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A támogatásról szóló meg
állapodást Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter, 
valamint Csereklye Barnabás, a 
QUALITY PACK Zrt. projek-
tigazgatója jelentette be a minisz-
tériumban tartott sajtóesemé-
nyen. Az idén tíz éves, piacvezető 
magyar energiaital-gyártó cég az 
elmúlt öt év alatt több mint 21 
milliárd forintnyi beruházást va-
lósított meg Szikszó határában, a 
hátrányos helyzetű Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében, amelyhez 
eddig közel 5 milliárd forintnyi 
hazai és uniós támogatást ka-
pott. Legújabb beruházásukat 
múlt hónapban adták át a szik-
szói HELL gyárban. Az üzembe 
helyezett új gépsorral a cég meg-
duplázta fémdobozos üdítőitala-
inak gyártási kapacitását, hogy a 
megnövekedett hazai és export 
piaci igényeknek eleget tudjon 

tenni. A 2017. év végére 

felépülő 45000 négyzetméteres 
QUALITY PACK dobozgyár 
éves szinten 1,2 milliárd darabos 
kapacitással gyárt 250 ml-es alu-
mínium italdobozokat és doboz-
tetőket világszínvonalon. A gyár 
3 éven belül újabb 150 embernek 
ad majd munkát Magyarország 
11. leghátrányosabb helyzetű já-
rásában. A most bejelentett pro-
jekt révén a cégcsoport tovább 

tudja csökkenteni beszállítóitól 
való kiszolgáltatottságát, amely 
a növekedés alapját is biztosítja.

A HELL ENERGY cégcso-
port beruházásai nem csak a 
szikszói térség számára, de hazai 
viszonylatban is kiemelkedő fon-
tossággal bírnak. „Büszkék va-
gyunk arra, hogy Magyarország 
első italdoboz gyárát mi építjük 
fel, ráadásul ezzel a lépéssel törté-

nelemet is írunk, hiszen Európá-
ban, egyedül hazánkban létezik 
majd olyan alumínium italdoboz 
gyár, ahol cégcsoporton belül 
egyben üdítőital gyártás is folyik. 
A HELL cégcsoport 5 év alatt 
több mint 21 milliárd összértékű 
beruházást valósított meg, ezzel 
emberek százainak biztosítva 
munkalehetőséget. A márka 10 
éves fennállása alatt a cégcsoport 
a magyar gazdaság mérlegét az 
itthon megtermelt és befizetett 
adókkal javította, amely az el-
múlt tíz évben elérte a 11,4 mil-
liárd forintot. A HELL a multik 
által uralt üdítőipari piacon 
egyetlen 100 százalékban magyar 
cégként piacvezetői szerepet tölt 
be és mostanra már több mint 
540 munkahely teremtésével se-
gítette elő a Borsodi-térség fel-
zárkózását – nyilatkozta a HELL 
cégcsoport képviseletében Cse-
reklye Barnabás, a QUALITY 
PACK projektigazgatója.
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Magyarország első alumínium italdoboz gyárát építi fel a HELL cégcsoport

Európában egyedülálló
töltőüzem és dobozgyár Szikszón

30 milliárd forintos beruházással Magyarország első 
alumínium italdoboz gyárát építi fel a QUALITY PACK 
Zrt., a HELL cégcsoport tagja, amelyhez egyedi kor
mánydöntés (EKD) keretében 7 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást kap. A beruházással évi 1,2 milliárd 
darab 250 ml-es alumínium italdobozt és doboztetőt gyárt 
majd világszínvonalon a vállalat. A beruházási program 
legnagyobb eleme a Szikszón épülő új dobozgyár, de a 
támogatás révén komoly fejlesztések lesznek a cégcso
port töltőüzemi, logisztikai és kereskedelmi egységeinél is. 
A cégcsoport 2019 végére 320 új munkahelyet hoz létre.
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Még tavaly indult ez a 
program, amelyben családok 
kommunális és szelektív hul-
ladékgyűjtő edényeket kapnak 
ingyen használatra – folytatta 
Takács Lászlóné. Ősszel kezdtük 
meg a felmérést, és az edények 
osztását tavasszal indítottuk. 
Az, hogy ki milyen kommunális 
gyűjtőedényt kapott, az ingatlan-
ba hivatalosan bejelentkezettek 
számától füg gött. Te hát, ahol egy 
em ber él, ott csak 60 literes ku-
kákat tudtunk adni. A szelektív 
gyűjtők mindegyike 120 literes.

Ezzel egyidejűleg megkezdtük 
az illegális szemétlerakó helyek 
felszámolását. Mivel minden in-

gatlan rendelkezik szemétgyűjté-
si lehetőséggel, ezért a jövőben, 
mindegyik újonnan kialakuló 
illegális hely miatt szabálysértési 
eljárást kezdeményez a hivatal. 

Továbbra is van lehetőség arra, 
hogy a kommunális szeméten 
túli hulladékot – negyedévente 
250 kilogrammot – ingyenesen 
helyezzenek el a szikszói hulla-
dékudvarban.

Az elmúlt hónapok munkája 
nagy terhet rótt a polgármesteri 
hivatal dolgozóira is, hiszen ren-
geteg szervezés kellett ahhoz, 
hogy olajozottan működjön a 
hulladékgyűjtés. Mivel lehe-
tőség van a szelektív gyűjtésre, 
ezért arra kérek mindenkit, hogy 
éljen ezzel környezetünk jövője 
érdekében. Bár a szelektív ku-
kákat csak 2 hetente ürítik, de a 

kuka mellé zsákokban gyűjtött 
pille palackokat is elszállítják. 
Az operatív munkával a jövőben 
Piskóti László foglalkozik, őt lehet 
keresni.

Az országban egyedülálló mó-
don, ebben az esztendőben is se-
gíti az időseket az önkormányzat. 
Minden, állandó szikszói lakhely-
lyel rendelkező, s 2015. decem-
ber 31-ig a 62. életévét betöltött 
személy 20 ezer forint értékű 
Szik szó Jegyet kapott, amelyet 
meghatározott szolgáltatóknál 
válthat be. A jegy kikézbesítését 
is megszerveztük, házhoz vitték 
a hivatal dolgozói.

Az alpolgármester asszony 
évek óta nagy gonddal munkál-
kodik a szociális területen. Igyek-
szik a hozzá fordulók problémáira 
megoldást találni. A város veze-
tése, önkormányzata számára 
fontos, hogy a kiemelkedő mun-
kát végzett emberek elismerést 
kapjanak. Ezért is terjesztették 
fel Cservenyák Lászlóné nyugdíjas 
védőnőt miniszteri kitüntetésre, 
amelyet júniusban meg is kapott.

Maros Éva

Az idei év egyik új 
kezdeményezése 
a Szikszó Fesztivál volt, 
július 8–10-ig. Igazi 
fesztiválhangulatban 
bulizhatott minden kor-
osztály, a programokat 
ugyanis úgy állították 
össze a szervezők, hogy mindenki 
megtalálta a számára kedveset. 
Ez a rendezvény tovább erősíti 
Szikszó jó hírét a megyénkben is.

Addig, míg más kisvárosok-
ban strandokat, uszodákat zár-

nak be, Szik szó Ön-
kor mány  za  ta letette 
vok  sát a vá ro si uszo-
da to  vább fej  lesz  té -
sé re. Jú nius vé gén 
kerül át adásra az a 
berendezés, ami le-
hetővé teszi, hogy az 

ország legjobb vízminőségű, klór 
nélküli medencéiben lubickol-
hatunk. Elkészült az új szauna 
is, amely tágasabb, korszerűbb, 
mint az előző volt. Érdekesség, 
hogy az ipari parkunkban ta-

lálható szaunaüzemben gyár-
tották, tehát hazai berendezést 
használhatunk, amire mindany-
nyian büszkék vagyunk.

A szikszóiak szabadidős kikap-
csolódását szolgálja az új műfü-
ves focipálya. Itt nemcsak profi 
sportolók, hanem amatőrök, 
baráti társaságok is rúghatják 
a bőrt, ezzel is hozzájárulva az 
egészséges életmódhoz, a csa-
patsport népszerűsítéséhez.

A nyári szabadidő eltöltését 
szolgája az a kezdeményezés 

is, hogy standröplabda-pályát, 
szalonnasütőt, bográcsozó he-
lyeket alakítottunk ki az uszoda 
udvarán, így akár családi, baráti 
programokat lehet szervezni itt.

A városvezetés számára fon-
tosak a rekreációs fejlesztések, 
ezért is foglalkozunk azzal, hogy 
megtaláljuk azokat a pályázati 
lehetőségeket, amivel tovább 
bővíthetjük az uszodai szolgál-
tatásokat, és szabadtéri, akár 
felnőttek számára is használha-
tó egészségparkot hozzunk létre.

Környezetvédelem
Nagy lépést tettünk az elmúlt hónapokban 
a környezetvédelem te rén – mondja Szikszó 
alpolgármestere, aki a Zöld Völgy Nonpro
fit Kft.ben is képviseli az önkormányzatot. 
A cég a kommu nális hul la dék-begyűjtő a 
településen, a szolgáltatás megszervezé
séhez azonban társadalmi, önkormányzati 
segítségre volt szüksége.

Szikszó Plázs
a nyári kikapcsolódásért
Amikor elindítottuk a Szikszó Plázs programsorozatot, 
voltak, akik kicsit megrökönyödve néztek: mit is akar egy 
kisváros olyan kezdeményezéssel, ami a nagyvárosok 
jellemzője – mondja Füzesséri József polgármester. Azó
ta az élet bebizonyította: szinte minden korosztálynak 
adott örömöt. Így lesz ez idén is, hiszen június 18-án újra 
megnyitott az uszoda udvarán a Szikszó Plázs. 
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JÚLIUS 8–10.

 I. Szikszó Fesztivál
JÚLIUS 4–29.

Spongyabob tábor
Meglepetésekkel, változatos prog-
ramokkal várja az idén is a Spongyabob 
tábor csapata a gyerekeket. Az 5. alka-
lommal megrendezésre kerülő tábor óriási 
érdeklődésnek örvend, hiszen kifejezetten a 
gyerekek nyári szünidejük tartalmas eltölté-
sére szolgál. Sporttáborként hirdettük meg, 
minden nap kötelező úszás (oktatóval), lo-
vaglás, napi 3x étkezés, képzőművészkedés, 
trambulin és asztali tenisz, strandröpladba 
és műfüves futbalpálya várja a fiatalokat. 
Az idei év újdonsága minden csütörtökön 
este bátorságpróbával egybekötött sátorban 
alvás lesz. 

JÚNIUS 18.

Gyereknap
és plázsnyitó
Egy felejthetetlen gyermeknap élményét 
élhettek át azok gyermekek és felnőttek, 
akik június 18-án kilátogattak a Szikszói 
Városi Uszoda udvarára. A Szikszói Városi 
Intézményműködtető Központ és Könyvtár 
hatalmas élményt adó vidámparkkal, szí-
nes programokkal, játszóházzal, kézműves 
sátorral, arcfestéssel, csillámtetoválással és 
sok-sok ajándékkal kedveskedett a legkiseb-
beknek. A helyi énekes és táncos művészek, 
művészpalánták is megcsillogtatták tehet-
ségüket. Nagy örömmel és lelkesedéssel 
kapcsolódott be a programba a tűzoltóság 
és a rendőrség is, akik látványos és izgal-
mas bemutatókkal bűvölték el a gyerekeket. 
Rengeteg árus és vendéglátós kínálta porté-
káját a vendégek megelégedésére, éhségük, 
szomjúságuk oltására. A műsorokkal pár-
huzamosan kísérőprogramként este 18.00 

órától pedig kivetítőn nézhettük együtt az 
élőben közvetített Izland–Magyarország EB 
mérkőzést.
A felnőttek részére este 19 órától megnyi-
tottuk a Szikszó Plázst is. A sztárvendég 
Betty Love volt, aki igazi retró hangulatot 
varázsolt, amit egy nosztalgia diszkó köve-
tett, egészen este 23 óráig.

JÚNIUS 23.

Jótékonysági
operaest
Kovács Marci és Nagy Zoltán 
gyógyulásáért

Felejthetetlen este volt. Csodálatos 
művészek, csodálatos műsora egy nagysze-
rű közönségnek. Sok jó ember gyűlt össze 
ismét az Inkubátorházban, hogy segítséget 
nyújthasson két súlyosan beteg fiatalnak. Ki 
adományával, ki művészetével járult hozzá a 
nehéz helyzetbe került emberek gondjainak 
enyhítéséhez. Önkormányzatunk nemes szí-
vű, tehetséges vendégei, akik II. Nemzetkö-
zi Puccini Mesterkurzusukat tartják váro-
sunkban, rendkívül színvonalas koncerttel 
varázsolták el a teremben ülő hallgatóságot.

Nagyon sok köszönet azoknak, akik 
eljöttek, túllépve napi gondjaikon, elfog-
laltságukon, fontosabbnak tartva azt, hogy 
segíthessenek, hiszen mindannyian apák, 
anyák, gyermekek, testvérek vagyunk és át 
kell tudnunk érezni azoknak a szülőknek, 
testvéreknek, családtagoknak a fájdalmát, 
akiknek most nagyon nehéz. Adományaink, 
és az, hogy gondolunk rájuk, nagyon sok 
erőt adhatnak nekik.

Elismerés, tisztelet és köszönet a kitűnő 
művészeknek, Kovács Gábornak, Julia Bonil-
lának, Tiziano Barontinak, Rena Kwaknak, 
Hyun-UK Massimo YU-nak, Anna Maria 

Stella Pansininak, Merve Emirnek, Gal-Er-
dene Dashchanravnak és a legnagyobbnak 
Massimo Morelli mesternek, hogy művésze-
tükkel segítették gyermekeinket. Sok erőt, 
kitartást és mielőbbi gyógyulást kívánunk 
Marcinak és Zolinak!

JÚNIUS 9–12.

Chess in the City
Nemzetközi sakkverseny

Szikszó Város Önkormányzata és a 
B.-A.-Z. Megyei Sakkszövetség Elnöksége 
közös szervezésében első alkalommal került 
megrendezésre a „Chess in the City – 2016”. 
Az I. Szikszó Open egyéni nemzetközi sakk-
verseny megnyitójára június 9-én, csütörtö-
kön, 16.30 órakor, díjátadójára pedig június 
12-én, vasárnap, 18.00 órakor került sor. A 
4 napos rendezvényen, több mint 60 hivata-
los sakkversenyző vett részt, akik a tornára 
többek között Ukrajnából és Szlovákiából, 
valamint az ország különböző részeiről ér-
keztek városunkba.

JÚNIUS 11.

Éjszakai fürdőzés

Jó hangulatban telt a nyár első éjsza-
ki fürdőzése, amelyet a városi uszodában 
június 11-én este 20.00 órától rendezett a 
Szikszói Városi Intézményműködtető Köz-
pont és Könyvtár.

Az új, 12 személyes szauna megnyitása 
alkalmából 3 különleges szaunaszeánsz, 
infraszauna, masszázsmedence, egy pohár 
finom pezsgő, kellemes zene és fények vár-
ták kedves vendégeinket egészen éjfélig. 

Rendezvények márciustól júliusig
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JÚNIUS 4.

Csikuska 
néptáncegyüttes

A Nemzeti Összetartozás Napját 
ünnepelték mindazok, akik délelőtt ellá-
togattak az Inkubátorházba. A színvonalas 
műsort a már több, mint 5 éve alakult Csi-
kuska Néptáncegyüttes szolgáltatta, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy szeptembertől Szik-
szón újra beinduljon a néptánc oktatása. A 
rendezvényt Füzesséri József polgármester 
nyitotta meg, majd az eseményen előadott 
különböző néptánc elemekről Mayer Raj-
mund, a Csikuska egyik alapítója beszélt.

MÁJUS 25.

Kihívás Napja

Több száz szikszói óvodás és isko
lás, valamint a helyi intézmények dolgozói 
zumbázhattak a Kihívás Napján. Az esemé-
nyen részt vettek a Szepsi Csombor Márton 
Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános 
Iskola, a Bethánia Napköziotthonos Óvoda, 
a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcső-
de gyerekei, a Szikszói Kistérségi Szociális 
Szolgáltató Központ és a Városi Intézmény-
működtető Központ és Könyvtár dolgozói. 
A vidáman telt közös testmozgásra a városi 
uszoda udvarán került sor. 

MÁJUS 20.

Nyugdíjas dalkörök 
megyei találkozója
A Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Szövetsége rendezésében több mint 110 
fő fellépővel, került megrendezésre a dalos 
találkozó, ahol egy nagyszabású verseny ke-
retein belül szakmai zsűri döntött a megyei 

továbbjutásról. A díjakat Füzesséri József, 
Szikszó város polgármestere adta át.

MÁJUS 20.

Szikszói Illés Klub
Mező István önkormányzati képvi
selő, az oktatási-, kulturális- és sportbi-

zottság elnökének szervezésében, a szikszói 
Inkubátorház május 20-án este 19.00 órától 
adott otthont az Illés Klub legújabb prog-
ramjának, ahol a sztárvendég Bródy János 
Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar 
énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró volt. A 
művész, koncertje után dedikált a nagyér-
demű közönségnek. A jó hangulatról a 
Miskolci Illés Emlékzenekar gondoskodott.

MÁJUS 14.

I. Szikszói
Pünkösdi Kupa
Május 14én került megrendezésre az I. 
Pünkösdi Kupa elnevezésű teremlabdarúgó 
torna, melyen kizárólag szikszói lakosok ve-
hettek részt. A győzelmet az LSL FC csapata 
szerezte meg.

MÁJUS 1.

Szikszó majális
Nem kevesebb, mint 5. alkalommal 
rendezte meg a Szikszói Városi Intézmény-

működtető Központ és Könyvtár a május 
1-jei rendezvénysorozatot, ahol az egész na-
pos programok között a város apraja-nagy-
ja megtalálhatta a számára megfelelőt. Az 
uszoda udvarán több, mint 500 ember, és 
közel 20 főzőcsapat kapcsolódott ki.

ÁPRILIS 11.

Magyar Költészet 
Napja
József Attila születésnapját, ünnepel-
hették azok a kedves vendégek, akik déle-
lőtt 11.00 és 11.45 óra között ellátogattak az 
Inkubátorház nagytermében megrendezett 
rendhagyó irodalom órára. A műsorban 
Ötvös Éva színművésznő és Novák József 
előadóművész tolmácsolásában legnagyobb 
költőink verseit, valamint verseik megzené-
sített változatait hallgathatták meg.

MÁRCIUS 20.

Húsvétváró

Virágvasárnap sok-sok színes programmal 
kápráztatta el a gyerekeket az uszoda udva-
rán rendezett Húsvétváró. A szép tavaszi 
időben sokan kilátogattak, hogy tojásokat 
fessenek, asztaldíszeket készítsenek, arcfes-
tést kapjanak, és finom csokitojást nyer-
hessenek a húsvéti népi játékokon, vagy 
az aszfaltrajzversenyen. A Húsvétról és az 
ünnepre való készülődésről Moldván Tibor 
görög katolikus parókus tartott útmutatót a 
jelenlévőknek. A legkisebbek örömére apró 
kecskegidákat, puha, gyapjas báránykákat 
és kis nyuszikat lehetett simogatni, melyek 
nagyon élvezték volna a tavaszi napsütést, a 
zöldellő füvet, ha nem lettek volna agyonba-
busgatva. Persze az óriásira nőtt nagy fehér 
„nyusziról” sem feledkezhetünk meg, hisz’ 
ő is a gyerekek nagy kedvence volt. Sok él-
ménnyel és még több ajándékkal térhettek 
haza a rendezvény résztvevői.

Programok | 5
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Egy pótolhatatlan ember

A Szepsi Iskola kiváló pedagógusa és 2000 óta igazgatóhe-
lyettese, Madácsi Ágnes 40 éves áldozatos és lelkiismeretes munka 
után nyugdíjba vonul. Az iskola tanulóiért, dolgozóiért és Szikszó 
városért végzett munkája elismeréséül Közösségért díjat vehetett 
át ünnepélyes keretek között. 

Az egész iskola és az önkormányzat nevében kívánunk neki jó 
egészségben töltött, aktív nyugdíjas éveket.

Ballagás

Május a ballagások időszaka. Gimnáziumunkban idén május 
1-jén, az általános iskolai tagozaton pedig június 15-én búcsúztak 
tanulóink színvonalas műsor keretében.

Szepsi Gyémántok
Hagyományainkhoz híven június 19-én az Inkubátorházban 
újra megrendeztük a „Szepsi Gyémántok” elnevezésű évzáró ün-
nepségünket, melynek célja iskolánk tehetségeinek jutalmazása és 
támogatása. Idén is rengeteg kiváló tanuló volt a díjazottak között 
kitűnő bizonyítványáért, kiemelkedő versenyeredményeiért, vala-
mint közösségi munkájáért. Az „Év Tanulója” megtisztelő címet az 
alsó tagozaton Újpesti Petra (3. b), a felső tagozaton Karajz Gréta 
(5. a), a gimnáziumi tagozaton pedig két tehetséges végzős diákunk, 

Nyíri Katalin és Farkas Dániel érdemelte ki, akik júniusban kiváló 
eredménnyel érettségiztek. A „Jó Tanuló, Jó Sportoló”-díjat idén az 
alsó tagozaton Varga Zsombor (4. b), a felső tagozaton Sallai Eszter 
(5. a) és a gimnáziumi tagozaton Sallai Vivien (7. ny) tanulók ve-
hették át. Megválasztottuk az „Év Osztálya”-it is: alsó tagozaton a 
4. b osztály (osztályfőnök: Monostory Györgyné), felső tagozaton a 
6. a osztály (osztályfőnök: Vighné Kiss Éva), a gimnáziumi tagozaton 
pedig a 9. a osztály (osztályfőnök: Horváthné Szunyog Szilvia) büsz-
kélkedhet ezzel a címmel, akik jutalomképpen osztályonként egy 
hangulatos pizzázáson vehettek részt a Turul étterem jóvoltából. 
Reméljük a következő években is számos diákunkat jutalmazhatjuk 
mind tanulmányi, mind verseny- vagy sporteredményeikért.

Emelt szintű érettségi 
tapasztalatok
2015 szeptemberében eldöntöttem, hogy matematikából emelt 
szinten fogok érettségizni az egyetemi felvételi miatt. Mivel nekem már 
nem volt lehetőségem arra, hogy középszinten is számot adjak a tudá-
somról, ezért ennek a vizsgának a lehető legjobban kellett sikerülnie. 
Minden nap több órán át gyakoroltam, de még így is kétségeim voltak 
a sikert illetően. Szerencsére három olyan Tanárnő állt mögöttem, akik 
végig biztattak, támogattak és hittek bennem, illetve természetesen 
rengeteget foglalkoztak velem. Önmagamat egész éven át egy „Menni 
fog az emelt matek!” feliratú táblával buzdítottam, igyekeztem minden 
nap többször ránézni és el is hinni. Az írásbeli, majd a szóbeli rész után 
azt szűrtem le tanulságként, hogy mindegy, honnan jön az ember, 
ha becsületesen, szorgalmasan készül, hisz önmagában és szem előtt 
tartja a célt. Miután kiléptem a szóbeliről, úgy éreztem, megérte egész 
éven küzdeni, hiszen sikeres vizsgát tettem. A következő nagy lépést az 
egyetemi vizsgák jelentik majd. (Nyíri Katalin, az év tanulója)

Rákóczi csillagösvényén 
napba öltözve

Az iskola 2016ban valósította meg a „Határtalanul” pá-
lyázatot Szikszó testvértelepülésén, Szovátán, a Domokos Kázmér 
Líceummal. Mind a két iskolából 33 diák kapcsolódott a program-
ba, mely során II. Rákóczi Ferencre emlékeztünk. Március 14–17. 
között voltak vendégeink a szovátai diákok és kísérő tanáraik. Így 
a szovátai diákokkal közösen jártunk a történelmi Abaújban, a 
diósgyőri, regéci várban, Kassán, a Szent Erzsébet dómban, ahová 
a nagyságos fejedelmet eltemették. Megnéztük Kassán a rodostói 
házat. Közösen ünnepeltük március 15-ét Szikszón. 
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Április 10–14. között a szepsis diákok Szovátán, Marosvásárhe-
lyen köszöntötték II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé iktatását. 
Emlékezetes marad a marosvásárhelyi vártemplomban az ünnep-
ség, melyet más magyar iskola diákjai is megnéztek. Körbejárták 
a diákok a szovátai tavakat is. A gyönyörű időjárás kedvezett a 
sétának. A két iskola vezetői hangsúlyozták az együttműködés 
szükségességét és azt, hogy több mint húsz éve tartó együttműködés 
során több száz diák ismerkedett meg Erdély és Abaúj történelmi, 
természeti értékeivel. A kapcsolatot tovább szeretnék folytatni, 
pályázatok és baráti kapcsolatok segítségével. 

A diákok véleménye mind a két iskolából pozitív volt. Köszönjük 
támogatóinknak a pályázat lehetőségét, így az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának, Szikszó város Önkormányzatának a megvaló-
sításban nyújtott támogatását.

Négy-öt magyar összehajol…
A hetedik évfolyamos diákok közül 33 fő vehetett részt a 
„Határtalanul” pályázat megvalósításában május 9–13. között a 
rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola diákjaival együtt. A törté-
nelmi bányavárosokat, így Selmecbánya, Besztercebánya, Rozsnyó 
emlékhelyeit látogattuk meg, közben betértünk Végles várába és 
Anton kastélyába, Garamszög fából épült evangélikus templomába 
is. Előadtuk a pályázatban vállalt műsorunkat a tompás diákoknak. 
Nagyszerű lehetőségünk volt Ajnácskő várának meglátogatása és a 
gyalogtúra a Ragácsi tetőre. Ezt Csank Mátyás helyi diák irányította, 
akivel muflonlesre indultunk, de a túl sok hangos diák elriasztotta 
a vadjuhokat, így csak egyet sikerült látni. Ezután jó hangulatban 
szalonnát sütöttünk, ahol mindenki ügyesen segített. Még jutott 
időnk arra is, hogy megnézzük az Andrássy család betléri kastélyát 
is. Több száz fotót készítettünk a ragyogó napsütésben. A résztvevő 
diákok kiváló együttműködése valósult meg. Azóta is tartják a 
diákok a kapcsolatot. Ezúton köszönjük a támogatását az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának.

Nemzeti összetartozás napja 
Rimaszombaton 
A Rákóczi Szövetséghez nyújtottunk be pályázatot, me-
lyen nyertünk is, így jutottunk el június 6-án Rimaszombatba, a 
„Nemzeti Összetartozás Napja” megünneplésére. Iskolánk 53 diákja 
vett részt ezen az ünnepségen. A „tompás” diákok és tanáraik nagy 
szeretettel fogadtak bennünket. A műsor után megismerkedtek 

diákjaink a magyar iskola múltjával, jelenével, majd rövid baráti 
beszélgetés és óralátogatás volt. Ezen a napon eljutottunk Losoncra, 
ahol a felújított zsinagógát néztük meg, sok-sok magyar emléket 
láttunk, utána a füleki várba mentünk. A diákok minden lehetséges 
részét bejárták ennek a romjaiban is hatalmas várkomplexumnak és 
rácsodálkoztak a még működő részeire. A vár történetét bemutató 
kiállítást is nagy élménnyel figyelték, sőt kipróbálták a középkori 
harci eszközöket is. Köszönjük a Rákóczi Szövetség támogatását.

Versenyeredmények
A tavasszal rendezett Országos Keltegető csapatver
senyen 70 csapat közül iskolánk diákjai kimagaslóan teljesítettek.
1. osztály: II. helyezett Csollák Dorka, Mida Karolina, Misánszki 
Noémi, Pallér Miléna • V. helyezett Lenkei Réka, Majláth Zsófia, 
Nemes Júlia Lilla, Szuhai Zsanett • VII. helyezett Bíró Huba, Szűcs 
Martina, Zádeczki Zalán
3. osztály: I. helyezett Ducsai Loretta, Kovács Letícia, Kasuba Dániel, 
Varga Levente • II. helyezett Lakatos Leila, Lucskai Doroti, Mező 
Mirella, Rózsa Lili • III. helyezett Kléri Kincső, Nagy Bernadett 
Mercédesz, Tóth Vanda • V. helyezett Ákos Melinda, Lizák Zsófia, 
Szarvas Viktória
4. osztály: I. helyezett Drapcsik Lőrinc, Farkas Hanna, Kulcsár 
Dominik, Mida Melina
Felkészítő tanáraik: Dunaveczki Istvánné, Balákné Molnár Judit és 
Monostory Györgyné

Böngész kétfordulós országos levelező verseny
3. osztály: Varga Levente olvasás tantárgyból IV. helyezett, nyelv-
tanból I. helyezett, környezetből VIII. helyezett
4. osztály: Varga Zsombor olvasás tantárgyból I. helyezett, kör-
nyezetből III. helyezett, angolból III. helyezett • Molnár Domán 
környezetből III. helyezett • Farkas Hanna, Győrffi Anna, Kardos 
Imola csapata olvasás tantárgyból I. helyezett • Kulcsár Dominik, 
Mida Melina, Varga Zsombor csapata környezetből III. helyezett
Felkészítő tanáraik: Balákné Molnár Judit, Monostory Györgyné

Német cserediákok Szikszón
A németmagyar diákcsere az idei tanévben is megvalósult sok 
tanítványunk örömére. Ebben az évben iskolánk volt a vendéglátó, 
tanulóink és hozzátartozóik segítségével. A kedves vendéglátást 
ezúton is köszönjük szépen.

Április 24-étől április 30-áig 19 német diák és 2 kísérő tanáruk 
látogatott el hozzánk. A hét ismét gyorsan elröpült: tanórákon 
való közös foglalkozás, régi és új ismerősökkel, barátokkal való 
beszélgetések, valamint Magyarország szép tájain való barangolás 
(Miskolc-Tapolca, Budapest, Eger, Aggtelek) töltötte ki a résztvevők 
napjait. A nyelvgyakorlásra újra kitűnő lehetőség nyílt.

Gyereknap
Az alsó tagozatosok június 10-én délután vidám vakációvá-
róval egybekötött gyereknapot tartottak a szülői munkaközösség 
segítségével. A gyerekek először az óriáscsúszdát vehették birtokba, 
majd a miskolci Tűzoltóság jóvoltából megismerkedhettek a tűzoltó 
élet rejtelmeivel. A programot vidám habpartival és táncházzal 
zártuk.

III. évfolyam 6. szám | 2016. | július



 

A nagyobbik – katonaalakot ábrázo
ló – Dedinszky Elemér dunaharaszti szobrász 
munkája. Ezt még 1926-ban állították, az 
avatáson Horthy Miklós kormányzó is jelen 
volt. A gúla alakú alapépítmény oldalain a 
háborúban odaveszett 119 hősi halott neve 
olvasható.

1989-ben került a katonaszobor elé az 
az emléktábla, amelyiken a II. világháború 
civil és katona áldozatainak, összesen 96 
név olvasható. Alkotója: Pócsik István

A szikszói hősi emlékművet 1926. szep-
tember 5-én avatták fel. Horthy Miklós 
kormányzó reggel 8.00 órakor érkezett 
különvonattal Szikszóra, ahol Szentimrey 
Pál alispán üdvözölte a kormányfőt. Cseley 
Ferenc főszolgabíró a szikszói járás hódolatát 
tolmácsolta a kormányzónak. A kormányzó 
rövid ideig tartózkodott Szikszón, majd a 
helyi előkelőségek kíséretében továbbindult 
Halmajra, ahol a vitézi rend négy tagját be-
iktatta adományozott birtokukba. Onnan 
indult kocsin vissza Szikszóra, a világhá-
borús emlékmű avatására. Az avatás előtt 
a kormányfő átadta a községházán a vár-
megyének a vitézi szék részére tett telek fel-
ajánlásáról szóló határozatának másolatát. 

Az emlékmű avatására a kormányzó gya-
log érkezett meg fél 12-kor. Az ünnepséget 
Putnoky Sándor nemzetgyűlési képviselő 
nyitotta meg, majd Horthy Miklós avató-
beszédében a következőket mondta:

„Egymás után emelkednek a községek 
legszebb díszei, a hősi emlékművek. Egymás 
után rója le a magyar falu tartozását hős fi-
ainaknak emléke iránt a maradandóságot kí-

vánva biztosítani múlandó 
nemzedékünk hálájának és 
kegyeletének.”

Ezt követően a kor-
mányzó megadta az en-
gedélyt a szobor leleple-
zésére, majd Magasházy 
László alezredes elhelyez-
te a kormányzó koszorú-
ját a talapzaton, majd a 
jelenlevők is megkoszo-
rúzták a hősök szobrát. 

A koszorúzást követően Telegdy István 
plébános kanonok, Baksy István reformá-
tus tiszteletes, Berényi Sándor evangélikus 
lelkész és Schückmann Manó főrabbi meg-
áldották az emlékművet.

Kiegészítésképen hozzáteszem, hogy a 
mai Bolt utcát ekkor kövezték le, ez volt a 
város első kövezett utcája és Horthy Mik-
lósról nevezték el. 

A szoboravatáson a népes sokaság között 
nagyapám és az akkor 5 éves nagynéném 
is ott voltak. Nem túlzás azt állítani, hogy 
szinte minden szikszói család elveszítette 
valamelyik hozzátartozóját, rokonát, vagy 
ismerősét. Nagyapám a testvéröccsét, aki-
nek a neve ott szerepel a 119 áldozat között, 
álljon itt a neve emlékül: Hegyi Lajos.

A Hősi emlékmű és a templomot övező 
park ma már városunk legszebb része, ünne-
pi megemlékezések színhelye. Legutóbb az 
első világháború kitörésének 100 évfordu-
lója alkalmából a Szikszói Szepsi Csombor 
Márton Gimnázium diákjai a templomban 
ünnepi műsort rendeztek, majd rózsafát ül-
tettek a szobor mellé.

A szobor alkotójának, Dedinszy Elemér-
nek a szikszói emlékművön kívül legnépsze-
rűbb alkotása az Elesett hősök emlékműve 
(Árpád vezért ábrázoló szobra) Hidasné-
metiben.

8 | Múltidéző

Szikszó
a MúltbanI. és II. világháborús
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A „Szikszó a múltban” facebook csoportnak az egyik legaktívabb tagja Vécseyné 
Fedor Zsuzsa, aki sok-sok érdekes képet oszt meg nap mint nap az internetezőkkel. 
Tőle kaptuk az alábbi anyagot is a Kálvin téren, a református templom mellett álló kettős 
emlékműről, amely a két világháborúban elesett szikszóiaknak állít emléket.

A szikszói
I. világháborús emlékmű

az öntödében. (1926)
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Kalocsai Krisztina (1978–2016)
Emődön született 1978. október 26-án. A Megyeri Ügyvédi 
Irodában 2004. január elsejétől dolgozott. Szikszó városával 
is az ügyvédi iroda tagjaként került kapcsolatba még 2008. 
évben. Az önkormányzat jogi ügyeinek ellátásában vett 
részt. 2010. novemberétől a Szikszói Polgármesteri hivatal 

struktúrájának átalakítása kapcsán titkárságvezetői kinevezést kapott. Szikszó ön-
kormányzata 2012. évtől üzemeltette két éven keresztül a miskolctapolcai tábort és 
a polgármester úr Kalocsai Krisztinát kérte fel a tábor vezetésére és üzemeltetésére. 
Ekkor választotta meg a képviselő testület az Ezüst Gázló Kft. társ-ügyvezetőjévé, 
ahol később egyedüli ügyvezető lett.

A táborban nagyon sok sikeres rendezvényt bonyolított le, itt kezdődtek el a mára 
már hagyományos május elsejei főzőversenyek, rendszeresen szervezték a szikszói 
iskolások részére az erdei iskolát, ami szintén nagyon népszerű volt.

A tábor üzemeltetése mellett évekig Gál Péterrel közösen szervezték a városi 
rendezvényeket, nyári gyermektáborokat. Krisztina mindig szorgalmas volt, lel-
kiismeretes munkát végzett és ennek eredményeként újabb megtisztelő feladattal 
bízták meg a térség polgármesterei: a Szikszón létrehívott Rákóczi Leader Egyesület 
munkaszervezetének vezetésére kérték fel, melynek távozásáig volt vezetője.

Emellett egyik alapítója és szakképzési vezetője volt a szikszói székhelyű ABA-
KUSZ Szakképző Iskolának melynek létrehozásában és működtetésében megha-
tározó szerepe volt.

„A szeretet a szívekbe tetovált mennyország térképe.”
(Pethes Mária)

Dr. Gönczy Ilona (1942–2016)
1942. augusztus 3-án született egy 
csereháti kis faluban, Szászfán, re-
formátus család el ső gyermekeként. 
Szü leitől az életét meg határozó sze-
retetet, hitet kapott.
Minden álma volt, hogy orvosnak 
tanul has son, ami meg is valósult, 
hiszen a sáros pa taki református 

gim názium elvégzése után a pesti egyetemen fogorvosként 
végzett.
Ezután Szikszóra került, ahol 40 évig gyakorolta hivatását. 
Munkáját mindig szeretettel, becsülettel végezte.
1970-ben kötött házasságot férjével, Szuhai Gyulával, akivel 
22 évig éltek együtt. Két gyermekük született.
Példaértékű volt akarata, kitartása, hite, az egész élete.
Utolsó éveit betegségével együtt kellett élnie, amit méltó-
sággal viselt.
Végső útjára sokan elkísérték, kinyilvánítva ezzel szerete-
tüket, tiszteletüket.

2016 január–május

Bűncselekmények Szikszón
Lopás és okirattal való visszaélés vétsége miatt indult eljárás, mert 
januárban a reggeli órákban egy szikszói lakos a városi Penny áruházban 
eltulajdonított egy pultra helyezett pénztárcát, melyben készpénz és szemé-
lyes okmányok voltak. Ez utóbbi tárgyakat az elkövető megsemmisítette.
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult 
nyomozás, mert márciusban az Aszaló és Szikszó vasútállomás közötti 
szakaszon a jegykezelő vonatjegy megváltására szólított fel két szikszói 
lakost, akik a jegyvásárlást megtagadták. Szidalmazták, valamint több al-
kalommal tenyérrel mellkason lökték a jegykezelőt, aki az utasfülke ajtaját 
bezárva próbálta a bántalmazást elkerülni. Az elkövetők ököllel beütötték 
az ajtó ablaküvegét, majd a szikszói állomáson elhagyták a helyszínt. Az 
elkövetőket elfogták, a nyomozás iratait vádemelési javaslattal a Miskolci 
Járási Ügyészség részére küldtük meg.
Rongálás vétsége miatt indult eljárás, mert ismeretlen személy ápri-
lisban a Szapolyai úton található gázcsapot megrongálta, ezért gázömlés 
alakult ki. Az eljárás jelenleg tart.
Áprilisban a Vasút úton egy bódult állapotban lévő csobádi lakos 
rendőri igazoltatására került sor. Zsebéből két darab alufóliába csomagolt 
ismeretlen eredetű növényi származék került elő. Új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés bűntettének gyanúja miatt indult eljárás, mely során igazságügyi 
szakértő kirendelésére került sor annak megállapítása céljából, hogy a 
lefoglalt növényi származék pszichoaktív anyagnak minősül-e.
Lopás vétségének gyanúja miatt indult eljárás, mert márciusban 
ismeretlen tettesek a Szikszó, Apponyi úton található Nemzeti Dohány-
boltba – biztonsági kamerájának és riasztóberendezésének leszakításával, 
valamint a külső fémrács alsó lakatjának megfeszítésével – megkíséreltek 
behatolni. A tetteseket megzavarták, elfogták, a nyomozás jelenleg tart.
Felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt folytatnak 
eljárást, mert májusban Szikszó belterületén egy helyi lakos a kezében lévő 
fa karóval fejen ütötte a vele szóváltásba kerülő ismerősét. Az elkövető 
felelősségre vonása céljából a nyomozati iratokat a Szikszói Járási Ügyészség 
részére bíróság elé állítási javaslattal küldik meg.

Családi gyermeknap
az Encsi Rendőrkapitányság szervezésében

Az Encsi Rendőrkapitányság a dolgozóinak és család
tagjainak május 14-én a Vizsoly község melletti „Kacsa 
tavon” hagyományos családi gyermeknapot rendezett.

Elsődlegesen 280 fő jelentkezett a rendezvényre, de 
sajnos az időjárás miatt ennél kevesebben vettek részt.

Aki azonban a rossz idő dacára kilátogatott a tó part-
jára, biztosan jól érezte magát: horgászhatott a tóban, 
ehetett a finom nyárson sült ökörből és élőzene kíséreté-
ben táncolhatott is a sátrak alatt, vagy akár az esőben is.

Aki a horgászatot választotta, az igazán nagy halakat 
is foghatott, mivel a halacskák igencsak kapó kedvükben 
voltak, így ez a nap sok gyerek is „megfertőződött” a hor-
gászat szenvedélyével. A gyermekek egy előre felépített 
mobil játszóteret is tulajdonukba vehettek, ahol nagyokat 
csúszdáztak és mászkáltak a nap folyamán.

A délután során az idő egy kissé jobbra fordult és a 
vidám nap egész kora estig tartott.

Valószínűleg jövőre is megrendezzük a jó hangulatú 
családi napot.
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Aranyos tippek
Augusztus 4–21. között Rió De 
Janeiróban rendezik meg a XXXI. Nyári 
Olimpiát. A magyar sportolók az eddigi 
olimpiákon 168 aranyérmet szereztek. 
Megkérdeztük olvasóinkat, hány arany-
érmet várnak sportolóinktól a nyári 
olimpián?
Novák József: 6 aranyra tippelek.
Kerekes Sándor: Legalább 8 aranyérmet 
várok.
Füzesséri József: 10 aranyéremre számítok.
Pohubi József: 10, vagy több aranyat tip-
pelek, elsősorban a vizes sportágaktól.
Gál Péter: Szerintem 9 aranyat fogunk 
szerezni.
Berki László: 7 aranyéremre számítok.
Moldván Tibor: Megközelítjük az eddigi 
legtöbbet, a Helsinkiben megszerzett 16 
aranyat, vagyis 15 aranyérmet jósolok.
Berindza Gábor: 6 aranyérmet várok.
Mező István: Akkor leszek elégedett, ha 
legalább 8-szor szól a magyar himnusz.
Takács Lászlóné: 10 érmet várok, a leg-
fényesebből…
Lekner Balázs: 11 aranyérmet várok!
Győrffi György 6 aranyat tippel.
Sváb Antal 7 arannyal lenne elégedett.
Szarka László 5 aranyéremre számít.
Ruttkai István 12 aranyat tippel.

Egy fejjel a többiek felett
A Miskolci Avas Judó Sportegyesület 15 esztendeje alakult, azóta a tehetségek sorát 
nevelte ki – jelentette ki Kiss Tibor vezetőedző.

Az elmúlt év márciusában Füzesséri 
József, Szikszó polgármestere és dr. Dámóczi 
János, a Szikszó Centrum igazgatója felkér-
tek, hogy indítsunk be egy judó csoportot. 
Először 12 gyerek jelentkezett, hogy szeretne 
megismerkedni a judó sporttal, jelenleg már 
26-an vannak a 8–13 évesekig, még Alsó-
vadászról is jönnek. Az iskola tornacsar-
nokában tartjuk az edzéseket keddenként 
és csütörtökönként. Annak ellenére, hogy 
még csak alig egy éves múltja van a szikszói 
judónak, máris komoly eredményeket értek 
el, például a szikszói Herczeg ikrek. Varsóban 
korosztályuk felettieket is legyőztek. Sokat 
edzenek. Iskolai magatartásuk is jelentősen 

megváltozott, és tanulmányi eredményük 
is javult. Varsóban ez év áprilisában 13 or-
szág 460 versenyzője vonult fel, és a lengyel 
fővárosból is érmekkel tértünk haza. Szita 
Illés is ezüstérmes lett. Érdemes megemlíteni 
az utánpótlás korosztályból Rontó Róbertet, 
Szamkó Áront, Lucskai Dorotit és Lizák Zsófi-
át, Varga Zsombort, de itt is sorolhatnám a 
neveket tovább. Mindannyian erősen bon-
togatják a szárnyaikat, és sorra szerzik az 
érmeket. Május 5-én Tokod-Altárón után-
pótlás korosztályos versenyen vettünk részt 
8 gyerekkel, itt is szépen szerepeltek verseny-
zőink. Útba ejtettük a visegrádi Fellegvá-
rat, a budapesti Planetárimot, az esztergomi 
Bazilikát, a Duna Múzeumot, Tatabányán 
megnéztük a turulmadaras emlékművet. 
Ilyen élmények miatt is szeretnének sokan 
csapatunkkal tartani, de ha rossz a maga-
viseletük vagy a tanulmányi eredményük, 
akkor nincs pardon, azzal biztatom őket: 
„verekedjétek be” magatokat a buszba! Fé-
lig viccesen mondva úgy nevelem őket: a 
dobogóra felkerülés annyit jelent, hogy egy 
fejjel a többi felett állsz. Boldogok a szülők 
is. Herczeg anyuka például így fogalmazott: 
eddig hírhedtek voltak a fiúk, most pedig 
már híresek, osztályelsők lettek. Ennek el-
éréséhez viszont sok munkára, tanulásra, 
méltó viselkedésmódra van szükség.

Szikszóról a válogatottba 
Szép sikert ért el Horváth Dávid, 14 éves 
szikszói diák, aki a Szikszó Boxing SE saját 
nevelésű versenyzője. Az eredményekről 
Majláth Gábor, az egyesület, és Dávid edző
je számolt be.

•  Mióta foglalkozik Horváth Dávid az ököl-
vívással?

M.G.: Tavaly áprilisban kezdte, tehát alig 
több mint egy éve, és még nincs 14 éves.
•  És mikor kezdtek jönni az eredmények?
M.G.: Már a januári, Szikszón megrendezett 
versenyen is szépen szerepelt, de az első igazi 
sikert márciusban érte el, amikor Vecsésen 
megnyerte a serdülő diák-olimpiát. Három 
mérkőzéséből egyet technikai K.O.-val, ket-

tőt pontozással nyert meg. A döntőben egy 
bajai ellenfelénél bizonyult jobbnak. Ezt kö-
vetően májusban, Budapesten az „id. Süllős 
Gyula” emlékversenyt is megnyerte Dávid, 
és bekerült az utánpótlás válogatottba, így 
jó eséllyel számíthat arra, hogy részt vehet a 
júliusban, Zágrábban megrendezésre kerülő 
junior Európa Bajnokságon.
•  Hogy készül fel Dávid erre a komoly meg-

mérettetésre?
M.G.: Jelenleg Egerben van edzőtáborban, 
majd ezt követően Mezőkövesden lesz a 
„Matyó Kupa”, ami az utolsó kvalifikációs 
verseny az EB előtt.
•  Amennyiben eljut Dávid az Európa Baj-

nokságra, következő számunkban beszá-

molunk róla. Addig is sok sikert kívánunk 
neki!

M.G.: Köszönöm a nevében is!

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy Horváth 
Dávid megnyerte a Matyó Kupát, így biztos, 
hogy ő utazik az Európa Bajnokságra!

(MI)
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Lipták Levente–Erdei Patrik – 3. b Szigeti Kloé–Vizes Petra – 6. a Varga Zsombor – 4. b

Urbán Anna – 7. a Lakatos Dzsenifer – 6.a Reiman Rebeka – 10. b

Olimpiai rajzpályázat
A közelgő nyári olimpia tiszteletére hirdetett rajzpályázatot Szikszó Város Önkormány
zatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. A pályázatra több mint kétszáz alkotás 
érkezett, melyeket rajztanárokból álló zsűri bírált el. A díjnyertes rajzokból kiállítás nyílt a 
városi uszoda folyosóján, amiből itt is láthatunk néhányat.

Karajz Gréta – 5. a Mészáros Viktória – 11. b Mező Mirella – 3. b

Pásztor Petra – 7. a Bitó István – 4. a Kővári Liliána – 5. b
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Szikszóiak 
Lengyelországban
A szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat évek óta szer
vez kirándulást, határon túli területekre, ahol elsősorban ruszin 
műemlékek megtekintése a cél. Ebben az évben a lengyelországi 
Wadowicébe, II. János Pál pápa szülővárosába indult az ötvenfős 
csapat, ahol megtekintették a környék nevezetességeit is.

Voltak a wieliczkai sóbányában, Stary Sacz (magyarul Ószan-
dec) városkában, ahol a pápa 1999-ben szentté avatta Kingát, IV. 
Béla királyunk lányát. A legnagyobb hatással II. János Pál pápa 
múzeuma volt a kirándulókra Wadowicében. Itt az idegenvezető 
szavait Moldván Tibor szikszói parókus fordította németről ma-
gyarra, aki papnövendékként két évet tanult Németországban. A 
harmadik nap délelőttjét Krakkóban töltötték a kirándulók, s az 
óváros nevezetességeivel ismerkedtek meg.

Foci őrület


