút és annak borzalmait, a 
holocaustot csak kevesen élték túl, de az életben maradók is szinte mind elhagyták Szikszót. Az egykori 
zsinagógát a 60-as években a felismerhetetlenségig átalakították, művelődési otthont rendeztek be a 
falai között. Az épület 2011-ben újabb, teljes körű felújításon esett át. 
 
21. Kálvin tér 11. hrsz.: 1520 
 

    
 
22. Rákóczi u. 65. 1338/1 volt orvosi rendelő 
 

    
 

Rákóczi u. 67. 1338/1 volt orvosi rendelő 
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23. Kassai u. 1278 hrsz. általános iskola régi épülete 
 

 
 

   
 

 
 
24. Kassai u. 1277/1 hrsz lakóház 
 

     
 
25. Kassai u. 1746 hrsz. a kórház központi épülete 
 

     



A Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház 1929-31 között épült jelentős állami szerepvállalással, mivel a 
trianoni döntést követően Abaúj Vármegye Magyarországon maradt részében nem üzemelt közkórház. 
Kezdetben gondozóház volt, majd közkórházként működött 60 ággyal, ami fokozatosan bővült 80, 
később 110 ágyra, ahol sebészeti, belgyógyászati, szülészet-nőgyógyászati betegeket látott el. A kórház 
már alapításakor a II. Rákóczi Ferenc nevet viselte. 
 
A z intézmény és az épület többször bővült. Jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi Oktatókórház tagkórházaként működik. 
 
26. Temesvári u. 54. 969 hrsz. kert múzeum magángyűjtemény 
 

     
 

 
 

 



27. Aba Sámuel tér 1. 1272 hrsz. Nagyállomás épülete 
 

 
 

     
 

 
A Tiszavidéki Vasúttársaság állomásépületét 2020-ban újított fel a MÁV eredeti karakterének 
megőrzésével, belső terében mértéktartó eleganciával. Sajnos eredeti funkcióját nem tölti be 
maradéktalanul, hiszen jegypénztár, csomagmegőrző, resti nem üzemel.  



B.) Műalkotások, emléktáblák 

Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

1. 
Dózsa György 

emléktábla 
Dózsa György u. 78. 

házfal 
651 

 

        

 

Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

2. Holocaust emléktábla 
Rákóczi u. 33. 

házfal 
1378 

 

    

 

Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

3. 
 

II. Rákóczi Ferenc 
emléktábla 

Pázmány Péter tér 25. 
Rákóczi úti házfal 

5. 
az épület is védett 

 

   



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

4. 
Benkő György 

emlékpark tábla 
Pázmány Péter tér. 

közpark 
1 

falkerítés tövében 
 

        

 

Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

5. 
Csomós János 

emlékpark tábla 
Pázmány Péter tér. 

közpark, templomkert 
1 

falkerítés tövében 
 

       

 

Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

6. 
Rákóczi Zsigmond 

emléktábla 
Pázmány Péter tér. 

közpark 
1 

falkerítés tövében 
 

        



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

7. 
I. és II. világháború 

hősi emlékmű 
Pázmány Péter tér. 

közpark 
1 

délkeleti oldal 
 

             

                         
archív fotó 1945 előttről 

1926-ban állították, az avatáson Horthy Miklós kormányzó is jelen volt. 1989-ben került a katonaszobor 
elé az az emléktábla, amelyiken a II. világháború szikszói civil és katona áldozatai olvashatóak. 

Alkotó: Dedinszky Elemér (I. vh.), Pócsik István (II. vh.) 



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

8. Trianon emlékoszlop 
Pázmány Péter tér. 

közpark 
1 

déli oldal 
 

             

             
2020 ban állították a Trianoni emlékév kapcsán 

Alkotó: ? 

 

 



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

9. 1848-as emlékmű 
Pázmány Péter tér. 

köztér 
1 

élelmiszerüzlet előtt 
 

             

             

1930-ban építették, és eredetileg országzászlónak szánták. A II. világháború után levették róla a turult, 
a kettőskeresztet, valamint a Nagy-Magyarországot ábrázoló térképet, helyettük a 100 éves évfordulón 
1948-49-es emléktáblát helyeztek el.1987-ben a decemberi szikszói csatáról megemlékező táblát is 
elhelyeztek rajta. Végül, 1990-ben 56-os emléktábla is került az emlékműre. 

Eredeti alkotó: ismeretlen. Új turul: Mazúr József (1995) 



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

10. 
Szent István Király 

szobra 
Pázmány Péter tér. 

köztér 

1536 
katolikus templom 

előtti parkrész 
 

             

 

A szobrot – amelynek faanyagát Nevelős Barna, Keresztéte polgármestere, szikszói lokálpatrióta 
ajánlotta fel – dr. Mata István szikszói római katolikus plébános, Szikszó város díszpolgára avatta és 
szentelte fel. 

Alkotó: Mazúr József (2012) 



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

11. A nő küzdelme 
Rákóczi Ferenc utca-

Táncsics utca elágazás 

16/2 
Rákóczi u. 18. sz. előtt, 

köztéren 
 

             

             

A szobor Puskásné Pásztor Márta a településen élő művésztanár alkotása. A nő küzdelmét az életben 
bemutató alkotást. körbejárva három női fej alakot ábrázol az élet három szakaszát bemutatva a 
születéstől kezdve. 

Alkotó: Puskásné Pásztor Márta (1997) 



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

12. Olvasó nő szobra 
Rákóczi utca 33. 

Inkubátorház 
1378 

épület előtt 
 

 

 

Egy női alak bal kezével könyvet tartva, lábait összefonva pihen. Az életnagyságú szobor egy kb. fél 
méter magas betontalapzaton lett elhelyezve. 

Alkotó: id. Fekete Géza (1962) 



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

13. 
Aba vezér szobra és 

pihenőpark 
Kassai út - Hunyadi 

János utca elágazása 
1400 

élelmiszerüzlet előtt 
 

 

                 

Az Abaúj kapuját szimbolizáló Aba vezér szobra jelzi, hogy Szikszó gyökerei a honfoglalásig vezethető 
vissza. A szobor helyi összefogással készült, felállítási munkálatait Szikszó Önkormányzata végezte. 

Alkotó: Mazúr József (2012) 



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

14. Jubileumi emlékmű Malom utca 7. 
1400 

Uszoda előtt 
 

 

                    

Szikszó fenállásának 700. évfordúlójára készült a város címerével ékesített és az évszámokat jelölő 
emlékmű, melyet eredetileg a város centrumában, a Kálvin téren állítottak fel. Városrendezés és 
térátalakítás miatt az emlékművet a sportcsarnok mellé helyezték át. 

Alkotó: id. Kalló Viktor (1980) 



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

15. 
Móricz Zsigmond 

mellszobor 
Miskolci út 9. 

1278 
Malom úti épület előtt 

 

  

                  

Halmágyi István szobrász 1961-ben készített Móricz Zsigmond mellszobrot az író nevét viselő általános 
iskola mellé. Az intézmény azóta nevet cserélt (Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola) 
de a szobor a helyén maradt. 

Alkotó: Halmágyi István (1961) 

  



Sorszám megnevezés Címe (utca, házszám) Helyrajzi szám 

16. 
Mária Szobor 

 

Bártfai út 
folytatásában, Aszaló 
felé vezető dűlőúton 

4329, 4328/38, 
4328/44 

bizonytalan 
 

      

     

Egykor 3 szoborból álló szoborcsoport, mára csak a töredékesen fennmaradt az oszlopon középen 
Mária csonka alakja. Az oszlopon felfelé szőlőindák, levelek és szőlőfürtök láthatóak, az oszlopfő alatt 
napsugarak nyomai. A talapzat két kiemelkedő volutás posztamensén egykor feltehetően Szt. Vendel 
és Szt. Orbán szobrai állottak. (Szt. Vendel a Magyar-hegy védőszentje.) A posztamenseken 
töredékesen "Mi Urunk" és "Üdvözlégy Mária" felirat olvashatók. Az oszlop talapzatán egyik oldalon 
báró Perényi család címere és alatta "Könyörögjünk Isten áldásáért" valamint "1760" felirat látható, a 
talapzat túloldalán: "Kegyeletből kijavíttatta és ehelyire állíttatta gróf Hunyady Lászlóné 1900" 
olvasható. 

1900-ban helyezték át mai helyére, a Magyar hegyen lévő Bethánia szőlőbe. Eredeti helye ismeretlen. 

Alkotó: Ismeretlen magyarországi (?) szobrász, 18. század közepe  



Egyéb, műalkotásnak nem tekinthető tábla, térplasztika 

  
A kórház építésének 50. évfordulóján felavatott 
II.Rákóczi Ferenc bronz emléktábla a főbejárat 
előterében. (Kassai út 49-55, 1746 hrsz.) 
Az emléktáblát Kelemen Kristóf szobrász 
készítette 

Közkút csobogóval (Kálvin tér, 1528/2 hrsz). 
Alkotó: Litwin József (két, egyforma  kút létesült 
egymás közelben). 

 

 „Szikszó” felirat éjszakai világítással. Kálvin tér, 1 hrsz., a templomtól délre 



 

„Turul-ház” játszóvár a Szent Mártom Gimnázium udvarán (Miskolci Út 9. 1278 hrsz.) 

 

Az 1679-es labancok felett aratott fényes diadal szerzett igazán nagy nevet Thököly Imrének. A 

budapesti Hősök terén álló milleneumi emlékműre Thököly is felkerült, alatta pedig dombormű 

emlékezik meg a szikszói csatáról. Fotómásolata a Városháza kapubejárójában tekinthető meg. 



     

A főtér felújítása során eltávolított köztéri alkotások. Jelenlegi helyük ismeretlen 

 

A temető bejáratát korábban díszítő kapu. Az új kerítés építése során eltávolították, jelenlegi helye 

ismeretlen 

  



C.) Térképi áttekintő 

 

kék:       helyi építészeti értékvédelem alatt álló épület 
piros:    emléktábla, műalkotás 
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