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2. OLDAL 6–7. OLDAL

Letette a 
sztetoszkópot

Ünnepi
gondolatok

Időutazás: 
városunk
utcáin járunk

Ady Endre:

Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak, 
Holnap harangoznak, 
Holnapután az angyalok 
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent 
Nagyosan dicsérni, 
De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretére 
Mégis csak kiállok, 
De boldogok a pásztorok 
S a három királyok.

Én is mennék, mennék, 
Énekelni mennék, 
Nagyok között kis Jézusért 
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban 
Százszor bepiszkolnám, 
Csak az Úrnak szerelmemet 
Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én 
Gyermek hittel, bátran 
1883 
Csúf karácsonyában.)

4–5. OLDAL

Lendületes,
növekvő
pályára
kerültünk

3. OLDAL

Szikszó
a Múltban
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Letette a sztetoszkópot
Dr. Ambrus Barnabás több mint ötven éves szikszói 
szolgálat után letette a lantot, azaz a sztetoszkópot. Éle-
téről, Szikszóra kerülésének történetéről kérdeztük a 
főorvos urat.

•  Meséljen gyermekkoráról!

Rimaszombat mellett, Alsópo-
korágyon születtem 1940. június 
28-án, ami akkor Csehszlová-
kiához tartozott, de már az év 
őszén a „bécsi döntés” értelmé-
ben Magyarországhoz csatolták. 
Ez egyébként tiszta magyarok 
lakta település volt. A II. világ-
háború végén ismét visszakerült 
Csehszlovákiához, így aztán az 
általános iskolát Csehszlováki-
ában kezdtem.

Szüleim, nagyszüleim gazdál-
kodó emberek voltak. Csalá-
dunkat 1947-ben kitelepítették. 
Sok száz magyarral együtt mar-
havagonokba raktak minket, és 
azt sem tudtuk hová visznek. 
A Veszprém megyei Ajkaren-
dek községben kötöttünk ki. 
Közben édesapám katona volt, 
fogságba esett, azt sem tudtuk 
él-e. A fogságból hazatérve nem 
tudta, hova került a családja, de 
a honvédelmi minisztériumban 
sikerült kinyomoznia, így végre 
hét éves koromban megláthat-
tam édesapámat.

•  Iskoláit hol végezte?

Mint már említettem, az álta-
lános iskolát Csehszlovákiában 
kezdtem, majd Ajkarendeken 
folytattam, s itt végeztem 1954-
ben. Jól ment a tanulás, így az 
ajkai gimnáziumba kerültem, 
amit az előző évben nyitottak 
meg, s itt érettségiztem 1958-
ban. Tanáraim tanácsára jelent-
keztem egyetemre, s kerültem 
a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemre. Mivel édesapám 
nem lépett be a tsz-be, nem kap-
hattam kollégiumot, ezért egy 
ismerősnél laktam albérletben.

Közben a családunk 1962-
ben átköltözött Tótvázsonyba, 
egy Veszprém közeli községbe. 
Az egyetem utolsó évében több-
féle szakgyakorlatot végeztünk, 
s a veszprémi kórház gyerme-
kosztályán szerettem meg a 
gyermekgyógyászatot, s dön-
töttem el, hogy ezt a területet 
választom. Orvosi diplomámat 
1964 szeptemberében vettem át.

•  Hogy került Szikszóra?

Amikor végzősök voltunk az 
egyetemen, már nézegettük a 
pályázatokat, hogy hol keresnek 
orvost. A szikszói kórházban 
éppen gyerekorvost kerestek, s 
ezt megpályáztam. Akkor még 

volt itt gyermekosztály is. A mai 
napig emlékszem rá, hogy 1964. 
október 6-án érkeztem Szikszó-
ra vonattal, és egy bőrönddel. 
Jelentkeztem a kórházigazgató-
nál, aki nagy örömmel fogadott, 
s közölte, hogy máris elfoglal-
hatom az állást. Sőt! Mivel hi-
ányzott egy kolléga, már aznap 
éjjelre beosztott ügyeletbe. Két 
éves kórházi munkám után volt 
egy kis kitérő, ugyanis 1966-tól 
1968-ig Miskolcon a megyei 
kórház gyermekosztályán dol-
goztam. Egyszer aztán szólt a fő-

nököm, Velkey professzor, hogy 
vállaljam el a szikszói kórház 
gyermekosztályának vezetését. 
Így lettem 28 évesen az ország 
legfiatalabb főorvosa. Mellette 
vidékre is járnom kellett csecse-
mő tanácsadásra.  Szikszóhoz 
kötődik a családalapításom is, 
1970-ben itt nősültem. 1971-ben 
jött létre Szikszón a gyermekor-
vosi körzet, ahol aztán egészen 
nyugdíjba vonulásomig dolgoz-
tam.  De azt hiszem ez már egy 
ismert történet a szikszói em-
berek előtt. Ez év októberében 
úgy éreztem, hogy elég volt az 52 
éves szolgálat, most már pihenni 
szeretnék.

•  De aktívan részt vesz Szikszó 
közéletében is?

Igen. Mivel református vallású 
vagyok, a ’80-as évek elején 
megkeresett Benkő György tisz-
teletes úr, hogy vállaljak pres-
biterséget. Ekkor éreztem úgy, 
hogy Szikszó befogadott. A 
lakosság szeretetét lépten-nyo-
mon érzem, hiszen a fél évszázad 
alatt minden szikszói családdal 
kapcsolatba kerültem. A mos-
tani gyerekek nagyszüleit is én 
gyógyítottam. A rendszerváltás 
után megkerestek, hogy indul-
jak képviselőnek. Több cikluson 
keresztül voltam önkormányzati 
képviselő, jelenleg is. Hozzáte-
szem, mindig függetlenként.

•  Az orvosláson kívül van-e va-
lami hobbija?

A kertészkedés. A természetet 
mindig szerettem, de valószínű-
leg a családi indíttatásból kifo-
lyólag valahol a véremben van 
a gazdálkodás szeretete is. Ha 
nem orvos lettem volna, akkor 
édesapám mellett gazdálkodtam 
volna. Most, hogy végleg nyug-
díjba mentem, több időm jut az 
olvasásra is.

•  A sok-sok esete közül meséljen 
el egyet!

Valamikor a ’70-es években 
ügyeletben voltam egy hétvégén, 
amikor kihívtak egy kisdedhez, 
hogy elszíneződött a bőre. Az 
UAZ gépkocsival a helyszínre 
mentünk, ahol elég rossz álla-
potban találtam a gyermeket, 
akinek testén barnás-kékes el-
színeződés volt. Ez az ún. kék 
betegség. Azonnal adtam neki 
egy C-vitamin injekciót, majd 
behoztuk a kórházba. Állapota 
valamelyest javult, de hívtuk a 
mentőket, hogy a miskolci gyer-
mekosztályra szállítsák. Közben 
egy újabb C-vitamin injekciót 
kapott, majd az UAZ gépkocsi-
val elindultunk Miskolcra, hogy 
ha jön szembe a mentő, majd 
átadjuk nekik. Így is történt, és 
sikerült megmenteni az életét. 
Azóta felnőtt, és három gyer-
meke van.

•  Köszönöm a beszélgetést, és 
minden szikszói nevében jó 
egészséget kívánok a nyugdíjas 
évekre!

(MI)
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Mostanában észre sem vesszük, hogy 
elfut egy év. Sokszor nem is a mában élünk, 
hanem a jövő feladati dübörögnek bennünk. 
Hetekkel előtte járunk a naptárban , észre 
sem vesszük, hogy a hétfőből azonnal pén-
tek lesz.

Mindenki hajt. A munkában, az iskolá-
ban , a személyes célokért, a megélhetésért. 
Közben felnőnek a gyerekeink és van, akik-
re már az unokák mosolyognak.

Karácsonykor azonban egyfajta meg-
nyugvás honol a lelkünkben. Hiszünk a 
megváltó érkezésében, hálát adunk azért, 
amivel megáldott a sors. Családdal, egész-
séggel, békével, jövőbe vetett hittel, a ben-
nünket, a közösségünket tovább vivő szor-
galommal, tehetséggel és akarattal.

Ilyenkor számot vetünk tetteinkkel, ered-
ményeinkkel, hogy reménnyel és bizakodás-
sal tekintsünk az új esztendő felé.

Szikszó az a város, ahol büszkék lehetünk 
a cselekedeteinkre , az eredményeinkre.

Szikszó növekszik és virágzik. Köszönhe-
tően Önöknek, az összetartó közösségnek , 
akik hittek és tesznek azért, hogy gyarapodó 
kisvárosban élhessenek.

Ma Magyarországon naponta ötszázezer 
ember mondja ki Szikszó nevét. A telepü-
lésünkön gyártott termékek megközelítőleg 
félszáz országba jutnak el. Az ipari területe-
ken a folyamatos építkezés , ami azt mutatja: 
itt nem állunk meg.

Ebben az évben kezdődött meg annak a 
dobozgyárnak az építése, amely több száz 
embernek ad majd megélhetést. Létrejött 
a Tokaj Ipari Park a területünkön, ami 
azt példázza: mindig az 
együttműködés, nem 
pedig a széthúzás 
teremt nagy dol-
gokat. 

Ebben az évben 
egyházi és állami 
iskola is létesült a 
városban, hogy a gye-
rekeink a legjobbat 

kapják meg a képzések terén. 
Az országos Koala program 
bázis iskolája lehetünk, 
az elkövetkező években 
másfél milliárdért új 
iskolaépület jön létre. 
Szikszó anyagi helyzete 
megengedi, hogy tá-
mogassuk az időseket, 
a gyerekeket, a diáko-
kat, a civil szférát. A 
városban pezsgő élet 
folyik, programokkal 
segítjük nemcsak a 
k ikapcsolódást , 
hanem az együvé 
tartozás erősítését.

Ma elmondhatjuk, a sikereink nemcsak 
egy esztendőre korlátozódtak, lendületes, 
növekedő pályára kerültünk. E tapasztalat-
ból kovácsolt hittel léphetünk át a 2017-es 
esztendőbe.
Versszerető emberként engedjék meg ne-
kem , hogy egy kortárs költő Tóthárpád 
Ferenc soraival kívánjak Önöknek békés, 
boldog, szeretettel teli karácsonyi ün-
nepeket és sikerekben, egészségben, 
boldogságban teli újesztendőt:

Csillag vagyok éber éjen,
a mennyboltot is elérem.
Az a kis pont, ott, én vagyok!
Az, amelyik mindig ragyog!

Király vagyok: napkeleti,
ki a csillagot követi.
Két zsebemben tömjént viszek,
s a csodában hiszek, hiszek!

Istállóban jászol vagyok...
Bekopognak jó pásztorok. 
Szalma-ölem reményt ringat,
tömjén lengi álmainkat.

Csengő vagyok fenyőágon.
Csilingelő fenyőfákon
gyertyafényes örömtüzek
dicsérik a drága Szüzet...

Ember vagyok! És halandó!
Örökségem - maradandó!
S hagyatékom: többek között,
a mulandó és az örök.

Kedves Szikszóiak!

Kedves Barátaim!

Most, amikor a karácsonyfadíszek után kutakodunk otthon, talán akkor 
szembesülünk igazán azzal, hogy eltelt egy év. Bár Advent idején igyekszünk 
békére lelni, kinyitni a szívünket a fény felé és kívül hagyni a mindennapok 
prob lémáját. 

Füzesséri József
polgármester
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Uram, áldd meg ezt a napot!
„Amikor reggel fölkelsz, állj oda Isten elé és 

mondd neki: Uram, áldj meg engem, és áldd meg 
ezt a napot mely most kezdõdik! Azután pedig 
tekintsd úgy az egész napot, mint Isten ajándé-
kát, magadat pedig, mint Isten küldöttét ezen az 
új, most még ismeretlen napon. Ez az egyszerû 
cselekedet magában rejt egy nagyon nehéz dol-
got. Mégpedig annak elfogadását, hogy amit ez 
a nap nyújt, az Isten akarata lesz. Bármi törté-
nik is, az kivétel nélkül mind olyan helyzet lesz, 

amelybe Isten helyezett téged, hogy te légy ott 
az Õ jelenléte, az Õ szeretete, együttérzése, az 
Õ teremtõ értelme, az Õ bátorsága... Másrészt 
pedig, minden egyes adódó helyzetbe Isten éppen 
helyezett téged, hogy abban vállald a keresztény 
szolgálatot, hogy ott legyél egy darabja Krisztus 
testének, hogy helyette cselekedj azon a helyen.” 
(Részlet Antony Bloom püspök beszédéből)

Moldván Tibor
görögkatolikus parókus

Karácsonyi szeretethimnusz
Szent Pál szeretet-himnusza (1Kor. 

13,1–13.) mesteri módon bontja ki az ön-
zetlen szeretet jellemző vonásait. Ennek 
karácsonyi „átirata” pedig közelebb hozza 
értelmünkhöz, szívünkhöz annak üzenetét:

„Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, 
égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem 
fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, 
nem vagyok egyéb, mint díszletrendező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi sü-
teményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket 
főzök, és az evéshez csodálatosan megterített 
asztalt készítek elő, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint sza-
kácsnő.

Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek 
otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és 
minden vagyonomat segélyként elajándéko-
zom, de a családom felé nincs bennem szeretet, 
mindez semmit sem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal 
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi 
ünnepen veszek részt, a templomi kórusban 
énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem tit-
ka, akkor nem értettem meg, hogy miről szól 
a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyer-
mekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdí-
szítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.

Ünnepi SzertartáSok rendje

a görögkatolikus templomban
Böjti nap

DECEMBER 24. | SZOMBAT

07.00  Királyi Imaórák
07.30 Gyónási lehetőség
23.00 Nagy esti zsolozsma
23.45 Betlehemes játék
24.00 Éjféli Szent Liturgia

Jézus Krisztus születése
DECEMBER 25. | VASÁRNAP

08.00 Szent Liturgia (Miroválás)
09.30 Szent Liturgia (Miroválás)
17.00 Vecsernye

Az Istenszülő emlékezete
DECEMBER 26. | HÉTFŐ

07.00 Szent Liturgia
08.15 Szent Liturgia Aszalón
09.30 Szent Liturgia
11.00  Szent Liturgia Alsóvadászon

Szent István első vértanú
DECEMBER 27. | KEDD

08.00 Szent Liturgia
09.30  Szent Liturgia 

elhunytjainkért

DECEMBER 31. | SZOMBAT

16.00 Év végi hálaadás

JANUÁR 1. | VASÁRNAP

8.00 Szent Liturgia
9.30 Szent Liturgia

Borosta
„A ritka percek selyemszalagját 
most együtt bontsuk fel” – Az 
Ünnep című Zorán dal kezdő sora ez, 
amely évtizedek óta az egyik kedvencem. 
Persze nem „mindennapos használatra”, 
illetve… Ma, amikor a valóban, igazán 
megélt pillanatok ritkán adatnak meg, 
talán mégis.

A karácsonyi várakozás idején és az 
ünnepek alatt minden évben megfoga-
dom, hogy az érzést megőrzöm: február-
ban, júniusban, októberben is úgy élem 
majd a napokat, mint akkor, amikor a 
fa előtt fekve átgondolom az élet esemé-
nyeinek fontossági sorrendjét. Testvérek, 
unokatestvérek, barátok közös szándéka, 
hogy össze kellene jönnünk, majd, akkor, 
egyszer.

 
Közben pedig az idén is sok szerettünk 

ment el, az adventi gyertyák lángjánál 
adózom nekik azzal, hogy egy-egy kedves 
emléket előások és igyekszem megőrizni a 
képeket, óvom őket, hogy évekkel később 
is velem lehessenek. Mást nem tehetek.

 A velünk lévőkkel azonban igen: nem 
olyan régen tisztították csizmáikat a gye-
rekek, tegyük meg ezt gondolatban 36-
tól 46-os méretig mi is, és kérjük a „saját” 
Mikulásunkat, hogy a teljesítésben, be-
teljesülésben segítségünkre legyen. 

Találjuk meg a ritka pillanatot, pil-
lanatokat, a sajátot, a miénket, kedves 
szikszói barátaim!

Sváb Antal
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A szeretet nem irigyel másokat házukért, 
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és 
odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a 
gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem 
hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap 
is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg 
épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngyso-

rok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
A szeretet ajándéka megmarad.”

Szarvas István
római katolikus plébános

Ünnepi SzentmiSék rendje

a római katolikus templomban
DECEMBER 24. | SZOMBAT

23.30 Pásztorjáték
24.00 Szentmise

DECEMBER 25. | VASÁRNAP

08.00 Szentmise
09.30 Szentmise

DECEMBER 26. | HÉTFŐ

08.00 Szentmise
09.30 Szentmise

DECEMBER 31. | SZOMBAT

17.00 Év végi hálaadás

JANUÁR 1. | VASÁRNAP

08.00 Szentmise
09.30 Szentmise

Ravasz László

Evangélium az evangéliumban
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy-

szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Jézus egy mondatban elmond mindent. 
Ez a minden, hogy Isten szereti a világot. A 
világ romlása olyan nagy, hogy annál csak 
Isten szeretete nagyobb, és ez a nagyobb sze-
retet nem tud mást tenni, mint Önmagát 
odaadja ezért a világért. Ez az odaadás, a 
felemeltetés, a kereszt nagy áldozata. Azért 
áldozat, mert zsidó és pogány is ismerte 
az áldozatot. Istennek tetszett, hogy ezen 
a módon „adja oda” Fiát, abban a korban 
bevett áldozati gyakorlat módján, noha az 
áldozat, érthetetlen, értelmetlen, rettenetes, 
és mégis a szeretetnek mindenre képes el-
lenállhatatlan erejét hirdetve ad békességet 
és megoldást.

Aki hitt, megmenekült. Aki ki volt vá-
lasztva, hitt és megmenekült. De ezt mond-
hatjuk így is: aki megmenekült, az hitt, és 
azért hitt, mert ki volt választva, és azért 
volt kiválasztva, mert egy örök szeretet 
előbb ragadta meg. János ezután már csak 
néhány következményt állapít meg: a fé-
nyérzék meglétét, vagy hiányát. Az egyik 
embernek kell a világosság, a másik fél tőle. 
Jön Jézus, és egyszerre két pártra szakad a 
világ. Jelenléte tehát nemcsak szakadatlan 
mentés, hanem szakadatlan kárhoztatás is. 
Szörnyű dolog hadat üzenni a világosság-
nak, menekülni előle, mert elpusztul, kihal 
belőlünk a fényérzék. A barlanglakó állatok 
szeme vak. A bűn hitetlenné tesz. A lélek 
hozzáromlik sátáni urához, és utálja a vi-
lágosságot.

 Jézus Krisztus megszületett erre a világ-
ra. Jézus Krisztus nélkül csak Isten jogos 
haragját fedezhetjük fel ebben a világban: 
azt, hogy ez a világ ítélet alatt van. De 
Isten szereti ezt a lázadó, istentelensége 
alatt nyögő világot. Jézus egy nagy figyel-
meztetéssel, felkiáltással, vészjelzéssel for-
dul felénk: „El ne vesszen”! Féltő szeretete 
fogalmazza ezt a mondatot, hogy el ne vesz-
szünk! Isten szereti ezt a világot, benne 
minket, és meg akar menteni. Elveszett 
állapotban vagyunk, de Isten mentő sze-
retettel fordul felénk.

Csomós Jánosné
református lelkész

Isten szereti ezt a világot, 

benne minket, és meg 

akar menteni. Elveszett 

állapotban vagyunk, 

de Isten mentő szeretettel 

fordul felénk.

Ünnepi iStentiSzteletek rendje

a református templomban
DECEMBER 18. | VASÁRNAP

10.00  Advent 4. vasárnapi 
Istentisztelet

DECEMBER 22. | CSÜTÖRTÖK

17.00  Úrvacsorát előkészítő 
bűnbánati Istentisztelet

DECEMBER 23. | PÉNTEK

17.00  Úrvacsorát előkészítő 
bűnbánati Istentisztelet

DECEMBER 24. | SZOMBAT

17.00  Szentestén Istentisztelet, 
gyerekek szereplése

DECEMBER 25. | VASÁRNAP

10.00  Ünnepi Istentisztelet, 
Úrvacsora osztás

DECEMBER 26. | HÉTFŐ

10.00  Ünnepi Istentisztelet

DECEMBER 31. | SZOMBAT

17.00  Az utolsó Istentisztelet

JANUÁR 1. | VASÁRNAP

10.00  Az első Istentisztelet
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Az első képeslapok a városról az 1920-
as években készültek. Az ember szívesen 
nézegeti ezeket a régi fényképeket, elme-
reng azon, hogyan is élhettek eleink. Akár 
dédapám is ott állhatna ott a tömegben, a 
városháza előtt.

Szinte minden épületet 
felismerünk, a város 

tulajdonképpen 
ugyanúgy néz ki, mint 

napjainkban.
Itt van mindjárt egy 

képeslap a ’20-as 
évekből, a felirata 

szerint: Szikszói Város 
és Megyeháza a Hősök 

szobrával.

De hiszen ez a kínai üzlet! No lám! Így 
múlik el a világ dicsősége! Hogyan lehet-
séges ez?

Pedig a képen látott épület bizony nem 
ezt a sorsot érdemelné, szép és dicső múltja 

van. 1920 és 1938 között, 
valamint 1945 és 1950 
között ez az épület adott 
otthont a közigazgatás hi-
vatalainak.

Hívták községházának, 
városházának és megye-
házának, ahogy éppen az 
aktualitás, vagy a szokás-
jog kívánta. Bizony ma 
is nemegyszer említjük 
tanácsházának a polgár-
mesteri hivatalt.

Szikszó városának leg-
dinamikusabb fejlődési 

szakasza ugyan a XIV. századra esik (ekkor 
épült ugyanis a mezőváros ma is álló hatal-
mas, gótikus temploma, saját vámolási és 
vásártartási joga volt), de ezt az épületet már 
csak a kora miatt is megilletné a tisztelet, 
hiszen 1725-ben építették.

Akkoriban Szikszó még gazdag mezővá-
ros volt, lakói elsősorban szőlőtermeléssel és 
borkészítéssel foglalkoztak. Borai a hegyaljai 
borokkal is felvették a versenyt. A XVIII. 
század – a korábbi súlyos háborúskodások, 
elemi csapások után – nyugalmasabb idő-
szak volt a város életében. A városházán 
kívül ekkor emelték a római katolikus temp-
lomot (melynek most már csak a tornya ma-

radt meg hírmondónak), a Hunyadi-Csáky 
kastélyt (a mai Bethánia épületegyüttest).

Az I. világháború nem csak hatalmas em-
berveszteséggel, hanem az ország területe 
háromnegyed részének elvesztésével is járt. 
1920-ban a Trianoni országcsonkítás Abaúj 
megyét is alapvetően sújtotta, ugyanakkor 
Szikszó az új helyzet szomorú nyertese, me-
gyeszékhely lett. Természetesen Szikszó –  
Miskolc közelsége miatt – rendkívül hiányos 
szerepkörű megyeszékhely lehetett csak. Ál-
lami támogatással rendkívül nagyszabású 
építkezések kezdődtek. Az 1920-as években 
rendezik az utcákat, kiépítik a közvilágítást, 
felépítik a járásbíróságot, három elemi isko-
lát, lakótelepet (az ún. tisztviselőtelepet). 
1930-ban kerül sor a kórház felépítésére. 
1920 és ’40 között több, mint 300 lakóépü-
lettel gyarapodott Szikszó.

A ma is meghatározó városkép tehát az 
1920-as években épült ki.

A városháza díszterme eredetileg nagyon 
szép boltozatos mennyezetű volt. Ezt a durva 
átalakítás teljesen eltüntette, a homlokza-
ti és tetődíszekkel együtt. A ’40-es, ’50-es 
évekből származó fotókon még láthatóak 
ezek. A díszterem, vagy nagy tanácsterem 
nem csak a közgyűléseknek, hanem bálok-
nak is helyt adott. 

1945–50 között Szikszó Abaúj-Torna, 
illetve Abaúj megye székhelye volt. A ta-
nácsrendszerben elveszítette megyeszékhely 
pozícióját, de Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyén belül járási székhely maradt, egészen 
1962-ig, amikor beolvadt az encsi járásba.

Szikszó
a Múltban Időutazás

Múltidéző rovatunkban ezúttal városunk utcáin járunk, vissza a múltba vagy 
száz évet.
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A megyeházából 1964-ben mezőgazdasá-
gi szakmunkásképző intézet lett, 1980 után 
megszűnt az oktatás. Az épületben különféle 
irodák működtek, pl. tsz iroda, közjegyzői 
iroda stb. Nem igazán sikerült méltó funk-
ciót találni a hasznosítására.

A rendszerváltás sem hozott kedvező for-
dulatot. Durva átalakítások következtek, volt 
itt már húsbolt, étterem, és most az egész kí-
nai üzlet, tele mindenféle távol-keleti áruval.

Azt hiszem, nem vagyok egyedül, aki azt 
szeretné, hogy az épület helyi védelem alá 
kerülne, és eredeti formájába visszaállítva, 
újra a várost szolgálná!

Vécseyné Fedor Zsuzsa

Ami a lakosságot foglalkoztatja…
A város kisebb-nagyobb, ügyes-ba-
jos dolgaival Takács Lászlóné al-
polgármester foglalkozik. Megtalálják 
őt az irodájában, de a facebookon is. 
Türelemmel válaszol, s ahol tud, segít. 
Most a lakosságot legjobban foglal-
koztató kérdésekre adott válaszokat.

Többen jelezték, hogy sok a városban 
a kóbor kutya. Terepszemlét tartottunk a 
városban, és megállapítottuk, hogy valós a 
probléma, sok a kóborló, gazdátlan kutya. 
Felvettük a kapcsolatot több kutyamenhely-
lyel is, de mindenütt telt ház van. Végül 
eljutottunk a Mérára, ahol a helyi szociális 
szövetkezet üzemeltet egy állatmenhelyet, s 
velük kötöttünk szerződést. Ez persze nem 
olcsó dolog, hiszen az önkormányzatnak 25 
ezer forintba kerül egyetlen kutya elszállít-
tatása, mondhatnám azt, hogy a felelőtlen 
lakosok miatt. Jó hír, hogy folyamatban 
van egy kutyamenhely létesítése Szikszón 
is, ahol majd közfoglalkoztatottak fognak 
dolgozni, s ami 2017 tavaszán kerül átadás-
ra, és 20 férőhelyes lesz.

Folyamatosan foglalkoztatja a lakosságot 
az ártézi kutak ügye. Ez már tulajdonképpen 
nem is igazi ártézi kút, ugyanis abból ma-
gától tör föl a víz, de itt már régen nem így 
van! A két kútból az önkormányzat által 
működtetett motor szivattyúzza föl a vizet 
már évek óta. Ha a vízszint a szivattyúcső 
alá megy, már nem tudja felszívni, sőt, leég 
a motor is. Amennyiben meghibásodás van, 
úgy a Centrum Kft. az illetékes, ezért kér-

jük a tisztelt lakosságot, hogy a következő 
telefonszámon jelentse be az esetleges hibát: 
06-70/601-9410. A hiba kijavításáig a lakos-
ság türelmét kérjük.

Sok bosszúságot okoz a beltéri utakon 
található sok kátyú. Szikszón 99 utca van, s 
ezeket önerőből nem tudjuk felújítani. Sajnos 
a beltéri utakat nem lehet uniós forrásból 
rendbe rakni, így marad a foltozás. A Cent-
rum Kft. végzi ezt a munkát is, s ennek már 
azért sok helyen van nyoma. A teljes útfel-
újítás akkor oldódik meg, amikor az M30-as 
elkerülő út megépül a város mellett, mert 
ennek vízelvezetése összefügg a város vízel-
vezetésével, s ez maga után vonja a város út-
jainak, járdáinak, árkoknak a felújítását. Erre 
előreláthatólag 2017–2018-ban kerül sor. 

Ugyancsak visszatérő probléma a szelektív 
hulladékgyűjtők ügye. A Zöldvölgy Zrt.-vel 
van szerződésünk (ők adták tavasszal a ku-

kákat), akik a tulajdonukat képező konté-
nereket elszállították, kivéve az üveggyűjtőt. 
Azok a gyűjtőedények, amik itt maradtak, 
a város tulajdonát képezik, de azok is meg-
semmisítésre kerülnek. Amennyiben vala-
kinek szüksége lenne egy ilyen gyűjtőedény-
re, írásban jelezze az önkormányzatnál. 

A patakmederrel kapcsolatban viszont jó 
hír, hogy a folyamatos figyelemmel kísérés 
eredményeként a nyár közepére a meder 
tisztítását megoldjuk, vegyszeres, gépi, és 
kézi technikával. 

A december 20-i testületi ülésen dönte-
nek a képviselők arról, hogy az elmúlt évek-
hez hasonlóan ismét kaphatnak a 62 év feletti 
nyugdíjasok Szikszó jegyet. A beváltóhelyek 
listája a jegyen szerepel.

Jó hír még, hogy itt járt az „igazi” lappföldi 
Mikulás az Avalon parkból, aki 350 szikszói 
gyereknek hozott ajándékot.
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Szent Márton Napok
Szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülve működik a Szent Márton Katolikus Gimnázium 
és Általános Iskola. Az iskola életében különleges napok voltak november közepének napjai, hiszen most első 
alkalommal rendezhették meg a Szent Márton Napokat.

Új hagyományokat teremtve és a régie-
ket megőrizve sok rendezvénnyel tisztelegtek 
névadójuknak születése évfordulóján. A di-
ákönkormányzati napot Szent Márton nyo-

mában töltötték, kézműveskedtek, dalokat 
tanultak, rajzoltak, játszottak, versenyeztek, 
jártak a mondák és mesék világában, diá-
kigazgatót választhattak, sportversenyeket 

szerveztek, megismerkedtek a szent életével 
és üzenetével. Érdekes előadást is hallhattak 
a diákok az olimpiáról egy sportriportertől. 
A térség kisebb diákjainak a Kobaktörő, a 
nagyobbaknak a Szabóné Prokop Etelka 
Emlékverseny keretében szervezték meg a 
matematika versenyeiket, a legkisebbeket 
természetvédelmi csapatversennyel igyekez-
tek közelebb vinni a természet szeretetéhez. 
Hagyományos, Majoros Imréné Palkovits 
Matild vers és prózamondó emlékversenyü-
kön nemcsak a környék általános és kö-
zépiskolásai vettek részt, hanem a határon 
túlról érkező magyar vendégek is emelték a 
rendezvény színvonalát. Gólyabáljukon az új 
középiskolásokat avatták, névadójuk tisztele-
tére pedig megrendezték az első jótékonysá-
gi Márton napi báljukat. rendezvénysorozat 
egyik legfontosabb eseménye volt az iskola 
épületeinek és azok használóinak a meg-
szentelése. A nap zárásaként részt vettünk 
a Bethánia Óvoda által szervezett lámpás 
felvonuláson is a tanulók, szülők egy részével.

Szalagavató
A gimnázium végzős 
diákjainak első ünne-
pélyes szalagavatójára 

december 3-án került sor 
az inkubátorházban. A 

hagyományokhoz híven a 
12. A és a 12. B osztályok 
szalagtűzését és múltidé-

ző műsorát a látványos 
keringők, majd az ünnepi 

mulatság követte.

Adventi készülődés

Az adventi időszakban minden hét-
főn közös gyertyagyújtással és imád-
ságos áhítattal készültünk a karácsony-
ra. Adventi lelki napokat szerveztünk 
december 14-én a gimnazista, 15-én az 
alsós és 16-án a felső tagozatos diákok-
nak, mely napokon közös szentmisén és 
kiscsoportos foglalkozásokon vettek részt 
tanulóink.

Jótékonysági Bál
November 12-én rendeztük az első 
Szent Márton bált, ahol közel 230 ven-
dég szórakozott együtt és részvételével 
támogatta az iskola alapítványát. A 
támogatójegyekből és vacsorajegyekből 
befolyt összeget az iskola hangtechni-
kájának bővítésére és az iskolai udvar 
rendbetételére fordítjuk.

Gimi Games angol 
verseny
Iskolánk tanulói idén indultak el elő-
ször az egri Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium Gimi Games angol nyelvi 
versenyén, amit 8. osztályosoknak hir-
dettek meg. Az első három írásbeli fordu-
ló – azaz a selejtező – interneten zajlott. 
A negyedik fordulót, a döntőt, Egerben 
rendezték meg november 26-án, ahol 
diákjaink a következő eredményt érték 
el: Thuróczy Réka 1. hely, Tóth Máté 4. 
hely, Sallai Vivien 6. hely és Góré Szilárd 
a legjobb húsz között végzett.
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Európai Autómentes Nap

Az 1998 óta minden évben szeptember 
22-én megtartott rendezvénysorozat cél-
ja a társadalom környezettudatosságának 
erősítése, és igyekszik felhívni a figyelmet 
a megnövekedett autóforgalom okozta kör-
nyezeti, baleseti és városképi problémákra. 
Aki tehette, ma busszal, vonattal vagy gya-
logosan közlekedett. Szikszó is csatlakozott 
a mozgalomhoz, településünkön ezen a na-
pon a sporté volt a főszerep.

Október 1–2.

Szüreti Fesztivál

Igazi szüreti sokadalom népesítette be 
a főteret. Folyt a bor, a must, sült a lángos, 
dalos-táncos kedvű emberektől volt han-
gos a színpad. Vérbeli muzsikusok húzták a 
talpalávalót, helyiek és lengyel muzsikusok 
egyaránt. 

A kisbíró és kisbíróné versenyt mulattat-
ták a népet.  Két lengyel testvérvárosunk 
polgármestere és küldöttsége is megtisztelte 
jelenlétével városunkat, mondanunk sem 
kell, barátaink nagyon jól érezték magukat, 
köszönhetően a számukra rendezett sok-sok 
programnak, szíves látásnak. A színpadon 
igazi szüreti vigasság zajlott, felléptek óvo-
dásaink, iskolásaink, nyugdíjasaink és per-
sze az Avas néptáncegyüttes. Tabáni István 
népszerű előadóművész nagyon sok rajon-
gót vonzott maga köré, kicsiket és nagyokat 
egyaránt. A napot fergeteges szüreti bállal 
koronázták meg a rendezők.

Másnap a Kassai Thália Színház telt ház-
zal játszotta a „Mirandolina, te drága” című 
zenés komédiát az Inkubátorház színház-
termében.

Október 8.

Szikszó Város Napja
Sváb Antal képviselő javaslatára az ön-
kormányzat még az elmúlt évben határozta 
el, hogy az 1588-as szikszói csata emlékére 
ezen a napon rendezzük meg Szikszó Város 
Napját és ebből hagyományt szeretnénk 
teremteni.

Először egy kiállítás megnyitója volt a 
ruszinok történetéről, melyet megtisztelt 
az Országos Ruszin Önkormányzat elnö-
ke is. Ezt követően dr. Farkas József tartott 
egy előadást az 1588-as győztes csatáról. Itt 
láthattak az érdeklődők egy nagy makett 
asztalt, amit Pásztor Márta tanárnő és több 
alsós osztály diákjai készítettek a csatáról, 
s amely még most is megtekinthető. Ezt kö-
vetően egy vetélkedő következett szikszói és 
borsod megyei kérdésekkel. A négy csapat 
nagyon ügyes volt, és a végén hármas holt-
verseny alakult ki. Nem is a helyezés volt 
fontos, hanem a játék. A programokon meg-
lepően sokan vettek részt, bizonyítván, hogy 
értelmes programokkal meg lehet mozgatni 
az embereket.

Az est fő „attrakciója” a „Szikszóiak a 
színpadon” c. műsor volt, melyen kizárólag 
szikszói fellépők voltak. Megtelt az Inkubá-
torház nagyterme, és különféle műfajokból 
sok érdekes produkciót láthattunk.

Október 23.
Mindössze 20 nap, de a magyar történe-
lem egyik legkiemelkedőbb eseménye zajlott 
1956-ban Magyarországon. Egy aprócska, 
de elszánt nemzet felemelte fejét és nemet 
mondott az elnyomásra, a diktatúrára és 
szembeszállt a világ akkori legnagyobb bi-
rodalmával.

Méltón és tisztelettel ünnepelték meg 
Szikszó, Onga, Arnót és Felsőzsolca tele-

pülései történelmünk egyik legnagyobb ün-
nepét. A hagyományos Turul-futással ismét 
sok fiatal adózott a hősök emlékének...

Október 27.

Tökfaragás
Fénylik, mint Salamon töke!
Manapság a töklámpás készítését sokan 
az angolszász és amerikai ünnephez, Hal-
loween-hez kötik, pedig a tökfaragás Ma-
gyarországon is régi hagyomány. Olyannyira 
régi, hogy az első erről szóló történet egé-
szen Salamon, Árpád-házi királyunk idejébe 
nyúlik vissza, aki trónviszályban állt uno-
katestvéreivel Lászlóval. László biztonsági 
okokból a visegrádi vár tornyába záratta. Az 
őröknek parancsba adták, hogy sötétedés 
után töklámpásokkal világítsák ki a tornyot, 
hogy éjszaka is szemmel tarthassák a rabot. 
A különleges „fáklyák” azonban nemcsak a 
vár foglyát világították meg, hanem a Du-
nán közlekedő hajósoknak is támpontul 
szolgáltak. Innen ered a mondás: „fénylik, 
mint Salamon töke”.

December 11.

Adventi koncert

Már több éves hagyomány, hogy kará-
csony előtt adventi koncertet adnak a város-
ban működő egyházi énekkarok. Délutánra 
megtelt az Inkubátorház nagyterme, ahol 
szép műsort adott a VADMÉZ Római Ka-
tolikus Kórus, a református felnőtt énekkar, 
valamint a HAJNALCSILLAG Református 
Ifjúsági Kórus.

A négy adventi szombaton a főtéri gyer-
tyagyújtásra – a nagy hideg ellenére is – 
mindig szép számú közönség gyűlik össze.

December 14.

Könyvbemutató
Mező István szikszói karikaturista „Öt-
karikás derű” c. könyvének bemutatójára 
került sor az Inkubátorházban. A rendez-
vényt Füzesséri József polgármester nyitotta 
meg, majd Berki László testnevelő tanár 
beszélgetett a szerzővel.
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Szikszó díjazottjai
Az önkormányzat ünnepi képviselő-testületi ülésén  olyan embereket ismert 
el, akik munkáságukkal sokat tettek Szikszó fejlődéséért. Az eseményen ki-
osztották a Szikszó Közösségéért és  Szikszó Pro Urbe díjakat.

Füzesséri József ünnepi köszöntőjében 
arról beszélt: büszke lehet az a város, ahol 
olyan emberek születtek, éltek, tevékeny-
kednek, akik országosan és a határon túl is 
jó hírét vitték és viszik Szikszónak. Erős az 

a közösség, ahol megbecsülik, elismerik és 
számon tartják a Szikszóról elszármazottak 
tevékenységét.

Öröm az, hogy a közösség ajánlására 
évről évre díjakat adhat át Szikszó önkor-

mányzata azoknak, akik sokat tettek Szikszó 
fejlődéséért.

Az idén Pro Urbe díjat vehetett át a 
magyar felsőoktatásban, a magyar tanár-
képzésben végzett kiemelkedő munkássá-
gáért, mezőgazdasági és történeti földrajz 
kiemelkedő kutatási tevékenységért, Szikszó 
földrajztörténetének bemutatásáért végzett 
kiemelkedő munkásságáért dr. prof. Frisnyák 
Sándor. Az egyetemi tanár – aki az MTA 
tagja – 1934-ben Szikszón született, bár ta-
nulmányai és munkássága más városokba 
szólították, mind a mai napig szikszóinak 
vallja magát.

A Közösségért-díjban dr. Kiss Gyulát, dr. 
Kaposvári Bertalant és Móré Lászlót része-
sítették.

Dr. Kiss Gyulát – az Antall és Boross 
kormányok munkaügyi miniszterét – Szik-
szó és térségéért országgyűlési képviselőként 
végzett munkájáért, a jogalkotói tevékeny-
ségéért, hazánk demokratikus viszonyainak 
megerősítésért végzett kiemelkedő munká-
ját ismerték el. 

Dr. Kaposvári Bertalant – aki legmaga-
sabb funkciójában az Alkotmánybíróság 
elnökhelyetteseként elnöki jogkörrel ren-
delkezett – magyar igazságszolgáltatásban 
végzett kiemelkedő tevékenységéért, a Ma-
gyar Írószövetség tagjaként szépirodalmi 
regényeiben Szikszó és környékének meg-
örökítéséért, Szikszó történelmének bemu-
tatásáért végzett kiemelkedő munkásságáért 
tüntették ki.

Móré Lászlót – aki tősgyökeres szikszói 
– közigazgatásban végzett kiemelkedő mun-
kásságáért, az önkormányzatiság kialakítá-
sában és megerősítésében végzett jogalko-
tást elősegítő tevékenységéért, a települési 
önkormányzatok munkájának szakmai tá-
mogatásáért, Szikszó fejlesztésében végzett 
áldozatos munkájáért díjazták.

III. Cseh Károly emlékverseny
Újra meghirdetette a Cseh Károly Emlékversenyt Szikszó Város Önkor-
mányzata, amelyen az idén a nyugdíjas költészetszeretők indultak. A ren-
dezvényt november 24-én tartották Szikszón az Inkubátorházban. 

Cseh Károly költő, műfordító Borsodgesz-
ten született, és utolsó évtizedeit Mezőkö-
vesden töltötte, mégis ezer szállal kötődik 
Abaújhoz. 1979–1992 között Halmajon 
tanított. Füzesséri József ötletadó és a ver-
senynek otthont adó Szikszó polgármeste-
re kiemelten fontosnak tartja, hogy Abaúj 
központjaként Szikszó városa őrizze meg, 
és ismertesse meg minden korosztállyal me-
gyénk irodalmi kincseit.

A versenyre 11 versmondó jelentkezett 
– köztük szikszóiak –, akik tagjai a Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi 
Nyugdíjasok Érdekszövetségének. 

A zsűri elnökének újra Ötvös Éva színmű-
vészt, előadóművészt kérték fel. A zsűrizés-
ben részt vett Cseh Károly özvegye, Csehné 
Bódi Etelka és Szikszó alpolgármestere, Ta-
kács Lászlóné. A vetélkedőn a kötelező vers 
Cseh Károly Téli napfordulón című műve 
volt, valamint egy szabadon választott mű-
vel lehetett versengeni.

Első helyezett Szebenyi Lajosné, a Halmaji 
Nyugdíjas Klub tagja lett, második Szarka 
Andrásné, az „Összefogás Csobádért” 
Nyugdíjas Klub tagja, harmadik helyezett 
lett Zsatkuné Bauer Judit, a Sajókeresztúri 
Nyugdíjas Klub tagja.

60 éve történt
Szikszó város képviselő-testülete 
megemlékezett dr. Zombor Lajosról, 
aki 1956-ban a munkástanács elnöke 
volt Szikszón.

1911. november 30-án született Tomo-
ron, 1956-ban Szikszón a munkástanács 
elnöke volt, amiért 3 évi börtönbüntetést 
kapott. A történetet részletesebben az 
1956-os Intézettől tudtuk meg.

1956-ban Szikszó Forradalmi Mun-
kás-Paraszt Tanácsának volt az elnöke, és 
utasítást adott egy államvédelmis száza-
dos őrizetbe vételére. A Belügyminiszté-
rium Borsod megyei RFK Politikai Nyo-
mozó Osztálya 1957-ben eljárást indított 
ellene. A Miskolci Megyei Bíróság három 
évi börtönbüntetésre ítélte. A másodfo-
kon eljáró Legfelsőbb Bíróság viszont a 
tényállások téves megállapítása miatt, és 
a túl súlyos büntetési tétel miatt egy évre 
mérsékelte Zombor Lajos szabadságvesz-
tésének időtartalmát.
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Hazalátogattak fővárosi barátaink
A szikszói születésű dr. Nagy Ká-
roly éppen 35 évvel ezelőtt alakítot-
ta meg a fővárosban Borsod-Aba-
új-Zemplén megye Bu da pes ti 
Ba ráti Körét. Az idők fo lya mán na-
gyon sok érdekes progra mot szer-
veztek, számtalan megyei telepü-
lés utazott el hozzájuk a fővárosba, 
hogy bemutatkozzon, és ők is rend-
szeresen „hazalátogattak”.

A jubileumi összejövetelt hol is tarthat-
ták volna meg, mint az alapító-főszervező 
szülővárosában. A huszonkét fős csapat 
egy kisbusszal érkezett, s az önkormányzat 
vezetői a HELL előtt fogadták őket, ahol 
egy gyárlátogatáson, ezt követően pedig egy 
városnézésen vettek részt. Szikszó neveze-
tességeivel és most készülő beruházásaival 
ismerkedtek meg, s közben záporoztak a kér-
dések. Ezután az Inkubátorház előtti kert-
ben egy diófa csemetét ültettek el Füzesséri 
József polgármester közreműködésével.

A közösen elfogyasztott ebéd után az 
önkormányzat műsorral kedveskedett a 
vendégeknek. Fellépett Kovács Gábor ope-
raénekes, a Bartók Béla Zeneművészeti Főis-
kola énekkara, valamit a helyi nyugdíjas klub 
énekkara.

A nap zárásaként megtekintették a Szik-
szón élő festők, grafikusok alkotásaiból nyílt 
kiállítást, majd Füzesséri József polgármes-
ter tájékoztatta őket a város előtt álló fel-
adatokról.
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Focicsapat?
Egy lelkes társaság elhatározta, hogy 
benevez a B.-A.-Z. Megyei Labdarúgó 
Szövetség által szervezett kispályás 
labdarúgó-bajnokságba.

A csapat szervezése folyamatban van, a 
nevezést az önkormányzat sportbizottsá-
ga támogatja, s úgy néz ki, hogy a 2017 
tavaszán kezdődő bajnokságban már részt 
vesz a Szikszó FC néven induló csapat. A 
fejleményekről természetesen hírt adunk a 
későbbiekben.

Magyar bajnok
Az idén már több alkalommal is hírt ad-
tunk a 14 éves Horváth Dávid ökölvívó 
sikereiről.
Legutóbb a nyári, Zágrábban megrendezett 
junior EB-ről számoltunk be. Nos, azóta is 
jött egy siker, ugyanis Dávid megnyerte a 
korosztályos magyar bajnoki címet. Gratu-
lálunk!

Öregfiúk torna
December 17-én immár harmadik alka-
lommal került megrendezésre a „Ka-
rácsonyi kupa” elnevezésű kispályás 
labdarúgó-torna, melyen Alsóvadász, 
Aszaló, Homrogd és Szikszó öregfiúk 
csapata vett részt.

A tornán nem elsősorban az eredmény volt 
a fontos, hanem a sportbarátság. Jó volt lát-
ni, hogy az egykor aktív játékosok, immár 
„öregfiúként” milyen örömmel üdvözölték 
egymást.

Szabó László 
emléktorna
Az egykori labdarúgó emlékére barátai 
évek óta megrendezik az emléktornát.

Most kaptuk a hírt, hogy erre most 2017. 
január 21-én, szombaton kerül sor. Nevezni 

január 7-ig lehet Molnár József szervezőnél 
(70/312-1118). A nevezési díj 10.000 Ft csa-
patonként.  A labdarúgó-torna „öregfiúk-
nak” szól, ezért a csapatokban csak 40 év 
feletti játékosok lehetnek. 

A torna szervezője azt is elmondta, hogy 
szeretné, ha legalább egy szikszói csapat is 
lenne…

Zsiga László 
kiállítása
Zsiga László, szikszói lakos, 
néprajzgyűjtő anyagából nyílt 
kiállítás Miskolcon, a Teátrum 
Pincehely Galériában (Miskolc, 
Déryné u. 3.) A kiállítás témája 
„A szőlőművelés és borászat 
hagyományos eszközei” 
A kiállítás 2017. január 14-ig láto-
gatható.
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December 4–7. 

Mikulás lak
Az idén is nagyon sokan meglátogatták Mikulást és barátait. 
Rengeteg gyermek és felnőtt gyűlt össze a mesebeli társaság reziden-
ciáján. A nagy hidegben jól esett a forró tea, és a fűszerektől illatozó 
forralt bor a melegedőben. A gyerekek és a felnőttek a jó melegben 
szebbnél szebb karácsonyi ajándékokat készíthettek szeretteiknek.
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Születésnap
A közelmúltban, családja 
körében ünnepelte 90. 
születésnapját id. Barta 
József szikszói lakos.

Gratulálunk, és jó egészséget 
kívánunk! 


