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Szikszó-jegy és program-
támogató utalvány 
Az országban egyedülálló módon segíti a 62. évet betöltött időseket Szikszó Önkor-
mányzata- tudtuk meg Füzesséri Józseftől, Szikszó polgármesterétől. Minden 
állandó szikszói lakhellyel rendelkező, 2016. december 31-éig az említett életkort 
betöltött személy 20 ezer forint értékű Szikszó-jegyet kap. Az idén 1.000 forint né-
vértékű úgynevezett „Építsük együtt Szikszót” utalványt is bevezetnek.

A polgármester arról be-
szélt: a Szikszó Jeggyel meg-
határozott helyi szolgáltatónál 
fizethetnek az érintettek. Az 
Építsük együtt Szikszót támo-
gatói utalvánnyal történő bőví-
tés mellett az szólt, hogy a he-
lyiek így személyesen is tudják 
formálni a közösséget. Segíteni 
azt a beruházást, azt a rendez-
vényt, ami számukra fontos. Bár 
eddig is bevonták a civileket a 
városi fejlesztési irányok megha-
tározásába, ezzel a formával még 
közvetlenebbül alakíthatják a 
szikszóiak a városuk életét.

A támogatói jegy ugyanis arra 
szolgál, hogy a város közérdekű 
ügyeit segítse. A jeggyel rendel-
kezők bárkinek – civil szerve-
zeteknek, intézményeknek, ma-
gánszemélyeknek – odaadhatják 
azt, aki olyan kész programmal 
áll elő, ami a városban élőket 
szolgálja.

Füzesséri József meggyőző-
dése az, hogy a támogatói jegy 
megindít majd egy párbeszédet 
is a generációk között. A szü-
lőkkel, nagyszülőkkel együtt 

beszélhetik meg a gyerekek a 
programokat, hiszen az idén 
kísérletképpen a 62 év felettiek 
körében osztják ki.

És hogyan lesz ebből fejlesz-
tésekre fordítható összeg? A je-
gyek összegyűjtése szeptember 
15-ig tart, és ezután történik 
majd a kifizetés a gyűjtők szá-
mára arra a célra, amit a jeggyel 
rendelkezők támogattak. 

A városvezető rámutatott: 
Szikszó gazdaságilag megerő-
södött az elmúlt időszakban. A 
település ipari területe és ipa-

ri parkja kelendő a befektetők 
számára, egyre több beruházó 
dönt Szikszó mellett. A város 
vezetése számára fontos az idő-
sek támogatása, hogy ily módon 
is megköszönjék számukra egy 
élet munkáját. Ezért is döntött 
úgy Szikszó képviselő-testülete, 
hogy 2017-ben újra bevezetik ezt 
a támogatást. 

A Szikszó-jeggyel a jogosul-
tak különféle szolgáltatásokat 
fizethetnek. Használhatják 
kom munális- és földadó megfi-
zetésére, amelynek a befizetési 
határidejét meghosszabbította 
június 30-áig az önkormányzat. 
Vásárolhatnak vele a Szikszó 
Menza Kft.-nél és a szociális 
szövetkezetnél, fizethetik a víz-
díjat július 1-e után ÉRV Zrt.-
nél, rendelhetnek szolgáltatást 
belőle a Szikszó Centrum Kft.-
nél, de használhatják fizetésre 
a Szikszói Városi Intézmény-
működtető Központnál. A 
Szikszó-jegyet csak a jogosult, 
vagy közeli hozzátartozója hasz-
nálhatja fel, amelyet legkésőbb 
áprilisban kezd kézbesíteni a 
polgármesteri hivatal.
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a támogatói 
jegy megindít 
majd egy
párbeszédet
a generációk
között.

Fotó: Farkas Gy. Norbert
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Nem csak a foglalkozta-
tás biztosítása, hanem – a 
programon keresztül – a város 
gyarapítása is fontos számunk-
ra – mondja Füzesséri József. A 
2016-os közmunkaprogram adta 
pályázati lehetőséggel tudtuk 
felújítani a helyi rendőrőrsöt és 
a könyvtár épületét, szociális 
bérlakásokat tettünk rendbe. 
146 millió forintot kaptunk 
anyagköltségre és a feladatokat a 

közfoglalkoztatottak, valamint 
a Szikszó Centrum szakemberei 
végezték el. Az idei esztendőben 
is több területen tudunk előre 
haladni.

2017-ben a tavalyi évre ala-
pozva folytatják mezőgazdasági 
programjukat. A konyhakertben 
zöldségeket termelnek, amivel 
a helyi önkormányzati konyhát 
látják el. A tavaly telepített le-
vendula ültetvényt kétezer tővel 

bővítik, és az idén is folytatják 
a levendula párnácskák készí-
tését. A közútprogramon belül 
11 utcát újítanak fel. Az aszfalt-
burkolat cseréjén túl járdát javí-
tanak, padkáznak, murváznak. 
A járdákhoz a helyben készített 
térköveket használják fel.

A környezetvédelmi prog-
ram keretében illegális hul-
ladéklerakók felszámolását 
oldják meg. Annak ellenére, 

hogy Szikszó rendelkezik hul-
ladékudvarral, a településen 
megvalósult a szelektív hul-
ladékgyűjtés, mégis előfordul, 
hogy ismeretlenek külterületen 
szabadulnak meg az építkezés 
során keletkezett vagy a ház-
tartásban felhalmozódott sze-
méttől. 

A helyi sajátosságokra épült 
pályázati lehetőségnél két szo-
ciális bérlakás felújításra és 
három közkút rendbetételére 
kaptak zöld utat. Szikszó min-
dig is híres volt artézi vizéről. 
A közkutakból beszerzett vi-
zet a helyiek jobbnak találják, 
mint a csapból kifolyót. Ahhoz, 
hogy a kutakat biztonságban 
tudják használni a szikszóiak, 
szükség van szivattyúk beszer-
zésére és beépítésére is, ezt si-
kerül 2017-ben megoldania az 
önkormányzatnak. A kutak 
környékét is rendezik, ezzel 
szebbé téve városunk kültéri 
arculatát.

Sikerrel járt Szikszó 
Önkormányzata a 
Belügyminisztérium 
2017-es közmunka 
pályázatán. Március 
1-jétől 271 embert 
foglalkoztathatnak. 
A programban 11 utat 
is felújítanak az idén.

Utakat is újítanak
a közmunkaprogramban



Sikeresek diákjaink
A nyelvi versenyeken diákjaink, mind 
angol, mind német nyelvből, szép eredmé-
nyeket értek el. Az Országos Német Nyelvi 
Verseny megyei fordulóján Cservenyák Mar-
tina 1. helyezést, Szeles István 4. helyezést 
értek el. Mindketten 7. a osztályos tanulók. 

A márciusban megrendezett Langwest 
Országos Tehetségkutató Tanulmányi Ver-
senyén német nyelvből a 9. a osztály két 
tanulója végzett eredményesen: Kádas Do-
rottya 9. helyezést, míg Bakó Réka 16. helye-
zést ért el. Angol nyelvből Szuhai Gábor (8. 
a) 7. helyezést, Viszlai Szabolcs (9. a) pedig 
14. helyezést ért el. 

Az MM Publications Kiadó által szer-
vezett Fox Nemzetközi Nyelvi Versenyen, 
az Eagles kategóriában 3. helyezést ért el 
Kisbenedek Máté 10. a osztályos diákunk. 

A matematika versenyeken is egyre több 
diákunk vesz részt, és szép eredményeket 
érnek el. Február 17-én, a Zrínyi Ilona Ma-
tematika Verseny megyei fordulóján Vékony 
Péter (2. évf.) 13., Újpesti Petra Kata (4. évf.) 
15., Magyar Zita (7. évf.) 17., Sallai Vivien (7. 
évf.) 19., Góré Szilárd 22., Thuróczy Réka 
23. helyezést ért el. Csapatversenyben a 7. 
évfolyam a 4. helyen végzett. Diákjainknak 
és felkészítő tanáraiknak is gratulálunk, és 
további sikereket kívánunk!

A február 27-én megrendezett „Szólalj 
meg!” című szónokversenyünk az idén is 
népszerű volt a felső tagozatos és gimnazista 
diákok körében. 29 versenyző fogalmazta 
meg eredeti ötletektől vezérelt, őszinte han-
gú, jól szerkesztett beszédét.

A zsűri tagjai – iskolánkban korábban 
érettségizett egyetemisták, akik ma is szí-

vesen vesznek részt intézményünk életében, 
és szerveznek diák-önkormányzati tábort 
vagy szónokversenyt: Farkas Márta, Nyíri 
Katalin, Farkas Dániel – a következő tanu-
lókat jutalmazták: az 5–8. évfolyam tanulói 
között 1. Cservenyák Martina (7. a), 2. Orosz 
Kornél (6. a), 3. Illés Lili (7. ny), 4. Pász-
tor Dominika (6. a), 5. Balla-GombosFanni 
(6. a), 6. László Marcell (5. a).

A 9–12. évfolyam tanulói között 1. Len-
gyel Dorina (9. a), 2. Lipcsey Anna Rebeka 
(9. a), 3. Kádas Dorottya (9. a), 4. Csáti Leila 
(10. a), 5. Jakab Nikolett (10. a), 6. Petró Le-
vente (11. a), 7. Gunya Gréta (8. a)

Minden résztvevőnek gratulálunk, hiszen 
a fő célt, amely nem kisebb, mint megszó-
lalni – saját gondolatait tolmácsolva őszinte 
lelkesedéssel és érzelemmel – mások előtt, 
mindnyájan sikeresen teljesítették.

Vighné Kiss Éva

Úszás: bronzérem
Az Országos Diákolimpia döntőjén, 
március 19-én, Debrecenben Sallai Vivien 
7. a osztályos diákunk hátúszásban 3. he-
lyezést és gyorsúszásban 12. helyezést ért 
el. Eredményéhez gratulálunk!
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Szent Márton-hírek
Farsang
A farsangi időszak nagy készülődéssel 
kezdődött és diákjaink igazán színvonalas 
produkciókkal valamint ötletes jelmezekkel 
tették színessé iskolánk mindennapjait. Feb-
ruár 17-én a gimnázium és a felső tagozat 
közös farsangját a 11. a és a 11. b osztály 
tanulói szervezték, akik hangulatos retró 
partit varázsoltak. Az alsó tagozaton február 
24-én elevenítették fel a farsangi hagyomá-
nyokat, ahol kisdiákjaink szintén kreatív 
ötletekkel indultak a jelmezes mulatságon.

Erdélyben és Abaújban a magyarság értékeiért

Négy-öt magyar összehajol
Városunk testvértelepülésén, az er-
délyi Szovátán járt március 12–16. között 
az iskola 34 diákja és 4 kísérő tanára. Ezt 
a HATÁRTALANUL! (Hat-16-03-0021) 
pályázat segítségével valósította meg.

Megismerkedtek Szováta nevezetessége-
ivel, együtt ünnepelték március 15-ét, de 
jártak a történelmi határon a Békás-szo-
rosban, Segesváron is. Közben megnézték a 
felújított bögözi templomot, Korondon a hí-
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Privát élmény március 14-én
Kedves meghívásnak tettem eleget a nemzeti ünnep előtti napon. 
A Szepsi Csombor Márton Általános Iskola (vagy ahogy manapság 
sokan hívják, állami iskola) megemlékezésére kaptam meghívót, mint 
önkormányzati képviselő.

A gyerekek meghatóan szép műsort adtak. S közben az jutott eszembe (mint 
egykori pedagógusnak), hogy lám, ezekkel a gyerekekkel is lehet dolgozni, fel lehet 
őket készíteni, és ők ezt szívesen, lelkesen csinálják. Maga az a tudat, hogy ezeknek 
a gyerekeknek a többsége hátrányos helyzetű, és nehéz sorsú családokban él, még 
jobban megerősítette bennem az élményt. Ezúton is szeretnék gratulálni a gyere-
keknek, és a felkészítő pedagógusoknak. (MI)

res keramikusok munkáit, megkoszorúzták 
Agyagfalván a székely emlékművet. Paraj-
don a sóbányában frissítették fel magukat. 
Kolozsvár nevezetességeire is rácsodálkoz-
tak. Sok-sok élménnyel lettek gazdagabbak, 
barátságokat kötöttek a Domokos Kázmér 
Lyceum diákjaival, tanáraival. Emlékeiket 
fotókon, videófelvételeken do kumentálták.

A szovátai iskola diákjai június 1–5-ig 
látogatnak el Szikszóra, ahol június 2-án a 
NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁT 
ünnepelik együtt. Szeretettel várjuk a szé-
kelyföldi, sóvidéki diákokat. Köszönjük a 
pályázat adta lehetőséget.

Urbánné Tóth Edit

„Az egek ege az Úré, a földet pedig az emberek fiainak adta.” (Zsolt 115,16)

Egyházmegyei Teremtésvédelmi Nap
Örömmel értesültünk és csatlakoz-
tunk az Egyházmegyei Teremtésvédelmi 
Nap alkalmából Érsek Atya által kezdemé-
nyezett akcióhoz. 

Az előkészületeket már az előző napokon 
megkezdtük annak érdekében, hogy ez a 
közös tevékenység tartalmas, eredményes 
és előremutató legyen. Az időjárás kegyes 
volt hozzánk, így kellemes tavaszi időben, jó 
hangulatban munkálkodtunk. A szorgos ke-
zeknek köszönhetően megszépült, felfrissült 
templomunk környéke, az iskolakert és a 
közeli utcák is: virágot ültettünk, gereblyéz-
tünk, összeszedtük az eldobált hulladékot.

Nagy örömmel töltött el minket, hogy 
a város utcáin végighaladva több helyi la-
kos érdeklődött arról, hogy hová és milyen 
céllal megyünk. Miután tájékoztattuk az 
érdeklődőket, elismerésüket kifejezve meg-
köszönték gyermekeink munkáját. Még in-
kább örültünk annak visszafelé jövet, hogy 
láttuk, többen közülük nekiláttak a saját 
házuk előtti járda és füves terület megtisz-
tításához. 

Annak örülnénk, ha ez a nap első állo-
mása lenne egy megújulási, értékmegőrző 
folyamatnak és még több alkalommal sor 
kerülne ilyen eseményre. Nagyon fontos ne-
velési feladatunk és keresztényi küldetésünk 
is egyben annak tudatosítása gyermekeink-
ben, hogy a teremtett és Isten által ránk 
bízott világ megőrzése, védelme mindannyi-
unk felelőssége. Tudjuk, hogy egy-egy ilyen 
akció önmagában még kevés, de példát mu-
tatva, követőkre találva eredményesebben 
tudunk gondoskodni földi otthonunkról.

Fedorné Fekő Éva

A felvidéken jártak
Baráti, családias légkörben fogadták 
diákjainkat a rimaszombati Tompa Mihály 
Alapiskolában március 28-án. A 40 fős 
csoport a magyar forradalom március 15-i 
megünneplésére érkezett. A 6. a osztály, a 8. 
a és a 8. b osztály diákjai színvonalas zenével, 
tánccal, prózával köszöntötték e jeles napot.

A rövid barátkozás után Füleken a várat 
nézték meg, majd kipróbálták a bajvívás 
eszközeit. Ragyogó tavaszi napsütésben, 
kellemes hangulatban járták be a Felvidék 
gömöri területeit. 

Urbánné Tóth Edit
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ÁPRILIS 9. | VIRÁGVASÁRNAP

10.00 Istentisztelet
ÁPRILIS 13. | NAGYCSÜTÖRTÖK

18.00 Istentisztelet
ÁPRILIS 14. | NAGYPÉNTEK

10.00 Istentisztelet

ÁPRILIS 15. | NAGYSZOMBAT

18.00 Istentisztelet
ÁPRILIS 16. | HÚSVÉTVASÁRNAP

10.00 Istentisztelet, úrvacsora
ÁPRILIS 17. | HÚSVÉTHÉTFŐ

10.00 Istentisztelet

Nagyheti és húsvéti isteNtiszteletek

a református templomban

ÁPRILIS 9. | VIRÁGVASÁRNAP

08.00  Szent liturgia 
barkaszentelés, miroválás

09.30  Szent liturgia 
barkaszentelés, miroválás

ÁPRILIS 10. | NAGYHÉTFŐ

17.00  Lelkigyakorlat, gyóntatás 
(Boronkai József, berzéki parókus)

18.00 Előszenteltek liturgiája
ÁPRILIS 11. | NAGYKEDD

17.00  Lelkigyakorlat, gyóntatás 
(Boronkai József, berzéki parókus)

18.00 Előszenteltek liturgiája
ÁPRILIS 12. | NAGYSZERDA

12.00  Betegek gyóntatása, 
áldoztatása

ÁPRILIS 13. | NAGYCSÜTÖRTÖK

07.30  Nagy Szent Bazil liturgiája
17.00  Gyónási lehetőség
18.00  Kínszenvedési evangéliumok

ÁPRILIS 14. | NAGYPÉNTEK

Szigorú böjti nap!
07.00 Királyi imaórák
09.00  Gyalogos zarándoklat 

épülő templomunktól 
a zarándok kereszthez

15.00  Sírbatételi vecsernye
ÁPRILIS 15. | NAGYSZOMBAT

07.00  Nyitva a templom 
hogy egyénileg is jöhessünk 
a Szentsírhoz imádkozni

16.00 Gyónási lehetőség
18.00 Nagy Szent Bazi liturgiája

ÁPRILIS 16. | HÚSVÉTVASÁRNAP

04.30 Feltámadási szertartás
05.30  Szent liturgia 

pászkaszenteléssel
09.30  Ünnepi szent liturgia 

miroválás, pászkaszenteléssel
18.00 Húsvéti nagyvecsenye

ÁPRILIS 17. | HÚSVÉTHÉTFŐ

07.00 Szent liturgia
08.15 Szent liturgia Aszalón

09.30 Szent liturgia körmenettel
11.30 Szent liturgia Alsóvadászon

ÁPRILIS 18. | HÚSVÉTKEDD

09.30 Szent liturgia
18.00  Szent liturgia elhunytjainkért

ÁPRILIS 23. | TAMÁSVASÁRNAP

Szt. György nagyvértanú
08.00 Szent liturgia búzaszentelés
09.30:  Szent liturgia búzaszentelés

Nagyheti és húsvéti szertartási reNd

a görög katolikus templomban

ÁPRILIS 13. | NAGYCSÜTÖRTÖK

18.00  Szentmise
ÁPRILIS 14. | NAGYPÉNTEK

17.00  Passiójáték a Bethánia kertben, 
rossz idő esetén a templomban

18.00 Szertartás
ÁPRILIS 15. | NAGYSZOMBAT

18.00  Feltámadási szertartás 
és körmenet

ÁPRILIS 16. | HÚSVÉTVASÁRNAP

08.00 Szentmise
09.30 Szentmise

ÁPRILIS 17. | HÚSVÉTHÉTFŐ

08.00 Szentmise
09.30 Szentmise

Nagyheti és húsvéti szertartási reNd

a római katolikus templomban

Dr. Vígh Bertalan
(1938–2017) 
Orvosi diplomáját 1962-ben szerezte. Szik-
szóra 1972-ben került, ahol egészen nyug-
díjba vonulásáig dolgozott.  Négy évtized 
alatt az abaúji emberek ezreit gyógyította. 
Nemcsak a test, hanem a lélek gyógyításá-
nak is mestere volt.  A nótaénekes karrierje 
1998-ban indult, amikor Miskolcon meg-
nyert egy nóta versenyt.  Azután több viada-
lon is erősítette Szikszó jó hírét. A budapesti 
Nóta Olimpián kétszer versengett, ahol elő-
kelő helyezést ért el.  Fellépett Szlovákiában, 
Erdélyben, kétszer pedig Floridába kapott 
meghívást. Tagja volt a Magyar Nóta Szer-
zők és Énekesek Országos Szövetségének.  
Szikszó városa 2012-ben díszpolgári címet 
adományozott neki.
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Városi rendezvények
Inkubátorház, január 21.

Ökölvívó kupa

Nagy csatákat láthattak mindazok, akik ellátogattak XIXO 
ICEA TEA ÖKÖLVÍVÓ KUPÁRA, január 21-én 13.00 órától a 
szikszói Inkubátorházba, melynek színházterme hivatalos boxringgé 
alakult át. Büszkék lehettek a helyi szurkolók a SZIKSZÓ BOXING 
versenyzőire: Horváth Dávidra (60 kg), Fábián Kristófra (75 kg) és 
Spéth Norbertre (75 kg).

Inkubátorház, február 27-től

Kangoo edzé-
sek
Beindultak a rendsze-
res Kangoo edzések 
Szikszón is! A nagy nép-
szerűségnek örvendő re-
mek zsírégető mozgásfor-
ma speciális rugós talpú 
cipőben, pörgős zenékkel 
várja folyamatosan az érdeklődőket minden hétfőn 18.00 órától 
az Inkubátorházban.

Városi Uszoda, február 28.

Fürdőnap
Ingyenesen használhatták a Szikszói Városi Uszoda szaunáját 
és masszázsmedencéjét mindazok a kedves vendégek, akik úszó 
belépőt váltottak február 28-án, mivel a Szikszói Városi Intéz-
ményműködtető Központ és Könyvtár az idén is csatlakozott az 
Országos fürdőnaphoz.

Városi Uszoda, március 11.

Éjszakai fürdőzés
Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek városunk 
uszodájának egyedülálló szaunaszeánszai. A testet-lelket felüdítő 
kényeztetés jó hangulatot, kellemes közérzetet, valódi kikapcsoló-
dást nyújt minden kedves vendégünknek, aki igénybe veszi ezt a 
nagyszerű, szakember által kontrollált szolgáltatást.

A március 11-én este 8 órától megtartott éjszakai fürdőzésen 
a Nőnapról is megemlékeztünk, hiszen minden belépő hölgy – a 
pohár pezsgőn és a finom gyümölcsökön kívül –, egy-egy szál vi-
rágot is kapott.

Inkubátorház, március 15.

Tisztelet a bátraknak!
Szívet-lelket felemelő ünnepi megemlékezés részesei 
lehettek városunk lakói március 15-én, az Inkubátorházban. 

Beszédet mondott dr. Mengyi Roland, országgyűlési képviselő és 
Füzesséri József, Szikszó város polgármestere. Az ünnepi műsort a 
szikszói Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 
tanulói és a Zemplén a jövőnk (ZAJ) Egyesület alapító tagjai nyúj-
tották. A népszerű előadóművész, „Bebe” is megtisztelte az ünnepet 
egy csodálatos dallal. A fellépő „kicsi és nagy művészek” színvonalas 
és megrendítően szép műsorukkal méltó emléket állítottak ’48 hőse-
inek. Köszönet és elismerés az egyesületnek, köszönet és elismerés a 
gyerekeknek és a gyerekeket felkészítő pedagógusoknak egyaránt.

Szikszó határa, március 31.

Angel Station megnyitó
A Szikszó határában lévő Angel Station megnyitójára 
került sor 2017. március 31-én, aminek keretein belül Kovács Kati 
és Kovács Gábor adott koncertet 17.00 órától. 

Városi Uszoda udvara, április 7.

Húsvétváró
Hagyományőrző húsvéti játszóházzal, vidám tavaszkö-
szöntő műsorral, arcfestéssel, húsvéti állatok simogatással, és még 
sok-sok színes programmal szórakoztatta a gyermekeket a Szikszói 
Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár április 7-én, a 
Városi Uszoda udvarán megrendezésre került Húsvétvárón.
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•  Mikor alakult az együttes?
K.T.: 1969 augusztusában léptünk fel 
elő ször egy bálon a kultúrházban. Taksás 
Miklós volt akkor az igazgató, ő bátorított 
bennünket. Ekkor készült ez a fotó rólunk.

20–23 éves srácok voltunk, én itt va-
gyok baloldalt, szólógitároztam és énekel-
tem, Gyöngyösi Feri (Göngyi) ritmusgitáron 
játszott, Kopándi Laci énekelt, a sógorom 
Mészáros Imi basszusgitározott. A dobnál 
pedig Dombóvári Árpi (Dasy). 
•  Hogyan szereztétek a hangszereket és a fel-

szerelést? Nem lehetett olcsó dolog.
K.T.: A hangszereket a saját pénzünkön 
vásároltuk. Az első erősítőt, egy 30 Wattos 
Regent-et 6000 Ft-ért vettem, megjegyzem, 
a havi fizetésem akkor 3000 Ft volt. A kul-
túrház vásárolta a másik kettőt.
•  Miért lett a nevetek Androméda?
K.T.: Kovács Peti volt az együttes „kereszt-
apja”, ő választotta ezt a nevet.
•  Hogyan tanultátok meg a számokat?
K.T.: Volt egy lengyel orsós magnóm, 
oda-vissza tekertük és így, hallás után ta-
nultuk meg az akkordokat és a szöveget. Az 
angol szöveget is! Repertoárunkban Beat-
les, a Rolling Stones, Zeppelin, és a magyar 
zenekarok az Illés, Omega és a Metró szá-

mait játszottuk, de magyar nótákat és más 
slágereket is. Aztán meg voltak kották is, 
a Táncdalfesztivál és a Made in Hungary 
számaiból. Volt egy tanítónk is, Dobrik Pista, 
aki jól gitározott, ő tanította nekünk az ak-
kordokat. Aztán persze vizsgát kellett ten-
nünk, hogy legyen működési engedélyünk.
•  Hol gyakoroltatok?
K.T.: Mészáros Imiéknél a Szent Anna ut-
cán volt egy kis szoba, ez volt az Andromé-
da-klub, itt tartottuk a felszereléseinket, 
vannak is róla fotók. A sarokban a dobok, 
a falak telis-tele plakátokkal és fotókkal. 
Ki, mikor ért rá, jött és gyakorolt, volt úgy, 
hogy 2–3 órát is, akár egyedül is.
Aztán Taksás Miklós ötlete volt, hogy szer-
vezzünk a kultúrházban ötórai teákat. Elein-
te a földszinti úgynevezett TV-teremben jött 
össze 50–100 fő, de hamarosan kinőttük ezt 
a helyet, átköltöztünk a mostani házasság-
kötő terembe. Fedorné Ibolya néni is istápolt 
bennünket.
•  Abban az időben még hadkötelezettség volt, 

Te is voltál katona. Hogyan befolyásolta ez 
az együttes életét?

K.T.: Nos, engem 1971 januárjában hívtak 
be, de az együttes nem oszlott fel ezért: a 
többiek változatlanul játszottak tovább.

•  Úgy hallottam, hogy jelentkeztetek a Ki Mit 
Tud? vetélkedőre is.

K.T.: Igen, de ez már a katonaság alatt volt. 
A zászlóalj zenekarában játszottunk, renge-
teget próbáltunk, gondoltuk, megpróbáljuk 
a Ki Mit Tud?-ot. Az utolsó selejtezőn es-
tünk ki, a zsűri a Zrínyi Katonai Főiskola 
instrumentális zenét játszó zenekarát tartot-
ta jobbnak, így nem jutottunk a TV-képer-
nyőjére, de mi ezen nem sértődtünk meg. 
A karrierünk itt véget ért.

Egy évig volt együtt ez a csapat a sereg-
ben. Jó sorunk volt, minden második héten 
itthon voltunk.

Egyébként minden zenekari tag volt ka-
tona, de ilyenkor mindig volt, aki helyet-
tesítse, minden felkérésnek eleget tettünk.
•  Hogyan alakult a katonaság után a pálya-

futásotok?
K.T.: Amikor ’73-ban leszereltem, haza-
jöttem. Kolják Laci (Tini) – egy rendkívül 
tehetséges pesti srác, aki engem addig „he-
lyettesített” – már nem volt, maradtunk 
hárman Gyöngyösi Feri, Dombóvári Árpi 
és én. Legalább 15 évig játszottunk. Orgo-
nistánk sokáig nem volt, csak a szóló és a 
basszus gitár meg a dob, és, hogy ne legyen 
egyhangú ugyanazt a hangot 12 órán keresz-
tül hallgatni, felváltva énekeltünk Gyön-
gyivel. Eleinte nem akart énekelni, aztán 
csak belejött. Én ráhúztam neki a terceket 
és mondták is, hogy milyen jól hangzik.

Aztán lett orgonista is, először Korpa Pisti 
(Szú), majd Kozák Pisti. Olyan 5 évet biztos 
játszottunk együtt.

Szikszó
a Múltban Az Androméda együttes

Ezúttal nem a távoli múltba kalandozunk, hanem az 1970-es, ’80-as évek 
szikszói ifjúságának legendás zenekaráról fogunk beszélgetni az együttes 
„frontemberével”, Korály Tiborral.
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Az inkubátorház előtt, amely ko-
rábban a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház nevet viselte, 1962 óta látható 
a „Nő könyvvel” c. szobor. Nap, mint 
nap elmegyünk előtte, látjuk az or-
szágútról, néha nekidőlünk a talap-
zatának, vagy megpihenünk rajta. 
Vajon mit tudnak róla a szikszói em-
berek? Tudják-e, ki a szobor alkotó-
ja? És ha igen, mit tudnak róla?

Nos, ha figyelmesen megnézzük a 
szobor talapzatát, bele van vésve a Fekete G. 
felirat, ami a G. Fekete Géza nevet takarja. 
G. Fekete Géza (1906–1976) nevében a G. 
betű a Galántai nevet jelenti, a család őse-
inek galántai származását. A Wikipédián 
a következő olvasható róla: „1925-ben az 
Iparművészeti Iskolában végzett, majd 1926 
és 1932 között a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán tanult, ahol mesterei Szentgyörgyi 
István és Telcs Ede voltak. 1935-ben megkapta 
Budapest ösztöndíját, a Ferenc József jubile-

umi díj dicsérő elis-
merését, az 1940-es 
Sportdíj pályázaton 
II. díjat kapott. Bok-
szoló című szobráért 
1952-ben a Helsin-
ki Olimpia szellemi 
versenyének elis-
merő oklevelével 
jutalmazták. 1930-
tól állított ki, az 1950-es és 1960-as években 
restaurátorként is dolgozott. Köztéren húsz 
szobra áll, portréinak száma kétszázra lehető.”

G. Fekete Géza fia, Fekete Géza Dezső 
(1939–) is szobrászművész. Miután az in-
terneten nem találtam a szikszói szobor 
alkotójáról fényképet, ezért fiától kértem 
segítséget, aki készséggel állt rendelkezés-
re, és még a helsinki olimpia oklevelének 
másolatát is elküldte.

(MI)

Összességében 1969-től 1988-ig zenél-
tünk rendszeresen, de még a ’90-es évek-
ben is felléptünk. Természetesen a lányaim 
lagzijában is én játszottam.
•  Azért nem szakadtál el teljesen a zenétől, 

énekelsz a református kórusban és az ösz-
szejöveteleinken is hozod magaddal a gitárt. 
Van kinek továbbadni a stafétát?

K.T.: Igen, ha hívnak zenélni, mondjuk egy 
pince-buliba, viszem magammal a vőmet, 
Tóbiás Sanyit, ő orgonál és az unokámat, 
Danit.
•  Köszönöm a beszélgetést!

Vécseyné Fedor Zsuzsanna

Ismerős szobor?
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Ismét Illés klub Szikszón
Az elmúlt években már két alkalommal 
is Szikszón tartotta kihelyezett klubnapját 
a Miskolci Illés Klub. Tavalyelőtt Kovács 
Kati, míg az elmúlt évben Bródy János volt 
a vendég.

Június 9-én ismét egy neves vendége 
lesz a kihelyezett ILLÉS klubnak. Szörényi 
Levente, a legendás ILLÉS zenekar egy-
kori gitárosa, énekese, számtalan sláger 
szerzője látogat el hozzánk. A könyvbe-
mutatóval egybekötött találkozóra június 
9-én, pénteken 18 órától kerül sor. Zenét 
a Miskolci Illés Emlék Zenekar szolgáltat, 
akik már nem ismeretlenek a szikszói kö-
zönség előtt.

(MI)

Történelmi húsvét

Szoták János, szikszói lakos több verset is eljuttatott a szerkesztőségbe.
Húsvét közeledtével, egy vidám verset választottunk.

Humorból részlet
Fut a sánta, porzik az út utána,
Betért ő a faluvégi csárdába.
Ott látta az öregapját pipálni,
Öreganyját az asztaltetőn bokázni.
Mikor ezt a sánta ember meglátta,
A boros kancsót nyomban

földhöz is vágta.
Folyik a bor, a sánta ember vesztére,
Jó ha tudják, Isten bizony
Tudtam ez lesz a vége.
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Xixo Ice Tea-kupa
Január 21-én került megrendezésre az Inkubátorházban a XIXO ICE TEA 
KUPA ökölvívó torna. Tíz egyesület, hetven versenyzője nevezett.

Képviseltette magát Érd, Eger, Mező-
kövesd, Nyíregyháza, Sárospatak, Miskolc, 
Sajószentpéter, és természetesen Szikszó is.

A versenyzők és a közönség találkozha-
tott egy élő olimpiai bajnokkal is, hiszen 
jelen volt Gedó György, az 1972-es mün-
cheni olimpia ökölvívó olimpiai bajnoka 

is. Ő a Magyar Ökölvívó Szövetséget kép-
viselte, és egyben vizsgáztatta az új ököl-
vívókat is.

A tornán három szikszói ökölvívó lépett 
ringbe (Horváth Dávid, Spét Norbert, Fábi-
án Kristóf), és mind a hárman győztek. A 
versenyt a Hell Energy Magyarország Kft., 

Szikszó Város Önkormányzata, és a Bor-
sod Festék Kft. támogatta. A rendezvény 
bevételét Gulyás Dorottya gyógykezelésére 
ajánlották fel.

Az azóta eltelt időben Egerben volt egy 
„Pofonparty”, ahol Herczeg Zalán, Szobota 
Szabolcs, és Kupai Bence képviselte a szik-
szói színeket, s mind a hárman győzelemmel 
végeztek.

Legközelebb április elején lesz lehetősé-
gük megmérettetni magukat a szikszói ver-
senyzőknek, a Debrecenben sorra kerülő 
Országos Diákolimpián. Erről legközelebbi 
számunkban adunk tudósítást.

(MI)

Elindult 
valami…
Néhány hete megalakult a Szikszó 
FC. A rövid hír mögött több éves üresjárat 
van, hiszen 2002. óta nincs labdarúgó-csa-
patunk. Most néhány fiatal úgy gondolta, 
hogy nem csak siránkozni kell, hanem 
cselekedni is. Az önkormányzat partner 
volt az ügyben, támogatást adott a szere-
léshez, a nevezéshez, így a most kezdődő 
megyei kispályás labdarúgó-bajnokságban 
már a Szikszó FC is szerepelni fog. Ez lenne 
az első lépcsőfok ahhoz, hogy kiderüljön: 
egyáltalán van-e annyi labdarúgást szerető, 
és tettre kész (elsősorban szikszói) fiatal, 
akikre egy majdani nagypályás csapatot 
építeni lehet. 

Lapzárta után érkezett: lejátszotta első baj-
noki mérkőzését a Szikszó FC, s a Ross Mould 
United csapata ellen 7-4 arányban nyert.

Pünkösdi sportnap
Ismét megrendezésre kerül a „Pünkösdi-kupa” elnevezésű labdarúgó torna, 
ami most kibővül egy asztalitenisz-versennyel is. Mindkét rendezvényen kizáró-
lag szikszói lakosok vehetnek részt. A rendezvény részleteiről majd időben lehet 
olvasni a facebookon.
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