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Móra Ferenc: A cinege cipője

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, 
nagy bánata van a cinegemadárnak.

Szeretne elmenni, ő is útra kelni. 
De cipőt az árva sehol se tud venni.

Kapkod fűhöz-fához, szalad a vargához, 
fűzfahegyen lakó Varjú Varga Pálhoz.

Azt mondja a varga, nem ér ő most arra, 
mert ő most a csizmát nagyuraknak varrja.

Darunak, gólyának, a bölömbikának, 
kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának!

Daru is, gólya is, a bölömbika is, 
útra kelt azóta a búbos banka is.

Csak a cingének szomorú az ének: 
nincsen cipőcskéje máig se szegénynek.

Keresi-kutatja, repül gallyrul gallyra: 
„Kis cipőt, kis cipőt!” – egyre csak azt hajtja

9. OLDAL

Kohári
Szabolcs

a hosszútávfutó
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„Istenünk iránti hálával és szeretettel”

Görögkatolikus
templomszentelés
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Egy éves voltam, mikor lerakták az új 
templom alapkövét, és öt évig nem sok 
minden történt. A hívek egy része pesszi-
mistán, míg a másik része bizakodva várta, 
mit hoz a jövő. Szüleim egyértelműen a bi-
zakodók táborát erősítették, és próbálták a 
tőlük telhető legtöbb támogatást nyújtani, 
csakúgy, mint a többi hívő. Én, mikor már 
idősebb lettem, és magamtól is fel tudtam 
fogni a dolgokat, bevallom, hogy a két álla-
pot között ingadoztam. Valamikor unottan 
mentem a családommal Szent Liturgiára, és 
úgy éreztem, életem végéig a magtárból át-
alakított apró templomba fogok járni, nem 
hittem ebben az egész templomépítős do-
logban. Azonban volt, mikor mosolyogva, 
teli torokból énekeltem az imádságokat, 
és teljes szívemből hittem, hogy megva-
lósulhat ez az egész, de szerintem ezzel 
nem voltam egyedül, sokan ugyanezt a 
kettősséget érezhették az építkezéssel 
kapcsolatban.

Aztán amikor már hat éves lettem, 
vagyis 2009-ben új papot kaptunk, aki 
rengeteg nagyszerű ötlettel állt elő. Példá-
ul az egyik Szent Liturgia alkalmával egy 
új imádságot hozott be nekünk. Egy Szűz 
Máriához szóló templomépítési imát, amit 
minden szertartás végén közösen mondtuk 
el. Mikor első alkalommal hallottam, na-
gyon hosszúnak tűnt, és alig bírtam követni 
a sorait, de ma, már ha álmomból felkelte-
nek is tudom, annyira beleivódott a min-
dennapjaimba.

Szerintem ez az ima volt az a pont, ami-
kor mindenki rendületlenül kezdett el hinni 
abban, hogy még a mi életünkben felépül a 
templom. Az imádság annyira szépen szó-
lította meg és kérte a Szűzanyát, segítsen 
rajtunk, hogy tudtuk, nem kapunk vissza-
utasítást a részéről.

„Istenszülő Szűz Mária, te vagy az élet 
forrása […] Üdvözlégy, aki minden templom 
mintája vagy…”

Persze közel sem ment minden zökkenő-
mentesen, az építkezés alatt több probléma 
támadt, de mindegyiket, még ha nehézke-
sen is, de sikeresen megoldottuk vagy ki-
kerültük. Például az egyik kérdéses dolog 
az ablakok kifizetése volt. Hogy hogyan 
oldottunk meg? A papunk az egyik temp-
lombúcsú alkalmával kijelentette, hogy az 
ablakokat örökbe lehet fogadni, ami tényleg 
nagyszerű ötlet volt, tekintve, hogy mind 
a 74 ablaknak lett gazdája.

De nem csak pénzzel segítettük a temp-
lom mihamarabbi elkészültét. A szentelést 
megelőző héten mindennap jártunk ta-
karítani a templomot és templomkertet, 
a szentelést követő közös étkezésre pedig 
szendvicseket készítettünk, süteményt és 
fasírtot sütöttünk. Én személy szerint na-
gyon meglepődtem a rengeteg süti láttán, 
nem számítottam ekkora mennyiségre, és 
azt hittem, hogy nagy része meg fog ma-
radni, de tévedtem. A közös étkezésen, 
amit a sportcsarnokban tartottunk a szen-
telés után, közel 800-an vettek részt, és 
büszkeséggel töltött el, hogy kis közösség 
lévén ilyen sok embert képesek voltunk 
ellátni étellel és hellyel, köztük az érsek 

metropolitát, a püspököt, és az apostoli 
kormányzót is.

Azonban a mihamarabbi készenlét nem 
csak a mi részünkről járt rengeteg áldozat-
tal. A munkások idejüket és energiájukat 
nem sajnálva áldozták be estéiket, hogy a je-
les alkalomra készen álljon a templom. Sok 
minden az utolsó pillanatokban lett kész, 
és így visszagondolva elég szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, hogy végül minden 
gond nélkül sikerült a kijelölt időpontban, 
vagyis 2017. szeptember kilencedikén meg-
tartottuk a Szikszói Görögkatolikus Parókia 
templomszentelését.

A templomkertben elhelyezett székek egy-
től egyig megteltek, és a templomban is alig 
maradt hely. Én a karzaton foglaltam helyet, 
így sajnos nem sokat láttam, de ettől függet-
lenül teljes mértékben részt tudtam venni a 
szentelésen. A szertartás hosszú volt, mégis 
sokan kivárták a végét, és kisebb tömegként 
indultunk meg a sportcsarnok felé. A renge-
teg ember láttán bevallom könnyek gyűltek a 
szemembe. Nem tudtam elhinni, hogy ilyen 
szerencsések vagyunk. Hogy ennyi embernek 
tátva maradt a szája, ahogy nagy csodálkozva 
belépett a templomunkba. Semmi kétség, a 
templomunk minden várakozást felülmúlt. 
De ezen nem kéne csodálkoznom, hiszen mi, 
görögkatolikusok tizenhárom éven át fárad-

hatatlanul hittünk és bíztunk a Szűzanya 
és Isten segítségében. Tizenhárom éven 
át könyörögtünk Nekik, hogy „…szent 
templomodat felépíthessük, s abban éle-
tünk végéig Veled együtt a mi Urunknak, 
Jézus Krisztusnak szolgáljunk…”

Tizenhárom év rengeteg idő. Én, 
és azt hiszem a szikszói görögkatolikus 

egyház összes tagja mégis azt mondjuk, 
megérte. Megérte hinni, reménykedni, és 

legfőképpen bízni az Istenszülő és Isten se-
gítségében. Mert igenis, ők senkit sem uta-
sítanak el, ha az illető szívből szól hozzá. És 
mi szikszóiak teljes szívből, őszintén akartuk 
ezt a templomot.

De, hogy mégis mi töltött el a legnagyobb 
boldogsággal? Az, hogy másnap a reggeli 
Szent Liturgián újra megtelt a templom, és 
együtt adtunk hálát a Jóistennek, hogy oly’ 
sok türelmetlen, kétségbeesett vagy épp re-
ménnyel teli pillanat után, végre lehetővé 
tette számunkra a lehetetlent.

Köszönjük mindenki imádságát és támo-
gatását!

 „… mert téged dicsőítünk kezdetnélküli 
Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lel-
keddel együtt, most és mindenkor és örökkön 
örökké. Amen.”

Prekop Dorottya

„Kérjetek és adatik néktek”

Tizenhárom év gyümölcse
Születésem után, vagyis 2003 környékén költöztünk Szikszóra. 
Nyilván nem tudok visszaemlékezni arra az időre, mégis tudom, 
hogy azokban a hónapokban kezdődött el a szikszói görögkato-
likus egyház egyik legmeghatározóbb és egyben legnehezebb 
korszaka: a templomépítés.
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Benkő György (1921–2012) 
református esperes,

Szikszó Város Díszpolgára

A Szabolcs megyei Bujon született. 
Kántortanító édesapját áthelyezték először 
Olaszliszkára, majd Diósgyőrbe. Középisko-
lai tanulmányait Sárospatakon kezdte, majd 
a miskolci Lévay Gimnáziumban folytatta 
és érettségizett. Aztán egy év soproni kitérő 
után következett a kolozsvári teológia há-
rom évig, ami meghatározó szerepet játszott 
az életében. Kolozsvárról 1944-ben kellett 
hazatérnie édesapja temetésére, aki Miskolc 
bombázásakor vesztette életét. Visszamenni 
már nem tudott a háború okozta nemzet-
közi politikai változások miatt. Teológiai 
tanulmányait, a közösségért is dolgozva se-
niorként, Sárospatakon fejezte be.

Feleségével 1948-ban Sárospatakon is-
merkedtek meg, ahol Ildikó néni akkor taní-
tóképzős növendék volt. Egy nevezetes ese-
ményen találkoztak, az 1848-as forradalom 
100. évfordulójára rendezett ünnepségen. 
Egy év múlva házasodtak össze, három gyer-
meket neveltek fel és 62 évig éltek együtt 
boldog házasságban.

1948-tól Miskolc-Martintelepen volt se-
gédlelkész, majd Novajidrányban tevékeny-
kedett 1951-től 1962- ig. 1956 után már az 
Abaúji egyházmegye esperese volt. 

1962-ben került Szikszóra és szolgált 
1991-ig, nyugdíjba vonulásáig. Életében a 
legfontosabb a bibliai alapú igehirdetés volt. 
Munkáját és minden egyéb tevékenységét is 
ennek rendelte alá. Hivatali megnyilatko-
zások, házasságkötés, keresztelő és temetési 
szolgálat során. A megyei Hazafias Nép-
frontban végzett társadalmi munkájában is.

A nyíltan ateista rendszerben a lelké-
szi hivatás gyakorlásához sokat segített jó 
diplomáciai érzéke. Erős hittel megtalálta 
az egyensúlyt állam és egyház között, noha 
mindkét oldalról érték támadások. Különö-
sen nehéz volt Ildikó néninek, akinek lelkész 
feleségként, pedagógusként és édesanyaként 
is helyt kellett állnia. Ildikó néni 1963-tól 
1984-ig tanított a Móricz Zsigmond általános 
iskolában, a gyermek- és ifjúságvédelem is az 
ő feladata volt. A családot és gyerekeiket úgy 
védték, hogy munkájukról nem beszéltek.

Gyuri bácsiék többször voltak külföldön 
is. Locarnoban az egyházak világtanácsa 
üdülőjében háromszor nyaraltak, nemzetkö-
zi társaságban. Nyelvtudásuk lehetővé tette 
a világ különböző helyeiről érkezett embe-
rek jobb megismerését. Itt is születtek évekig 
tartó baráti kapcsolatok. A tengerentúlon a 
magyar református egyházat képviselve az 
azt támogató kinn élő magyarokkal, ame-
rikaiakkal találkoztak. Ők megszervezték, 
hogy Gyuri bácsi az ottani istentiszteleten 
angolul prédikáljon.

Amikor nyugdíjas lett a Magyar Kékke-
reszt Egyesület és Református Iszákosmentő 
Misszióban vállalt aktív szerepet közel 10 
évig. Az itt alkalmazott módszer alapja a 
Biblia volt. Az érintett családokat bevonva 
beszélgetésekkel, az ima erejével sok ember 
megtért és megszabadult az alkohol, a drog, 

Szikszó
a Múltban Gyuri bácsi sokszínű élete

A reformáció 500. évfordulója kapcsán ezúton emlékezünk 
Benkő Györgyre (1921–2012), a mindenki által tisztelt és 
szeretett lelkipásztorunkra, a város díszpolgárára, a sokak által 
csak Gyuri bácsinak hívott esperes úrra.

B
en

kő
 G

yö
rg

y 
(1

92
1–

20
12

)



Múltidéző | 5
IV. évfolyam 3. szám | 2017. | október

a depresszió, vagy egyéb káros szenvedély 
rabságából. Életre szóló jó kapcsolatok és 
ragaszkodás alakult ki az itt megismert em-
berekkel. Ezekre az alkalmakra elkísérte fe-
lesége és időnként az unokák is. A munka 

részeként rendszeresen tartott bibliaórákat 
a gyógyult embereknek. Szikszó város aktív 
közszerepelője volt. Az ünnepi rendezvénye-
ken rendszeresen hallhattuk szívmelengető 
szavait. Elismerésként megkapta a Szikszó 

Város Díszpolgára címet. 90. születésnap-
ján pedig személyesen köszöntötte városunk 
polgármestere.

Vécseyné Fedor Zsuzsanna
Forrás: családi beszélgetés

A régiséggyűjtő
Szilák Gábor születése óta 
(1962) Szikszón él. Elmondása 
szerint már gyermekkorában 
szerette és gyűjtötte a 
régiségeket.

Első „lelete”, melyre 
1975-ben tett szert, egy 
1611-es, Körmöcbányán vert 
aranypénz volt, amit az ud-
varukban talált, s amit mint 
lelkes tanuló, kölcsönadott az 
iskola régiséggyűjteményébe. 

Aztán sorra előkerülnek a régiségek. Egy 
1905-ös pecsétnyomó, melynek felirata sze-
rint „Abaúj Torna Vármegye Szikszó Nagy-

község Jegyzője” szerepel.  Gábor első-
sorban a szikszói érdekeltségű 

dolgokat gyűjti.  Így aztán 
van itt száz éves könyv, 

melyben Abaúj-Tor-
na vármegye megha-
tározó személyiségei 
vannak, sok-sok 
szikszói képeslap, 
melyek közül az a 

színes képeslap fogott 
meg a legjobban, ami a 

szikszói vasútállo-
mást ábrázolja a 
két világháború 
között. (az embert 
roppant szomorú-
ság fogja el, ha rá-
gondol a mai állo-
más állapotára…)

De megakad itt 
sokféle régi pénz, 
és egy százéves 
gramofon tűtartó 
is… 

A legértékesebb, s egyben Gábor büszke-
sége az a színes rézmetszet, mely az 1600-as 
években készült a hollandiai Antwerpen-
ben, s amely a felírat szerint SIXO és KALO 
várát ábrázolja, ami nem más, mint Szikszó 
és Nagykálló.  Elmondása szerint ezt a vate-
rán vásárolta, nem kis összegért…

Gábor megkért, hogy írjam le, ha vala-
kinek van valamilyen régisége, az vegye fel 
vele a kapcsolatot. A Szent Anna utcában 
megtalálja.

(mi)
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Táborozás Egerben
A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 27 felső 
tagozatos diákja és 3 pedagógusa 4 napot töltött Egerben 2017. 
augusztus 21–24. között. Szállásunk az Érseki Szent József Kollégiumban 
volt, ahol külön tanteremben minden nap tartottunk kiscsoportos 
foglalkozásokat diákjainknak önismereti és csapatépítő témában.

Igyekeztünk változatos, életkori sa-
játosságaiknak megfelelő programokkal 
lekötni a táborozók idejét. Érkezésünk 
napján ellátogattunk az Eszterházy Ká-

roly Egyetem Varázstornyába, ahol meg-
tekintettük a Csillagászati Múzeumot, a 
Camera Obscurat, a Varázsteremben ki-
próbáltuk a kiállított kísérleti eszközöket 

és a Panoráma teraszról megcsodáltuk 
Eger látképét.

Betekintést kaphattunk a Szent István 
Rádió és Televízió működésébe, majd az 
Érseki Látogatóközpont kiállítását tekin-
tettük meg. Dottó városnéző kisvonattal 
elutaztunk a Szépasszonyvölgybe és megis-
merkedtünk a város nevezetességeivel.

Kipróbáltuk a városi strand csúszdáit és 
medencéit és esténként az Érsekkertben 
sportoltunk vagy a Dobó téren sétáltunk.

Bélapátfalván megcsodáltuk a 13. szá-
zadban épült cisztercita apátsági templomot 
és elsétáltunk a Lak-völgyi tóhoz, ami egy 
igazi szabadidőparadicsom Bélapátfalván. 
A fiúk természetes anyagok felhasználásá-
val keresztet készítettek és a lányok virágot 
gyűjtöttek, melyek fontos díszítőelemei vol-
tak a tábori misének, amin részt vettünk a 
Lak-völgyi forrás partján. Az ebéd elfogyasz-
tása után a fiúk fociztak, a lányok társasjá-
tékoztak a réten.

Hazaindulásunk napján az Egri vár ki-
állításait tekintettük meg és múzeumpe-
dagógiai foglalkozáson vettünk részt a vár 
udvarán.

Sok új ismerettel gazdagodva és élmé-
nyekkel feltöltődve utaztunk haza. 

Gresné Szopkó Szilvia

A diákcserén túl
Iskolánk – a Szent Márton Kato-
likus Gimnázium és Általános Is-
kola – két diákja, osztályom tanulói 
amellett, hogy évek óta a waldemsi 
diákcsere aktív résztvevői, idén júli-
usban egy hónapon át egy-egy német 
óvodában kaptak lehetőséget diák-
munkára.

Bakó Réka és Fiszter Edina május-
ban szerezték meg a középfokú komp-
lex nyelvvizsgát németből, a nyáron 
pedig anyanyelvi környezetben is 
gyakorolhatták a nyelvet.

A lányok nyelvtudásával, szorgal-
mával, kapcsolatteremtő készségével 
oly mértékben meg voltak a Hessen 
tartománybeli Eschben és Reichen-
bachban elégedve, hogy kivételes 
lehetőséget kaptak: jövőre is vissza-
várják őket mindkét óvodába a diák-
lányok nagy örömére.

Szakácsné Boza Ildikó
német tanár, a 10.A osztály 

osztályfőnöke
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Azt talán már minden szikszói tudja, hogy 2016 nyarán két isko-
la alakult a városban. A Szent Márton Katolikus Gimnázium és 
Általános Iskola mellett, az állami iskola jogutódjaként tovább 
működött a Szepsi Csombor Márton Általános Iskola is, amely 
az idén szeptembertől már Szikszói Móricz Zsigmond Általános 
Iskola néven működik tovább.  Az intézmény vezetője, Tóth Ani-
kó, most látta elérkezettnek az időt, hogy bemutatkozzon, illetve 
terveiről, célkitűzéseiről beszéljen.

•  Mondjon valamit eddigi pályafutásáról!
T.A.: A középiskolát követően a Miskolci 
Egyetem kötelékeiben folytattam tovább 
tanulmányaimat. 2009-ben magyar nyelv 
és irodalom szakos tanári diplomát szerez-
tem, majd 2015-ben a korábban említett 
intézményben okleveles filozófiatanári 
mester képesítésre tettem szert, valamint 
2016-ban szereztem meg közoktatási ve-
zető és pedagógus szakvizsga oklevelemet. 
Mindig is nagyon fontos szerepet töltött be 
életemben a tanulás, az Országos Széche-
nyi Könyvtári Intézet szakmai bizottsága 
előtt 2014-ben segédkönyvtárosi képesítést 
szereztem. Emellett angol és német nyelvek-
ből rendelkezem nyelvvizsgával, valamint 
ECDL vizsgám is van.

2012-től dolgoztam a Szepsi Csombor 
Márton Gimnázium Szakképző Iskola és 
Általános Iskolában. Szerencsésnek érzem 
magam, hogy ebben az intézményben kü-
lönböző összetételű osztályokkal találkoz-
hattam minkét szakterületemen.
•  Hány tanuló van az intézményben?
T.A.: Tanulóink száma folyamatosan vál-
tozik. A szikszói diákok mellett Homrog-
dról, Selyebről, Abaújszolnokról és Felső-
vadászról is érkeznek gyerekek az iskolába. 
Az alsó tagozaton 1–2. és 3–4. összevont 

osztályokkal dolgozunk, a felső tagozaton 
azonban minden osztály önálló, valamint 
van egy olyan speciális osztályunk, ahol a 
sajátos nevelési igényű diákok igényeinek 
megfelelően tevékenykedünk. Sok a hátrá-
nyos, illetve halmozottan hátrányos hely-
zetű gyerek, akik nehéz sorsú családokból 
érkeznek hozzánk. Szakmaszeretetem és a 
kihívások keresése sarkallt arra, hogy ebben 
az iskolában lássam el vezetői feladataimat. 
•  Milyen célkitűzései vannak a jövőre nézve?
T.A.: Az első és egyik legfontosabb, hogy a 
város oktatási múltjának figyelembevételé-
vel sikeresen zárult az a kezdeményezésem, 
hogy ma már Szikszói Móricz Zsigmond 

Általános Iskola lehetünk. Emellett szeret-
ném bebizonyítani, hogy diákjaink képesek 
a fejlődésre, tudunk velük dolgozni valamint 
kezelhetőek, ehhez nagyon sok segítséget 
kapunk a Szikszói Kistérségi Szociális Szol-
gáltató Központ munkatársaitól. Egyházi és 
állami ünnepeinket méltó keretek között 
tartjuk meg, hiszen a tantestület tagjai és a 
gyerekek ebben egyaránt partnerként mű-
ködnek közre. Terveim között szerepel egy 
szobor a névadónkról, valamint a 2017/18-
as tanévben várhatóan megújul az iskola 
udvara, és játszótere egyaránt.

Rövid időn belül megérkeznek hozzánk – 
közel 2 millió forint értékben – új oktatást 
segítő IKT eszközeink is, amelyeket magán-
úton történő megkereséssel szereztem be a 
Szerencsejáték Zrt. anyagi támogatásával. 
Ezúton köszönöm édesapám, Gajdos Imre 
újságíró segítségét, aki segít elképzeléseim 
és kezdeményezéseim kivitelezésében.
•  Az iskola épülete kívül-belül szépen meg-

újult.
T.A.: Igen! Márciustól kezdődtek el a fel-
újítási munkálatok, amelynek eredményei 
a teljesem megújult közösségi tereink, vi-
zesblokkjaink komplett átalakítása és a tan-
termek bejárati ajtajának cseréje. Ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani Füzesséri 
József polgármester úrnak, Szabó Árpádnak 
a Szerencsi Tankerületi Központ igazgató-
jának, akik mindent megtettek az anyagi 
források biztosítása érdekében, valamint a 
munkák kivitelezőjének, a Centrum Kft-nek. 
•  Kívánok Önnek, a tantestületnek, és termé-

szetesen a gyerekeknek, eredményes tanévet!

Mi újság
az állami
iskolában?



JÚLIUS 15.

Zalatnay Cini és a 
Reflex zenekar
koncert
Fergeteges bulira került sor 19 órától 
a szikszói uszoda udvarán, ahol a jó han-
gulatról Zalatnay Cini és a Reflex zenekar 
koncertje. A belépés díjtalan volt, a kon-
cert után pedig retró diszkó szórakoztatta 
a közönséget.

AUGUSZTUS 20.

Államalapító
Szent István király 
és az új kenyér
ünnepe
Az Inkubátorházban került megren-
dezésre idén államalapításunk ünnepe. A 
rendezvényen többek között Farkas Tamás, 
Kovács Gábor, a Csikuska néptánccsoport is 
szerepelt, a tűzijáték előtt pedig Csézy kon-
certjét láthatták és hallhatták a jelenlévők.

SZEPTEMBER 28–30.

Mesés szeptember
a Bölcs Bagoly 
Könyvtárban
„Egyszer volt, hol nem volt” – rajzpályázat 
a Magyar Népmese napja tiszteletére
„Ahol a mesék életre kelnek” – vidám inter-
aktív foglalkozások gyerekeknek
Szeptember 28.
(a Magyar Népmese Ünnepén)
9.30 óra: „Egyszer volt, hol nem volt” – rajz-
pályázat eredményhirdetése
10.00 óra: Három szabólegények című 
mesejáték a Szegedi Miniszínház előadá-
sában.

Szeptember 30., 9.00 óra:
Kézműves foglalkozás sok zenével, sok 
mesével, sok palacsintával

SZEPTEMBER 30.

Éjszakai fürdőzés
Ismét indulnak az éjszakai fürdőzések 
a városi uszodában! A közkedvelt szauna 
szeánszokon kívül várjuk kedves vendége-
inket jakuzzival, infra szaunával, valamint 
mindkét medence használatával, jó hangu-
latú retró zenékkel és fényekkel szeptember 
30-án este 20 órától! Belépő: 1500 Ft

OKTÓBER 2–8.

Országos
Könyvtári Napok
Október 2., 17.00 óra:
Író-olvasó találkozó Endrei Judittal

Október 4., 17.00 óra:
Kavalecz Ildikó festő kiállítása
október 7., 13.00 óra:
Bölcs Bagoly Városi Könyvtár borozó-
ja, ahol a legszebb virág a borvirág
Október 7., 13.00 óra:
Madárijesztő szépségversenyre beérkezett al-
kotások kiállítása és zsűrizése

NOVEMBER

Előkészületben
Író-olvasó találkozó Mező Istvánnal
Kiállítás Szilágyi Edit festményeiből
Őszi könyvtári órák, könyvtár bemutatók
Színházlátogatás olvasóinkkal

Új szabadidős 
tevékenységek
Október 14-től szombaton 9.00 óra:
Baba- és manóúszás a városi uszodában
Hétfő-, kedd-, csütörtökönként
17.00–18.00 óra:
Thai Box edzések az Inkubátorházban
Hétfőként 17.00–19.00 óra:
Hip-Hop tánc az Inkubátorházban 
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Az intézményműködtető 
központ rendezvényei 



Ahol segítenek, ha kell
A gimnáziummal szemben van egy épület, rajta felirat: „Szikszói 
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ”. Naponta sok ember 
elmegy mellette, de hogy tulajdonképpen mivel foglalkoznak, 
kevesen tudják. Ennek próbáltunk utánajárni. Az intézmény ve-
zetőjét, Pongrácz Péterné Lengyel Andreát kérdeztük.

•  Ki az intézmény fenntartója?
P.P.L.A.: A Szikszói Kistérségi Többcélú 
Társulás.
•  Mely települések tartoznak ide?
P.P.L.A.: A szikszói járáshoz tartozó összes 
település, Szikszó, Hernádkércs, Nagyki-
nizs, Szentistvánbaksa, Aszaló, Alsóvadász, 
Homrogd, Monaj, Nyésta, Kupa, Gadna, 
Felsővadász, Selyeb, Abaújlak, Abaújszol-
nok, Gagybátor, Gagyvendégi, Szászfa, 
Pamlény, Halmaj, Kiskinizs, Kázsmárk, 
Léh, Rásonysápberencs… elég tekintélyes 
névsor, 24 település.
•  Mi az intézmény fő feladatköre?
P.P.L.A.: Négy szolgáltatást biztosít intéz-
ményünk, melyből kettőt idősek vehetnek 
igénybe. Ezek a „házi segítségnyújtás”, ebben 
180-an vesznek részt és a „jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás”, melyet 270-en igényel-
nek. Másik két szolgáltatásunk családok és 
gyerekek számára szabottak. Ezek a „család- 
és gyermekjóléti szolgálat”, és a „család- és 
gyermekjóléti központ”. Fontos feladatunk-
nak tartjuk az adományok gyűjtését és 
közvetítését a rászorulóknak, melyben nagy 
segítséget nyújt számunkra a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat szikszói csoportja, Suhajda 
József vezetésével.
• Hányan dolgoznak az intézményben?
P.P.L.A.: Minden dolgozót, és minden fel-
adatkört beleértve kb. ötvenen. 

•  Kik vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat?
P.P.L.A.: A gyermekjóléti szolgáltatások 
önkéntesen és ingyen igényelhető szolgál-
tatásaink. Családi problémákkal, gyermek-
nevelési gondokkal, életviteli problémákkal 
is megkereshetnek bennünket. De ha nem 
jelentkeznek önként, és jelzés érkezik a jel-
zőrendszeri tagoktól, akkor mi keressük meg 
a nehéz helyzetbe került családokat.

A házi segítségnyújtás szolgáltatás díja 
500 Ft/óra, kivéve a Szikszón élő időseket. 
Itt ugyanis 250 Ft/óra, mivel a térítési díj 
másik felét Füzesséri József polgármester úr 
a polgármesteri keretből biztosítja. 
•  Milyen lehetőségeik vannak a hirdetésre, 

hogy minél több emberhez eljusson ez a 
szolgáltatás?

P.P.L.A.: A helyi TV minden rendezvé-
nyünkön itt van, a Szik-Szó újságban most 
először írnak rólunk, és most gondolkodunk 
egy facebook-csoport létrehozásán. Manap-
ság ezt is nagyon sokan olvassák.
•  Milyen rendezvényeik vannak?
P.P.L.A.: Szoros kapcsolatot tartunk, két-
havonta eljutunk a járás minden iskolájába. 
Itt bűnmegelőzési programokat, szabadidős 
és kézműves foglalkozásokat szervezünk, 
de már többször írtunk ki rajzpályázatot 
és konfliktuskezeléssel is foglalkozunk. 
Gyermeknapon járási szintű akadályver-
senyt rendezünk, melynek végén ebéddel 
várjuk a gyerekeket. Szülői csoportjaink is 
vannak, velük a háztartás gazdálkodásá-
ról, gyereknevelésről, kiskert gondozásról 
beszélgetünk.

Gyermekjóléti központunkban pszicho-
lógus tanácsadás vehető igénybe, készenlé-
ti ügyelet és kapcsolatügyelet is működik, 
melyről bővebb tájékoztatást az intézmény 
munkatársai adnak az érdeklődők számára 
(Szikszó, Rákóczi út 60. vagy 46/596-229 
vagy szikszockozpont@gmail.com).
•  Sok sikert kívánunk a további munkához!
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Filmek a nyári diákmunkáról
Pályázatot írt ki Szikszó Város Önkormányzata azoknak 
a fiataloknak, akik a nyáron diákmunkán vettek részt az ön-
kormányzatnál. A pályázatra nyolc alkotás érkezett, volt, aki 
egyénileg, volt, aki csapatban készítette el a filmet. A zsűri a 
következőket díjazta:

1. Ákos Bence, Szabó Bence
2. Kovács Ákos
3.  Fehér Enikő, Fehér Nikolett, 

Szemán Gergő, Szemán Richard 
A filmeket október 8-án, vasárnap délután, Szikszó Város 

Napján, az Inkubátorházban lehet megtekinteni, illetve az al-
kotókkal találkozni.

H I R D E T É S

A Bruno Gröning Baráti Kör 2017. október 28-án doku-
mentumfilmet mutat be a Szikszói Városi Könyvtár (Jó-
zsef A. u. 12.) rendezvénytermében 9–15 óráig (közben két 
szünettel). 
Belépődíj nincs, adományt szívesen fogadnak.
Információ: 20/931-2806

Szörényi Levente Szikszón 
Május végén sajnos elmaradt a kihelyezett ILLÉS klub, mivel 
a zenész megbetegedett. Azóta sokan érdeklődtek, hogy mikor 
pótoljuk be az eseményt. Nos, erre előreláthatólag október 27-én, 
pénteken kerül sor, ahol találkozhat a közönség Szörényi Leventével.

Pro Urbe díj Moldván Tibornak
Szikszó Város Önkormányzatának képviselőtestülete „Pro 
Urbe” kitüntetést adományozott Moldván Tibor parókusnak, ame-
lyet a görög katolikus templom felszentelése alkalmával Füzesséri 
József polgármester adott át.

Kirándultak a „Máltaiak”
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szikszói csoportja 
augusztus 2-ra zarándoklatot szervezett a Mátrave-
rebély Szentkúti nemzeti kegyhelyre.

Amikor a zarándoklat időpontját és helyét elhatároztuk, 
úgy terveztük, hogy tagjainkon kívül magunkkal viszünk olyan em-
bertársainkat is, akik egyedül nehezen, vagy egyáltalán nem tudná-
nak oda eljutni. A számukat befolyásolta a busz befogadóképessége, 
mely 55 fő volt. Jelentkeztek is annyian, de az aznapra jelzett 40 
fokos meleget 11 embertársunk nem merte vállalni. Helyettük már 
nem volt időnk másoknak szólni, ezért 44 indultuk el öt órakor.

A buszon „Köszöntünk Szentkút Csillaga” búcsúsok énekes-
könyvből énekeltünk. Háromnegyed kilencre értünk oda. Fogadtak 
bennünket, majd beköszöntőt énekeltünk a templomban. Tizenegy 
órakor kezdődött a szentmise, a szertartáson Szarvas István plébános 
úr, lelki vezetőnk is részt vett. Előtte gyónási lehetőség volt, a szent-
mise végeztével pedig a betegek kenetében részesülhetett, aki akart.

A szertartás után ebédszünetet tartottunk, és vásárolni is lehetett a 
kegyhely árusítási helyein. Odaérkezésünk után azt beszéltük meg, ti-
zennégy órakor keresztutat végzünk, de kiderült, hogy a litánia is akkor 
kezdődik. Ennek tudatában úgy döntöttünk, hogy azon veszünk részt. 
Délután három órakor indultunk és háromnegyed hatra értünk haza.

Azt nehéz megfogalmazni, hogy mit éreztünk, de egy idézettel 
szeretném alátámasztani, amit Orosz Lóránt ferences házfőnök 
köszöntőjéből veszek: „A szent hely és a környező cserháti dombok 
szépsége, megkönnyíti a kiengesztelődést Istennel, az emberekkel, és 
önmagunkkal. A szentgyónás életre kelt, ahogyan a víz életet fakaszt 
a zsoltáros szerint. Az így hazatérő zarándok tud hálát adni Istennek, 
tud türelmes lenni a környezetével, egyszóval tud jobb ember lenni.” 
Remélem, sőt bízom benne, hogy így is lesz. Köszönettel tartozom 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-magyarországi Régiója 
vezetőségének, akik az utazás költségét biztosították, de köszönöm 
azoknak is, akik bíztak bennünk és velünk tartottak.

Suhajda József



A téma az utcán hever
Megjelent Mező Ist-
ván, szikszói karikaturista 
14. kötete, mely „A téma az 
utcán hever” címet viseli. A 
könyvben 280 közéletről 
szóló rajz látható. Ízelítőül 
a könyv borítója, valamint 
néhány rajz a könyvből.
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A Szikszó Boxing SE hírei
Szeretnék beszámolni a nyári ver-
senyeinkről, illetve az előttünk álló 
eseményekről.

Talán kezdeném azzal, hogy meghívást 
kaptunk Miskolcra a FamiliPerfect Day el-
nevezésű rendezvényre, ahol egy húsz perces 
bemutató erejéig a Szikszó Boxing SE kép-
viselte az ökölvívás sportágat.

Az éven már az ország több pontjáról ka-
punk meghívást versenyekre. Ilyen volt júli-
usi versenyünk, amit Békéscsabán rendez-
tek. Öt főt neveztem a versenyre (Herczeg 
Virág, Herczeg Zalán, Horváth Dávid, Kupai 
Bence, Szobota Szabolcs), ahol mindannyian 
nagyon szépen helytálltak.

Augusztus elején egy hetet töltöttünk a 
Vadna Parkban edzőtáborozással. Szintén 
augusztusban, Salgótarjánban volt a követ-
kező verseny. Herczeg Virág, Herczeg Zalán, 
Szobota Szabolcs és Horváth Dávid szere-

pelt. Sajnos Virág ellenfél nélkül maradt, 
Dávid és Szabolcs nyert, Zalán pontozásos 
vereséget szenvedett.

Szeptember elején a  Mátra Kupán Gyön-
gyös Herczeg Virág, Herczeg Zalán, Szobota 
Szabolcs lettek nevezve, felemás teljesít-
ményt nyújtottak a srácok.

Következő versenyünk a Serdülő Orszá-
gos Bajnokság lesz Nagykanizsán ahová Szo-

bota Szabolcsot és Buda Zalánt neveztük. 
Zalánnak ez lesz az első mérkőzése, véle-
ményem szerint Szabolcs, ha jó formában 
boxol, minden további nélkül érmes lehet.

Október elején lesz a női Országos Baj-
nokság Bükkön, ahol Herczeg Virág képvi-
seli egyesületünket.

Október végén Egerben kerül megrende-
zésre a Junior férfi országos bajnokság, ahová 
szintén leadtuk a nevezéseket.

Horváth Dávid az első szikszói ökölvívó, 
aki Akadémián folytatja tovább a sportot, 
félig akadémista, félig szikszói színekben, 
mert felvételt nyert a győri Gladiátor Ököl-
vívó Akadémiára.

Majláth Gábor edző

A hosszútáv- 
futó
Legutóbbi számunkban mutattuk be 
Kohári Szabolcs, szikszói hosszútávfutót. A 
17 éves gimnazista (a helyi Szent Márton 
Gimnázium tanulója) azóta sorozatban 
indul a különféle versenyeken, ahol szinte 
minden alkalommal szép eredményt ér el.

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.

Szikszói Boxing versenyzők Salgótarjánban
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13:00 Gyülekező (iskola udvara)
13:30 Szüreti felvonulás (iskola udvara–főtér)
14:00 Kulturális programok a Főtér szabadtéri színpadán
 • Vagabanda – Gólyalábas Komédiás Kompánia
 • Ünnepi köszöntő – Füzesséri József, Szikszó Város polgármestere
 • Városi Óvoda műsora
 • Bethánia Óvoda műsora
 • Szepsi Csombor Márton Általános Iskola műsora
 • Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola műsora
 • Szikszói Harangvirág Dalkör
 • Avas Néptáncegyüttes
 • Szüreti játékok
17:00 PÉTER SZABÓ SZILVIA AKUSZTIK koncert
19:00 SZÜRETI BÁL – belépőjegy ára: 3.000 Ft/fő

1588-2017

2017.

Kiegészító́  programok:
szüreti játszópark fajátékokból • étel- és borudvar
must- és borkóstolás • lángos, kenyérlángos • kézműves kirakodóvásár
kerámia kiállítás • fafaragás

13.50 A szikszói református templom c. rajzpályázat kiállítása
14.00 A reformáció Szikszón –
        Dr. Dienes Dénes professzor előadása
14.30 Retró kiállítás megnyitása
14.45 Vers és prózamondó verseny eredményhirdetése
15.15 Diákmunkák Szikszón – kisfilmpályázat megtekintése
16.00 A reformáció kora – vetélkedő

Bölcs Bagoly
Városi Könyvtár borozója

Vár itt rád, jó bor, illatos must, szalonna katonák,
töpörtyű, csalafinta játékok és szavazhatsz

madárijesztő szépségversenyünk
legszebb darabjára!

ahol a legszebb virág, a borvirág!


