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„ Itt van az ősz, itt van ujra, 

S szép, mint mindig, énnekem. 

Tudja isten, hogy mi okból 

Szeretem? de szeretem. 

 

Kiülök a dombtetőre, 

Innen nézek szerteszét, 

S hallgatom a fák lehulló 

Levelének lágy neszét.”

(Petőfi Sándor)

8–9. OLDAL
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•  Kihez tartozik a patak medrének 
a tisztítása?

T.L.: Az Észak-magyarországi 
Vízügyi Igazgatóság feladata a 
patak medrének tisztítása, fo-
lyamatos karbantartása, ami 
több éve várat magára. Annak 
ellenére, hogy Szikszó Város 
Önkormányzatának illetékes 
osztálya már többször jelezte, 
hogy tisztítani kellene a patak-
medret, mert egy hirtelen lezú-
duló eső ismét árvizet okozhat a 
városban. A sok elakadt szemét, 
fadarab és egyéb hordalék miatt 
a víz nem tud majd levonulni.
•  És hogy áll most a dolog?
T.L.: Leginkább nem válaszol-
tak a leveleinkre… Pedig még 

fényképeket is küldtünk a patak 
állapotáról. A lakosság joggal fél 
az árvíztől, de látványnak sem 
szép a patakmeder. Már a polgá-
ri engedetlenséget is terveztük, 
hogy félpályás útlezárást vég-
zünk a 3-as úton, s ezt közöltük 
velük is. Ez megtette hatását, 
mert a mai nap (szeptember 
13.) ellátogat hozzánk a Vízügyi 
Igazgatóság szakaszmérnöke, és 
szemlét tart a helyi szakembe-
rekkel. Megbeszélik a további 
teendőket a város érdekében. 
Amennyiben meg tudunk álla-

podni, mi is bekapcsolódunk a 
munkába, és segítünk. Meder-
kotrás, iszapkiemelés, majd ta-
vasszal vegyszeres gyomirtás van 
tervbe véve. A fejleményekről 
majd folyamatosan beszámo-
lunk.
•  A másik, sokakat érdeklő kér-

dés a szelektív hulladékgyűjtők 
ügye. Mi a helyzet ezzel?

T.L.: Jelenleg a városban kilenc 
helyen van szelektív hulladék-
gyűjtő. Ez az a bizonyos négy 
nagy konténerből álló együttes. 
Sajnos sok lakos nem a rendelte-
tésének megfelelően használja. 
Némelyik környéke szégyentel-
jes állapotban van! Akad olyan, 
aki még bőröndöt és törött WC 
kagylót is elhelyezett mellé. S 
ha már a konténer tömve van 
műanyag palackkal, akkor mellé 
rakják. Pedig tavasszal minden 
háztartás két kukát is kapott 
ingyen. A kiosztásban segítsé-
gemre voltak az önkormányzat 
dolgozói és a Szikszó Centrum 
Kft. is. Az egyikbe a háztartási 
hulladékot, a másikba a szelek-
tív hulladékot lehet rakni, amit 
meghatározott időben elszállí-
tanak. Így aztán mára okafo-

gyottá vált a kilenc szelektív 
hulladékgyűjtő a városban. Saj-
nos az üvegpalackot az otthoni 
kukába nem lehet rakni, így a 
városban négy helyen továbbra 
is lesz ilyen konténer, de ebbe 
már kizárólag az üvegpalackot 
lehet tenni. Ez a négy konténer 
olyan helyen lesz, ami be van ka-
merázva, így ki tudjuk szűrni az 
esetleges szabálytalanságokat. 
•  Úgy látom, szívügyének tekinti 

a város tisztaságát.
T.L.: Igen! Sok energiát fordí-
tok erre a dologra. Szomorú lát-
vány az, amikor azt tapasztalja 
az ember, hogy a főtér tele van 
köpködve napraforgó maggal, 
vagy a frissen elkészített korlá-
tot megrongálják, vagy illegális 
szemétlerakó van a városban. 
De ezeket az alattomos, ron-
gáló embereket be fogjuk azo-
nosítani a térfigyelő rendszer 
segítségével, és megtesszük az 
intézkedést ellenük. Ezúton is 
szeretném kérni a város rend-
szerető embereit, hogy figyeljék 
a rendbontókat, szemetelőket, 
és készítsenek róluk felvételt, 
akár a mobiltelefonnal is.

(MI)

Cél, a város rendje és tisztasága
Takács Lászlóné alpolgármester szívügye a város rendje, tisztasága. Ő bonyolította le tavasszal 
a kukák kiosztását, és most a Vadász-patak sorsát is a kezébe vette. Mivel sok szikszói lakost ér-
dekel ez a téma, kérdéseinkkel az alpolgármester asszonyhoz fordultunk.
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Mederkotrás, 
iszapkiemelés, 
majd tavasszal 
vegyszeres 
gyomirtás van 
tervbe véve.
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Görög bál
Hetedik alkalommal került megrende-
zésre a „Görögkatolikus bál” az egyház-
község szervezésében. A közel háromszáz 
vendég nagyon jól érezte magát. Ilyenkor 
kerül átadásra a „Pro Parochia” díj, melyet 
az egyházközségért végzett szolgálatáért eb-
ben az évben dr. Farkas József és Krajnyák 
István kapott meg. A bál bevételét a görög 
templom építésére fordítják.

Augusztus 20.
Államalapításunk ünnepe



A ma már nyugdíjas védőnő 50 éve 
szerzett védőnői oklevelet Szegeden, az Álla-
mi Védőnőképzőben. 1966 nyarától 1998-as 
nyugdíjba vonulásáig, majd nyugdíj mellett 
2005-ig dolgozott védőnőként, mivel a vé-
dőnői körzetek személyi ellátásához szüksé-
ges volt a munkája. Ez idő alatt feladatait 
pontosan, lelkiismeretesen és felelősséggel 
látta el a másik két társával együtt három 
védőnői körzetben. Évente 30–35 újszülött 
és csecsemő gondozásán túl, 25 fő/év terhes 
nő gondozása is a munkaköréhez tartozott. 
Hosszú ideig ellátta az iskolai és óvodai védő-
női feladatokat is. Mindig készséges, együtt-
működő és példamutató volt a munkához 
való hozzáállása. Biztos támaszt jelentett az 
egészséges gondozási, életviteli tanácsaival 
a családlátogatások és a tanácsadások al-
kalmával. Jó kapcsolatot ápolt a szakmain 
túl a helyi bölcsődével, óvodával, iskolával 
és gimnáziummal. Példás munkához való 
hozzáállásával hatékonyan támogatta a he-
lyi gyermekorvos munkáját, különösen ma-
gas színvonalon oldották meg a terhes-, és 
csecsemőgondozási feladatokat az ő kiváló 
szervezőkészségének kamatoztatásával.

1972-ig a szikszói körzeten kívül még hozzá 
tartozott Aszaló község védőnői feladatainak 
ellátása is.

Évente 180–210 családot látogatott meg és 
látott el gondozási tanácsokkal, elméleti is-
mereteit átültetve a gyakorlatba. Saját szemé-
lyét el tudta fogadtatni, szakmai aktivitásán 
keresztül tekintélyt tudott szerezni a védőnői 
hivatásnak. Szívesen fogadta a tanuló, fia-
tal védőnőjelölteket, akiket ellátott hasznos 
szakmai tanácsokkal és bizonyos praktikák-
kal. Számon tartották a családokhoz való 

érkezésének időpontját, és már várták, mert 
igényelték tanácsait és segítségét.

Nem egy fiatal, kezdő édesanyát tanított 
meg a csecsemőgondozás helyes szabályaira 
és – a kisgyermek helyes táplálása érdekében 
– főzelék és tápszerek készítésére.

Mindvégig elsődleges feladatának tekin-
tette az anyatejes táplálás minél hosszabb 
ideig történő széles körű propagálását a cse-
csemő életében. Eredményes munkát végzett 
a terhes anyák és kismamák felvilágosításá-
ban annak érdekében, hogy szokjanak le a 

dohányzásról és a túlzott kávéfogyasztásról a 
saját és a felnövekvő gyermekeik egészségé-
nek védelme érdekében.

Szikszón, a körzetében minden családot 
ismert, családonként 2–4 gyermeket gon-
dozott, látogatott rendszeresen, követhette 
fejlődésüket. Eközben ő is felnevelt sajátja-
ként 2 gyermeket.

Többnyire gyalog, majd kerékpárral járta 
a körzetét, végtelen türelemmel és szeretettel, 
szorgalmasan végezve feladatát.

Életviteli, sőt lakberendezési tanácsokat is 
adott, amit a családok igényeltek és szívesen 
fogadtak, mert értékelték azokat.

Cservenyák László Miklósné nyugdíjas 
védőnő 50 éve fejezte be tanulmányait a 
Védőnőképzőben és 50 éve került Szikszóra 
védőnőnek. Kisvárosunkban a mai napig 
ő a „Védő Néni” titulus tulajdonosa. A fél 
évszázados dupla évforduló alkalmából a 
szakminiszter által kitüntetésben részesült.

Takács Lászlóné
alpolgármester
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Fél évszázad a városért
Június 13-án, a Védőnők Napja alkalmából Balogh Zoltán 
miniszter díszoklevéllel jutalmazta Cservenyák László 
Miklósnét több évtizedes lelkiismeretes munkája elisme-
réseként. Az ünnepeltet Takács Lászlóné alpolgármester 
köszöntötte, s méltatta munkáját.

Csapatépítő kirándulás
Augusztus 3-4-én az óvoda dolgozói csapatépítő kiránduláson vettek részt. 
Úticélunk Zemplén nevezetességei voltak: a hollóházi porcelángyár, a füzéri 
vár, a füzérradványi kastély, Pálháza, majd Kassa, és végül a jászói barlang.

Első nap megcsodáltuk a porcelánmúze-
umot, betekintést nyertünk a porcelánké-
szítés és -festés rejtelmeibe. Hosszú túra so-
rán felértünk a felújított füzéri várba, sokat 
nevettünk útközben, nagyon elfáradtunk, 
de a látvány mindenért kárpótolt minket. 

Ezután a füzérradványi kastélyt és az ar-
borétumot tekintettük meg. A kastélykert-
ben bogánccsal pajkoskodtunk, gyermek-
kori emlékeinket felelevenítve. Az éjszakát 
Pálházán töltöttük. A vacsora utáni séta 
alkalmával meghívást kaptunk a múzeum 
igazgatójától, a helyi vadász- és perlitmúze-

umba. Az éjszakába nyúló múzeumlátogatás 
alkalmával megtudtuk, mitől díjnyertes egy 
szarvasagancs. A következő napon Kassa 
belvárosának nevezetességeit fedeztük fel.

Utolsó állomásunk Jászó volt, ahol cso-
dálatos cseppkőbarlangban gyönyörködhet-
tünk. A horgásztónál kifújtuk magunkat és 
jólesett a napon sütkérezni a barlang 12 fokos 
hőmérséklete után. A buszon hazafelé neve-
tések közepette megbeszéltük élményeinket, 
és megterveztük jövő évi kirándulásunkat.

Piskótiné Gyöngyösi Ivetta
intézményvezető
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Szent Márton oltalmában
Egyházi fenntartásba került a szikszói iskola

Szeptember elsején újra megnyíltak 
az iskolák kapui Szikszón. Ettől az 
évtől azonban a korábbi Szepsi 
Csombor Márton Gimnázium és 
Általános Iskola két részre vált. A 
megmaradt állami oktatás mellett 
az Egri Főegyházmegye (római 
katolikus egyház) fenntartásába 
került a Szent Márton nevét felvevő 
új oktatási intézmény, amelyben 
600 – köztük 39 első osztályos 
kisdiák – kezdte meg tanulmányait.

Szent Márton püspök – akinek idén 
ünnepeljük születése 1700. évfordulóját – a 
mai Szombathelyen, akkor a Római Biro-
dalom részét alkotó Savaria városában látta 
meg a napvilágot.

A Szent Márton Katolikus Gimnázium 
és Általános Iskola tanévnyitóján Ternyák 
Csaba főpásztor kiemelte: a gyerekeket is 

rá kell nevelni arra, hogy képesek legyenek 
megosztani egymással javaikat, mint azt 
Szent Márton is tette. Ha a fiatalok rájön-
nek arra, hogy vannak náluk szegényebbek, 
az adakozás szellemiségét, példáját gyakorol-
ni tudják, s figyelnek egymásra. 

Szikszón már a 20. század első felében is 
meghatározó volt az egyházi oktatás. A mai 
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plébánia épületében működött a katolikus 
iskola. Az idősebbek közül, még többen emlé-
keznek erre az időszakra. Természetes módon 
élték meg az iskola és a templom összetarto-
zását. Az új iskola elindulásával szeretnénk 
újra közelebb hozni ezt a két világot, hogy 
egymásból tudjon erőt meríteni, gazdagodni.

Nyitrainé Jurácsik Antónia, az iskola igaz-
gatója a tanárok, diákok és szülők összefogá-
sáról beszélt a tanévnyitón, amely nyomán 
lehetővé vált a fenntartóváltás. Elmondta: 
sok akadályt kellett legyőzni, de a szándék 
győzött és egy új szellemiség jelenik meg az 
intézmény falai között. 

Természetesen az új szellemiség kibon-
takozásához hosszú időre, sok türelemre, 
elszántságra lesz szükség. Ehhez kérjük 
mindenki támogatását.

Szarvas István
plébános

Hittanos tábor a plébánián
Iskolánk hitoktatói 2016 júliusában két 
turnusban szerveztek napközis hittanos tá-
bort a szikszói római katolikus plébánián. 
Nagy volt az érdeklődés a tábor iránt, az 
első héten 28, a másodikon pedig 23 gyer-
mek vett részt a színes programokon. A 
hittanosok hasznosan töltötték idejüket, 
miközben megismerkedtek a keresztény 
értékekkel. A változatos programok kö-
zött volt kirándulás, számháború, pizzasü-
tés, strandolás, lovaglás és üvegfestés is. A 
tábor lebonyolításában segítettek a Máltai 
Szeretetszolgálat Szikszói Csoportjának ön-
kéntesei és iskolánk közösségi szolgálatot 
végző diákjai is.

Gresné Szopkó Szilvia



 

A turul, a magyar eredetmondák mi-
tologikus madara Kézai Simon szerint 
Atillától Géza fejedelemig a magyarság hadi 
jelvénye volt. A mondai turul több elkép-
zelés szerint a sólyommal azonosítható. A 
sztyeppei nomád népek közül többeknél je-
lenik meg harci szimbólumként a vadászsó-
lyom, vagy a sas.

Itt most csak utalunk az Emese álma le-
gendában szereplő turul madárra.

Az 1896-os milleneumi ünnepségek al-
kalmából a Wekerle-kormány hét helyen 
állíttatott emlékművet, ebből hármon volt 
turul madár.

A SZIKSZÓI TURUL TÖRTÉNETE

1931. október 11-én József királyi főherceg 
avatta fel a dicső múltú 34-es gyalogezred 
emlékoszlopát Borsod és Abaúj vármegyék 
határán az ongaújfalui tetőn. A földterületet 
Darvas Béla ongai földbirtokos adományoz-
ta az emlékmű számára. A hatalmas bronz 
turul szobrot a neves szobrász, Ligeti Miklós 
alkotta. Legismertebb munkája a Városli-
getben álló Anonymus szobor. 

Az emlékmű 12 m-nél magasabb haraszti 
kemény mészkőből faragott dór oszlopon, 

kitárt szárnyú, karmai 
közt kardot tartó, harci 
turult ábrázol.

Talapzatán a követ-
kező felirat olvasható:

„I. Vilmos német 
császár és porosz király 
nevét viselő cs. és kir. 34. 
sz. gyalogezred.

Ezen emlékművet 
a világháborúból élve 
visszakerült bajtársak 
emelték az ezred emlé-
kének megörökítésére.”

Az ezred 1733-
ban alakult, alapítója 

báró Kökényesdy László ezredes. Állomás-
helye Kassa.

Az ezred felállítása a lengyel örökösödési 
háborúval kapcsolatos, de a tűzkeresztséget 
az olasz fronton kapta meg 1735-ben San 
Michelénél. Az emlékművön olvasható a 
sok dicső hadjárat évszáma és helyszíne, 
valamint a hősi halottak száma is.

1848-49 magyar szabadságharc alatt az 
egész ezred a magyar zászló alatt küzdött. 
1848. december 28-án Mészáros Lázár, a 
Batthyány-kormány korábbi hadügyminisz-
tere itt, a mai Turul alatti dombon az ország-
út mellett Szikszó és Onga között próbálta 
visszaszorítani Kassa felé Schlik osztrák 
csapatait. A magyar hadvezér így számolt 
be erről visszaemlékezéseiben: „A Szikszó 
előtti szőlőkkel beültetett magaslatra helyezém 
a sereget, melyen keresztül vezet az országút, s 
amely még egy szőlőkkel beültetett magaslattal, 
s ez alatt mocsársággal volt körülvéve, mely 
akkor annyira be volt fagyva, hogy a lovat is 
megbírta. Ez az állás szép volt magában csatát 
elfogadni - de hátrálás esetében -,ennek vonala 
csupa rónaságból állván egész Zsolcáig és a 
Hernádig súlyos lehetett volna.”

Az ütközet rövid volt és jobbára csak tü-
zérségi párbajból állt. A magyar gyalogság a 
jobb szárnyon állt, a mai ongaújfalui hegyen. 
A magyar lovasság az ellenség balszárnyon 
álló lovasai ellen indult, de támadása hamar 
elakadt.

Schlik a magyar túlerő miatt győzelme 
ellenére sem merte üldözni a honvédsereget, 
inkább visszavonult. A hátrálás során az 
irtózatos hidegben több száz császári katona 
szenvedett fagysérülést.

Az I. világháborút a 4. hadsereg kötelé-
kében kezdték, hősies küzdelmeikért többen 
kiérdemelték az Arany Vitézségi Érmet.
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Szikszó
a Múltban I. Vilmos 34. sz. gyalogezred 

emlékműve
Ezen a néven nem biztos, hogy mindenkinek a közismert Turul 
jut az eszébe, pedig naponta utazunk el mellette, de tudjuk-e, 
hogy mit is takar ez az emlékmű?
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Miért kellett
kétszer is felavatni,

 és miért távolították 
el évtizedekre?

Az ongai 34-es ezredemlékmű leleplezése
József királyi herceg koszorút helyez az emlékoszlopra



A „Vilmos-bakák”színmagyar alakulat 
volt,az ide besorozott honvédek Abaúj-Tor-
na vármegye fiai voltak.

„Gyöngyszeme volt az osztrák-magyar 
ármádiának a Vilmos császárról elnevezett 
34-es gyalogezred, Kassa háziezrede. Kétszáz 
éven át, III. Károlytól IV. Károlyig, Abaúj 
és Borsod vitéz fiai vitték diadalról diadalra 
ezredzászlóját, Sziléziában és Lombardiában, 
Gácsországban és a Brenta völgyén, ezerszám 
hullottak el és haltak hősi halált a világháború 
vérzivatarában.”

Ezeket a sorokat olvashatjuk egy 1932-es 
vármegye történetét taglaló monográfiában.

Az 1948-tól kezdődött a kommunista ré-
muralom. Péter Gábor, a politikai rend őr ség 
főnöke, az Andrássy út 60-ból egy AVH-s 
őrnagyot rendelt ki Szikszóra. Ez az ember 
valósággal rettegésben tartotta az egész 
Szikszói járást. 

A magyar eredetmonda jelképét, a tu-
rulmadarat „összetévesztette” a szélsőjobb-
oldalinak tartott Turul ifjúsági szövetséggel. 
Ezt az alacsony műveltségű, elvakult embert 
csak a bosszú és rá ruházott hatalom bírta rá 
elvetemült tetteinek végrehajtására.

A bronzszo-
bor eltávolítá-
sát a járási és 
megyei szervek 
sem tudták meg-
akadályozni, senki nem 
mert ellentmondani. Akad-
tak önként vállalkozók, akik 
segédkeztek a rombolásban.

Dr. Kis Károly szikszói kórházi orvos, 
majd körzeti orvos 1995-ben megjelent visz-
szaemlékezéseiben részletesen beszámol az 
őrnagy elvtárs ténykedéseiről,többek között 

a Turul „eltűnéséről” is. Mivel az emlékmű 
az „átkosnak” tartott Horthy rendszerben 
került felállításra, a „régi szép időket” idézte, 
nem maradhatott. A községháza pincéjében 
még többen látták (anyukám is), aztán sző-
rén-szálán eltűnt. A bronzra nagy szükség 
volt: új korszak új emlékművek.

Negyven éven át gazzal benőtt, elhagya-
tott állapotban, megcsonkítva állt az oszlop a 
3-as főút mentén,nem volt már rajta a madár, 
mégis úgy emlegettük, hogy a Turul. Nem 
hittük akkor, hogy valaha még visszakerül, 
de 1990. október 10-én újra felavatták. Az 
új szobor – Pócsik István szobrászművész 
alkotása – erősen stilizált. Az ünnepség fő-
védnöke és szónoka Für Lajos, az Antall-kor-
mány hadügyminisztere volt. Onga, Arnót, 
Szikszó és Felsőzsolca egy aránt magáénak 
érzi az emlékművet, közös összefogásuk is 
kellett ahhoz, hogy emlékezhessünk azokra a 

hősökre, akik életüket adták hazájukért. 
A Turul visszakerült oda, ahová 

az elődök szánták.
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Azóta minden évben október 23-án az 
említett négy település közösen itt, a Tu-
rulnál emlékezik az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeire. 

A helyszín egyébként a történelmi tan-
ösvény 11. állomása, csodás kilátás nyílik 
innen Szikszó felé.

Vécseyné Fedor Zsuzsa

Egy kirándulást 
mindenképpen 
megér!

Turul-futás
Az október 23-i ünnepséggel 
egybekötve rendezik meg minden 
évben a Turul futást. Szikszó hatá-
rától kell felfutni a versenyzőknek a 
Turul emlékműig, természetesen több 
kategóriában. Eddig 17 alkalommal 
rendezték meg, így az idén lesz „nagy-
korú” a futás.
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Szikszóról Zágrábba
Legutóbbi számunkban már beszámoltunk róla, hogy a szikszói Horváth 
Dávid kiharcolta a serdülő ökölvívó-Európa-bajnokságon való részvételt, 
ami Horvátország fővárosában, Zágrábban került megrendezésre, július 
23-a és 31-e között. A versenyről, s annak eredményéről beszélgettünk 
Dávid edzőjével, Majláth Gáborral.

•  Hogyan utaztak Zágrábba?
M.G.: Én személyautóval mentem, Dávid 
viszont az ökölvívó válogatott autóbuszával. 
Ő előtte részt vett egy tíznapos edzőtáboro-
záson is, s onnan indultak a verseny színhe-
lyére. Dávid egy nappal később érkezett az 
edzőtáborba, mivel akkor hunyt el szeretett 
nagymamája, aki minden versenyre elkísérte.
•  Kik vettek részt a versenyen?
M.G.: Európa legjobb serdülő ökölvívói, 
ami a 13–14 éves korosztályt jelenti. Hu-
szonkilenc országból, 264 versenyző vett 
részt az Eb-n.
•  Dávid hogyan szerepelt?
M.G.: Tanítványom az 52 kg-os súlycso-
portban, a váltósúlyban szerepelt, ahol 16 
induló volt. Első mérkőzését az ukrán Mak-
sym ellen megnyerte, így bekerült a legjobb 
nyolc közé. Ott az angol Jimmy Lee volt az 
ellenfele, aki pontozással megverte. Mivel 
az angol fiú lett később az aranyérmes, így 
Dávidot az ötödik helyre rangsorolták. Saj-

nos ezen a mérkőzésen már nem tudtam ott 
lenni, mivel munkám haza szólított. Pedig 
ha ott vagyok, talán más lehetett volna… 
De így sem vagyok elégedetlen!
•  Az utóbbi időben sorra jöttek a sikerek. Or-

szágos Bajnokság, Matyó-kupa, Európa-baj-
nokság… Hogyan hatott ez Dávid életére?

M.G.: Úgy látom, hogy magabiztosabb lett, 
nagyobb lett az önbizalma, de egyáltalán 
nem szállt el a sikerek hatására. Ugyanolyan 
szerény fiú maradt, mint előtte.
•  Milyen tervek vannak most Önök előtt?
M.G.: Szeptemberben kerül sorra a ser-
dülő magyar bajnokság, amit Kaposváron 
rendeznek meg. Ide két versenyzőt viszek, 
Dávidon kívül a szintén szikszói Lakatos 
Gyulát. Kaptunk egy meghívást az Esslin-
gen Fest rendezvényre, ami Németország-
ban kerül megrendezésre októberben. Itt 
olasz, német és magyar versenyzők lesznek.
•  Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

(MI)

Kocsmakvíz
A nyár folyamán két alkalommal is volt kocsmakvíz a 
Kisperjési Sörözőben. Az első a labdarúgó EB alatt, 
a második a riói olimpia alatt. 

Az elnevezés tulajdonképpen egy sörözés mellett eltöl-
tött, vidám hangulatú vetélkedőt jelent, ahol a játékosok 
különféle témakörökből kapnak kérdéseket. Budapesten 
és Európa városaiban ez már régóta divat, most (hagyo-
mányteremtő céllal) Szikszón is megpróbálkoztunk vele.

Mindkét alkalommal három csapat nevezett. A versenyzők különféle 
témakörökből kaptak kérdéseket: történelem, földrajz, irodalom, 
művészet, zene, tudomány, politika és – természetesen – a sport 
sem maradhatott ki. Amikor olyan feladat volt, amit írásban kellett 
kitölteni a csapatoknak, addig a közönség is kérdéseket kapott. 

Végül a „Serpenyők” csapata győzedelmeskedett, de mindegyik 
„team” elégedett volt, és együtt fogyasztottuk el a házigazda Kisperjési 
Söröző ajándékait, melynek ezúton is szeretném megköszönni, hogy 
biztosította a helyszínt és az ajándékokat. (MI)
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1588-2016

14.30 - Kiállítás a ruszinok történetéró́l
15.00 - dr. Farkas József eló́adása a szikszói csatáról
15.30 - Vetélkedó́ - nem csak Szikszóról
17.00 - ”Szikszóiak a színpadon” - kulturális csoportok bemutatkozása

SZIK-SZÓ  |  Szikszó Város Önkormányzatának lapja  |  Kiadó: Szikszó Város Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Mező István  |  Olvasószerkesztő: Sváb Antal  |  Tördelőszerkesztő: Berindza Gábor

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

Szikszó földrajza Ötkarikás derű

Júliusban került 
ki a nyomdából 
a szikszói születésű 
Frisnyák Ssándor 
(professor emeri-
tus, Nyíregyházi 
Egyetem) szerkesz-
tésében a Szikszó 
földrajza című kis-
monográfiája, mely-
nek megjelenését 
Szikszó önkormány-
zata is szponzorálta. 
A könyv egyik 
fejeze té nek szerzője 
dr. Farkas József.

Megjelent 
Me ző István, 
szikszói karikatu-
rista új kötete, mely 
a tizenharmadik a 
sorban. A kötetben 
a 170 sport témájú 
karikatúra mellett, 
benne van az eddigi 
összes magyar olim-
piai bajnok, Hajós 
Alfrédtól Hosszú 
Katinkáig.

KÖNYVAJÁNLÓ

• Szikszói
   alkotóművészek kiállítása

• Szüreti felvonulás

• Vaga Banda

• Óvodások,
   iskolások műsora

• Őszirózsák
   Nyugdíjas Klub

• Avas
   Néptánc-
   együttes

• Szüreti
   játékok

TABÁNI
ISTVÁN

• Szüreti
   bál

• Kassai
   Thália
   Színház
   előadása

Carlo Goldoni – Mikó István – Ferkai Tamás:

MIRANDOLINA, TE DRÁGA
Zenés komédia a kassai Thália Színház el�adásában

2016. október 2. (vasárnap) 19.00
SZIKSZÓ, INKUBÁTORHÁZ NAGYTERME

Belépő: 1500 Ft


