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• Milyen volt a gyermekkora?
T.L-né.: Körösszakálon szület-
tem, Hajdú-Bihar megyében, a 
román határ mellett. Hárman 
voltunk testvérek, nagyon szép 
gyermekkorom volt. Általános 
iskolába ide jártam, majd Gyu-
lára kerültem gimnáziumba, s 
ott érettségiztem. Ezután a szar-
vasi óvónőképző következett, 
ahol 1970-ben szereztem dip-
lomát. Hat évig szülőfalumban, 
Körösszakálon voltam óvónő.
• Mikor került városunkba?
T.L-né.: Szikszóra 1976 de-
cemberében kerültem, és fiata-
lon, 26 évesen lettem az óvoda 
vezetője. Majdnem húsz évig, 
1995-ig dolgoztam itt, de poli-
tikai okok miatt távoznom kel-
lett… Így kerültem Miskolcra a 

Kassai úti óvodába, ahol vezető 
lettem, s 2010-ig dolgoztam, az 
utolsó három évet már a nyugdíj 
mellett.
• Úgy tudom, később ismét dolgo-
zott a szikszói óvodában…
T.L-né.: Igen. 2011-ben fel-
kértek, s egy évre elvállaltam 
a szikszói óvoda vezetését. A 
pályázat útján történt bővítést 
kellett felgyorsítanom. 

• A szikszói közéletbe mikor ke-
rült be?
T.L-né.: Ennek lassan húsz éve, 
1998 óta vagyok önkormányzati 
képviselő, s 2010 óta alpolgár-
mester is. Közben 2002–2006-ig 
tagja voltan a megyei közgyű-
lésnek is, valamint hosszú ideig 
voltam a helyi vöröskeresztes 
szervezet vezetője. Alpolgár-
mesterként rendszeresen tartok 
fogadóórákat, emellett a szoci-
ális ügyekkel, és a közmunkap-
rogrammal is foglalkozom. De 
ha úgy adódik, segítek a diák-
munkában, a kulturális ügyek-
ben, és a táborszervezésben is. 
• Mesélne valamit családjáról?
T.L-né.: Egy fiam és három 
unokám van, akiket a világon 
a legjobban szeretek. Ők jelenleg 
külföldön élnek, így évente csak 
kétszer találkozunk, de hála az 
internetnek, napi kapcsolatban 
vagyunk.

Katalin nem dicsekedett vele, de 
2015-ben Szikszó város díszpol-
gára lett.

(MI)
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Takács Lászlóné, akit Szikszón a legtöbben 
Katika néninek ismernek, a közelmúltban vehette 
át Balogh Zoltán minisztertől a Brunszvik Teréz-
díjat, ami az óvodapedagógusoknak adható leg-
rangosabb kitüntetés. Ennek kapcsán kerestük 
meg, hogy meséljen pályafutásáról.

Az óvónők
Oscar-díjasa

Talán nem 
mindenki 
tudja, hogy 
ki volt 
Brunszvik 
Teréz 
(1775–1861), 
akiről a 
kitüntetést 
elnevezték. Nos, 
ő alapította 
Magyarországon 
az első óvodát, 
1828-ban.



• Milyen tervekkel vágott neki 
2014-ben a harmadik ciklusnak?

F.J.: A már megkezdett ipari te-
rületeket kellett tovább növelni, 
a létesítményeket fejleszteni. A 
HELL mellett létrehoztuk 13 
hektáron a Tokaj – Szikszó Ipari 
Parkot, amire 630 millió forin-
tot nyertünk. Terveink között 
szerepelt, hogy önkormányzati 
résszel hozzunk létre cégeket, 
aminek hasznából a város is 
részesedik. Az oktatás átszer-
vezését is kiemelt feladatnak 
tartottuk. Ezt olyan mederbe 
tereltük, hogy hosszú távon 
biztosítsa a Szikszón lakó gye-
rekek helyzetét, és a gimnázium 
megmentését is, amit bezárás fe-
nyegetett. Az egyházi átadással 
ez most megoldódott.

• Milyen új beruházások történ-
tek ebben a ciklusban?

F.J.: A HELL mellett egy új 
benzinkút épült. A napokban 
adták át a palackozó üzemet, 
ahol a XIXO tea is készül, s 
ennek kapcsán Szikszó neve (a 
XIXO felirattal) több százezer-
szer elhangzik naponta, immár 
Dubaiban is. De említhetem a 
szauna üzemet, vagy a REDO 
céget is. Ez utóbbiban víztisztí-
tó készülékeket gyártanak, ami 
eljut még a Budapesten megren-
dezendő vizes VB-re is. Ezekben 
az üzemekben természetesen 
új munkahelyek is létesültek, 
a HELL-nél most átadott pa-
lackozó üzemben 150 új dolgo-
zót alkalmaznak. Ehhez kap-
csolódik, hogy önkormányzati 

beruházással elkészült, és már 
üzemel a HELL melletti autó-
busz megálló is, megkönnyítve 
az itt dolgozók munkába járását.
 
• A városban is történtek beru-
házások? 

F.J.: Igen. A belvárosban át-
adtuk az új egészségházat. Fel-
újítottuk az állami iskola és a 
sportcsarnok épületét. A sport-

csarnok és az Inkubátorház te-
tejére napelemek kerültek, me-
lyekkel csökkennek a működési 
költségek. Az uszoda udvarán 
átadtunk egy új műfüves pályát 
is.

• Mi a helyzet a Szikszót elkerülő 
autópályával?

F.J.: Megszületett a döntés a 
megépítéséről, s már kitűzték 
a nyomvonalát is. Szikszón 
lesz egy lehajtó az autópályá-
ról. Ennek elkészültével, amit 
2020-ra ígérnek, jelentősen fog 
csökkenni az átmenő forgalom a 
városban. Jelenleg naponta há-
romezer kamion halad keresztül 
Szikszón, ami környezetszeny-
nyező, balesetveszélyes, és hát 
fontos az itt élők nyugalma is. 
Ehhez kapcsolódó hír, hogy a 
város belvíz és vízelvezetését az 
autópálya miatt át kell dolgozni, 
amit pályázati pénzből fogunk 
megvalósítani.

• Milyen további tervei vannak a 
ciklus hátralévő részében?

F.J.: Azt szeretném, hogy a már 
bevezetett és bevált Szikszó jegy 
mellett, a különféle vállalkozá-
sok hasznából, ne csak a nyug-

díjasok részesedjenek, hanem a 
város minden lakosa. Régi há-
zakat vásárlunk, azt felújítjuk, 
hogy minél több szikszói fiatalt 
csábítsunk haza, és segítsük 
letelepedésüket. Erősíteni sze-
retnénk a közösségeket, amihez 
a Szikszón működő Rákóczi Le-
ader Egyesületnél lehet támo-
gatásra pályázni. Ígéretünk van 
Palkovics államtitkár úrtól egy 
új állami iskola építésére, ami 
a sportcsarnok mellett épülne 
fel. Tárgyalásokat folytatunk 
a MÁV-val, hogy a két vasú-
tállomás épületét átadják, és 
majd ezután az önkormányzat 
hasznosítaná. Sajnos addig nem 
tudunk vele semmit tenni. To-
vábbra is azon vagyunk, hogy 
a szikszói kórházat megment-
sük, és az tovább működjön. 
Egy szép és lakható várost sze-
retnénk, s ehhez az utakat és 
járdákat is fel kell újítani, ami 
az utóbbi negyven évben nem 
igazán történt meg.

Van még feladatunk szép 
számmal, de mindehhez idő és 
türelem kell.

• Sok sikert kívánok a tervekhez, 
köszönöm a beszélgetést!

(emi)
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Félidőben
Füzesséri József 2006 óta, immár a harmadik ciklus-
ban polgármester Szikszó városában. A jelenlegi ciklus 
felénél tartunk (legutóbb öt évre választottak pol-
gármestereket és önkormányzati képviselőket, legkö-
zelebb 2019 őszén lesz önkormányzati választás), így a 
félidei eredményekről, tervekről beszélgettünk a város 
első számú vezetőjével.
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Úgy ül
a Magyar hegy lábánál, 

mintha örök időktől
oda teremtették volna.

Nekünk, szikszóiaknak is van okunk 
nem csak emlékezni, de büszkék is lehetünk 
arra, hogy városunkban már a reformáció 
első századában gyökeret vert az új vallás, sőt 
olyan jelentős prédikátorok és oskolameste-
rek tevékenykedtek nálunk, akik országos 
jelentőséggel is bírnak.

Cikkünk betekintést nyújt városunk jel-
képére, legrégibb és művészettörténetileg is 
számon tartott épületének több, mint 700 
éves múltjára.

Igen, a református templomról lesz szó, 
mely meghatározza a település képét. Már 
messziről kimagaslik hatalmas tornya, úgy ül 
a Magyar hegy lábánál, mintha örök időktől 
oda teremtették volna.

A ma is álló templomot 1387 táján kezd-
ték el építeni, de hogy milyen lehetett ere-
detileg, csak elképzelni tudjuk. 1994-95-ben 
történt a templom teljes régészeti feltárással 
járó restaurálása és ennek kapcsán nagyon 
sok érdekes tényre derült fény nem csak 
az épület keletkezésével, hanem a telepü-
lés középkori történetével kapcsolatban. A 
feltárások eredményeként a település írásos 
forrásokból ismert első említésén ( 1307) 
messze megelőző korba sikerült visszavin-
ni nem csak a templom, hanem a település 
középkori történetének kezdeteit. Szikszó 
feltehetőleg már Szent István korától  az Aba 
nemzetség Hernád-völgyi birtoktömbjének 
lehetett egyik központja.

Kiderült, hogy a templom alatt két 
templom alapfalai rejtőznek. Az első, 9X15 
méteres épület még az 1100-as években ke-
letkezett, az egyházszervezés időszakában. 
Ez egy egyhajós, félköríves szentélyzáródá-
sú templomocska lehetett, de még ennek 
az épületnek is lehetett elődje. Az egykori 
temető és egy téglából épült templom állt 
itt. A középkorban a templom mellett volt 
a temető, de a templomba is temettek. A 
régészek több, mint 100 csontvázat találtak 
a templomtérben, több rétegben, de a temp-
lom és a körítőfal között is.

Azt, hogy itt a honfoglalást követően 
templom állt, egy lékelt gyermekkoponya 
bizonyít, melyet a szentély falai mellett talál-
tak. Az ilyen sebészeti beavatkozást (trepa-

náció) honfoglaló őseink végeztek és csak a 
kereszténység terjedésével szűnt meg, mivel 
az egyház szigorúan büntette.

Talán a 1242-es tatárjárás  pusztította el 
ezt a kis templomot, ezután egy nagyobb, de 
még mindig csak egyhajós, négyzetes szen-
télyzáródású épületet emeltek a romok fölé. 
Ez az épület létezhetett 1307-ben, Károly 
Róbert uralkodása idején, aki  Szikszóról 
keltezte egyik oklevelét (ez az első írásos 
említése a városnak.)

A város az 1300-as években erőteljes fej-
lődésnek  indult,  elsősorban a kereskedelem 
és a szőlő-, bortermelés révén. A megnöveke-
dett számú lakosság egy nagyobb, impozán-
sabb templom építésébe fogott, mely méltó 
egy gazdag városhoz. A ma is álló falakat 
1387 táján kezdték el építeni, de az építkezés 
többször megszakadt. Az új templom építése 
és a régi bontása párhuzamosan haladt. A 
régi épület köveit a gótikus templom alap-
falába beépítették. Ezért nem kerültek elő 
Árpád-kori kőfaragványok .

A szentély déli  falában  feltárt  ülőfülkéről 
csak a régészeti feltárások folyamán szerez-
tünk tudomást, valamikor, az évszázadok 
folyamán elfalazták. Szintén a XV. sz. első 
felében készült a déli, liliomos kapu, melynek  
mintaképe  a kassai Szt. Erzsébet székesegy-
ház, melynek falai az 1410–1420-as években 
már elég magasan állhatottak ahhoz, hogy 
mintaképül szolgálhassanak. A két telepü-
lés élénk gazdasági, kereskedelmi kapcsolata 
folytán ez érthető is. A templomot a Boldog-
ságos Szűz tiszteletére szentelték fel.

Az övpárkányokkal tagolt, kváderköves 
sarokkiképzésű torony emelésére a XV. sz. 

Szikszó
a Múltban A református templom

2017. a reformáció 500. évfordulója. Szerte Európában és ha-
zánkban számtalan rendezvényen emlékeznek erre a vallási 
mozgalomra, amely az élet minden területére hatással volt, át-
alakította Európa vallási térképét és megújította a hit világát.
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második felében került sor. Ennek építése is 
legalább három szakaszban folyt. ( A torony 
eredetileg magasabb volt. Az 1800-as évek 
elejére  annyira megrongálódott, hogy félő 
volt, hogy ledől. A toronyból visszabontot-
tak, belülről jó egy méter vastag fallal kibé-
lelték, a mai  toronysisak is a XIX. sz.-ban 
készült.)

A templom 1538-tól van a reformátusok 
birtokában. Ekkor tért át az új hitre Szik-
szó földesura, Perényi Péter és vele az egész 
város lakossága. ( A katolikusok 1780-ban 
építettek maguknak a templomot). A török 
terjeszkedése is ebben az időszakban éreztette 
hatását, mind gyakoribbá váltak a fenyegeté-
sek. A település időben felkészült egy várható 
támadásra. Az épületet az 1580-as években  
1,7 m széles kőfallal  vették körül, mely nem 
azonos a mai körítőfallal és egy 17-19 m 
széles, 5 m mély  vizesárokkal is övezték. A 
vizesárkot a Vadász patak és a talajvíz táp-
lálta, két híd is volt rajta. Az árkot  1844-ben 
közegészségügyi okok miatt tömték be.

A XVII. századtól pusztulások és javítga-
tások váltották egymást. A templom ebben 
az időszakban többször égett le az írásos do-
kumentumok szerint. Ezek következtében 
nemcsak a középkori berendezés semmisült 
meg, de 1688-ban egy hatalmas tűzvészben 
beomlott a szentély és a főhajó boltozata, 
még a harangok is megolvadtak  a torony-
ban! Az északi pillérsor elpusztult, ekkor 
falazták körbe, ezért olyan vaskosak ezek 
az oszlopok, a csúcsíveket pedig boltívesre 
cserélték,  a mennyezetet gerendás meny-
nyezetre építették át.

A XVIII. században, 1706-ban, Rabutin 
császári generális felgyújtatta a templomot, 
az újjáépítés húsz évig elhúzódott, tető nélkül 
meredeztek a puszta falak, a szentélyben fa 
nőtt. Siralmas látvány lehetett! Csak 1727-
ben került fedél alá, a teljes helyreállítás 
1738-ra fejeződött be, ekkor készült a to-
ronyóra is (Steiner János órásmester mun-
kája 1739). Ezek az órák 1944-ig mutatták 
az időt, majd 50 évig várták, míg egy szép, új 
órára cserélik a kiszolgált szerkezetet.

A templom utolsó nagy pusztulása az 
1852-s tűzvész volt, melyben a város is sú-
lyos károkat szenvedett, több száz ház égett 
le Olyan siralmas látványt nyújthatott, hogy 
szinte reménytelennek látszott, hogy valaha 
is újjá épül. Ekkor országos összefogással si-
került a város és a templom helyreállítása. 
A város ezt a csapást is kiheverte, de súlyos 
árat kellett fizetni érte, 1866-ban Szikszó vá-
rosa maga kérte nagyközséggé nyilvánítását, 
mivel nem bírta fizetni a városi adminiszt-
rációval járó terheket.

A helyreállítás során az épületet gipszróz-
sás, nádvakolt famennyezettel fedték le, egy 
miskolci asztalosmester elkészítette a ma is 
kiváló állapotban lévő padokat és a szószé-
ket, a  nyugati oldalon a három hajó teljes 
szélességében orgonakarzatot emeltek, az úr 
asztala köré  vas kerítést  1865-ben.A  belső 
berendezés ékessége  az Angster cég által 
1888-ban épített, aranyéremmel kitüntetett 
neogótikus orgona.

A XX. században jelentősebb felújítá-
sok nem történtek, csak állagmegóvás. Így 
aztán nem csoda, hogy több, mint 100 év 
elteltével rendkívül elhanyagolt állapotba 
került az épület.  A födém és tetőszerkezetet 
megtámadta a könnyező házigomba, a külső 
vakolat erősen málladozott, a mennyezet 

a folyamatos beázások miatt több helyen 
beszakadt. Végül 1993. húsvétja előtt élet-
veszélyre hivatkozva az Országos Műemléki 
Hivatal hatóságilag bezáratta.

Országos és nemzetközi gyűjtést szervez-
tek a helyreállításra. A restaurálás mintegy 
két évig tartott, 1995. október 29-én került 
sor a templom ünnepélyes átadására.

A restaurálás után a pusztulások ellené-
re az épület mind a mai napig megtartotta 
gótikus jellegét, sőt kifejezetten arra töre-
kedtek, hogy amennyire csak lehet, vissza-
állítsák az eredeti építészeti formákat.  Új 
kazettás famennyezetet kapott az épület, az 
új könnyűfém tetőszerkezettel gótikusabb 
tetőformát sikerült kialakítani, műemléki 
cseréppel fedték a tetőt. A padlót fényezett 
kőlapok borítják, alatta padlófűtést alakí-
tottak ki. Az orgona körül új acél tartószer-
kezetű fakarzat készült. Megújult a szószék 
feljáró is. A torony melletti kápolnákat is 
kinyitották, üvegfal illetve ajtók kötik össze 
a templomtérrel. A szentély felől a cinterem 
felé (kistemplom) új ajtót vágtak az eredeti 
állapotnak megfelelően.

Végigkövettük templomunk történetének 
–nyugodtan mondhatjuk, hogy  egy évezre-
dét. Maga a történelem, amit ezek a falak 
mesélnek! Mennyi könnyet és vért láttak 
az évszázadok alatt! Annyi pusztulás után 
mégis mindig megújult, mert a Szikszói nép 
Istenbe vetett hite mindig adott annyi erőt, 
hogy ne adják fel. Nem lehet véletlen, hogy a 
szószék tetejére horgonyt, a remény jelképét 
helyezték. Hitre és reményre a mai kor embe-
rének is szüksége van, nagyon nagy szüksége!

Vécseyné Fedor Zsuzsanna
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Felvidéki gyöngyök csiszolatlan 
gyémántok között

A Határtalanul! pályázatot május 22–26. között közösen va-
lósította meg a szikszói Szent Márton Katolikus Gimnázium és 
Általános Iskola és a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola. 
A hetedikes szikszóiak és a gömöri főváros tanulóinak első útja a 
935 m magasan lévő Murány várába vezetett. A lelkes, több mint 
negyvenfős diáktársaság vidáman, fáradtságot nem ismerve tette 
meg az felfelé az utat, közben ismerkedtek egymással, beszélgettek 
az iskolai élet és a szabadidő aktuális problémáiról is.

Másnap az alsósztregovai Madách-kastélyban jártak, ahol meg-
ismerkedtek Madách Imre munkásságával és híres művének, Az 
ember tragédiájának alaptörténetével. Többen beöltöztek a drámai 
költemény főszereplőinek, és fontosabb részleteit felolvasták társa-
iknak, így ízelítőt kaptak egy későbbi irodalmi élményből.

Ezután a véglesi várat vették birtokukba, meghallgatták a vár 
történetét, majd liliomot formáló csoportképet készítettek. Ellá-
togattak a felújított gácsi Forgách-kastélyba is, ahol hangulatos 
barokk zene és korabeli berendezések növelik az épület fényét. 
Az egykori kastélyt mára szállodává alakították. Szerdán a mesés 
szépségű Toporcon, a Görgey család egykor szebb napokat megélt 
központjában, a családi kriptában helyezték el az emlékezés koszo-
rúját. Lőcsén körbejárták a Szepesség egyik legszebb épen maradt 
terét, betekintettek a templomba is, felfedezték az üvegablakban 
Szent Márton életét ábrázoló képet. 

Csütörtökön Ajnácskő várát foglalták el, itt ők csiszolták az 
évszázados köveket, majd indultak a vadonba farkasok, muflonok 
nyomában. Piknikeztek, szalonnát sütöttek és összebarátkoztak a 
két iskola tanulói. Csank Matyi magával hozta híres karikás ostorát, 
amit a szikszói diákok közül egyedül Nagy Bálint tudott megszólal-
tatni. Útjuk során megálltak Rimajánosiban, hogy tisztelegjenek 
a Halotti beszéd bencései előtt. Este a szállást adó kollégiumban 
vidám játékos vetélkedő volt, melyre meghívták a tompás diákokat 
is. Egy – a véglesi várhoz kapcsolódó – történetet dolgoztak fel és 
adtak elő különböző stílusban. Másnap hazaindultak diákjaink, 
útba ejtették Betlért, az Andrássy család vadászkastélyát és Rozsnyó 
gyönyörű városát is.

Nagyszerűen sikerült a program, mely Szikszó város önkor-
mányzatának támogatásával valósult meg. Hiszünk abban, hogy a 
magyar-magyar diáktalálkozás hosszú távú barátságokat hoz lét-
re, kölcsönösen alakítják egymást és nem felejtik el határon túli 
testvéreiket.

Négy-öt magyar összehajol…
A Határtalanul! pályázat keretében ismét vendégei voltak a 
iskolánknak a szovátai Domokos Kázmér Iskola diákjai. A több, 
mint húsz éves együttműködés jól működik. Június 1–5. között 
jártak itt a sóvidéki diákok Erdélyből. Voltak Budapesten a Ma-
gyarság Házában, a Parlamentben, az egri várban, Lillafüreden. 
Együtt ünnepelték a Nemzeti Összetartozás Napját Szikszón. A 
város polgármestere köszöntötte és vendégül látta a résztvevőket.

Közös barátságok szövődtek, jó hangulatú estéken történt a ba-
rátságok kialakulása. A két iskola vezetése megegyezett a program 
folytatásában, így – a nyertes pályázat szerint – 2018-ban március 
15-ét ünnepeljük együtt Szikszón.

Köszönjük a támogatást a magyar államnak, valamint Szikszó 
város önkormányzatának.

Képszentelés
Május 30-án ünnepélyes keretek között került sor a gimnázi-
um épületének aulájában látható díszfal felszentelésére, mely iskolánk 
névadóját, Szent Mártont ábrázolja. A kompozíciót Fedor János és 
Hunyor Zsolt tanár urak készítették. A szertartást Juhász Ferenc atya, 
az egri Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke végezte. 

Ünnepélyes Te Deum Egerben
Iskolánkból 40 diák és 10 pedagógus vett részt Egerben 
június 13-án azon az ünnepi tanévzáró szentmisén, amit az Egri 
Főegyházmegye fenntartásában, illetve területén működő oktatási 
intézmények diákjainak és pedagógusainak mutatott be Ternyák 
Csaba egri érsek. A hagyományoknak megfelelően elismerő okle-
velet és könyvjutalmat vehetett át az egyházmegye főpásztorától 
százötven fiatal, közöttük iskolánk diákja, Sallai Vivien 7. A osztályos 
tanuló is. Érsek atya a kitüntetések átadása után ünnepélyesen 
lezárta a 2016/2017-es tanévet. – Gresné Szopkó Szilvia

Szent Márton Gyémántjai
Hagyományőrző napunkon, június 24-én szerveztük meg a 
Szent Márton Gyémántjai rendezvényt. Közel ötszázan, szülők és 
diákok örülhettünk együtt az évet értékelve, hogy milyen sok szép 
sikert értek el a diákok, tapsoltunk az énekkarnak, a diákok mű-
sorának és az Avas Néptáncegyüttes fergeteges táncának. A ren-
dezvény végén egyszerre több száz léggömb emelkedett a levegőbe, 
jelképezve közösségünk összetartozását és elengedve a tanévet. A 
rendezvény az EFOP 1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése 
pályázat támogatásával valósult meg. – Nyitrainé Jurácsik Antónia
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Németországi cserekapcsolat

Diákjaink Waldemsben
Május 7-én reggel 5 órakor kezdődött a hosszú utazás Németor-
szágba. Kisebb pihenők után este fél tízkor értünk az iskolához, ahol 
a fogadó családok nagy örömmel vártak minket. Másnap reggel az 
iskolában az első órában üdvözölt minket Waldems polgármestere, 
az iskola igazgatónője, Brigitte Hörning, a diákcsere egyik legfőbb 
támogatója, illetve a két szervező német tanárnő. A kellemes fo-
gadtatást követően eligazításban részesültünk, amit Anke Balschun 
tanárnő tartott. Ezután mindenki a maga vendéglátóját követve 
csatlakozott a német diákok tanóráihoz. Volt aki politika-, mások 
tesi- vagy éppen hittanórán vettek részt. Betekintést nyertünk, ho-
gyan működik náluk az oktatási rendszer, hogyan ötvözik a modern 
technikát a tanulással. Kedden Koblenzbe utaztunk, ahol először a 
Mosel illetve a Rajna folyó mentén tettünk egy rövid sétát. Libegő-
vel felmentünk egy erődítményhez, ahol idegenvezetést is kaptunk. 
Szerdán Frankfurt volt a célállomásunk. Városnézés után betértünk a 
Szent Bertalan katedrálisba, majd a Senckenberg Természettudomá-
nyi Múzeumban az élővilág millió évek alatti fejlődését tekintettük 
meg. Csütörtökön Wetzlar városába látogattunk. Először az egykori 
bányát látogattuk meg. A föld alatt 150 méterrel megszemlélhettük 
a kiállított gépeket. Be kellett fognunk a fülünket, nagyon hangosak 
voltak. Nem csoda, hogy az itt dolgozók közül sokan megsüketültek. 
Ezután megnéztünk egy csodaszép templomot, melynek építését a 
mai napig nem fejezték be. Innen csoportokban indultunk a játékos 
vetélkedőre, ami az egykor Wetzlar városában hónapokat töltő Goe-
the-ről szólt. Pénteken – ismét Frankfurtban – egy fürdőt  látogattuk 
meg. Kipróbáltuk az élménymedencéket és csúszdákat, kipihentük 
a hét „fáradalmait”. A nap végén búcsúestet rendeztek nekünk az 
iskolában, ahol vendéglátóinkkal grilleztünk és volt alkalmunk elbú-
csúzni egymástól. Szomorúak voltunk, amikor szombaton haza kellett 
utaznunk. Csodás volt ez a hét. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 
Útközben Regensburgban tettünk egy rövid sétát. – Árvai Csenge, 
Bakó Réka, Fiszter Edina, Kádas Dorottya, Szepesi Lilla

Nyugdíjas búcsúztató 
Monostory Györgyné, iskolánk pedagógusa, negyven éves 
munkaviszony után nyugdíjba vonul. Ebből az alkalomból köszön-
tötték őt ünnepélyes keretek között a tantestület tagjai és a diákok. 

Sokoldalú pedagógust ismerhettünk meg személyében, aki tanító-
ként lelkesen oktatta-nevelte tanítványait, munkaközösség-vezető-
ként segítette kollégáit. Szívesen gondolunk vissza azokra a farsangi 
bálokra, diákönkormányzati és gyermeknapi rendezvényekre, me-
lyek irányítása alatt szerveződtek.

Köszönjük az intézményünkben eltöltött több mint két évtizedes 
oktató-nevelő munkáját. Kívánunk jó egészségben eltöltött, örömteli 
nyugdíjas éveket! – Illés Edit

Újra 12 órás sport
Három éves szünet után június 8-án ismét megrendezte isko-
lánk testnevelés munkaközössége és diákönkormányzata a 12 órás 
sportrendezvényt. A cél a 12 órán át tartó folyamatos sportolás volt. 
A sportcsarnokban 10–22 óráig iskolánk 146 diákja és 20 peda-
gógusa mérette meg magát fociban, kosárlabdában, röplabdában, 
illetve asztaliteniszben és tollasban.

Két csapat küzdött egymással, a játék tisztaságáról és a gyerme-
kek felügyeletéről tanárok gondoskodtak. Kezdésként egy minden-
ki számára „kötelező” aerobic volt a bemelegítés. Majd óránkénti 
váltásokban játszottak a csapatok focit és kosárlabdát. Emellett 
folyamatosan lehetett röplabdázni, tollasozni vagy ping-pongozni.  
Az eredményt folyamatosan számoltuk. A sportesemény végül a 
piros csapat győzelmével zárult, az utolsó percben született meg a 
154–153-as végeredmény. A szervezéshez sok segítséget kaptunk a 
támogatóktól, akik pénzzel vagy termékekkel támogattak minket. 
Köszönjük a támogatást: Szikszó Városért Alapítvány, Szikszó Város 
Önkormányzata, Hell Energy, Szepsi Diáksport Egyesület, Flamand pék-
ség, Nánási Jácint, Suhajda Péter, Kertész Tamás, Gresné Szopkó Szilvia

Ballagás 2017

Az új iskola új szellemiségének megfelelően gimnázi-
umunkban idén május 6-án, az általános iskolai tagozaton pedig 
június 15-én búcsúztak tanulóink színvonalas műsor keretében. Az 
igazgatónő, a ballagók és a búcsúztatók beszédein kívül lelki veze-
tőnk, Szarvas István atya is szívhez szóló szavakkal bocsátotta útjára 
a végzős osztályokat. Mindkét ballagást a már hagyományosnak 
mondható léggömb-felbocsátás színesítette. További különlegesség, 
hogy immár a nyolcadik évfolyamon is készült tabló, amely, reméljük, 
méltó helyre talál a nyáron megszépülő iskolaépületben.

Gyermeknap
 Az alsó tagozatos és a szülői munkaközösség több éve 
gyermeknap alkalmából közös rendezvényt szervez iskolánkban.  
Június 8-án az alsósok a régi idők játékaival ismerkedhettek meg 
az iskola udvarán berendezett népi játszóházban. A közel húszféle, 
fából és vesszőből készült népi ügyességi játékokkal egy egész 
délutánon át önfeledten szórakoztak tanulóink. A rendezvény 
sikerét a képeken visszatükröződő boldog gyermekarcok bizonyít-
ják. – Illés Edit
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ÁPRILIS 11.

A Magyar Költészet 
Napja
(Városi Könyvtár – Inkubátorház)

Egyik legszebb ünnepe magyarságunk-
nak, a magyar szívnek, a magyar léleknek. 
Szikszó versekkel dalokkal köszöntötte az 
ünnepet. A Városi Könyvtárból versmondó 
vándor vitte a költészet hírét, Novák József 
előadóművész tolmácsolásában. Lehetőség 
volt hangoskönyvek, CD-k hallgatására a 
könyvtár tereiben. Az Inkubátorházban 
az apróságoknak a gyermekversek mellett 
bábszínházi előadással is tetézték az ünnep 
hangulatát

MÁJUS 1.

VI. Szikszói Majális
(Városi Uszoda udvara)

Évről évre egyre népszerűbbé váló 
rendezvény, ahol civil közösségek, baráti 
társaságok, intézmények dolgozói mérik 
össze főzőtudományukat. A jó hangulat 
fokozásáról színvonalas kísérőrendezvények 
gondoskodnak. Idei sztárvendégünk sokak 
kedvence, Péter Srámek volt.

MÁJUS 11–13.

Közösségek Hete

A Nemzeti Kulturális Minisztérium 
és az Országos Széchenyi Könyvtár felkér-
te a Bölcs Bagoly Városi Könyvtárat a Kö-
zösségek Hete országos rendezvénysorozat 
helyi megszervezésére. A rendezvény célja 
a helyi közösségek összehozása, a helyi érté-
kek megismertetése volt. Bemutatkozott a 
Városi Könyvtár, az Inkubátorház, a Városi 
Uszoda. Volt békebeli páros virslis reggeli, 
közösségépítő cím adományozása kiemel-
kedő polgárunknak, Zsiga László helytör-
ténésznek, a kertmúzeum alapítójának, de 
láthattunk búvárbemutatót és egy csodá-
latos előadást Derzsi György színművész 
előadásában. Felléptek helyi művészeink 
is, úgy, mint Kovács Gábor operaénekes és 
az Abigél Művészeti Iskola. A szikszói nyug-
díjas klub versekkel,és dalokkal köszöntötte 
a résztvevőket. A jól sikerült rendezvényt a 
minisztérium dicséretben részesítette.

MÁJUS 18.

A legkisebbekkel 
az olvasásért
(Városi Könyvtár)

A kis óvodások a meséken keresztül is-
merik meg a könyvtár és az olvasás adta 
élményvilágot. A program célja, hogy a 
gyerekek fantáziavilága ne sivárosodjon el 

a tv előtt, hanem a könyvek, az olvasás által 
induljon be a képzelet csodálatos képessége.

MÁJUS 21.

Nyugdíjas Dalkörök 
B.-A.-Z. megyei 
Találkozója
Nagy népszerűségnek örvendő, im-
már hagyománynak számító dalos találko-
zó a környék nyugdíjasainak részvételével. 
Helyi nyugdíjasaink kitűnően szerepeltek.

MÁJUS 31.

Kihívás Napja

15 perc az egészségért. Ez egy olyan 
országos program, amelyre a Szikszói Városi 
Intézményműködtető Központ és Könyvtár 
szervezői nagy figyelmet fordítanak. Évről 
évre megmozgatják a város apraját-nagyját.

JÚNIUS 7.

Pedagógusok ünnepe

Önkormányzatunk minden évben 
megünnepli pedagógusait, megköszönve 
egész éves munkájukat, melyhez az Inku-
bátorház csodálatos körülményeket és prog-
ramokat biztosít.

A Szikszói Városi Intézményműködtető 
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JÚNIUS 11–12.

Ünnepi Könyvhét
(Városi Könyvtár)

88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermek-
könyv-napok keretében a Városi Könyvtár is 
bemutatta legújabb könyveit, melyet kortárs 
magyar írók munkáiból válogatott össze. A 
szikszói városi könyvtár az idén a Gyermek-
könyv Ünnepét helyezte előtérbe, hiszen a 
legfontosabb feladat, hogy jó alapokat épít-
sünk az olvasásnak, a könyvek szeretetének. 
A könyv az emberiség legnagyobb értéke, a 
kicsik már most megismerhetik, hogy mit is 
jelent ez. A mesék elvarázsolják őket, együtt 
éreznek a mesehősökkel, nagy kalandokon 
mennek keresztül, beleélik magukat a tör-
ténetekbe. Sok-sok érzelmet, tanulást és 
tapasztalatot szereznek egy-egy könyv el-
olvasása, megismerése után. Bartos Erika 
írónő Bogyó és Babócája nagy kedvence a 
kicsiknek. Az egyik történetet feldolgozták, 
mégpedig a Gombócokat, ahol a gyerekek 
a mese aktív részeseivé váltak

JÚNIUS 24.

Éjszakai fürdőzés
(Városi Uszoda)

Varázslatos esti randevú a környék 
egyik legjobb uszodájában. Testet lelket 
kényeztető szolgáltatások , úgymint, szauna 

szeánsz, „dzsakuzzi”, merülő dézsa, kristály-
tiszta víz, finom koktélok, kellemes fények 
és jó zene.

JÚNIUS 17.

Gyermeknap és 
plázsnyitó

A gyermekek ünnepére minden évben 
nagy meglepetésekkel készül a Szikszói 
Városi Intézményműködtető Központ és 
Könyvtár. Arcfestés, kézműves foglalkozá-
sok, vidám park, a Városi Könyvtár gyönyö-
rű és izgalmas könyvei és ügyességi játékai 
sok-sok nyereménnyel, buborék foci, édessé-
gek és szuper jó gyermek műsorok várták az 
idelátogató gyerekeket. A gyermek progra-
mokat a plázsnyitó követte, ahol fergeteges 
bulival indult a nyár. Az idei év sztárvendége 
Pál Dénes volt, aki ugyancsak megalapozta 
a jó hangulatot.

JÚLIUS 15.

Zalatnay Sarolta 
és a Reflex
Fergeteges retro party éjfélig a plázson. 
A nagy nevek nagy bulit sejtetnek. Otthon 
maradni ezen az estén nem szabad. Minden-
kit szeretettel várnak a szervezők.

JÚLIUS 3–28.

Spongyabob tábor

Heti turnusokban több éve változatlan 
népszerűséggel biztosítja a Szikszói Városi 
Intézményműködtető Központ és Könyvtár 
a város és a környező települések gyermekei 

számára a feledhetetlen táborozás minden 
élményét. Úszás, lovaglás, tábortűz, kézmű-
ves foglalkozások és sok-sok izgalom, neve-
tés. A jó hangulatról a két mókás mesehős 
Spongyabob és barátja gondoskodik.

AUGUSZTUS 20.

Államalapításunk 
ünnepe
Nagy szeretettel hívjuk magyarságunk 
nagy ünnepi rendezvényére a város és kör-
nyékének minden lakóját. Ökomenikus 
Istentisztelet, kenyérszentelés, színvonalas 
programok várják Önöket. Sztárvendég a 
népszerű énekesnő, Csézi lesz. Az ünnepi 
programot csodálatos tűzijáték zárja.

Központ és Könyvtár rendezvényei
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Diákok 
nyári munkán 
Július 10-étől hatvan diákot fog-
lalkoztat nyári munkán Szikszó ön-
kormányzata. A program a Szikszói 
járás munkaügyi központjával történt 
együttműködés keretében jöhetett 
létre. Szikszó alpolgármestere Takács 
Lászlóné - aki évek óta vezeti a diákok 
nyári munkáját az önkormányzatnál 
-arról beszélt: a város számára fontos 
a gyerekek ilyen jellegű támogatása is.

A nyári munkán a 16–24 év közötti, szik-
szói lakhelyű, nappali tagozatos diákok ve-
hetnek részt. Napi hat óra munkájukért bért 
kapnak, ami segítséget jelent a családoknak 
a szeptemberi iskolakezdéshez. Az önkor-
mányzat évek óta olyan feladatokat állít ösz-
sze számukra, amely során megismerhetik a 
város életét, munkájukkal hozzájárulhatnak 
Szikszó közösségi életének fejlődéshez.

Az idei esztendő az, amikor ilyen nagy 
létszámú csoportot foglalkoztathatunk a 
nyáron két turnusban – mondja Takács 
Lászlóné. A feladatokat a fentebb említett 
szempontokon túl úgy válogattuk össze, 
hogy alkalmazkodjon az életkorukhoz és 
sikerélményük is legyen benne.

A diákok kétharmada középiskolás, ők az 
idősek szociális gondozásában, az óvodások 
segítésében és könyvtári munkán vehetnek 
részt.  A szikszói szociális gondozóhálózat 
vezetői és gondozónői vállalták azt, hogy 
az ő irányításukkal látogatják meg az idős 
embereket, akiket kerti és házi munkával, 
bevásárlással segítenek, de a feladatuk része 
beszélgetés is. A Szikszói Városi Óvodában 
tevékenykedők a kicsik udvari játékaiban, 
étkeztetésben, öltöztetésben segédkeznek. 
A könyvtárban dolgozók leltároznak és ka-
talogizálnak.

A legnagyobb létszámú 18 év feletti fel-
nőtt korú csapat egy különleges munkán 
vehet rész. Ebösszeírást végeznek a város-
ban. Ennek a feladatnak az elvégzésére azért 
volt szükség, mert az utóbbi időben megnőtt 
a kóbor kutyák száma Szikszón. A diákok 
végigjárják a háztartásokat, ellenőrzik az 
oltási könyveket és azt rendelkeznek-e az 
állatok az előirt chippel. Arra is figyelnek, 
hogy az adott háztartás rendelkezik-e az ál-
latvédelmi törvény által harmonizáló tartási 
feltételekkel.

2017 január–június

Bűncselekmények Szikszón
Felfegyverkezve elkövetett rablás 
bűntette miatt indult eljárás egy helyi la-
kos ellen, aki szikszói családi házukban 
2017 januárjában édesanyját – miközben 
nyakához egy kést szorított – megöléssel 
fenyegette meg abból a célból, hogy pénzt 
szerezzen tőle. A cselekményt látva a ne-
velőapa pénzt adott a fiának, aki távozott 
a közös lakásból. Az elkövető rövid időn 
belül elfogásra került. A fenti cselekmény 
miatt indult eljárás vádemelési javaslattal 
került befejezésre. 
2017. februárjában a város Bolt utcá-
jában található Nemzeti Dohányboltban 
egy helyi lakos a vásárlását követően a 
dohányzóasztalon felejtette pénztárcá-
ját, melyben készpénzen kívül személyes 
iratait is tárolta. A boltban más személy 
is tartózkodott, aki, miután látta, hogy a 
sértett elment a boltból, az ott hagyott 
pénztárcát a táskájába csúsztatta. Az el-
követő ellen lopás vétségének elkövetése 
miatt indult eljárás. 
Kábítószer birtoklásának vétsége 
ellen indult eljárás helyi lakosok ellen, 
akik Szikszó városban több esetben, heti 
és havi rendszerességgel baráti összejöve-
teleken kábítószernek minősülő anyagot 
(speedport és marihuánát) szereztek meg 
és fogyasztottak el. Az eljárás – egyéb 

nyomozati cselekmények foganatosítása 
céljából – folyamatban van.
Szabálysértési értékre dolog elle-
ni erőszakkal elkövetett lopás vét-
sége miatt indult eljárás ismeretlen tettes 
ellen, aki 2017 júniusában a II. Rákóczi 
Ferenc utcában található óvoda mellé-
képületébe ablakbefeszítés módszerével 
behatolt, és onnan fűkaszát, falfestéket, 
kéziszerszámokat tulajdonított el. Az el-
járás folyamatban van.
Csoportosan, felfegyverkezve el-
követett garázdaság bűntette miatt indult 
eljárás azon személyek ellen, akik 2017 
júniusában a déli órákban Szikszó, Toldi 
Miklós úton több, ütést hatását és erejét 
növelő eszközzel (baseball ütő, vasvilla) 
megjelentek, ahol tettleg bántalmaztak egy 
helyi lakost, valamint az elkövetők a náluk 
lévő eszközökkel egy személygépjárműben 
is kárt okoztak. Az eljárás jelenleg tart.
2017 júniusában egy szikszói lakossal 
szemben foganatosított rendőri intézkedés 
során az intézkedő rendőr kollégákat az 
intézkedés alá vont személy élettársa be-
csületük csorbítására alkalmas szavakkal 
illette, valamint egyiküket arcon köpte. A 
becsületsértés vétsége miatt indult eljárás 
vádemelési javaslattal került megküldésre 
a helyi ügyészség felé.

500 éves a reformáció
A jeles évfordulóról a szikszói református egyházközség is megemlékezik. Június 10-
én ifjúsági találkozó volt, ahol fellépett a szikszói Hajnalcsillag énekkar, és a szendrői 
református általános iskola énekkara. A fellépéseket követően akadályversenyen vettek 
részt a gyerekek. Június 25-én dr. Dienes Dénes professzor, a sárospataki levéltár igazgatója 
látogatott el hozzánk, és előadást tartott a reformáció szikszói történéseiről. Az előadás 
után Füzesséri József polgármester ebédre várta a vendégeket az inkubátorházba. Este Mé-
száros János Elek énekes koncertjét láthatták az érdeklődők. Június 26–30-ig a református 
templom és udvara adott otthont a napközis tábornak, ahol mintegy harminc gyermek 
vett részt a változatos programokon. 
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Tinédzser hosszútávfutó
Kohári Szabolcs, a szikszói Szent Márton Gimnázium 11-es 
tanulója, három éve foglalkozik hosszútávfutással, versenyszerűen 
viszont még csak egy éve.

Ez alatt az egy év alatt már sok versenyen részt vett: amire 
a legbüszkébb, az a „Bükki Hegyi Maraton”, ahol a nemzetközi 
mezőnyben az előkelő 5. helyet szerezte meg. Több alkalommal 
végigfutotta már az „igazi”, 42 km-es maraton távot, de mint mond-
ja, ezt nem mindenütt engedik meg, mivel még kiskorú, s ilyenkor 
szülői engedély is kell hozzá.

Legközelebb a Koronthosz.hu ultramaraton versenyen fog részt 
venni, ami augusztus 12-én lesz Szekszárd és Baja között, s ami 
egy 81 km-es táv.

Tervei (álmai) között szerepel, hogy egyszer teljesítse az Athén 
– Spárta közötti 246 km-es távolságot is.

Testépítő bajnok
Juhos Adrián 26 éves, szikszói fiatalember. A testépítéssel 14 
éves korában kezdett foglalkozni, de egy sportsérülés kapcsán az 
orvosok 17 éves korában eltiltották a versenyszerű sportolástól.

Ez pár évig így is volt, de aztán apránként elkezdte az edzé-
seket, és 2015-ben 6. helyezett lett az országos versenyen, majd egy 
év múlva már a 4. helyen végzett. Ezek az ún. „naturál” versenyek, 
ahol semmilyen dopping-, vagy serkentőszert nem lehet használni. 
Ebben az évben a magyar bajnokságot is ebben a kategóriában nyer-
te meg, s  lehetőséget kapott a világbajnokságon való részvételre, 
ami a közelmúltban az olaszországi Rimini városában volt, s ahol 
az előkelő 6. helyet szerezte meg.  Gratulálunk!
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Nyár

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy Szabolcs a hétvégén 
két maraton versenyen is részt vett. Szombaton a JABIL 1/3 
maraton versenyen, ahol az ország legjobb versenyzői indultak, 
közte a riói olimpia maratoni futója is, és a 152 versenyzőből 14. 
lett. Másnap az Ultra Tisza tó versenyen, ahol 21 km-t kellett 
megtenni, a 2. helyen végzett.
Gratulálunk, Szabolcs!


