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Idősödve is nyitottnak maradni
az új kapcsolatok felé
A modern társadalmakban, 
így hazánkban is, az idősödő 
generációk számára a nyug-
díjba vonulás utáni időszak 
egy újabb életszakaszt nyithat.

Ugyan vannak, 
akik aktívan 
még a munka 
világában ma-
radnak, de so-
kak számára a 
megérdemelt 
pihenés, töltekezés, családi kap-
csolatok kiteljesítésének lehetősé-
gét egyaránt kínálja ez a korszak. 
Van, aki az unokák gondozásá-
ban, van, aki utazásban vagy va-
lamilyen aktivitásban, önmegva-
lósításban éli meg örömét. Sokak 
számára azonban ez a szakasz a 
kényszerű betegségek, fájdalmak 
megélését hozza. S egyre több csa-
ládi, baráti, személyes veszteség 
is jellemezheti ezt az időszakot.

Mint intézményvezető, 11 éve 
irányítom a Bethánia Szeretetott-
hon által nyújtott idősek nappali 
ellátásának szolgáltatását. Az 
évek során azt tapasztaltam, hogy 
akármelyik élethelyzet is jellemző 
egy idősödő személyre, bizonyos 
idő után a következő kérdések 
felmerülnek: „Mi az, ami nekem 
is örömet, jó érzéseket hoz? Vagy 
hogy a családi, baráti kapcsolata-
im elgyászolása után mit szeret-
nék tenni? Magányosan, egyedül 
szeretnék élni? Meg tudom még 
nyitni a szívemet mások felé, be 
tudok fogadni új kapcsolatokat, 
barátokat?”

Véleményem szerint, ezekre a 
kérdésekre mindenkinek egyéni-
leg kell megtalálni a választ. Ha 
valaki a barátkozás, kapcsolatok 
felé nyitást választja, annak sok le-
hetősége van Szikszón. Intézmé-
nyek, egyházi közösségek, baráti 
társaságok, önszerveződő klubok 
várják. A lehetőségek között egy 
aktív idősödő életmódot támoga-
tó intézmény, szolgáltatás a Szere-
tetotthon idősek nappali ellátása, 
régi nevén, idősek klubja is.

Ez az a hely, ahol minimális 
térítési díj ellenében a napi ak-
tivitás, célok kitűzése és elérése, 
a közösséghez tartozás, a baráti 
kapcsolatok megélésének élmé-
nye vár minden betérőre. A nap 
folyamán – az egyéni és közös 
programokkal, az igény szerinti 
étkezéssel, felügyelettel, gondo-
zással, az egészségügyi ellátáshoz 
történő hozzájutással, tanács-
adással, a mentálhigiénés (lelki, 
spirituális) támogatás megvaló-
sulásával – rendkívül sokszínű az 
élet. Ezt az ellátást egyéni igény 
alapján, munkanapokon, akár egy 
akár több napon, egy óra vagy 
8–16 óráig tartó időszakban is 
igénybe lehet venni.

Itt működik a Harangvirág 
Dalkör is. Ez a – nagyjából 10 fős 
– csoport lelkes, örök kereső, új-
donságokra nyitott tagokból áll. 
Olyan idősödő személyekből, 
akik aktívak még, otthonukban 
dolgoznak, családjuknak segí-
tenek vagy tagjai egyéb közös-
ségeknek. Emellett viszont egy-
más társaságát annyira élvezik, 
hogy ide is szívesen tartoznak. 

Nyitottak új tagok befogadására 
is. Szívesen készülnek fel helyi 
vagy környékbeli dalos rendez-
vények eseményeire, megméret-
tetéseire is.

Számos, közelmúltbeli prog-
ramjuk – az elmúlt 2 éves idő-
szak világjárványának bekö-
vetkezése miatt – meghiúsult. 
Az idei évben azonban sikerült 
több kedves együttműködésnek, 
megkeresésnek is eleget tenniük. 
Az egyik ilyen, a Biztos Kezdet 
Gyerekházba járó gyerekekkel és 
szüleikkel megvalósított közös 
program volt. A kedves fogadta-
tás, a picik és szüleik spontán kö-
zeledése, az idősödő, nagymama, 
dédnagymama korú szereplői-
nek műsora az egymásra hango-
lódás által közös „nyelvet” hozott 
létre generációk között.

Emlékezetes programok, kon-
certek és találkozások élményét 
nyújtotta a Szikszói Városi Sza-
badidőközpont és Könyvtár által 
szervezett programok sokasága 
is. Legutóbb a pogácsasütő ver-
seny jó hangulata, családi örök-
ség-receptek ízvilága hoztak 
örömet és a versengés egészséges 
izgalmát a dalkör tagjai számára 
is. Ebben a hónapban mutatták 
be működésük 10 éves évfordu-
lójának ünnepi műsorát.

Az idősek nappali ellátása vár-
ja azon Szikszói időskorúak ér-
deklődését, akik saját otthonuk-
ban élnek, azonban napközben 
szívesen lennének közösségben, 
vennének részt egyéni és csopor-
tos programokon, igény szerint 
akár étkezéssel is.

Ha a fenti sorok felkeltették 
érdeklődését, akkor látogasson 
el a „Bethánia Nappaliba”. Cím: 
Bethánia Szeretetotthon (önálló 
helyiség), 3800 Szikszó, Bethánia 
köz 6.

Kollégánk, Szabóné Leskó 
Mariann elérhető személyesen 
a fenti címen, vagy a 06 30 791 
53 50-es telefonszámon, illetve 
a bethaniaotthon@gmail.com 
elektronikus címen.

Szögeczki József
intézményvezető

Országgyűlési 
választás

Az április 3-án tartott 
országgyűlési választást a 6.
sz. választókörzetben Koncz 
Zsófia, a Fidesz-KDNPképvi-
selője nyerte, így a következő
négy évben ő képviseli térsé-
günketaParlamentben.

Az elmúlt két hónap azonban 
a városban sem telt tétlenül. A 
háttérben építkezések zajlanak 
–konkrét és átvitt értelemben is 
– és talán ez az első évünk 2019-
től, amikor a közösségi élet is úgy 
alakul, ahogyan szeretnénk, nem 
pedig úgy, ahogyan a körülmé-
nyek – covid, háború, gazdasági 
nehézségek, infláció – irányítják.

Munka
Zajlik a testületi munka, má-
jusban döntöttünk a különböző 
beszámolók – többek között a 
gyermekjóléti feladatok, köz-
temető, Sixo Tender Kft., Sixo 
Fejlesztési Kft – elfogadásáról, a 
2021. évi költségvetés zárszáma-
dásáról, a sportcsarnok felújítá-
sával kapcsolatos közbeszerzési 
szaktanácsadó kiválasztásáról, 
a Szikszó-jegy idei évi kibocsá-
tásáról, a közterületi szeszesital 
fogyasztásának tilalmáról szóló 
rendelet megalkotásáról, a közvi-
lágítás-korszerűsítés közbeszer-
zési eljárásának megindításáról.

Valószínűleg már a csapból is 
ez folyik, de az ivóvízvezeték re-
konstrukció halad tovább. Hosszú 
idő, sok kellemetlenség, de ko-
moly hozadéka van. Kérem, hogy 

minden probléma, kérdés esetén 
forduljanak bizalommal a hivatal 
műszaki csoportjához, akik kész-
séggel állnak rendelkezésükre. 
Vannak olyan munkák, amelyek 
nincsenek szem előtt: a város 
kertészetét is igyekszünk minél 
jobb állapotba hozni, jelenleg a 
több hektáros terület bekerítése 
zajlik. Az itt termesztett zöldség 
és gyümölcs a város konyhájára 
is érkezik, majd többek között a 
két óvoda gyermekeinek tányér-
jára kerül. A kerítéssel hosszú 
évek után megvédjük az őzektől, 
nyulaktól a megtermelt javakat. 
A kisállomáson túl, az ún. „tyúk-
telepen” is építkezünk, amelynek 
eredményeként 1000 darabosra 
nő a szárnyasállomány.

Közösségi élet
Hogyan lehet kikapcsolódni a 
városban?
Nem lesz, nem lehet teljeskörű a 
visszatekintés, de nézzük meg, mi 
történt májusban és jú ni us ban a 
közösségi élet területén.

Étel-ital
Pogácsa, palacsinta, bor, süte-
mény. A városháza udvarán kon-
certre és pogácsasütő versenyre 

került sor, majd később ugyanitt 
az óvodások palacsintanapot tart-
hattak.

A görögkatolikus templom 
udvarán a ruszin borversenyen 
közel 40 helyi bort bírált a zsűri, 
közben szintén nagyszámú finom 
sütemény is ringbe szállt.

Május 1-jén az uszoda udva-
rán rekord számú főzőcsapat je-
lent meg, szép és kellemes napot 
tölthetett el minden résztvevő és 
látogató.

Generációk
az Inkubátorházban
és a Bethániában
A Megyei és Miskolc Városi 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szö-
vetsége gálát és versenyt hirdetett, 
amelyeknek Szikszó adott ott-
hont. A megye sok részéről több 
száz nyugdíjas énekelt, táncolt, 
szavalt a színpadon.

A Gyerekesély pályázat kerete-
in belül szintén az Inkubátorház-
ban szervezték meg Stelmach Ma-
riann szakmai vezetésével az ún. 
„járáskvalitás” programot, ahol 
a járás több iskolájának tanulói 
léptek föl. Szintén a gyerekesély 
keretein belül került sor Zacher 
Gábor, „Mindennapi függősége-
ink 2.0” című előadására.

A Szociális Missziótársulat 
által fenntartott Bethánia Szere-
tetotthon júniusban ünnepelte 
az Idősek Nappali Ellátásának 
10. évfordulóját, ahol az ünnepi 
eseményen a szentmise után a 
szikszó Harangvirág csoport és az 
otthon lakói is szép műsort adtak.

Ünnepélyes események
Mező István Hetvenkedem című 
kötetének könyvbemutatóját a 
könyvtár rendezvénytermében 
tartottuk. A szerzőnek vicces és 
megható történetekkel és fejtörő 
rajzokkal teli kiadványa immár a 
18. megjelent műve.

A Vadméz Római Katolikus 
Kórus gyönyörű pünkösdi kon-
certet adott a római katolikus 
templomban, miközben Csík-
somlyóra is szép számmal zarán-
dokoltak a szikszóiak.

A pedagógusokat is köszöntöt-
tük: a két óvodát és két közneve-
lési intézményt meglátogattuk, 
apró figyelmességgel köszöntük 
meg munkájukat.

Ünnepélyes keretek között 
aláírtuk a szerződést és ezzel Di-
gitális Jólét Pontot hoztunk létre 
a könyvtárban, ahová informati-
kai képzésekre, bemutatókra fo-
lyamatosan várjuk az időseket és 
fiatalokat egyaránt.

Sport
A decemberben bejelentett XIXO 
Bringakert tavasszal elkészült és 
gyermeknapon, május 29-én ün-
nepélyes keretek között dr. Koncz 
Zsófia országgyűlési képviselő, 
Stelmach Mariann önkormány-
zati képviselő és Mihály Eszter a 

Hell Energy CSR manager jelen-
létében át is adtuk a gyerekeknek. 
A pálya a megye legkorszerűbb és 
egyik legkomplexebb pályája, sok 
örömet és balesetmentes haszná-
latot kívánok mindenkinek.

A Kassa-Miskolc Ultramara-
ton versenyen nagy örömünkre 
az idén is indult szikszói váltó 
Kertész Bernadett, Kalóczki Tí-
mea, Leskó Sára, Molnár Zsófia, 
Szarvas István, Molnár István, 
Nagy Soma, Tóth Patrik, Molnár 
Kende és Izsó Norbert összeállítás-
ban, akik együtt teljesítették a 115 
km-es távot. Egyéniben Kohári 
Szabolcs képviselte városunkat.

Nagyon nagy siker a Szikszó 
FC ifjúsági csapatának idei sze-
replése. A Megye II. osztályban 
szereplő U–19-es csapatunk meg-
nyerte a bajnokságot. Óriási ered-
mény ez, hiszen az elmúlt két évet 
megelőzően közel 20 évig nem 
volt labdarúgás Szikszón. Külön 
öröm, hogy a csapatban minden 
játékos szikszói fiú, akik önzetle-
nül dolgoztak az egész szezonban. 
Gratulálok nekik és edzőjüknek, 
Nánási Jácintnak.

A Kihívás Napján az uszoda 
udvarán közös mozgásra invi-
táltuk a gyerekeket, a Közösségi 
Házban pedig az elmúlt időszak 
sikeres sportolóit is köszöntöttük.

További sok sikert, jó egészsé-
get és szép nyarat kívánok!

Sváb Antal, polgármester

Kedves Várostársak!
Június vége van, az iskolákban nyári szünet, a mezőgazda-
ságban a munka dandárja. Diákjaink elballagtak mind a 8. 
osztályokból, mind a gimnáziumból. Reméljük, eredményesen 
lép tovább mindegyikük a maga útján. Sok sikert és örömet 
kívánok nekik!

Fotó: Nagy József
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Szikszó város sok országosan, sőt nemzetközileg is elismert 
nagyságot adott az országnak. Közéjük tartozik az a férfiú is, 
akiről utcát neveztek el településünkön, de manapság nem 
sokat tudunk róla.

A múltidézőben e történelmi 
család legkiemelkedőbb szikszói 
tagjának munkásságát szeret-
ném bemutatni. Egyesekben fel-
merül a kérdés, van-e kapcsolat 
az 1848/49-es mártírtábornok, 
Vécsey Károly és a jogászpro-
fesszor, Vécsey Tamás között? 
Esetleg e sorok írójának lehet-e 
köze az említett személyekhez, 

vagy csak névrokonság? A vála-
szom: igen, vagyis ugyanarról a 
családról van szó.

Hernádvécsei Vécsey Tamás 
Mátyás (Szikszó, 1839. – Buda-
pest, 1912.) a nemesi származá-
sú hernádvécsei Vécsey család 
leszármazottja. Apja György 
(Szikszó, 1811. – Kassa, 1863.) 
Abaúj vármegye tiszti főügyé-

sze, református, anyja Szedliczky 
Róza (Veresegyház, 1822. – Szik-
szó, 1901.) római katolikus volt.

A család egyike a legrégibb 
magyar történelmi famíliák-
nak. Ősi gyökerei az Aba nem-
zetséghez, illetve törzsi letelepe-
désének idejére nyúlnak vissza. 
Az első említés az Aba-nembeli 
Wéyche nemes úrról szól, ki 
nagy vagyonú és nagy hatalmú 
volt, az ország 11 Vécse nevű 
községének ura. A család ősi 
fészke a mai Hernádvécse. Ezt 
a előnevet használta Vécsey Ta-
más családja is.

A történelem során főnemesi 
és köznemesi ág jelent meg, de 
valamennyien egy közös ősapá-
tól, Vécsey Szőllősi Balázstól 
származnak, aki 1470 és 1535 
között élt. Innen már okmá-
nyokkal kimutatható az egész 
kiterjedt família.

Balázsnak három unokája 
volt: II. István, János és Sándor. 
A három testvér élete alapvető-
en meghatározta a család további 
sorsát. Sándor – aki I. Ferdinánd 
oldalán állt –, testvéreit fel-
ségárulással vádolta meg, mivel 
ők Szapolyai János hívei voltak. 
Hóhérkézre juttatta őket, bir-
tokaikat pedig megszerezte. Az 
1555-ben kivégezték II. Istvánt és 
Jánost. A következő nemzedék-
ben csak II. Istvánnak és I. Sán-
dornak voltak utódai. Az egyik 
az Abaúji , a másik a Hajnácskői 
vonalat képviselte. Az abaúji utó-
dok áttértek a református hitre, 
és történetük teljes folyamán 
Habsburg-ellenesek maradtak. 
Míg a hajnácskőiek ragaszkodtak 
katolikus hitükhöz és általában 
támogatták a Habsburgokat. Ez 
utóbbiból származik az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 
mártírhőse, az utolsónak kivég-
zett Vécsey Károly gróf, honvéd 
huszárgenerális, az egész Vécsey 
nemzetség legnagyobb büszke-
sége, a család örök emlékezetű 
mintaképe.

A két ág évszázadokig nem 
tartott kapcsolatot, de tudtak 
egymásról. A közeledés csak az 
1800-as években indult el. Vé-
csey Dániel (1781-1829), Tamás 
nagyapja volt az első, aki ösz-
szeállította a családfát, kutatta a 
kapcsolatot a két ág között. Úgy 
vélte, semmi sem állt távolabb a 
nyakas kuruc, kálvinista magya-

roktól, őseitől, mint kapcsolatot 
és összeköttetést ápolni a kato-
likus arisztokráciával. „Eleim 
nem ott keresték ideáljaikat, 
mint a báró Vécseyek, hanem az 
ellenkező tá borban.” (Anonymus: 
Vécsey Tamás élete és kora). En-
nek ellenére fia, György, de főleg 
unokája, Tamás jó kapcsolatokat 
tartott velük.

Vécsey Tamás a nemzeti ha-
gyományokat gondosan ápoló, 
sőt azokhoz nyíltan ragaszko-
dó családban nőtt fel. Dédapja 
Zsigmond (1746-1820) 1781-84 
között szikszói prédikátor, es-
peres, egy ideig Kazinczy Ferenc 
oktatója (1775), széles látókörű, 
világlátott ember volt. Teológiai 
tanulmányait a svájci Bernben 
mélyítette.

Apja György Sárospatakon ta-
nult jogot, híres ügyvéd, 1843-tól 
Abaúj vármegye második aljegy-
zője lett. Majd Abaúj, Borsod és 
Zemplén vármegye táblabírája, 
később abaúji főszolgabíró és 
tiszti főügyész volt. Sok időt töl-
tött Kassán a megye aljegyzője-
ként. Amikor a 48-as események 
közeledtek, elhozta Kassáról az 
Aurórában megjelent Szózatot. 
Odaadó híve a forradalomnak, 
a szikszói nemzetőr zászlóaljban 
főhadnagyként szolgál. Felesége, 
Róza asszony hazájának adta 
minden aranyát és ezüstjét, és 
háza népével tépést készített a 
honvédeknek. Tamás ebben az 
évben fejezte be az elemi iskolát, 
szeptemberben lépett be a szik-
szói református gimnázium első 
osztályába. Az iskola fiatalsága 
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lelkesedve várta 1848. decem-
ber 28-án Mészáros Lázár had-
testének közeledtét. Az osztrák 
seregeket sikerült ugyan vissza-
szorítani, de az öröm nem volt 
tartós,erősítés közeledett. Az apa 
attól tartva, hogy Szikszó is had-
színtér lesz, kocsin Diósgyőrbe 
menekítette családját. Pár hét 
múlva visszatértek, a lakást ki-
fosztva találták. Ekkor veszett 
nyoma egy családi ereklyének, 
melyet Rákóczi Ferenc fejedelem 
adott emlékül 1706-ban Vécsey 
II. Andrásnak. A becses tárgy 
Zrínyi Miklós elefántcsont mar-
kolatú, drágakövekkel kirakott 
díszkardja nemzedékről nem-
zedékre öröklődött a családban.

A világosi fegyverletétel után 
megszűntek a vármegyei állások, 
anyagi helyzetük megrendült, 
György vagyontalanul fejezte 
be életét 1863-ban Kassán. Szed-
liczky Róza viszont Szikszón halt 
meg. Síremléke eléggé elhanya-
golt állapotban még áll a szikszói 
temetőben.

1852. május 18-án hatalmas 
tűzvész pusztított Szikszón, 
több száz ház semmisült meg, 
leégett a református templom 
és a gimnázium is. Ezért Tamás 
az V. osztályt már a miskolci 
református főgimnáziumban 
végezte el kitűnő eredménnyel. 
De sem apjának, sem Tamásnak 
nem tetszett a modortalanság, 
durvaság, sőt testi fenyítés, és 
annak ellenére, hogy az összes 
Vécsey a sárospataki református 
főiskola hallgatója volt, Tamást 
apja az eperjesi evangélikus 
gimnáziumba küldte.1856-ban 
érettségizett jeles eredménnyel 
és ugyanazon év őszén a buda-
pesti egyetem joghallgatója lett.

1855 őszén kezdte meg egye-
temi tanulmányait. Korán ki-
derült, hogy a tanári pályára 
termett, és ösztönözték is erre. 
Így Fogarassy János is, aki az 
Akadémiai nagyszótárnak volt 
a szerkesztője és Szikszón tanult, 
akit Tamás dédap ja, Vécsey Zsig-
mond támogatott annak idején. 
A bátorítás eredményeként is, 
miután 1860-ban elvégezte a 
jogot, már komoly tanulmá-
nyokkal kezdett foglalkozni. 
Még 1861 decemberében tagja 
lesz az 1848/49 utáni első Abaúj 
vármegyei megyegyűlés választ-
mányának. 1862-ben egyetemes 

jogtudor és egy előkelő fővárosi 
ügyvédnél szerzett gyakorlati is-
meretek után ügyvéd lett. Előtte 
1861-től 1864-ig báró Eötvös Lo-
ránd nevelője, náluk is lakott, és 
ennek nagy szerepe van abban, 
hogy tanítványa a tudós pályát 
választotta. Az Eötvös-házban 
töltött nevelői évek Vécsey szá-
mára különösen tudományos 
fejlődése és előmenetele vonat-
kozásában voltak gyümölcsöző-
ek. Eötvös József ösztönzésére 
kezdett behatóbban foglalkoz-
ni a római joggal, mely egész 
tudományos pályáját döntően 
befolyásolta. Hamarosan – igen 
fiatalon, 24 évesen – magánta-
nári képesítést nyert a római jog 
tárgykörében írt munkájával. 
1863/64-ben már 200 hallgató 
előtt tartott előadást, és a kan-
cellária kinevezte az államvizs-
gáztató bizottság tagjává.

Eperjesen is tudomást sze-
reztek Tamás sikereiről, ezért 
1864-ben új tanszéket állítottak 
fel a főiskolán a római jog és az 
elméleti tárgyak számára.1864.
július17-én meghívták őt ide, 
amit árvaságra jutott testvérei 
iskoláztatása és neveltetése mi-
att el is fogadott. Római jogot, 
statisztikát, közgazdaságtant és 
politikát oktatott. Megalapította 
a „Kölcsey-kör”-t a jogi alkotó és 
előadói képesség fejlesztése cél-
jából, valamint különböző la-
pokban írt tudományos hátterű 
cikkeket.

1886-ban jelent meg első na-
gyobb munkája, a „Római jog-
tan”. 1868/69-ben a jogi kar dé-
kánja, a következő évben az egész 
kollégium (főiskola) rektora lett, 
s így az intézmény életére irány-
adó befolyás tudott gyakorolni. 
Többször kifejtette, hogy hozzá 
legközelebb Széchenyi és Goethe 
áll. Hamar jó nevűvé és ismertté 
vált. Ennek köszönhetően 1870-
ben Szepes vármegye késmárki 
kerületében balközép program-
mal ország gyűlési képviselőnek 
választották. A Tisza Kálmán 
vezette balközép párthoz tarto-
zott. Ez a politikai állásfoglalás 
annál is inkább figyelemre mél-
tó, mert ily módon – formálisan 
– politikai ellenfele lett Eötvös 
Józsefnek. Ez a körülmény azon-
ban semmit sem változtatott az 
Eötvös családdal való korábbi, 
több mint egy évtizedes kapcso-

latán. Képviselőként általában 
progresszív tartalmú, korszerű 
törvényjavaslatok kimunkálá-
sában vett részt. Kiváló szónoki 
képességei is hozzájárultak nép-
szerűségéhez.

Az eperjesi tanszékéről tíz-
esztendős, sikerekben és ered-
ményekben gazdag tanári mű-
ködés után, 1874-ben távozott, 
mivel kinevezték a budapesti 
tudományegyetem római jogi 
katedrájára. 1900-ban részt vett 
a Polgári Törvénykönyv terveze-
tének kidolgozásában.

Egyetemi és képviselői elfog-
laltsága mellett részt vállalt a 
Magyar Jogászegylet megalapí-
tásában is és számos más jelentős 
közéleti és tudományos tisztsége 
volt. A Történelmi Társulatban 
az igazgatóság választmányi tag-
ja. Ez a megbízatás a történész 
Vécseynek szólt, aki a hazai, 
mintegy négy és fél ezer latin 
nyelvű feliratos forrásokat át-
tanulmányozva megállapította, 

hogy azok tekintélyes hányada 
Magyarország területéről szár-
mazik.

Képviselői mandátuma 1881-
ben járt le, ezután már nem vál-
lalt több politikai szerepet. Azt 
mondta: „csak 2000 év előtti dol-
gokkal szeretek már foglalkoz-
ni”. Tisza Kálmánt barátjának 
tartotta és egyetértett a kiegyezés 
gondolatával.

Az állam és jogtudományi kar 
az 1891/92-es és az 1892/93-as 
tanévekre dékánjának választot-
ta, az 1901/02. tanévre pedig rek-
tornak. Több mint 40 évig volt 
egyetemi tanár. Első nagyobb 
terjedelmű, 1886-ban publikált, 
tankönyvként is használt Római 
jogtan című munkája hét kiadást 
is megért. Egyetemi tanári tevé-
kenységével és irodalmi mun-
kásságával olyan hírnevet vívott 
ki magának, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia 1881-
ban levelező tagjául választotta, 
majd1889-től felvették a rendes 
tagok közé. Az utókor elismeré-
sét jelzi, hogy az ELTE-n előadó-
termet neveztek el róla (Vécsey 
Auditórium).

Követték őt a jogi pályán fia és 
unokája is. Bár fiatalon elkerült 
Szikszóról, és nagy ívű pályát fu-
tott be, szíve mindig vissza-visz-
szahozta a Magyar-hegyen álló 
kis borházához és szőlőjéhez.

Vécseyné Fedor Zsuzsa

Forrás:
• Anonymus: Vécsey Tamás Élete 
és kora 1926., Celldömölk
• Vécsey Zoltán: A Vécsey csa-
lád története 2011.

Egy történelmi
család Szikszón
Vécsey Tamás jogászprofesszor

Szikszó
a múltban

Özv. Vécsey Györgyné
Szedliczky Róza síremléke

Vécsey Tamás: A római jog

Vécsey Tamás gyászjelentése
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Szabóné Prokop Etelka 
Matematika Emlékverseny
Az április 26-án rendezett megmérettetésen a Homrogdi Görögka-
tolikus Általános Iskola és az encsi Szent László Katolikus Általános 
Iskola diákjaival versenyeztek felső tagozatos tanulóink.

Legeredményesebb diákjaink: 6. évfolyam: Kecskés Katalin II. hely; 
7. évfolyam: Farkas Pál I. hely, Fábián Balázs II. hely; 8. évfolyam: 
Csollák Zoárd II. hely, Varga Levente III. hely.

Gratulálunk a versenyzőknek!

Te Deum Jászapátin
Cservenyák Martina 12. A osztá-
lyos tanuló az Egri Főegyházme-
gye dicséretében részesült, amit 
a tanévzáró Te Deumon vehetett 
át Dr. Ternyák Csaba érsek úrtól.

12 órás sportnap
Az idén 4. alkalommal került megrendezésre a 12 órás sportnap, 
melyen mintegy 140 tanuló vett részt. A sportolni vágyó diákok reggel 
9-től, este 9-ig mozgathatták meg magukat a sportcsarnokban. Há-
rom sportág képviseltette magát. Röplabda, kosárlabda, labdarúgás. 
A sport ágak óránként váltakoztak.

Atlétikai Egyéni 
Pályabajnokság – 
Országos Verseny
A 600 m-es fiú síkfutásban 
volt érdekelt iskolánk a Megyei 
Diák olimpia atlétikai döntőjén. 
A versenyről tudni kell, hogy 
helyezéssel nem, csak szintidő 
teljesítésével lehetett róla tovább 
jutni az országos döntőbe, ahol 
általában már csak 12–16 futó 
mérheti össze gyorsaságát. Intéz-
ményünk 7. Ny osztályos tanuló-
ja, Dienes Levente, egy rendkívül 
erős mezőnyben, egyéni csúcsot 
futva teljesítette a szintet és bron-
zérmet szerzett.

Levente így bejutott a Győr-
ben megrendezett országos ver-

senyre. Itt már csak a megyei 
bajnokok és az országos döntő 
szintidejét teljesítők vehettek 
részt. A húszfős mezőnyben új 
egyéni csúcsot futva a VIII. he-
lyen végzett.

Gratulálunk Levente, büszkék 
vagyunk rád! (A szerk. megjegy-
zése: Levente edzője az édesapja, 
Dienes Zoltán, aki a Szent Már-
ton Iskola testnevelő tanára.)

Labdarúgó Diákolimpia
Az 2007–2008-as születésű fiú csapatunk – miután Tolcsva, Szendrő, 
Mezőnyárád csapatát legyőzte – megszerezte a Megye Diákolimpia 
Bajnoka címet, s ezzel jogot szerzett a Debrecenben rendezett országos 
döntőben való részvételre. Itt a 19 megyebajnok és Budapest bajnoka 
vett részt. Iskolánk csapata bejutott a legjobb nyolc közé, s végül az 
5. helyen végzett.

A Szent Márton Szikszó csapata: Erdei Patrik, Roha Patrik, Új-
falusi Milán, Balogh Levente, Rusznyák Levente, Szalánczi Szabolcs, 
Magyar Gergely, Varga Levente. Felkészítőtanáruk: Kertész Tamás.

A sikerhez, mely aranybetűkkel íródik be iskolánk sporttörténetébe, 
szívből gratulálunk!

Egyéni Pálya-
bajnokság Körzeti 
Diákolimpia – Onga
Négy tanuló képviselte iskolánkat 
az atlétikai versenyen. Diákjaink 
600 m és 1500 m síkfutásban, 
valamint távolugrásban szere-
peltek. A rendkívül szeles idő-
járásban megtartott versenyen 
mindannyian dobogón végeztek, 
két arany, egy-egy ezüst és bronz-
érmet szereztek. Első helyezett 
sportolóink továbbjutottak a 
megyei döntőbe.

Eredményeink: 1500 m sík-
futás: Szalánczi Szabolcs I. hely, 
5:22,5 min; 600m síkfutás: Dienes 
Levente I. hely, 1:47,5 min; 600m 
síkfutás: Varga Dorka II. hely, 2:11 
min; távolugrás: Nyilasán Laura 
III. hely, 410 cm.

Az eredményekhez gratulá-
lunk, büszkék vagyunk rátok, és 
köszönjük, hogy tovább öregbí-
titek iskolánk hírnevét!

Hallottad a szót: „rendületlenül”
A Szent Márton Katolikus Gim-
názium és Általános Iskola több 
évtizede együttműködik a szo-
vátai Domokos Kázmér Líceum-
mal, folyamatosan keressük a 
találkozási lehetőségeket. Erre 
adott alkalmat a HAT-19-02-
0058 számú „Határtalanul” pá-
lyázat. Sajnos a pandémia miatt 
csak másfél évvel később.

Célunk volt megemlékezni 
II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé 
választásáról, műsort adtunk 
Marosvásárhelyen, történelmi 

emlékhelyeket néztünk meg. 
Magyarországon a szovátai di-
ákok a Borsi kastélyt, Kassán a 
nagyságos fejedelem sírját tekin-
tették meg.

Diákjaink 2021 októberében 
jártak Székelyföldön, a szovátai 
tanulók 2022 februárjában Ma-
gyarországon.

Minden nagyszerűen sikerült. 
Szívesen, nagy örömmel utaz-
tunk, szeretettel fogadtuk egy-
mást a látogatásokon. Köszönjük 
a támogatást!

Erasmus+
”Joint Environmental Training” 
c. pályázat a Szent Mártonban
Május 12-én érdeklődő diáktár-
sak, tanárok, szülők és szikszói 
meghívott vendégek vettek részt 
az Erasmus+ éves beszámoló és 
tájékoztató napon iskolánkban. 
Megtudhatták, hogy mennyi 
munkával jár és milyen gazdag 
élményekkel teli dolog egy euró-
pai uniós pályázaton dolgozni. Is-
kolánk 8.A, 9.A és 10.A osztályos 
diákjai Horváthné Szunyog Szilvia 
tanárnő vezetésével gazdagon 
szemléltetve meséltek több mint 
egy éves munkájuk eredményei-
ről, a horvátországi és franciaor-
szági utazásaikhoz kapcsolódó él-
ményeikről, melyeket fényképek 
és filmek dokumentálnak a Szent 
Márton Iskola, Szikszó Facebook 
oldalán. Érdemes megnézni a 
részleteket!

Sok – diákok által felújított – 
iskolai bútor, környezettudatos 

gondolkodásra nevelő tanórák, 
külföldi barátok, az angol nyelv 
és az informatikai ismeretek gya-
korlati alkalmazása, utazási élmé-
nyek: ezeket mind a pályázatnak 
köszönhetik diákjaink.

Együtt, egymásért
A pandémia miatt csak idén 
tudtuk megvalósítani a szovátai 
Domokos Kázmér Líceummal 
közösen pályázott programot. A 
testvérvárosi diákok 2022. már-
cius végén látogattak Magyaror-
szágra, a szikszói fiatalok 2022 
júniusában jártak Székelyföldön.

A szovátaiak jártak Miskolcta-
polcán, Borsiban, Vizsolyban, mi 
pedig Gernyeszegen a Teleki kas-
télyban, a sepsiszentgyörgyi Mikó 
kollégiumban, a csíksomlyói bú-
csún, Szovátán a Medve-tó körül, 
a kilátónál és a Békás-szorosban.

A találkozás a „Határtalanul” 
HAT-20-02-0031 számú pályázat 
támogatásával jöhetett létre.

Mindkét összejövetel nagyon 
kellemes volt. Találkoztak egy-
mással, barátságot kötöttek a 
diá kok, a kísérőtanárok.

Köszönjük a támogatást. Re-
méljük még sok hasonló pályá-
zatot valósíthatunk meg!

Bűvösvölgy
2022 tavaszán Debrecenbe, a Bűvösvölgy Médiaértés- és Oktatás 
Központba tettek látogatást a Szent Márton Katolikus Iskola 8. A és 9. A 
osztályos tanulói. Az egész napos program során, kisfilmet készítettek, 
rádióműsort szerkesztettek, vágtak, újságot írtak a diákok, valamint 
érdekes előadáson vehettek részt az internet veszélyeivel kapcsolatban.

Tartalmas nap volt, mindenki jól érezte magát. Októberben újra 
megyünk! A pályázati programot Karsai Zsoltné tanárnő szervezte.

Ballagás – 2022
A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola végzős 

diákjai április 29-én ballagtak el, a 12. A osztályból 20, a 12. B osztályból 
pedig 19 tanuló.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, a gimnázium épülete virágba öl-
tözött és a 11. évfolyamos tanulók megható műsorral kedveskedtek 
elballagó társaiknak. A végzősöktől Bukovenszki Patrik 11.B osztályos 
tanuló saját versével, míg Orosz Kornél 10. A osztályos diákunk Pintér 
Béla gyönyörű dalával búcsúzott. A ballagási műsort Karsai Zsoltné 
és Dudás Réka, valamint a búcsúztató osztályok két osztályfőnöke, 
Halász Anita (11.A) és Hunyor Zsolt (11.B) állította össze.

Minden végzős diákunknak sikeres érettségi vizsgát kívánunk!
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Digitális Jólét Program Pont
Miért kell nekünk?
Június 14-én csatlakozott 
városunk az országos Digitális 
Jólét Program Pont Hálózat-
hoz.

A Városi Könyvtárban nyitva-
tartási időben működő DJP Pont 
nemcsak képzéseket nyújt majd, 
hanem az ott elérhető mentorok 
digitális témakörben tanácsot 
adnak mindazoknak, akik oda 
besétálnak.
A digitális tudás mindennapi éle-
tünk, munkánk, szórakozásunk 
fontos, elengedhetetlen készségé-
vé vált. A mögöttünk levő két év-
tized megmutatta, hogy már nem 
az a kérdés, hogy szükség van-e 
digitális ismeretekre, hanem hol 
és hogyan kell támogatni ezen 
készségek megszerzését, illetve 
bővítését.

A város fejlesztésében olyan 
gazdasági, kulturális, jóléti straté-
giai célokat is megfogalmaztunk, 
ami egyrészt feltételezi és támo-
gatja a digitális tudás megszerzé-
sét, másrészt a fejlesztések alapve-
tő eleme. Ezek megvalósításához 

szükségünk van tapasztalt támo-
gató szakmai partnerekre, mint a 
Digitális Jólét Program.

Az együttműködés során pedig 
olyan térítésmentes programokat, 
képzéseket biztosít az önkor-
mányzat a város lakóinak, ami-
vel digitális tudásukat bővíthetik 
mindennapi teendőjük elvégzé-
séhez, mint például hivatali vagy 
banki ügyintézés, és a munkaerő-
piacon való elhelyezkedésüket, az 
itt működő vállalkozások fejlődé-
sét vagy akár a vállalkozóvá vá-
lást is támogatja. A DJP Ponton 
lesznek szórakoztató előadások, 

lesz szó a biztonságos internet-
használatról, meg lehet tanulni a 
különböző eszközök használatát, 
a régi fotók digitalizációját és még 
sok minden mást. Itt még a kíván-
ságokat is teljesítik, ha van olyan 
témakör, amiről többet szeret-
nénk tudni, akkor arról klubszerű 
foglalkozást szerveznek.

Köztudottan a fiatalok azok, 
akik számára a digitális készségek 
elsajátítása könnyebben megy. 
Rájuk nemcsak látogatóként 
számítunk, hanem mentorként 
is, akik az idősebb korosztálynak 
segítenek eligazodni a digitális 

lehetőségekben. Ezen a területen 
a Digitális Jólét Program Pont 
Hálózatnak már tapasztalata van, 
mint például az unoka-nagyszülő 
projekt, melyet jó gyakorlatként 
itt is megvalósítunk.

Július 20-án érkezik hozzánk 
a DJP Utazó Élményközpontja, 
mely révén a ma még nem min-
dennap használt digitális eszkö-
zöket lehet megismerni, a roboto-
kat, a 3D nyomtatót, a drónokat, 
de még azt is ki lehet próbálni, 
hogy milyen a virtuális világ egy 
erre alkalmas, úgynevezett VR 
szemüvegen keresztül.

Szikszó erőt ad a digitális kész-
ségek elsajátításához is. Nézzen be 
Ön is a DJP-pontra! A kor nem 
számít!

SZÖ-Piskóti István
Gecsei Anikó

Nyáresti Filmterasz
Magyar filmklasszikusok mozija – a kor 
szikszói fotói – zene - egy pohár ital és ba-
ráti társaság
A SZIA-SZIKSZÓ program kere-
tében július 8-ától péntek estén-
ként egy-egy klasszikus magyar 
filmet vetítünk a Városháza bel-
ső udvarán. A filmnézés örömét, 
hangulatát az önkormányzat 
„vendég-poharának” elfogyasz-
tásával, korabeli szikszói fotókkal, 
ahhoz kapcsolódó élmények fel-
idézésével, zenével tesszük teljes-
sé. A Magyar Filmintézettel való 
együttműködés alapján többszáz 
– digitálisan felújított – filmből 
választhatunk majd.

Az első alkalommal – a humort 
és nagy bölcsességeket is egyesítő 
– 1986-os, Ternovszky Béla ren-
dezte Macskafogó filmet vetítjük, 
a program 19 órakor kezdődik. 
A nyolcvanas éveket időzzük fel. 

Aki szívesen megosztja az évti-
zedből származó szikszói fotóit, 
küldje a gecsei.aniko@szikszo.hu 
e-mail címre.

A következő filmeket majd az 
online szavazás és a közönség 
véleménye alapján választjuk 

ki. Bízunk benne, hogy „Nyár-
esti Film terasz” nemcsak egy 
szabadtéri mozi, hanem a szik-
szóiak egy közösségi, baráti 
találkozási pontja, beszélgetős 
szórakozási helyszíne lesz, ahol 
a kísérő vendéglátásról is helyi 
vállalkozó gondoskodik. A be-
lépéskor díjat nem szedünk, de 
ha valaki megkérdezi a jelszót, 
akkor ugye tudjuk a filmből már 
népszerűvé vált választ: „Egy ap-
rócska kalapocska benne csacska 
macska mocska.”

SZÖ-Piskóti István

SZIA-SZIKSZÓ 
program
A terveink szerint júli-
us 5-én alakul meg az első 
SZIA-közösség, a SZIK-
SZOLIN, Puskásné Pásztor 
Márta, Varga Krisztián és 
Vargáné Gyömbér Eleonóra 
szervezésében. A nyár folya-
mán létrejön a Barát-rét ba-
rátok, a Belvárosi összefogás, 
a Tettre-kész Újtelepesek és 
a Békés-Kiskassa „csapa-
ta” is. A SZIA-SZIKSZÓ 
egy közösségépítő komoly 
program, de verseny és já-
ték is egyben! Keretében a 
várost fejlesztő, s közvetlen 
helyi fejlesztések, környezet-
védő, karitatív akciók, vidám 
programok valósulhatnak 
meg. Már a Nyáresti Film-
terasz is „számít”, s előttünk 
vannak az őszi – Szikszó-fu-
tás (09.24.), Thököly-rejtély 
városnapi játék (10.08.), s a 
hagyományos programok 
sora. Részletes, frissülő in-
formációk a www.szikszo.hu 
oldalon találhatóak.

SZÖ-Piskóti István

Érdemes volt törni a fejeket
Eredményhirdetésére, díjkiosz-
tóra (egyúttal a képviselő-testület 
közmeghallgatására) gyűltek ösz-
sze május 16-án az Inkubátorház-
ban a tízfordulós „Szikszó-kvíz” 
játék nyertesei. Az oktatási, kul-
turális és sportbizottság által 
szervezett játék ötletgazdája – a 
tavalyihoz hasonlóan – a bizott-
ság elnöke, az „örökmozgó” Mező 
István képviselő úr volt.

A február elejétől Húsvétig 
tartó – heti fordulókban rende-
zett – vetélkedést ismét nagy ér-
deklődés kísérte. Közel ötvenen 
kapcsolódtak be az közösségi 
média „Szikszó a jelenben” cso-
portjában zajlódó játékba, a vé-
gén pedig 18-an maradtak, akik 

mind a tíz héten keresztül hibát-
lan megfejtést küldtek be. A bi-
zottság úgy döntött, hogy mind a 
18 versenyzőt győztesnek hirdeti 
ki, és értékes könyvjutalomban 
részesíti. Ők a következők voltak: 
Berindza Gábor, Bukszárné Ka-
las Judit, Csordás Csabáné, Dru-
zsbovszki Marianna, Erdei Edit, 
Erdeiné Gaál Erzsébet, Kádasné 
Galamb Gabriella, Klinga Gyu-
láné, Kőhalmi Mónika, Kucskár 
Krisztina, Marincsákné Kazai 
Katalin, Monostory Györgyné, 
Nagyné Huszár Dóra, Nánási 
Veronika, Varga Krisztián, Vígh 
Attiláné, Zupkó Anita, Zsiros 
Réka.

Gratulálunk a nyereteseknek!

Újra művészeti oktatás Szikszón
A Szerencsi Tankerületi Köz-
pont fenntartásában működő 
Térségi Alapfokú Művészeti 
Iskola a 2022/23-as tanév-
től új telephellyel, művészeti 
oktatást indít Szikszón.

Meghirdetett tanszakok
•  zeneművészeti tanszak /zongo-

ra, hegedű/
• szín- és bábjáték tanszak
• képzőművészet
• néptánc

A zeneművészeti tanszak egyé-
ni oktatásban zajlik, 2x30 perces 
órákban, ehhez jön még a heti 2 
óra (45 perc) szolfézs.

A többi tanszak csoportos óra, 
az órák 45 percesek. Az előképző 

csoportban a tanórák száma 2–4 
óra/hét között mozognak.
Térítési díjak

Zeneművészet, valamint szín- 
és bábjáték: 3000 Ft/félév/fő

Képzőművészeti tanszak: 3300 
Ft/félév/fő
A térítési díj fizetése alól 
mentesülnek
•  SNI-s gyerekek
•  HH vagy HHH-s gyerekek

Kedvezményben részesülnek 
a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő tanu-
lók, ők 10%-át fizetik a térítési 
díjnak.

A több tanszakos gyerekek 
esetében annyiszor kell a térítési 
díjat kifizetni, ahány tanszakra 
jelentkezik a tanuló.

A kedvezményre jogosultak 
csak az egyik tanszakra vehe-
tik igénybe a kedvezményt, a 
további tanszak/tanszakok szá-
mukra is térítési díjjal vehetők 
igénybe.

Az oktatás helyszínei változó-
ak. A helyi iskolák illetve az In-
kubátorház adnak majd otthont 
a növendékek óráinak.

Jelentkezésre lehetőség van az 
iskolákban és az Inkubátorház 
irodájában, valamint jelen lap-
számunk mellékleteként találha-
tó jelentkezési lapon, melyet az 
Inkubátorház előterében kihelye-
zett ládába kell bedobni.

Várjuk szeretettel a gyerme-
keket Szikszóról és a környező 
településekről is!

Zörgő-Kiss Gabriella
mb. intézményvezető h.

Július 8-án a Macskafogóval indul a „Nyáresti Filmterasz”.

Esztergomban május 9–11. között tartották meg a XX. Országos 
Katekumenátus Konferenciát a MKPK Hitoktatási Bizottságának 
szervezésében. A konferencia mottója „Őáltala, ővele és őbenne” volt. 
Az előadások és fakultációk fő gondolatmenetét az a kérdés ívelte, 
hogy hogyan vezessük a ránk bízottakat eukarisztikus életre. Az Egri 
Egyházmegyéből Dr. Ternyák Csaba érsek atya jóvoltából a Szent 
Márton Katolikus Iskolában tanító Gresné Szopkó Szilvia is részt vett 
az országos rendezvényen.

Konferencia

Rajzpályázat
Rajzpályázatot hirdetett Szikszó Város Önkormányzatának Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottsága a szikszói iskolások részére. A Gárdonyi 
Géza utca és a Zrínyi utca sarkán lévő játszótér falára kellett tervet 
készíteni, hogy mi legyen rajta. Nos, a pályázat lezárult, a zsűri 19 is-
kolás pályaművét jutalmazta, és a rajzok nemsokára a falra kerülnek. 
Következő lapszámunkban már a kifestett kerítést fogjuk bemutatni!



Szikszó Majális
Május 1. Fergeteges hangulata volt az idei fő-
zőversenynek a városi uszoda udvarán, hiszen 
30 főzőcsapat mutatta be tudását. Nehéz dol-
ga volt, végül I. II. III. helyezést és különdíjat 
is odaítélt a szakmai zsűri. Gazdára talált a 
tombolán kisorsolt értékes kerékpár is! A nap 
Sztárvendége: A Kék és Narancssárga Produk-
ció volt, a Republic legjobb dalaival!

Gobelinkiállítás
Május 12. Sokan voltak kíváncsiak Budai Ist-
vánné, Jolika csodálatos gobelin képeire. A 
kiállítást Mazur József képzőművész, fafaragó 
mester nyitotta meg a könyvtár rendezvény-
termében.

Éjszakai fürdőzés
Május 14. A városi uszodában különleges 
szaunaceremóniákkal, kellemes zenékkel, fi-
nom illatokkal, frissítő itallal és friss gyümöl-
csökkel vártuk kikapcsolódni vágyó kedves 
vendégeinket.

Kihívás napja
Május 25. Az ország településeihez hasonlóan 
Szikszón is megtelt a városi uszoda udvara. 
A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a 
figyelmet az egészséges életmód, a sportolás 
fontosságára.

„Nyáresti hangulatok” 
megnyitó
Május 28. Meggyes Csabi csodálatos hangjá-
val, mindig mosolygós tekintetével, szerény 
személyiségével bűvölte el a közönséget a 
könyvtár-városháza udvarán. Az eseményt Dr. 
Piskóti István alpolgármester nyitotta meg. 
A rendezvény ideje alatt a Be thánia Szere-
tetotthon dolgozói egészségügyi szűréseket 
tartottak, valamint pogácsasütő verseny is 
kísérte a programot.

Hetvenkedem
Mező István könyvbemutatója
Június 9. A könyv szerzőjével Sváb Antal pol-
gármester beszélgetett Az Ünnepi Könyvhé-
ten. A társalgást közös gitározással, dallal is 
fűszerezték a közönség nagy örömére.

Néptáncoktatás
A Szikszói Városi Szabadidő Központ és 
Könyvtár, valamint a Gyöngyvirág Táncegyüt-
tes közösen szervezte meg az óvodás korú 
gyerekek néptáncoktatását. A közel 40 fős 
óvodásokból álló tánc cso port sokat fejlődött a 
kezdetek óta, és már sikerrel léptek színpadra 
Felsőtelekesen. Köszönet az csoport vezetőjé-
nek, Pásztor Cintia néptáncoktatónak.

Palacsintapiknik, 
palacsintamese
Június 10. A Gyermekkönyvek Ünnepén nagy 
szeretettel vártuk leendő kis olvasóinkat egy 
palacsintapiknikre a könyvtár irodalmi tera-
szára. A kicsik átlapozták a szebbnél szebb 
mesekönyveket, majd meghallgatták a pala-
csinta meséjét, melyet Kovácsné Sándor Ágnes, 
a Harangvirág Nyugdíjas Klub vezetője, Ágnes 
nagyi mesélt el nekik.
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HIRDETÉS

Meseautó
Július 16., 19:00 Musical comedy szabadtéri színházi előadás a könyv-
tár-városháza udvarán, a Nyáresti hangulatok rendezvénysorozatban.

Sport- és egészségnap
Július 1., 13:00 A városi uszoda udvarán szeretettel várjuk azokat, 
akinek fontos az egészséges életmód, vágynak egy jó edzésre, vagy 
csak fel szeretnék mérni a szűrések segítségével az egészségi állapo-
tukat. Akkor is jöjjenek el, ha csak közelebbről szeretnék megismer-
ni Rubint Rékát, valamint kipróbálná a „kangoo” és a „gymstick” 
edzéseket! A belépés díjtalan!

SK A-REGGAE , FUNK Y & ROCK

SK A-REGGAE , FUNK Y & ROCK

A hangulat az egekbe száll!
A hangulat az egekbe száll!

Július 23.

20:00 Sky Fanatic koncert, 21:20 Plázs Disco
A városi uszoda udvarán.

Gyereknap & Plázsnyitó
Június 18. Megnyílt a nyári plázs az uszoda 
udvarán, ahol a Neoton Família sztárjai 
léptek fel. A délután a gyerekekről szólt, 
hiszen a legkisebbeket Csizmás, a kandúr 
c. előadás, 4-Dance Club táncos show és 
Bobo interaktív gyerekshow várta, de volt 
buborékfoci, lézerharc, ugrálóvár, kézmű-
ves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás 
és rendőrségi bemutató is. A napot egy 
szuper Retro Disco zárta.



SPORT-
SIKEREK

Futsal
Veréb Virág, aki a szikszói Szent Márton Gim-
názium tanulója, a Miskolci Vénusz futsal csa-
patával bejutott a Magyar Kupa négyes dön-
tőjébe. Csapata ezzel történelmet írt, hiszen 
a Vénusz, NB2-es csapatként most először 
jutott be oda. Közben veretlenül megnyerték 
az NB2-es bajnokságot is, így jövőre az NB1-
ben folytatják.

Sziklák a dobogón
A szikszói kosárlabdacsapat, a SZIKLA, évek óta a megyei bajnokságban szerepel. Az idén 
bejutottak a legjobb négy közé, és ott a bronzéremért játszottak Sátoraljaújhely csapatával, 
amit megnyertek.

A bronzérmes csapat tagjai – álló sor balról jobbra: Horváth András, Halász György, Marton 
Domonkos, Vajda Viktor, Győrffi György, Kádas Gergő, térdelő sor balról jobbra: Szegedi Máté, 
Ács Dénes, Szabados Levente, Balogh István, Bihari Levente.

Bunyós sikerek
Két szikszói ökölvívó is 
sikerrel szerepelt a közel-
múltban. Szűcs Martina az 
Utánpótlás Magyar Kupa 
serdülő 48 kg, míg Szobota 
Szabolcs a VII. Varga Vik-
tor Nemzetközi Ökölvívó 
Emlékverseny ifjúsági 
63,5kg bajnoka lett.

Bajnokcsapat
A Szikszó FC ifjúsági csapata, hivatalos nevén az U–19, a Megyei II. osztály Északi csoportjában megnyerte a bajnokságot, vagyis az első 
helyen végzett. A csapat három évvel ezelőtt jött létre, szinte a semmiből. Edzőjük, Nánási Jácint keze alatt évről-évre fejlődött a csapat, s 
most ért el sikerei csúcsára. A csapatból több játékos már a felnőtt csapatban is lehetőséget kapott, s reményeink szerint erre fog majd épülni 
a nagycsapat. Annál is inkább örvendetes ez, mivel az ifjúsági csapat 90%-a szikszói fiúkból áll.
Álló sor: Nánási Jácint edző, Nánási Bence, Vaszil Norbert, Szeles István, Obbágy Gábor, Marincsák Milán, Marincsák Máté, Fehér Szilárd, Tóth 
Gergő, Kiss Gábor. Középső sor: Kádas Kristóf, Varga Zsombor, Kupai Bence, Molnár Dávid, Újfalusi Milán, Cservenyák Donát, Roha Patrik, 
Keresztesi Balázs. Guggolnak: Lajtos Áron, Szepesi Márton.


