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Szeretettel üdvözlöm Önöket az idei év ötödik lap-
számának hasábjain. Engedjék meg, hogy a szoká-
soknak megfelelően az elmúlt két hónap legfonto-
sabb eseményeiről tájékoztatást adjak.

Energiaválság és egy kis 
számháború a kedves Olvasónak
„Ha 2019-től csak egyetlen átlagos, békeé-
vetek lett volna” – mondta egy ismerősöm… 
De 2020-ban és 2021-ben Covid világjárvány, 
2022-ben energia- és gazdasági válság… Az 
első esetén félelem, maszk, bezárkózás, a kö-
zösségi élet és programok hiánya. Az idén a 

munkahelyek, szolgáltatások megszűnése, a 
rezsiköltségek emelkedése… Nem tudom, 
mit hoz 2023, de egy békeév jó lenne már… 
Halljuk, hogy országszerte zárnak be étter-
mek, szállodák, cukrászdák, vállalkozások, 
intézmények, uszodák, színházak és folytat-
hatnám a sort. Rémálomszerű a körülöttünk 
lévő világ.

Itthon, Szikszón is komoly lépésekre kény-
szerültünk és még nem látjuk a végét. Az alábbi 
táblázatok beszédesek, melyeknél intézmény-
ről intézményre látható, hogy mennyi volt a 
rezsiköltség 2021-ben, mennyi lesz 2022-ben 
az utolsó 4 hónap megemelkedett energiaárai 
miatt, és jelenleg mennyi várható 2023-ban. A 
kötelező és önként vállalt feladatok tükrében 
az alábbi intézkedéseket hoztuk:

A Városi Óvoda és Bölcsőde, a Városi 
Konyha, a Szociális Szolgáltató Központ és a 

Közösségi Ház változatlan működik tovább. 
A sportcsarnokban jelenleg felújítás zajlik, 
szeptembertől ezért nem üzemel. Az uszoda 
október 22-től átmenetileg bezárt, a könyvtár 
szintén nem látogatható, de online és telefonos 
kölcsönzésre van lehetőség. Az ún. könyvtár 
II. épületet is bezártuk, a Biztos Kezdet Gye-
rekház épületét sem üzemeltetjük, foglalko-
zásait a Közösségi Házban tartja. Az Inkubá-
torház nagytermét csak egyedi alkalmakra 
nyitjuk meg (a Szent Márton Gimnázium 
szalagavatója, az adventi koncert alkalmára), 
az itt tartott foglalkozások is a korszerű és jól 
szigetelt Közösségi Házba kerülnek át.

Az átcsoportosításokkal, átmeneti be-
zárásokkal és összeköltözésekkel több ezer 
négyzetméter alapterületű ingatlant nem kell 
fűtenünk és világítanunk. A mellékelt számok 
alapján a következő év áraihoz ezek a lépések 
sajnos nem elegendőek, egyelőre itt tartunk, 
számolunk, tárgyalunk és dolgozunk tovább.

Jóléti intézkedések fenntartása, 
munkahelymegőrzés
Többször utaltam már arra, hogy az önkor-
mányzat rendkívül feszes, átgondolt gazdál-
kodást folytat. Mindezt természetesen olyan 
előre nem látott külső tényezők, mint a Covid 

vagy az energiaválság alapjaiban tudják felfor-
gatni. Egyelőre azonban kijelenthetem, hogy 
a nehézségek ellenére a korábbi döntéseink 
következményeit fenntartjuk:
•  a hulladékszállítás továbbra is ingyenes ma-

rad (20.000 Ft megtakarítás/háztartás/év);
•  a kommunális adó eltörlését 2020-tól ma 

is fenntartjuk (22.000 Ft megtakarítás/ház-
tartás/év);

•  a „Szikszó-jegy” továbbra is él, a 40 éves 
jogviszonyra kibővítve, összege a nyugdíj 
összegétől függően akár 40.000 Ft-ra emelve;

•  a Bursa Hungarica és a tanulmányi ösztön-
díjpályázat fedezetét továbbra is biztosítjuk;

•  a letelepedési támogatást a költségvetésben 
elkülönített forrásig garantáljuk;

•  talán a legfontosabb, hogy minden dolgozó 
munkahelyét megőrizzük, senkit nem bo-
csátunk el.

Gazdálkodás, bevételek, kiadások
Sokszor szóba kerül, ezért érdemes szót ejteni 
róla… Az önkormányzat hasonlóan műkö-
dik, mint egy háztartás vagy gazdálkodó szerv. 
Vannak bevételei, a kötelező és önként vállalt 
feladataiból fakadó kiadási, fejlesztései, beru-
házásai, éven belüli hitelei, pályázatai. Szik-
szón 2020-tól úgy gazdálkodunk, hogy csak 
addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér, 
tartozásaink nincsenek.

A bevételeink két nagy részből tevődnek 
össze: az állami finanszírozásból és a saját (leg-
inkább iparűzési- és építményadó) bevétele-
inkből. Az önkormányzatok finanszírozása 
ma Magyarországon úgy működik, hogy ha 
az adott település saját bevételei nőnek, akkor 
az állami támogatás csökken. Szikszón ez azt 
jelenti, hogy a saját bevételek növekedésével és 
az állami támogatás csökkenésével (ami 2019-
ben 105 millió Ft volt, 2022-ben mindössze 5 
millió Ft (!)) az elmúlt 3 évben a bevételeink 
összességében változatlanok, miközben az 
árak, szolgáltatások, minimálbér, garantált 
bérminimum nőttek. Ha ezt családra lefor-
dítjuk olyan, mintha annyit keresnénk most, 
mint 2019-ben. Közben az ún. átengedett 
adóként aposztrofált gépjármű adó két éve 
már az államhoz érkezik, nem a városhoz. Ez 

évi 40 millió Ft bevétel csökkenést jelent. De 
megoldjuk.

Nagyon átgondolt gazdálkodással, kőkemé-
nyen a város érdekeit képviselve működünk, 
nem tartozunk és fejlesztünk.

Fejlesztések, építkezések, 
változások
A fenti nehézségek ellenére fejlesztünk és épít-
kezünk. Az ún. Déli Iparterületen már látszik 
a város csarnokainak fehér vázszerkezete az 
Angel benzinkúttól Szikszó felé az autópá-
lya mellett. A Városi Sportcsarnok öltözői, 
mosdói, zuhanyzói és a küzdőtér is megújul 
a mintegy 126 millió Ft-os állami támogatás 
eredményeként. A „bérházak” előtt, a Miskolci 
úton és a Kazinczy utca egy szakaszán új út-
burkolat készül. A Városi Konyha előtt készen 
van a járda és parkoló építése. Tovább épült az 
ún. „alkotóház” a Gárdonyi utcán.

Fontos változás, hogy az orvosi ügyelet a 
régi, elavult, leromlott állagú Rákóczi úti épü-
let helyett október végétől a kórházban (be-
járat a mentőállomás felől) működik tovább. 
Bízom benne, hogy a kulturált körülmények 
között működő ellátást minél kevesebb szik-
szói lakosnak kell igénybe vennie.

Városi kitüntetések
Szikszó Város Napján, október 8-án ünnepi 
testületi ülés keretében kapták meg az idei 
díjazottak az elismeréseket.
Díszpolgári címet kapott
•  Győrffi Dezső, okleveles könyvvizsgáló, szak-

könyv író, egyetemi adjunktus, a Pénzügy-
minisztérium korábbi főmunkatársa, vizs-
gaelnök, a Szikszói Ifjúsági Kosárlabdáért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Pro Urbe díjat kaptak
•  Kereki Józsefné, a Bethánia Napköziotthonos 

Óvoda vezetője, a római katolikus egyház-
község testületi tagja, a szüreti felvonulások, 
az élő Betlehem és az adventi gyertyagyúj-
tások ötletgazdája.

•  Szakács Gergely dalszerző, a Follow The Flow 
énekese, a 2021-ben második legtöbbet ját-
szott magyar előadó, akinek Evolúció című 
lemeze platinalemez lett.

Nívódíjat kaptak
•  Puskásné Pásztor Márta, tanító, festő- és 

szobrászművész, a Művészeti Iskola kép-
zőművészeti foglalkozásainak vezetője.

•  Nánási Jácint, a szikszó labdarúgás újjáélesz-
tésének egyik megálmodója, akinek vezeté-
sével a szikszói ifjúsági csapat a 2021/22-es 
bajnokságban aranyérmet szerzett.

•  Glonczi Zoltán, kosárfonó, hagyományőrző, 
államtitkári elismerés tulajdonosa, akinek 
munkái Szikszón, sőt az országon túlra is 
eljutnak.

•  Leskó Zsolt, vállalkozó, a Szikszói Gépész-
találkozó megálmodója és főszervezője, 
akinek vezetésével az idei évben is az or-
szág számos pontjáról érkeztek vendégek 
városunkba.

•  Hell Energy Magyarország Kft., nemzetkö-
zi szinten is piacvezető energiaital gyártó, 
amely cég támogatásával valósult meg az 
idén a XIXO Bringakert a fiatalok nagy 
örömére.

„Jacobus Nobilis” oklevelet kaptak
•  Novákné Trencsényi Margit, óvodapedagó-

gus, 40 éven át a Városi Óvoda dolgozója
•  Kriván Ildikó, a Szikszói Közös Önkormány-

zati Hivatal Gazdálkodási Osztályának ve-
zetője.

•  Kovácsné Szoboczki Andrea, a Szikszó Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezési Ható-
sági és Humánigazgatási Osztály szociális 
csoportvezetője.

•  Schubert Lajos, a Szikszói Polgárőr Egyesület 
elnöke.

•  Szűcs János, a Szikszói Polgárőr Egyesület 
tagja, a Sixo Tender Kft. dolgozója.

•  Juhos Attila, a Szikszói Városi Szabadidőköz-
pont és Könyvtár szakembere, karbantartója.

Sváb Antal, polgármester

2021 | 17.979.877 Ft

2022 58.520.181 Ft

2023 112.967.730 Ft

USZODA ÉS SPORTCSARNOK

2021 | 4.772.137 Ft

2022 13.619.882 Ft

2023 26.777.853 Ft

INKUBÁTORHÁZ

2021 | 401.380 Ft

2022 1.262.363 Ft

2023 2.258.360 Ft

KÖZÖSSÉGI HÁZ

2021 | 1.396.012 Ft

2022 4.096.992 Ft

2023 7.865.693 Ft

EGÉSZSÉGHÁZ

2021 | 3.993.863 Ft

2022 11.067.501 Ft

2023 23.798.328 Ft

VÁROSI ÓVODA

2021 | 886.541 Ft

2022 2.615.169 Ft

2023 5.008.616 Ft

KÖNYVTÁR

2021 | 673.634 Ft

2022 2.055.266 Ft

2023 3.592.215 Ft

BOROK HÁZA

2021 | 14.700.187 Ft

2022 24.823.442 Ft

2023 92.200.655 Ft

KÖZVILÁGÍTÁS

ÖSSZESEN | 229.665.819 Ft

Az egyes intézmények földgáz- és
villamosenergia-költségei kapcsán
éves szinten a 2021. bázisévhez
képest a 2023. évben várható
költségnövekedés:

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

KEDVES SZIKSZÓIAK!
Bizonyára értesültek róla, hogy jelenleg nép-
számlálás zajlik Magyarországon. Kérem, 
hogy a Szikszón dolgozó, magukat igazol-
vánnyal azonosító számlálóbiztosokat 
fogadják bizalommal és segítsék munkájukat. 
Köszönöm!
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Benkő Györgyné, Csík Ildi-
kó néven Mezőkovácshá-
zán született 1928. április 

17-én dr. Csík Lajos és Petneházy 
Mária egyetlen gyermekeként. 
Az anyai ág nemesi család, a 11. 
századig visszavezethető a család-
fájuk. A Csík nagymama édesapja 
téglagyáros, ezért elég tehetősnek 
számítottak.

Ildi néninek igen harmonikus 
gyermekkor adatott, bár mindkét 
szülő rendkívül szigorúan és kö-
vetkezetesen bánt vele, ez sokat 
segített későbbi életében.

Már nagyobb lány, amikor 
Szécsénybe kerültek, ahol élénk 
társasági életben volt részük, sok 
fiatal vette őket körül. Ildi néni 
zongorázni tanult, korcsolyázott, 
teniszezett és tánciskolába járt. 
Négy és fél év után következett 
Sárospatak, ahol édesapja igazga-
tóhelyettes lett az adóhivatalban, 
így lánya itt fejezte be a polgári 
iskolát.

Patakon beíratták szülei a gim-
náziumba, ahol nagyszerű peda-
gógusok tanították, akik nagy ha-
tással voltak rá. A vallásgyakorlás 
mindig fontos a család számára, 
hisz édesapja református presbi-
ter. Szülei a szellemi értékeket tar-
tották mindig a legfontosabbnak, 
a tudás, a tájékozottság számított 
a legtöbbet. A nyelvtanításnak 
pedig kiemelt fontosságot tulaj-
donítottak, így tanult német és 
angol nyelven kívül még latint is. 
1946-ban, érettségi után szeretett 
volna Pestre menni egyetemre, és 
négy nyelvet tanulni, angolt, né-
metet, franciát és latint. Mivel a 
háború után származása miatt 
nem vették volna fel, így édesapja 
tanácsára különbözetivel elvégez-
te a sárospataki tanítóképzőt. Így 
lett tanítónő.

Még a főiskolán az 1848-as 
forradalom 100. évfordulójára 
rendezett ünnepségen ismerke-
dett meg a református teológus 
Benkő Györggyel. Megismerke-
désük úgy zajlott, hogy a várba 
menet, a kapunál Gyuri bácsi vé-
letlenül rálépett Ildi néni sarkára, 
és mondta, hogy ott lesz az eskü-
vőjén. Erre Ildi néni frappánsan 
úgy válaszolt: „hát, ha megkérsz.” 
A kézfogó már ki volt tűzve, de 
Gyuri bácsi még vajúdott a lány-
kérés módján, végül egy nyolc 
tagú kórussal adott gyönyörű 
szerenádot menyasszonyának.

A Patakon eltöltött kilenc év 
mindkettőjük számára rendkí-
vül meghatározó volt, s talán a 
legszebb időszak életük során, 
rengeteg kulturális és közösségi 
élménnyel. Mire Ildi néni elvégez-
te a tanítóképzőt, államosították 
az iskolákat.

1948 nyarán a református 
egyház felvette gyógypedagó-

giai osztályba tanítani, de ősztől 
aztán kinevezték Halászhomok 
tanyára négy összevont osztály 
élére tanítónak. A Pataktól 5-6 
km-re lévő tanyavilág sok szo-
katlan élménnyel gazdagította. 
Még novemberben is mezítláb 
jártak a gyerekek, de rendkívül 
hálásak voltak mindenért. Ildi 
néni kerékpárral járt ki az isko-

lába, reggelenként ő fűtött be a 
vaskályhába. Olyan rossz volt az 
út, hogy egy gumicsizmát húzott 
a cipőjére. Egy év tanyasi tanítás 
után, fájó szívvel hagyta ott őket, 
de Hercegkúton kapott állást és 
édesapja tanácsára ezt bolond lett 
volna nem elfogadni.

1949 novemberében esküdött 
meg Benkő György református 
lelkésszel Sárospatakon.

Férje 1921. november 10-én 
született Bujon, de erdélyi szár-
mazású, akinek édesapja refor-
mátus kántortanító volt, de egy 
román pópa rosszindulata miatt 
kénytelenek voltak átmenekülni 
Magyarországra. Gyuri bácsi Ko-
lozsváron kezdte meg a teológiát, 
de a háború miatt Patakon foly-
tatta, ahol keresztezték egymás 
életét.

Hercegkút, ahová Ildi néni 
házasságuk elején tanítani ke-
rült, egy sváb település, Pataktól 
3 km-re, rendkívül szorgalmas, 
kedves emberekkel. Egy év taní-
tás után azonban állapotos lett 
legidősebb lányával. Ekkor 6 hét 
szülési szabadság járt összesen, 
így kerékpárral kijárni azon a 
rossz úton, nagy hassal igen nehéz 
volt. Amikor 1950-ben a kis Ágnes 
megszületett, szoptatni kellett na-
ponta többször, az iskolából pedig 
nem hiányozhatott többet, ezért 
ideiglenesen áthelyezték Patakra. 
Az édesanyja fogadott egy leányt, 
aki szoptatási időben az iskolába 
hordta a gyereket. Majd még rö-
vid időre visszaküldték Herceg-
kútra, de közben férjét elhelyez-
ték Miskolcra segédlelkésznek, 
majd nemsoká kinevezték No-
vajidrányba. Ildi néni így szintén 
kérte az áthelyezését. De hiába 
volt üres álláshely, mivel papné 
volt, nem kaphatta meg. Abban 
az időben azt mondták, rosszul 
ment férjhez. 5 évig nem tanít-
hatott, ami mind lelkileg, mind 
anyagilag nagyon megterhelő 
volt számukra. Ekkor vették el a 
földet az egyházaktól, nem volt 
semmilyen jövedelmük. 1951-
ben megszületett Zsuzsa lányuk. 
Bár Ildi néni elfoglalta magát a 2 
gyerekkel, mégis nagyon hiány-
zott a tanítás és a falusi élet is fur-
csa volt számára. Viszont itt tanult 
meg sok olyan dolgot, amit városi 
lányként korábban nem tudott. 
1954-ben született egy kislányuk, 
aki orvosi műhiba következtében 
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3 hónapos korában meghalt. Ne-
héz volt ezt feldolgozni, de aztán 
vigasztalásul megszületett 1955-
ben Gábor fiuk.

Ildi néni aztán addig-addig 
írogatta a kérvényeit állásügy-
ben, hogy végül nagy nehezen 
kinevezték Garadnára, ahol 
másfél évig dolgozott alsó és fel-
ső tagozaton. Majd áthelyezték 
Novajidrányba, s végre helyben 
taníthatott. Itt a néptáncos múlt-
juk is előjött, mivel felkérték őket 
a KISZ táncegyüttes vezetésére, 
akikkel aztán nagy sikerük volt, 
rengeteg fellépésre hívták őket.

4 év után, 1962-ben Gyuri 
bácsit meghívta a gyülekezet 
Szikszóra, ami számára nagy 
előrelépés volt, de felesége megint 
lehetetlen helyzetbe került. No-
vajirányban már megbecsülték, 
Szikszón megint nem számítha-
tott állásra, mint papné, végül a 
közeli Aszalón sikerült elhelyez-
kednie. Itt újabb megpróbáltatás 
következett egy 49 fős 1. osztály-
lyal, melyben 12 kisegítős és 18 
hátrányos helyzetű gyerek volt. 
Elkezdte újra kérvényekkel bom-
bázni az oktatási osztályt, 3 gye-
rekes anyaként, hadd maradjon 
helyben. 1963-ban úgy sikerült 
végre Szikszóra kerülnie, hogy az 
angol tanár disszidált, s Ildi néni 
helyette elvállalta a nyelvtanítást 
a gimnáziumban délelőttönként, 
délután pedig tanított az alsó-
ban. Biztonságképpen tartottak 
egy értekezletet arról, káros-e a 
világnézete a gyerekekre nézve. 
Úgy döntöttek 1–2. osztályosok-
ra még nem annyira veszélyes, 
ezért innentől kezdve ő mindig 
ott tanított. Mindig szívén visel-
te a hátrányos helyzetűek problé-

máit, elérte, hogy segélyek helyett 
délutáni napköziben ingyen ét-
kezzenek és foglalkozzanak velük.

Nagyon szeretett tanítani, 
igyekezett folyamatosan fejlőd-
ni pedagógusként. Szaklapokat 
olvasott, új módszerekkel kí-
sérletezett. Bár 1984-ben eljött 
a nyugdíjazás ideje, az igazgató 
kérésére még 3 évet maradt. Egy 
ideig Ináncson még tanított an-
golt óraadóként, de már egyre 
jobban vágyott a nyugdíjas füg-
getlenségre. De ezután sem 
unatkozott, mert rengeteg 
magántanítvány kereste 
fel, hogy angolt tanítson 
neki. 2000-ben Szikszó 
Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 
egyhangúlag megszavaz-
ta, hogy a millenniumi 
zászlóátadási ünnepségen 
ő legyen a Zászlóanya, ami 
nagyon felemelő érzés volt 
számára. Azt mondta, ott 
jó nyugdíjasnak lenni, ahol 
szinte mindenki ismeri az 
embert, hiszen, ha kimegy 
az utcára, 3-4 ember biztos 
megállítja, a tanítványok 
is mindig megtalálják, így 
sokkal szebb megöreged-
ni. Szívmelengető látni a 
diákjait felnőni, hogyan 
boldogulnak az életben.

Nyugdíjas éveikben az egyhá-
zi szolgálatot sem hagyták abba, 
segítették a Magyar Kékkereszt 
Egyesület és Református Iszá-
kosmentő Misszió munkáját a 
dömösi központban és a miskolci 
utógondozásban, ahol az ima ere-
jével sok ember megtért és meg-
szabadult az alkohol, a drog és a 
depresszió rabságából. Sokukkal 

tartották a kapcsolatot később 
is, amikor tanácsért, biztatásért 
fordultak hozzájuk.

Nagy élményt jelentettek szá-
mukra a külföldi utazások, hiszen 
sok országban jártak Svájctól 
Amerikáig, több helyen lelkész 
csoporttal, egyházi meghívással.

Gyuri bácsi 2012-ben halt meg, 
62 év boldog és szeretetben együtt 
eltöltött év után. Ildi néni 2022. 
május 27-én, életének 94. évében 
követte férjét. Büszkék voltak a 

családjukra, gyerekeikre. Ágnes 
könyvelő, Zsuzsa vegyészmérnök, 
Gábor háziorvos lett.

Férje szerint Ildi néni egy sze-
mélyben volt feleség, anya, papné, 
esperesné, pedagógus, házvezető-
nő és kertész, akit nem a tulajdo-
na, hanem a tulajdonságai tettek 
gazdaggá. Ő maga sem értette, 
hogyan győzött annyi mindent. 
Volt, hogy egyházi vendégeknek 

főzött délelőtt, megebédeltette 
őket, aztán az iskola. Este készült, 
a vasárnapjai sem voltak szaba-
dok az egyházi teendők miatt. 
Közben ott volt a háztartás, mel-
lette a 3 gyerek.

Művelt, több nyelvet kiválóan 
beszélő, tehetséges, hivatásában 
elkötelezett nőként sokszor nehéz 
lehetett az a háttérbe szorítottság, 
amit az ellenséges rendszer miatt 
el kellett szenvednie. Ő szerény 
alázattal csak a pozitív dolgokra 

fókuszált és hálát adott 
mindenért, amiben része 
lehetett.

Minden reggel Bibliát 
olvasott, majd elgondol-
kodott az igén. Sokszor 
buta az ember – mondta 
– mert maga akarja meg-
oldani a dolgokat, pedig 
le kellene tenni és Istenre 
bízni. A saját életében ez 
sokat segített. Azzal a belső 
békével, amit a hitből me-
ríthet az ember, minden 
könnyebben elviselhető, 
szerette volna ezt unoká-
inak is átadni.

Bebizonyította, hogy a 
nemes lélek a nehézségek 
közepette is utat tud törni 
magának. A maga derűt 
árasztó lényével, lelkes ten-

niakarásával, bölcsességével so-
kunknak állított emberi mértéket, 
akik ismertük őt. Szeretném, ha a 
mai gyermekek életében is lenné-
nek ilyen nagyszerű pedagógus 
személyiségek, mint a drága Ildi 
néni. Hálával és nagy szeretettel 
emlékszem rá vissza és a hangját 
képtelen vagyok letörölni a dikta-
fonomról, őrzöm útravalóul.

Puskásné Pásztor Márta

Egy nagyszerű
pedagógus
küzdelmes élete
Ildi nénivel egyszer egyetemi éveim alatt készítettem 
életútinterjút. Ahogy mesélt nekem a múltjáról, közben 
elmerengett azon: míg a nagyszülei és szülei élete között 
alig történt változás, addig saját és gyermekei élete között 
mekkorát fordult a világ. Imádkozott értük, unokáiért, hogy 
könnyebb sorsuk legyen. Sokszor gondolta fiatalon, hogy ha 
azt a hetet túléli, már megmarad. Persze aztán sok ilyen hét 
volt. Lelkészfeleségként, 3 gyerekkel, pedagógus hivatással 
küzdelmes dolog volt élni egy kommunista világban. Már 
kisgyermekként is éreztem, milyen kivételes ember az én 
tanító nénim. Történetét hallgatva végre világosan kirajzo-
lódott előttem annak a nagyszerű asszonynak az alakja, aki 
bevilágította varázslatos lényével első iskolás éveimet, s 
megmutatta, milyen ember szeretnék lenni.



Mezei futóverseny
Körzeti mezei futóversenyen vettek részt tanulóink október 10-én, 
Berzéken. Nagyon szép eredmények születtek. Minden csapatunk 
aranyéremmel tért haza, illetve két tanulónk egyéniben is a dobo-
góra állhatott.

I. kcs. leány csapat 1. helyezés. Tagjai: Trencsényi Léna, Kristóf 
Kincső, Ruszkai Zsófia, Szuhai Helga, Lenkei Rita. II. kcs. leány csapat 
1. helyezés. Tagjai: Varga Boglárka,Halász Réka, Fazekas Dorina, 
Urbán Abigél, Szabó Rebeka. III. kcs. fiú egyéni: Gellér Miron, 4. 
helyezés. I. kcs fiú csapat 1. helyezés. Tagjai: Berki Balázs, Lenkei 
Bence, Kiss- Roman Ármin, Szűcs Benett, Dienes Dániel. I kcs. fiú 
egyéni: Lenkei Bence, 3. helyezés. III. kcs. fiú csapat 1. helyezés. Tag-
jai: Szabó Levente, Czikó Áron, Buga Ákos, Kozma Botond, Kovács 
András. III. kcs. fiú egyéni: Kovács András, 2. helyezés. IV. kcs. fiú 
egyéni: Dienes Levente, 7. helyezés.

Büszkék vagyunk rájuk! Tavasszal folytatás a megyei döntőn!

6 | Iskola
IX. évfolyam 5. szám | 2022. | október

Iskola | 7
IX. évfolyam 5. szám | 2022. | október

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szikszó Város Önkormányzata
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók valamint felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2022. november 3. (csütörtök) 16:00

Bővebb információ a szikszo.hu/bursa-hungarica-osztondij.html oldalon található.

Szikszó Város Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából

rajzpályázatot hirdet
a szikszói iskolásoknak, melynek témája:

Petőfi portré, vagy
Petőfi-vers-illusztráció

A rajzok bármilyen technikával készülhetnek.
A rajzok mérete minimum A4-es, maximum A3-as lehet.

A pályamunkákat három kategóriában értékeljük:
alsó tagozat • felső tagozat • gimnázium

Leadási határidő: 2022. december 20.

A rajzokat leadhatjátok
az osztályfőnöknek,
illetve Fedor János
tanár úrnak.

Eredményhirdetés
és kiállítás:
2023. januárban

Folton folt
Kispálné Novák Juditról, iskolánk egyik 
iskolatitkáráról, eddig a legtöbb diák, de 
még néhány kollégája sem tudta, hogy a 
precíz irodai munka mellett micsoda kre-
ativitás és kézügyesség jellemzi, és hogy 
mivel tölti a szabadideje jelentős részét.

Egy nemzetközi pá-
lyázat kellett ahhoz, 
hogy kiderüljön, 
milyen értékes kincs 
rejtőzik a gimnázium 
titkárságán. A pályá-
zat témája a környe-
zettudatosságra ne-
velés, a fenntartható 
környezet kialakítása. 
Ennek szerves része 
a meglévő dolgaink 
újrahasználása és 
újrahasznosítása. A 
foltvarrás, angolul 

„patchwork”, éppen erről szól: 
használt, fölöslegessé váló ru-
hákból, textíliákból készíteni 
valami teljesen újat, ami ne-
künk vagy épp valaki másnak 
újra örömet okoz.

Október 7-én „Folton folt” 
címmel egy kiállítást ren-
deztek be a gimnáziumban 
Kispálné Jutka munkáiból. 
Az „Erasmus+ „Joint Environ-
mental Training” pályázat 34 
fős nemzetközi csapat láthatta 
elsőként a kiállított tárgyakat. 
Ezt követően egy több mint 
két órás műhelymunkán vettek részt a diákok 
Jutka néni vezetésével. Kipróbálhatták, ho-
gyan kell varrógéppel varrni és rögtön hasz-
nosították is a frissen megszerzett tudásukat: 
ülőpárnákat készítettek a hideg téli napokra 
foltvarró technikával. Sokan kedvet kaptak 
a foltvarráshoz. Reméljük, a tanév folyamán 
láthatjuk majd ennek az eredményét az isko-
lánkban is.

A kiállítás apropójából a 10. A osztályos 
diákok készítettek egy riportot az iskolarádió 
számára Jutka nénivel. Megtudtuk, hogy 1983-

ban 13 évesen a gyakorlati órán, az iskolában 
tanult meg varrógéppel varrni. A foltvarrás-
sal 2014-ben ismerkedett meg, amikor Leskó 
Józsefné kezdeményezésére a szikszói Refor-
mátus Egyház támogatásával megalakult a 
Szikszói Református Foltvarró Kör, melynek 
azóta is aktív tagja. Nyerges Edit, okleveles var-
rónőtől tanulta meg a foltvarrás alapjait. Azóta 
folyamatosan fejleszti tudását. Folyóiratokat, 
könyveket tanulmányoz és az internetről ta-
nul új technikákat. Mindent kipróbál, sokféle 
egyedi tárgy születik a varrógépe segítségével. 
Társai is sokat tanulnak tőle, hiszen a foltvar-
ró körben megmutatják egymásnak az éppen 
készülő munkáikhoz szükséges fogásokat. A 
szikszói református templomban kiállításokat 
is rendeztek már együtt, ahol a szikszói és a 
környékbeli érdeklődők megnézhették alkotá-
saikat. Jutka néni büszkesége egy lovas takaró, 
mely a kiállítás egyik legszebb darabja volt.

Mi kell ahhoz, hogy valaki jó foltvarró 
legyen? Kispálné Jutka szerint kézügyesség, 
kitartás, pontosság, kreativitás, szorgalom 
és egy kis türelem. Akik szeretnek alkotni és 
rendelkeznek az előbb említett tulajdonsá-
gokkal, bátran elkezdhetik ezt a sok örömet 
okozó hobbit!

Kardos Imola, Jóczik Fanni, 
Kovács Petra 10. A 

és Horváthné Szunyog Szilvia

Atlétika ügyességi csapatbajnokság
Tanulóink a szeptember 23-án Miskolcon 
megrendezett megyei döntőn képviselték is-
kolánkat. Fiú távolugró- és a svédváltó (100, 
200, 300, 400 m) lány és fiú csapatunk is rajt-
hoz állt, a megyei középiskolák őszi versenyén.

Eredményeink: fiú távolugró-csapat, V. 
hely: Roha Patrik, Roha Róbert, Rontó Róbert, 
Faludi Olivér, Bancsók Benjámin. Lány svéd-
váltó, IV. hely: Győrffy Anna, Orosz Patrícia, 
Csorba Zsófi, Szegő Fanni. Fiú svédváltó III. 
hely: Kupai Bence, Orosz Kornél, Varga Zsom-
bor, Vaszil Norbert.

Az eredményekhez gratulálunk, büszkék 
vagyunk rátok!

„Édes anyanyelvünk”
nyelvhasználati verseny
Immár 50. alkalommal rendez-
tük meg szeptember 15-én isko-
lánkban az „Édes anyanyelvünk” 
nyelvhasználati verseny megyei 
fordulóját. A rangos megméret-
tetésre megyénk 11 iskolájából 
érkezett felkészítő tanáraikkal 
együtt 18 diák. Az írásbeli és szó-
beli fordulóból álló verseny jó 
hangulatban zajlott. Az írásbelin 
egy 70 perces feladatlapot kellett 
megoldani a tanulóknak, a szóbe-
lin pedig három témából, a műfaj-
hoz és a hallgatósághoz alkalmaz-
kodva (Javaslat osztálykirándulás 
szervezésére, Versenyben élni…, 
Ismerkedésem a konyhaművé-
szettel) választották ki a diákok azt 
az egyet, amit 3 perc alatt adhattak 
elő a zsűri és diáktársaik előtt. A 
legnépszerűbb – a szituációhoz il-
lően – a versenyhelyzet előnyeire 
és hátrányaira reflektáló vitaindító 
volt. Iskolánkat Babusa Tamara 9. 
A (felkészítő tanára: Dudás Réka) 
és Kulcsár Dominik 10. A (felkészí-
tő tanára: Komendáné Bagi Judit) 
osztályos tanulók képviselték. Do-
minik teljesítményével (megyei 

gimnáziumok 2. helyezés) beju-
tott az országos döntőbe, melyet 
október 14–16. között Sátoralja-
újhelyen rendeznek meg.
Köszönjük iskolánk diákjainak 
és szüleiknek a versenyre érkező 
diá kok és tanárok vendéglátásá-
hoz nyújtott önzetlen támogatá-
sát, valamint iskolánk tanárainak 
és dolgozóinak a verseny lebo-
nyolításában való lelkes közre-
működését!

Bővebb információ:
https://szikszo.hu/tanulmanyi-osztondijak-

2022-2023.html

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Szikszó Város Önkormányzata
pályázat útján elnyerhető

A pályázatok benyújtási határideje:
2022. november 4. (péntek) 12:00

tanulmányi
ösztöndíjat

hirdet
a 2022/2023. tanévre,

10 hónapra,
három kategóriában.
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SZIA Szikszó program

Elindult az ÖkoKör
Biztos nem tévedek, ha azt mondom, hogy manapság egyre többen átgondoljuk, hogy 
mire költünk és pláne, hogy mennyit. De enni csak kell… és persze úgy, hogy változatos 
legyen és egészséges. Pénztárcakímélő megoldásokat keresünk, közben a legjobb 
háztartásban is előfordulhat élelmiszer pazarlás. Na, de hogyan lehet egészségesebben 
és környezetkímélőbben étkezni, bevásárolni, elkerülni a felesleges pénzkiadást és az 
élelmiszerhulladékot?

A SZIA Szikszó programban elindítottunk 
egy új kezdeményezést ÖkoKör néven, ami 
most elsősorban – de nem kizárólag –, arról 
szól, hogy mi legyen a kamrában. Szemé-
lyes élményeken keresztül megtapasztal-
hatjuk, hogy hogyan lehet egészségesebben 
és környezetkímélőbben étkezni, bevásá-
rolni, elkerülni a felesleges pénzkiadást és 
az élelmiszer pocsékolását. A kiscsoportos 
ön- és közösségfejlesztő csoportban szerzett 
tapasztalatokat, tudást aztán továbbadjuk a 
SZIA-közösségnek, hogy megkönnyítsük 
mások életét is és még a környezetünket is 
óvjuk.

Honnan ered az ÖkoKör elnevezés? Az 
öko egy rövidítés, az ökológia (környezet-
tan) szóból ered. Az ÖkoKör pedig olyan 
emberek találkozóhelye, akik nyitottak a 
változásra, szeretnek egészségesebben, kör-
nyezetbarátabban, fenntarthatóbban étkez-
ni, bevásárolni, pénzt spórolni, hulladékot 
csökkenteni. Szívesen tanulnak másoktól, és 
megosztják praktikáikat, tapasztalataikat – a 
sikereket és a kudarcokat egyaránt – a cso-
port többi tagjával. Bárki részt vehet az Öko-
Kör-kamrában, aki hisz abban, hogy együtt, 
kis lépésekben könnyebb fejlődni, és aki a 
megoldásokra, egymás motiválására fóku-
szál, a kudarcok és mások lehúzása helyett.

Az ÖkoKör ugyan egy adott keret mentén 
zajlik, de a beszélgetések tartalma leginkább 

a tagok érdeklődésén, igényén múlik. Gyak-
ran szó esik helyi beszerzési forrásokról, tá-
rolási tippekről, menütervezési fortélyokról, 
szokásváltoztatási trükkökről, húscsökken-
tési praktikákról.

Fontos, hogy az ÖkoKörben nem az elmél-
kedésé, hanem a tetteké a főszerep!

Ökosan otthon, ökosan 
a családban!
Az ÖkoKör-kamrában résztvevők kipróbál-
hatják azokat az egyszerű trükköket, ame-
lyektől kevesebb étel kerül majd a kukába, 
így csökken a lelkiismeret-furdalásuk és a 
fölösleges pénzkiadás is. Megismerhetnek 
olyan praktikákat, amivel a legtovább tá-
rolhatják az egyes élelmiszereket. Sőt azt is, 

hogyan lehet hasznosítani az eddig hulla-
déknak nevezett alapanyagokat, például az 
almahéjat. (Ebből  még almaecetet is lehet 
készíteni, ami sokféleképpen felhasználható.) 
Tippeket adnak egymásnak, hogy hol van a 
közelükben megbízható termelő. Közösen 
szerveznek olyan programokat, mint a csere-
bere-magbörze vagy az oltványcsere. Nem új 
keletű dolog az önellátásnak ez a módja, csak 
ugye eddig megvettük a magokat a boltban.

Az októberben indult programba tíz fő 
jelentkezett, akik hétről hétre lelkesen ké-
szülnek a foglalkozásokra, hogy aztán a meg-
szerzett tudást tovább adhassák másoknak 
a saját ÖkoKör-csoportjukban. Azok pedig, 
akik elfoglaltságuk miatt nem tudnak sze-
mélyesen részt venni ezeken a találkozókon, 
de érdeklőnek a téma iránt, már most is tá-
jékoztatást kapnak az interneten keresztül. 
Létrehoztunk ugyanis egy facebook csopor-
tot ÖkoKör Szikszó néven, amibe folyama-
tosan be lehet kapcsolódni. Ugyanitt várjuk 
azok jelentkezését, akik helyben termelnek 
és portékájukat helyben (is) szeretnék eladni.

Az ÖkoKör megvalósítása SZIA Szikszó 
program keretében történik a Tudatos Vásár-
lók Egyesülete szakmai együttműködésével. 
Az első „kört” folytatjuk, megismételjük, il-
letve új témákkal bővítjük.

Gecsei Anikó, marketingreferens

SZIA Szikszó kvíz volt 
a közösségi házban

Régi hagyomány folytatódott új köntösben. 
Október 19-én Mező István kvízmester – a 
korábbi online, illetve kocsmakvízei után 
– most a SZIA Szikszó program közösségei 
között meghirdetett vetélkedővel jelentke-
zett. A Magyarországról szóló játékban öt 
csapat mérte össze tudását a szép számban 
ott lévő közönség előtt, akik maguk is meg-

mérettettek néhány kérdés erejéig, s nyertek 
„Szikszó – erőt ad” bögrét, avagy „SZIA 
Szikszó” pólót.

Mindegyik versenyző csapat ügyesen és 
jókedvűen játszott, a közönség pedig ha-
talmas tapssal, sőt lelkes ujjongással díjaz-
ta kedvenceik helyes válaszait. Elismerés a 
jelenlévő gyerkőcöknek is, akik érdeklődve 

figyelték a szülők „küzdelmét”, vagy éppen 
elvonultak a játszósarokba.

A Belvárosi Összefogás csapata nyerte meg 
a vetélkedőt, a Szikszolin, a Tettrekész újte-
lepesek és a Békés Kiskassa csapatai előtt. 
A díjakat – az „alpolgármesteri és jegyzői 
szigorral” eljáró – zsűri adta át a játékosok-
nak. Köszönjük Mező István játékmesternek 
az érdekes, furfangos kérdéseket, s minden 
résztvevőnek az együtt töltött kellemes, hasz-
nos órákat.

Ulti, póker, sakk – a játék- és 
vetélkedősorozat folytatódik
Hamarosan újra játszunk a Közösségi Ház-
ban. November 9-én, szerdán 16 órától kár-
tyajáték-parti lesz. Meghirdetjük Szikszó 
Város első (nemhivatalos) ulti- és pókerver-
senyét, bajnokságát.

November 26-án, szombaton 10 órától 
pedig Szikszó Város első (nemhivatalos) 
sakk-bajnokságát rendezzük meg.

Érdeklődés és előzetes jelentkezés a  : Mező 
István (sakk), Varga Krisztián (ulti), Kőhalmi 
Mónika (póker), illetve Piskóti István és Stel-
mach Mariann szervezőknél személyesen, 
vagy elérhetőségeiken.

Kreatív ötletek, alkotások díjazása
A SZIA Szikszó város- és közösségépítő 
program keretében nyáron megjelent fel-
hívásra 14 hivatalos pályázat érkezett. A 
nyilvánosan is bemutatásra került ötletek, 
művek közül díjazásban részesültek alko-
tói október 8-án, a város napján, az ünnepi 
képviselő-testületi ülésen vehették át az el-
ismeréseket.

A város kabalafiguráját kereső kategóri-
ában, első díjat Kőhalmi Károlyné nyerte, 
a „Szióka, a méh” felhasználási, marketing 

szempontból is részletesen kidolgozott öt-
letéért. E témában színvonalasan kivitele-
zett kabalákért Vargáné Gyömbér Eleonóra, 
Végh né Oszlánczi Anita, míg rajzaiért Sza-
kács Judit Mária kapott elismerést.

A város társasjátékának kitalálására ki-
írt pályázat első díjasa Varga Krisztián lett, 
aki a „Szikszó Bor-Ásza” elnevezéssel a Ma-
gyar-hegyi szőlő- és borhagyományokat 
megőrző, máris játszható játékot készített. 
Hasonlóan jól kivitelezett, s – természete-

sen kvíz-kérdésekkel 
is megerősített –, a vá-
rost bemutató játékáért 
Mező István, míg Vígh 
Attiláné és Póliska 
Csaba olyan ötletele-
mekért kapott díjazást, 
melyekből a jövőben 
akár egy közösen to-
vábbfejlesztett, nagy 
„Szikszó-játék” szület-
het hagyományos vagy 
online kivitelezésben 
egyaránt.

G. Nagy Éva nyert 
első helyezést a szik-
szói történet, sztori 
kategóriában a Gabóka 

néniről, az utcaseprőről, a bambisüvegről és 
a szikszói kötődéséről szóló írásaival.

Tóth Gábor a várost bemutató kisfilmjéért 
kapott elismerést.

Aktívak voltak a Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános iskola kisdiákjai 
kabalafigura-rajzolásban. Munkájukért het-
venen kaptak névre szóló oklevelet és egy-egy 
csokit.

Köszönet és elismerés a pályázatokért, ja-
vaslatokért, a munkáért! Mindenkit öröm-
mel látunk az ötletek megvalósításában, 
továbbfejlesztésében.

K R E A T Í V  S Z I K S Z Ó

Ö T L E T P Á L Y Á Z A T

W W W . S Z I K S Z O . H U

 Az oldalt összeállította: dr. Piskóti István alpolgármester
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Éjszakai fürdőzés
Szeptember 10. Különle ges őszi hangulatban 
telt az éjszakai fürdőzés a városi uszodában. 
A szaunaszeánszok ezúttal a szüret jegyében 
teltek el, hiszen a vendégek vörösszőlő-magos, 
almás-joghurtos illetve sörös-olívás hidratá-
lásban vehettek részt.

Makett- és gobelinkiállítás
Szeptember 20. „Kéz a kézben tűvel és gyu-
fával, a cérna összeköt” címmel Kiss Béla és 

felesége, Marika szikszói kötődésű művészek 
gobelin- és makettkiállítása nyílt meg a vá-
rosi könyvtár rendezvénytermében. A kiál-
lítást városunk polgármestere nyitotta meg, 
aki közvetlen stílusával nagyon jó hangulatot 
teremtett a kiállítók és a közönség körében. 
Az esemény zárásaként a miskolci Dallamok 
Szárnyán Művészeti Klub tagjai köszöntöt-
ték a két művészt egy kedves zenés műsorral, 
valamint elhangzott egy gyönyörű vers is. A 
megnyitó forró teával, borral, pogácsával és 
jóízű beszélgetésekkel ért véget. A kiállítást 
szeptember 28-ig lehetett megtekinteni.

Festménykiállítás
Október 5. Az Országos Könyvtári Napok 
keretében Kiss Rozália, naturalista festőmű-
vésznő kiállítását tekinthették meg az érdek-
lődők a városi könyvtár rendezvénytermében. 
A szentistvánbaksai festőnő 2014 óta a BAK 
Képzőművészeti Egyesület tagjaként – hol 
egyénileg, hol művésztársaival együtt – állít-
ja ki képeit. A szikszói kiállítást Szentistván-
baksa polgármester asszonya, Vizi Károlyné 

Horváth Mónika nyitotta meg. Sváb Antal, 
Szikszó polgármestere is elismerő szavakkal 
méltatta a festőnő munkásságát. A szentist-
vánbaksai Szivárvány Női Kórus és Orosz 
Kornél felemelően szép műsora méltó zárása 
volt a programnak. A kiállítás 2022. október 
12-ig volt megtekinthető.

Hírek, programok a szabadidőközpontból

Egyházzenei koncertek
a szikszói római katolikus templomban

Egymásra HANGoló

EGRI ÉRSEKI FIÚKÓRUS
2022. november 12.

17.00: Szentmise a templomban a kórus éneklésével
18.00: Koncert a templomban

Az alsóvadászi és az aszalói római katolikus egyházközségek részvételével.  •  Infó: facebook/Szikszói Római Katolikus Plébánia

MISA A BUENOS AIRES
(MISATANGO – TANGÓ MISE)

Hircsu Angelika – mezzoszoprán  •  Vörös Eszter – bandoneon
Harmati Benjámin – zongora  •  Schultz Tamás – nagybőgő

Anima vonósnégyes  •  Hassler Énekegyüttes
Vezényel: Sándor Zoltán

2022. november 19., 18:00
MARTÍN PALMERI:

Szikszó Jegy
elfogadóhelyek
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete 
alapján az arra jogosult és azt ké relmező lakosok részére „Szikszó 
Jegyet” ad.  A jegy az alábbi helyeken váltható be:

SZIKSZÓI VÁROSI SZABADIDŐ 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
II. Rákóczi Ferenc út 33.
SZIKSZÓI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
(helyi adók)
Kálvin tér 1.
SZIKSZÓI SZOCIÁLIS 
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
II. Rákóczi Ferenc út 68.
SIXO TENDER KFT.
Kálvin tér 1.
ZTR KFT. KÖZÉTKEZTETŐ KFT.
(étkezési térítési díj)
Malom út 4.

SZINVA OPTIKA KFT.
Pázmány Péter tér 5/2.
GAZDABOLT
Pázmány Péter tér 7/1.
LIGA TÜZÉP
Kassai út 64–66.
PÁZMÁNY TÉRI HÚSBOLT
Pázmány Péter tér 15.
SARKI HÚS ÉS 
VEGYES ÉLELMISZER ÜZLET
II. Rákóczi Ferenc út 3.
TORNYOS ABC
Apponyi Albert u. 2.
TÓTHÚS HENTESÁRU ÜZLET
II. Rákóczi Ferenc út 5.

Nyár esti filmterasz
Már a neve is nagyon vonzó. Hisz ki ne szeretne a nyári estéken 
kint ücsörögve beszélgetni a barátaival, rég nem látott ismerősei-
vel. Valljuk be, Szikszón eddig erre nem nagyon volt lehetőség.

Tetszett a filmterasz ötlete, 
így a SZIA közösségünkkel meg 
is beszéltük, hogy minél többen 
elmegyünk a debütáló előadásra.

Négyszer került sor ilyen ese-
ményre. Minden alkalommal egy 
vetítés előzte meg a filmet, annak 
készítési korszakát bemutatva. A 
szervezők rengeteg energiát szán-
tak arra, hogy minden időszak-
ból láthassunk élethelyzeteket, 
utcaképeket bemutató fotókat 
Szikszóról. Remek érzés lehetett 
egy-egy embernek önmagát, is-
merőseit felfedezni a képeken. 
Ilyenkor beindultak az emlékezés 
fogaskerekei, ezekből hallhattunk 
is néhányat. Próbáltunk találgat-
ni, hogy melyik épületnek mi a 
mai sorsa.

Aztán egy kvíz következett ké-
pekkel, zenékkel fűszerezve. Az 
Szikszó bögre nagyon népszerű 
volt és mindenki próbált szerezni 
egyet. Itt jó érzés volt látni, hogy 
többen átengedték olyannak az 
ajándékot, akinek még nem volt.

A büféből áradó pop-corn és 
a lángos ínycsiklandozó illata, 
a tea és a helyi borok mesés íze 
sok embert csalt be. Az idősebb 
korosztály mellett egyre több fia-
tal nézett be az udvarra. Akik, ha 
nem is 100 százalékosan a filmre 
koncentráltak, de beültek be-
szélgetni a padokra. Senkit sem 
zavart az, hogy egy zenei egység-
nél egy pár ember énekelt vagy 

felelevenített egy emléket film 
közben. Mindenki akkor jött és 
ment amikor csak akart.

Különleges helyszínné alakult 
át a polgármesteri hivatal udva-
ra. Egyszerre volt békés és zajos. 
A filmek újra felelevenítették a 
résztvevők fiatal és még fiatalabb 
korszakát.

Eszünkbe juttatta a Macskafo-
gó, hogy Safraneknek Mr. Tuefel 
beosztottjaként milyen veszélyes 
dolog a borotválkozás. Ezzel el-
lentétben Grabovszkinak nem 
szokása megsebesülni. Az a bi-
zonyos jelszó azóta is ott cseng a 
fülünkben: „Egy aprócska kala-
pocska, benne csacska macska 
mocska!”

Mint ahogy azt sem felejtjük 
el, ahogy Simon bácsi a Csini-
babában közli, hogy ő tud úszni, 
csak most elfelejtett. Aztán az bi-
zonyos vödör… De megtanulhat-
tuk semmi sem baj, hisz: „Kicsit 
megrázom magam, ugye minden 
rendben van!” A film végén érez-
tük, hogy „Későre jár, a tó is alszik 
már” és ideje hazamenni.

Következő alkalommal Gyuri 
bácsi nőcsábász életébe csöp-
pentünk bele a Sose halunk meg 
című filmmel. Aki kicsit peches, 
kicsit nevetséges, de mindig em-
berséges kisember, akit minden-
ki szeret. A krémesevés bajnoka 
megértette velünk, hogy egy nagy 
utazás az életünk.

A nyár utolsó alkalmával is-
mert dalok és jelenetek elevení-
tették föl a közelgő ünnep fon-
tosságát. István, a király című 
rockopera emlékeztett arra, hogy 
„Szállj fel a csillagokba, szél köny-
nyű szárnyán szállj”. Szabadnak 
születtünk és szabadként kell 
élnünk a szép Magyarországon, 
édes hazánkban.

Összeségében mind a négyszer 
remek lehetőség nyílt beszélge-
tésre, nosztalgiázásra. Örömmel 
gondolok vissza minden egyes 
alkalomra és várom a követke-
zőket, miközben a forró teámat 
szürcsölöm a kedvenc Szikszó 
bögrémből.

Vargáné Gyömbér Eleonóra

Új vezetőség
a Szikszó FC élén
Négy és fél év után lemondott a 
Szikszó FC három tagú vezetősé-
ge, akik 2018 tavaszán gyakorla-
tilag a semmiből hozták létre az 
egyesületet. Az alapszabály mó-
dosítása után hét tagúra bővült az 
elnökség, akik Tóth Tibort választották 
elnöknek. Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani a leköszönt elnökségnek, 
és sok sikert kívánunk az új vezetésnek.

Szüreti fesztivál, szüreti bál
Október 1. A szüreti felvonulás és a főtéri kulturális programok a kedvezőtlen időjárás miatt 
elmaradtak. Az Inkubátorházban megrendezett szüreti bálon több mint 300 ember szórakoz-
hatott. A sztárvendég Márió, a harmonikás volt.

Folyamatosan bővülő szabadidős tevékenységeinkre szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Az Inkubátorház szabadidős tevékenységei
HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK

Társastánc
16:30 – 18:00

Aerobic
18:00 – 19:00

Gymstick
17:00 – 18:00

Aerobic
18:00 – 19:00

Jóga
17:30 – 19:00

Néptánc
16:00 – 17:00



A tenni akarás ereje
II. Szikszói Gépésztalálkozó

SZIK-SZÓ  |  SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
Felelős kiadó: Sváb Antal, polgármester  |  Főszerkesztő: Mező István  | Tördelőszerkesztő: Berindza Gábor

Szerkesztőség: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.  |  Leveleket, kéziratokat nem őrzünk meg.

Fotók: Koncz János

Az előző év sikerei után még nagyobb erő-
bedobással vágtunk neki a II. Szikszói 

Gépésztalálkozó szervezésének. Célunk az 
volt, hogy – a tavalyi rendezvény színvonalát 
megtartva – valami újat is adhassunk a talál-
kozóra érkező látogatóknak. Idén rendhagyó 
módon a szombati családi napot egy szakmai 
nap előzte meg, melyen a magyar gépgyártásról 
szóló előadások mellett a korábban meghir-
detett rajzpályázatunk eredményhirdetését is 
meghallgathattuk. Szombaton a felvonulás, 
a Bobcat-show és a kézi és gépi traktorhú-
zó versenyek mellett idén Dutra-túra indult 
a szikszói Kertmúzeumba, mely nagy sikert 
aratott. Emellett lehetőségünk nyílt hőlégbal-
lonok megcsodálására is, kívülről és belülről 

egyaránt. Illetve a hirtelen esőzésekre tekintettel 
egy rögtönzött motoros dagonyaversenyt is be-
iktattunk a programba. A nap végén pedig sor 
került a nyeremények kisorsolására is.

Sajnos a dolgok nem mindig úgy történnek, 
mint ahogyan azt az ember eltervezi. Így volt 
ez az idei találkozó esetében is, a hirtelen lezú-
duló eső miatt. Örömmel láttuk azonban, hogy 
ez sokakat nem riasztott vissza és ezúton is 
szeretnénk megköszönni Nektek, hogy minden 
nehézség ellenére kilátogattatok a rendezvényre 
és színesítettétek azt a jelenlétetekkel! Nagy kö-
szönet jár emellett szervezőcsapatunk minden 
tagjának, mert igazi odaadással, fáradtságot 
nem ismerve álltak a találkozó mögött! Nem 
utolsó sorban pedig köszönjük Szikszó Város 

Önkormányzatának, a támogatóinknak, akik 
nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott vol-
na meg!

A Gépésztalálkozó megszervezése mellett 
idén sikerült létrehoznunk a Szikszó Közös-
ségéért Alapítványt, mellyel célunk, hogy a ta-
lálkozóhoz hasonló közösségi rendezvényeket 
valósíthassunk meg kisvárosunkban és akár 
azon túl is.

Az idei találkozó szervezése próbára tette 
a türelmünket, akalmazkodóképesságünket és 
kitartásunkat, de minden nehezítő körülmény 
ellenére is, abszolút megérte! Megérte a sok 
mosolygós arcért, amit szombaton láttunk! 
Megérte a pozitív visszajelzésekért! Megérte a 
közösségért! Megérte Értetek!

Leskó Luca


