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Pro Urbe díjban részesült az ezüstmisés plébános

„Mindenkinek mindene lettem”
Zsúfolásig telt meg június 10-én, vasárnap a római katolikus 
templom. Szarvas István atya tartotta ezüstmiséjét, pappá 
szentelésének 25. évfordulóját.

A környékről és jóval távolabb-
ról is érkeztek hívek, egyházi sze-
mélyek erre a különlegesen szép 
alkalomra. Az ünnepi szentmisén 
részt vettek a város, az iskolák és 
óvodák vezetői, dolgozói, s nem 
utolsósorban az iskolás és óvodás 
gyermekek is. Sokan érezték úgy, 
hogy ezt az alkalmat megragad-
va megköszönjék a hívekért, a 
település hitéletéért, a civil szer-
vezetek működéséért, az okta-
tás-nevelés fejlesztéséért végzett 
munkáját.

István atya négy éve érkezett 
Szikszóra. Személyében igazi 
lelkipásztorra találtak a hívek. 
Munkája eredményeként még 
élőbbé vált a kapcsolat a római 
katolikus egyház és a város, az 

idősek és a fiatalok között. Te-
vékenysége szervesen épült be 
településünk vérkeringésébe: 
idejéhez mérten részt vesz min-
den eseményen, a gyermekeket 
szeretettel igyekszik keresztény, 
hívő emberekké nevelni. Papi 
hivatása mellett – zenetanult 
emberként – a Vadméz Római 
Katolikus Kórusban billen tyűs  
hangszeren játszik, a Magyar 
Katolikus Rádió Alapítvány 
elnökeként irányítja az egri 
székhelyű Szent István Rádiót 
és Televíziót.

Településünk életében mér-
földkőnek számított, hogy 2016 
őszén megkezdte első tanévét az 
Egri Főegyházmegye fenntartá-
sában működő Szent Márton Ka-

tolikus Gimnázium és Általános 
Iskola. István atya az iskola lét-
rehozásában, azóta pedig – lelki 
vezetőként – működésében is 
jelentős szerepet vállalt.

Szikszó Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete Szarvas 
István római katolikus plébánost 
Pro Urbe díjban részesítette, ame-
lyet Füzesséri József polgármester 
úr ezen az ünnepen adott át.

Isten áldását kérve munkájá-
ra abban bízunk, hogy sok évet 
tölthetünk még István atyával 
Szikszón!

(sa)

Fotó: SIXO TV

Gyorsinterjú
Megkérdeztük Füzesséri Józsefet, városunk polgármesterét az 
elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Sikerült meg-
állapodnunk 
a MÁV-val, 
melynek 
eredményeként 
felújíthatjuk és 
önkormányzati 
célra hasz-
nálhatjuk a 
kisállomást.

Bejárást kezde-
ményeztem Peiker 
Tamással, a Magyar 
Közút Nonprofit 
Zrt. megyei igazga-
tójával az utóbbi 
hetekben a 3-as 
számú főúton tör-
tént balesetek mi-
att. Kértem, tegyen 
javaslatot, milyen 
intézkedéseket 
tudnánk tenni a 
balesetek elkerülé-
se érdekében.

Az ipari területek 
fejlesztésének 
eredményeként 
Szikszónak jó a 
híre az országban, 
így megtisztel-
tetést jelentett 
számunkra, hogy 
az országból három 
város – Eger, Bala-
tonfűzfő és Szikszó 
– vehetett részt 
Kínában egy turisz-
tikai és befektetői 
konferencián.

Pályázat kere-
tében felújítot-
tuk a szikszói 
temetőben az 
I. világháborús 
katonasírokat. 
Az ünnepélyes 
átadáson részt 
vett Koncz 
Ferenc, a térség 
országgyűlési 
képviselője is.



A parlagfű-mentesítés minden állampolgár érdeke

Fizethetünk, ha nem figyelünk
Június 30-ával lejárt a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt 
kö vetően a jegyző köteles hatósági eljárást indítani azokkal 
szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést. 

A helyszíni ellenőrzésről az 
ügyfelet nem kell értesíteni. A 
helyszínen felvett jegyzőkönyv 
alapján a jegyző minden esetben 
elrendeli a közérdekű védeke-
zést és ez a jegyzőkönyv szolgál 
alapjául a növényvédelmi bírság 
kiszabásához, melyet a Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatóság szab 
ki. A bírság alapja a parlagfűvel 
fertőzött terület nagysága. A bír-
ság mértéke belterületen igen ma-
gas, 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig 
terjed. 

A parlagfű-mentesítés minden 
állampolgár érdeke, és eredményt 
csak összefogással illetve közös 
felelősségvállalással érhetünk el. 
Ugyanakkor szükséges figyelem-
mel lenni arra is, hogy nem ele-
gendő az, hogy június 30. napjáig 
valaki lekaszálta a szennyezett 
földterületet, azt tiszta, parlagfű-
men tes állapotban mindvégig 
meg is kell őrizni. 

Ezúton tájékoztatjuk Szikszó 
város lakosságát, hogy a türelmi 
idő lejártával, azaz június 30. nap-
jától kezdődően a város közigazga-
tási területén is megkezdődik a par-

lagfű elleni védekezési kötelezettség 
teljesítésének ellenőrzése. 

Kérjük, mindenki tegyen ele-
get az ezzel kapcsolatos törvényi 
kötelezettségének.

A parlagfűről

Leggyakrabban utak és vasúti 
sínek mentén, parlagon hagyott 
területeken, nem használt telke-
ken, nem megfelelően gyom irtott 
földeken fordul elő.

A növény levelei jellegzete-
sen szeldelt formájúak, színük 
sötétzöld, fonákjuk szürkészöld. 
Igen változatos magasságig képes 
megnőni, a kifejlett növény a 
másfél métert is meghaladhatja. 
Központi, egyenes szár képezi a 
parlagfű tartó vázát, amelyből az 
oldalhajtások sűrűn ágaznak el. 
A talajhoz közeli néhány centi-
méteren két-három elágazás is 
található.

Terjedése és védekezés

Jelenleg – a küzdelmek ellenére 
– szinte akadálytalanul terjed. A 

talajban évtizedekig csíraképes 
mag nagy számban képes vára-
kozni a csírázásra, ami nagyon 
megnehezíti a hatásos védeke-
zést. Ez az oka annak, hogy ahol 
az irtás befejeződik, a parlagfű 
hamarosan ismét elfoglalja a meg-
tisztított területet. Irtását folya-
matosan kell végezni: a növényt 
a virágzása előtt kell elpusztítani, 
hogy ne szórhasson virágport, és 
ne érlelhessen termést. A virág-
por tömegesen termelődik, a szél 
útján terjed. 

A parlagfű igénytelen növény, 
amely bármilyen földterületen 
képes gyökeret ereszteni.

Gyomlálás 

Irtását ne bízzuk gyerekekre, mert 
az erős pollenkoncentráció a le-
vegőben kiválthatja a lappangó 
allergiát. Kerülni kell a növény 
közvetlen érintését, mert az is al-
lergiás reakciót válthat ki. A kézi 
irtást kesztyűben kell végezni. 

Kaszálás 

A környezetet és a költségeket is 
leginkább kímélő eljárás. A fiatal 
növényeket tömeges megjelené-
sük után, minél előbb tanácsos 
kaszálni.
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Felhívom a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy a köztisz-
ta ság ról és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevé-
kenységekről szóló 1/1986.
(II.21.) ÉVM-EüM együttes 
rendelet 6.§ (1) bekezdés a) 
és b) pontja, valamint Szik-
szó Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 
köztisztaságról szóló 15/2015.
(VIII.04.) számú önkormány-
zati rendelet 7.§ (1) bekezdés 
a) és f) pontja kimondja, hogy 
„az ingatlan tulajdonosa (hasz-
nálója) köteles gondoskodni az 
ingatlan és az ingatlan előtti 
járda (járda hiányában 1 mé-
ter széles területsáv), illetve a 
járdaszakasz melletti nyílt árok 
tisztán tartásáról (gyom-, illetve 
gazmentesítés)”.

Tekintettel arra, hogy a 
fent leírtak betartása köz-
tisztasági, környezetvédelmi 
és városképi szempontból is 
fontos, ezért ennek végrehaj-
tásában mindenki köteles köz-
reműködni.

Amennyiben az ingatlan 
tulajdonosa, használója a jár-
da és az árok tisztítását nem 
tudja elvégezni, úgy kérem, 
hogy írásban jelezze a SIXO 
TENDER Városüzemeltetési 
Kft.-nél (3800 Szikszó, Kálvin 
tér 1.), és a Városüzemeltetési 
Kft. a bejelentés alapján, fize-
tés ellenében elvégzi (14 Ft/m2 
áron) a szükséges feladatokat.

Kérem fenti tájékoztatásom 
szíves tudomásul vételét.

Szikszó, 2018. június 26.

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző
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1924-ben született Hejőcsabán, 
majd a Miskolci Evangélikus Ta-
nítóképző elvégzése után 1953-
ban kezdte meg tanári munká-
ját a Szikszói Móricz Zsigmond 
Általános Iskolában. Időközben 
az Egri Tanárképző Főiskolán 
magyar-történelem szakos ta-
nári oklevelet szerzett. 31 évig 
volt a szikszói, később encsi 
járási, majd a megyei művelő-
dési osztály szakfelügyelője. Az 
iskolában honismereti szakkört 
vezetett, tudományos konferen-
ciákat szervezett, előkészítette 
Szikszó 700 éves évfordulójának 
ünnepségsorozatát, és nagyban 
hozzájárult Szikszó várossá nyil-
vánításához is.
A rendszerváltás után városunk 
önkormányzati testületének 
képviselője lett azzal az indít-
tatással, hogy amíg él az em-
ber, próbáljon meg a közösség 
hasznára válni. Így volt ez egész 
életében: a szeretetteljes családi 
háttér, a szellemi kihívások és az 
örömmel végzett fizikai munka 
biztos alapot adtak tevékeny 
szolgálatának. Helytörténészi 
munkásságának közzétett ered-
ményei értékes kiindulópontot 
adtak követőinek (dr. Németh 

Gábor, dr. Farkas József). A ho-
nismeret terjesztésének úttörő-
je, egy elhivatott közéleti ember 
volt. Vallotta, hogy egy település 
története kiapadhatatlan forrás, ha 
elmélyülten, hozzáértéssel és szere-
tettel bánunk vele.

Élete végéig nem vált meg 
Szikszótól. Már első találkozása a 
községgel megragadta, s predesz-
tinálta arra, hogy később ennek a 
helynek feltárása töltse ki életét.

Első kézirata 1976-ban je-
lent meg a Borsodi Történelmi 
Évkönyv V. kötetében Adatok 
Szikszó község helytörténetéhez 
címmel. Az Országos Levéltár 
mikrofilm felvételeit tanulmá-
nyozva talált rá a fontos adatra, 
hogy IV. (Kun) László királyi ok-
levele először 1280-ban említi a 
települést. A kutatómunka során 
előkerült a Decsy-codex legneve-
zetesebb darabja is Historia Szik-
szóiensis címmel, melyben Tardy 
György históriás énekesünk leírja 
a magyarok 1588 októberi dia-
dalát a törökkel vívott csatában.

1970-ben jelent meg a Hernád 
menti táj, Hernád menti emberek 
című kötet, melyben Szikszóról 
egy 6 oldalas összefoglalót ír, egy 
személyes hangú vallomással 

a Szikszóhoz kötődő kapcsola-
táról. „Nem szülőfalum, de már 
több annál. Azt a múló idő s a 
gyors változás idegenné tette, ezt 
megszerettem, magaménak érzem.”

1981 egy újabb mérföldkő: 
megjelenik a Szikszó (Egy abaúji 
nagyközség története) című könyv, 
melyet nagyobbrészt ő írt, szer-
kesztett, jó nevű szerzőtársaival 
együtt. A címlapon a saját ke-
zűleg megrajzolt szikszói címer. 
Ehhez a könyvhöz az Országos 
Levéltárban és az Országos Szé-
chenyi Könyvtár kézirattárában 
végzett kutatásokat, gazdag 
anyagot gyűjtött össze a Kassán 
1897-ben kiadott Abaúj-Torna 
egyesült vármegyék monográ-
phiájából, az 1939-ben megje-
lent Abaúj-Torna vármegye kö-
tetből és a Szikszói Enyhlapokból 
(1853).

1988-ban egy kis kiadványt 
készített Szikszó – Műemlékek, 
látnivalók címmel, melyben rész-
letesen foglalkozott a műemlék 
református templommal, de 
fontos információkat tartalma-
zó ismertetőket közölt például az 
egykori Hunyady-Csáky kastély-
ról (Bethánia) is.

Az 1988-as év még egy jelen-
tős eseményt hozott Szikszó szá-
mára: az 1588-as szikszói csata 
400 éves évfordulójára avatták 
fel a református templom kőfa-
lához illesztett emlékkövet és az 
udvarán felállított kopjafát.

A honismereti munka egy má-
sik fontos eredménye volt a Tu-
rul emlékmű helyreállítása. Hosszú 
ideje állt ott csonkán, az Újfalusi 
part tetején, a 34. gyalogezred 
odaveszett katonáinak emlékét 
megörökítő oszlop, Ligeti Mik-

Szikszó
a múltban

 „A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz!” (Vörösmarty Mihály)

Szikszó helytörténeti
kutatásainak úttörője

Ádám István tanár, szakfel-
ügyelő, Abaúj egyik legis-
mertebb helytörténésze és 
közéleti személyisége volt.

Ádám István (1924–1994)

Tanítványok körében
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lós szobrász alkotása (1931). A 
rendszerváltás utáni közéleti 
események kiemelkedő példája, 
hogy Ádám István vezetésével – 
aki Pócsik István szobrászművész 
szavaival élve a „helyreállítás 
szülőatyja” volt –, megszervezték 
az emlékmű rendbetételét és a 
turulmadár alakjának újraönté-
sét, melyet 1990-ben avattak fel.

Amellett, hogy jó tollú szerző 
volt, hitt az élő szó erejében, amit 
sokszor ki is fejtett tanítványai, 
kollégái és képviselőtársai kö-
zött. Tehette, hiszen kiváló szó-
noki képességekkel rendelkezett, 
s ha megszólalt, mindenki ráfi-
gyelt. „Gondolatainak gazdagsága 
és világossága, a kifejezés pontos-
sága és megfontoltsága, a szép ma-
gyar beszéd varázsa mindnyájun-
kat lenyűgözött” – írja róla Sváb 
Antal, az egykori iskolaigazgató 
és barát, az Észak-Magyarország 
napilapban 1994-ben.

Szikszó Város Önkormányzata 
tanári, közéleti és helytörténé-
szi, értékfeltáró és értékterem-
tő munkássága elismeréseként 
1991-ben az első Pro Urbe Díjat 
adományozta neki.

1994. április 8-án súlyos be-
tegsége következtében lezárult 
alkotó életpályája. A város által 
adományozott díszsírban van 
nyugvóhelye. Emléke, szavai, 
írásai és tevékenységének hatása 
– reményeink szerint – tovább él 
Szikszón és Abaújban. 

Ádám Eszter

Hálaadó koncert az új görögkatolikus templomban

Ifjú templom, örökzöld dallamok
Tíz év egy ember életében 
sok idő, egy templom törté-
netében elenyésző.

A Jóisten megengedte, hogy 
felépülhessen, részesei legyünk, 
ki-ki tehetsége szerint. Egység-
ben összeadódik a tagok ereje, 
bámulatos dolgokra teszi képessé 
a közösséget.

A templom felszentelését kö-
vetően Szladics István fejében – 
aki eddig is nagyon sokat tett az 
egyházközségért – született meg 
a koncert szervezésének gondo-
lata. Az ötletet tettek követték, 
mígnem egy szép júniusi vasár-
napon büszkén sétálhattunk a 
„mi” templomunkba. Hálaadó 
koncertre invitálhattam isme-
rőseimet, szeretteimet, hozzánk, 
görögkatolikusokhoz.

A megnyitó vers hallatán döb-
bentem rá, hogy mitől is vagyok 
boldog. Az öröm a lélek egy olyan 

rétegében él, ahol szeretet van, és 
bizony itt „akik szerettek, szépen 
szerettek”.

Mit kívánhat felemelőbbet, 
csodálatosabbat egy ifjú temp-
lom, mint hogy falai között fel-
csendüljön az Ave Maria? S a 
csoda megtörtént: Ave Maria, 
Ave Maria – ismételgettem a ref-

rént – üdvözlégy Mária, szóljon 
hozzád most imám...

Az áhítatból magyarságunk és 
kereszténységünk kezdetéig repí-
tettek bennünket az előadók. Egy 
érzelmi hullámvasútra ültették fel 
a hallgatóságot a komolyzenei és 
a „könnyű műfajú” művek so-
rával. Lubickolhattunk musical 

részletek között, hol sírtunk, hol 
nevettünk. Ki ne érzékenyülne el 
a „Hazám, hazám”, vagy „Halle-
luja” hallatán. Mosolyogva dúdol-
tuk a „János vitéz” ismerős sorait. 
A Katedrális című dal szólamait 
méltóságteljesen visszhangozta 
templomunk kupolája.

A művészek egymás iránti 
alázata példaértékű volt. A kö-
zönséggel is csodás kapcsolat 
alakult ki, melyből mindkét fél 
töltekezhetett. Együtténekléssel 
végződött a műsor, megérezhet-
tük, hogy egy kis önfeledtség nél-
kül lehet, de nem érdemes élni, és 
hogy „azért vannak a jó barátok...”.

Köszönöm az ötletgazdának 
– akit Szikszó Város Önkor-
mányzata Közösségért díjban 
részesített – a szervezőknek, köz-
reműködőknek, hogy létrejött ez 
a szép, lélekemelő délután, mivel 
„Csakis szervezett közösség válik al-
kotó erővé. Az ember egymagában 
elvész, míg a közösségben minden 
törekvés megtalálja a maga helyét”. 
Köszönöm ezt az érzést. Sokunk 
nevében mondhatom, várjuk a 
folytatást, hogy részesei lehessünk 
egy hasonlóan szép ünneplésnek.

Ruszkai Józsefné

Fotó: SIXO TV

1588. október 8-án Szikszó városát a túlerő-
vel támadó törökök felett Rákóczi Zsigmond 
seregei arattak országra szóló győzelmet.

A Turul emlékmű felavatása (1990)
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Határtalanul
A „Határtalanul!” – HAT-17-01-0487 – pályázat keretében 
május 28. és június 1. között öt napot töltöttek iskolánk 7. ny. és 
7. b. osztályból jelentkezett tanulói a Felvidéken, Szlovákiában.

Fogadónk a rimaszombati 
Tompa Mihály Alapiskola 
volt. Első nap a bányavá-
rosokat látogattuk meg, 
jártunk a véglesi várban 
és Körmöcbányán, az 
1325-ben alapított 
pénzverdében. Itt 
tapasztalhattuk, hogy Károly Ró-
bert munkásságát mennyire fon-
tosnak tartják. Selmecbánya volt 
a következő állomásunk, a bányá-
szati múzeumban megismertük a 
középkori bányászat sajátosságait. 
A szűk járatokon áthaladva ta-
pasztalhattuk, milyen volt a ko-
rábbi évszázadok bányászainak 
munkája. Nagy sétát tettünk az 

iskoláiról is híres középkori 
hangulatú Selmecbányán. 
Láttuk Petőfi Sándor em-

léktábláját (most újítják fel 
az épületet), megálla-
pítottuk, hogy ebben a 

városban minden 
az arany- és ezüst-

bányászat körül forgott. Megtud-
tuk, hogy ismét több millió euró 
értékben hoznak fel aranyat a 
mélyből. Utunkat a szentantali 
Koháry kastélyban folytattuk, a 
remek barokk épület berendezé-
se is fennmaradt. Sajnos, itt már 
nincs magyar idegenvezetés, de 
még angol sem! Majd a magyar 
történelem szintén híres városá-

ba, Besztercebányára jutottunk el. 
Történelmi emlékhelyeket, épüle-
teket láttuk. Rimaszombaton volt 
a szállásunk.

Alsósztregován a Madách-kas-
télyban eljátszottuk az Ember 
tragédiáját, majd Szklabonyán 
megtekintettük Mikszáth Kál-
mán szülőházát.

Vendéglátóink intézményét 
köszöntöttük az iskola fennál-
lásának 110 éve alkalmából és 
megkoszorúztuk a pap-költő 
mellszobrát. A trianoni határ 
melletti Ajnácskő várát is meglá-
togattuk, majd közös ebédkészítés 
volt a vadászháznál. Csank Matyi 
lelkesen mutatta meg a környék 
több száz éves fáját.

Hazafelé meglátogattuk a bet-
léri Andrássy kastélyt. Itt fel ké-
szült ma gyar idegenvezető ka-
lau zolt bennünket. Rozsnyón, a 
ka tolikus templomban a város 
tör ténelmével, különleges teré-
vel, egy XVI. századból szár mazó 
festménnyel, ismerkedtünk meg.

Jó hangulatú találkozás volt a 
határon túli magyarokkal. Diá-
kok és kísérő tanáraik (Vékonyné 
Gladics Mária, Varga Krisztián) 
mindent megtettek a siker érde-
kében.

Köszönjük a támogatást! Va-
lóra váltak álmaink, láttuk a fel-
vidék magyar történelmének egy 
nagy szeletét.

Urbánné Tóth Edit

Versenyeredmények
Sport Sallai Vivien, 8.a osztályos 
tanuló, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghir-
detett pályázaton elnyerte a 
„Magyarország jó tanulója – jó 
sportolója 2017” címet. Az érté-
kelő bizottság által felterjesztett 
javaslat alapján Prof. Dr. Kásler 
Miklós miniszter úr találta érde-
mesnek az elismerésre, oklevél-
lel jutalmazta.

Vivien idén is szépen szere-
pelt az úszóversenyeken, a Di-
ákolimpia megyei fordulóján 
100 m gyorson 5., 100 m háton 
1. helyezést ért el, míg az orszá-

gos döntőn ugyanebben a szám-
ban az előkelő 5. helyet szerezte 
meg.
Német A TITOK országos 
német levelező versenyen a 6.a 
osztály csapata (Kardos Imola, 
Kontuly Csenge Ajándék, Soltész 
Tamara, Bakó Péter) 2. helyezést 
ért el. Felkészítő tanár: Bakosné 
Kelemen Judit.
Az országos német nyelvi ver-
seny megyei fordulóján Kádas 
Panna (7.ny) 3. helyezést, Pász-
tor Dominika (7.ny) 6. helyezést 
ért el. Felkészítő tanár: Bakosné 
Kelemen Judit.

Trianonra emlékezve
Örömmel értesültünk a Rákóczi Szövetség pályázatáról. 
Beadtuk a kért dokumentumokat, majd kiderült: NYERTÜNK! 
A felvidéki Nagytárkányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával 
vettük fel a kapcsolatot. Június 6–7-én látogattunk el hozzájuk.

Első állomásunk Borsi volt, 
ahol megkoszorúztuk II. Rákóczi 
Ferenc szobrát, megnéztük a vár-
kastélyt, ahol született.

A 7.a és 8.a osztály tanulói 
készítettek műsort, akik nagyon 
izgultak, hogyan fogadják majd 
a rimaszombati diákok. Jól sike-
rült. Megható volt a nemzeti színű 
zászló és a trianoni térkép, melyre 
az elcsatolt területek híres embe-
reinek portréi kerültek.

Utunkat a Felvidék első tria-
noni emlékművéhez folytattuk. 
Mivel híre ment, hogy itt koszorút 
helyezünk el, meglepetésünkre 
megérkezett a polgármester, aki 
elmondta a szárnyaszegett angyal 
szobrának történetét. Megnéztük 
a 907-es pozsonyi csata emlékére 
készült reliefet majd tovább in-
dultunk Kistárkányba, a Tiszá-

hoz, ahol a folyó közepén húzódik 
a trianoni határ. Ezután Dobó-
ruszkán előadást hallgattunk 
meg Dobó Istvánról, a templom 
történetéről. Megkoszorúztuk az 
egri várvédő kapitány szarkofág-
ját, megtekintettük a kettévágott 
falut, Nagyszelmecet. Döbbenten 
olvastuk a faluban elhelyezett 
táblán, majd a határ közelébe 
sétálva, hogy még ma is létezik 
szögesdrót! Tőketerebesre veze-
tett utunk, a felújított Andrássy 
kastélyba. Lélegzetelállító előa-
dást hallgattunk az Andrássy csa-
lád kálváriájáról, a kastélyépület 
sorsáról. Eljutottunk Andrássy 
Gyula miniszterelnök sírjához, 
elhelyeztük az emlékezés virága-
it. Élményekkel telve indultunk 
haza...

Urbánné Tóth Edit
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Sok száz lufi hirdette a vakációt

Szent Márton Gyémántjai
Az idei tanév végén ismét megszerveztük 
tanév ér tékelő, -záró rendezvényünket.

A legjobb tanulmányi- és versenyeredményeket, 
valamint a legtöbb közösségi munkát végző diákok 
és családjuk kaptak meghívót az eseményre.

Szent Márton Emlékplakettel köszöntük 
meg Dobej Katalin és Lengyelné Bendzsel Éva 
– nyugdíjba vonuló – kolléganőink munkáját 

és kiosztottuk „az év osztályai” és „az év tanulói” 
díjakat.

Örömmel adtunk tájékoztatást a „Magyarország 
jó tanulója – jó sportolója” miniszteri díjról, melyet 
iskolánk tanulója, Sallai Vivien kapott meg.

Néhány diákunk – kiváló sport eredményünk elis-
meréseként – érseki kitüntetést kapott.

A 350 meghívott diák ezután lufival köszöntötte a 
vakációt. Szülők, pedagógusok büszkeséggel tekint-
hettek a tehetséges gyermekekre.

Mátrai táborozás
A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 
27 alsó tagozatos diákja és 3 pedagógusa 4 napot töltött 
Mátraszentimre-Bagolyirtáson. Szállásunk, a Stella Katolikus 
Egyházi Üdülőben volt, amely gyönyörű, erdei környezetben 
található hazánk egyik legszebb vidékén, a Mátrában.

Reggelente szentmisén vet-
tünk részt az üdülő kápolnájában, 
esténként énekes, imádságos áhí-
tattal zártuk a napot.

Diákjainknak minden nap ér-
dekes programokat szerveztünk. 
Kézműves foglalkozásokon fon-
tunk és gyöngyöt fűztünk, dél-
utánonként számháborúztunk 
vagy fociztunk.

Egy egész napos túra során 
megtekintettük Fallóskúton a 

Mária kápolnát majd a Ván-
dor-forrás mentén jutottunk 
vissza Mátraszentimrére.

Az üdülő hatalmas udvarán a 
fiúk sokat fociztak, a lányok tol-
laslabdáztak vagy társasjátékot 
játszottak.

Új ismeretekkel gazdagodva, 
élményekkel feltöltődve érkez-
tünk haza.

Gresné Szopkó Szilvia

Diákcsere
Május 13–19. között – két tanár kíséretében – 16 diák látoga-
tott hozzánk német testvérvárosunkból, Waldemsből.

A hosszú utazást követő első 
napon iskolánk mindennapjaival 
és a magyar di ák élettel – külön-
böző tanítási órákon és sportfog-
lalkozásokon – ismerkedhettek 
meg, a hét folytatásaként pedig 
hangulatos kirándulásokon ve-
hettek részt.

A helyi diákokkal közös progra-
mokon vendégeink jártak Egerben, 
Gyöngyösön, Budapesten és Mis-
kolcon is. Hallhattak az egyes tele-
pülések történelméről, rövid belvá-
rosi séták keretében fotózhatták a 
legfontosabb látnivalókat. Múzeu-
mokban bővíthették ismereteiket, 
látványos helyszínekről csodálhat-
ták meg a Mátra és a Bükk ter-
mészeti szépségeit, kalandparkban 
tehették próbára bátorságukat és 
fürdőzhettek a miskolctapolcai 
barlangfürdőben is.

Délutánonként, esténként a 
vendéglátó családok további prog-

ramokat szerveztek a német diá-
koknak. Segítségüket és vendég-
szeretetüket hálásan köszönjük!

A diákcsere mindig kitűnő 
lehetőséget biztosít a nyelvgya-
korlásra is. Ismét nagy öröm volt 
látni tanulóink igyekezetét, ahogy 
a legkülönbözőbb szituációkban 
próbálták meg hasznosítani a 
nyelvi órákon tanultakat. Prog-
ramokat egyeztettek, vicceket 
meséltek, tájékozódtak, a legkü-
lönbözőbb témákról beszélgettek 
német vendégeinkkel.

A magas költségek miatt ez a 
csodálatos program csak Szikszó 
Város Önkormányzata Oktatási, 
Kulturális, Sport- és Szociális 
Bizottságának jelentős összegű 
támogatásával valósulhatott 
meg, amit ezúton is hálásan kö-
szönünk!

Kovács Zsolt
némettanár
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A Magyar Költészet Napja
Április 11. 1964 óta József Attila születésnapján ünnepeljük a Magyar 
Költészet Napját. Ebből az alkalomból a helyi Fabula Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei adtak verses-zenés műsort, este pedig Móricz 
Zsigmond: Sári Bíró című vígjátéka került bemutatásra a Kassai Thália 
Színház előadásában az Inkubátorház színháztermében.

A Szikszói Városi Intézményműködtető 
VII. Szikszó Majális
Május 1. Az uszoda udvarán tar-
tott egész napos rendezvény fő-
zőversennyel vette kezdetét, ahol 
a helyiek – csapatokat alkotva – 
mutathatták meg gasztronómiai 
tehetségüket. A zsűri elnöki tisz-
tét Endrei Judit, televíziós szer-
kesztő-műsorvezető vállalta. A jó 
hangulatról a Tehéntánc zenekar 
gondoskodott. Felléptek a szikszói 
óvodák és iskolák növendékei, ak-
robatikus rock&roll táncbemuta-
tó, buborékfoci, arcfestés, légvár 
szórakoztatták a látogatókat. Sok 
helyi árus is kivonult finomabbnál 
finomabb édességekkel, fagyik-
kal, koktélokkal és mini fánkok-
kal. A jó hangulatú rendezvényt 
a Kerozin koncertje zárta.

Közösségek Hete
Május 11. Második alkalommal 
hirdette meg rendezvényét a „Cse-
lekvő közösségek aktív közösségi 
szerepvállalás” kiemelt projekt ke-
retei között a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum – Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ, a Nemze-
ti Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. és az Országos 
Széchenyi Könyvtár konzorciuma.

A városi könyvtár idén is fel-
kérést kapott, hogy a tavalyi siker 
után ismét hozzuk össze a város 
közösségét. A főterre invitáltuk 
Szikszó polgárait, ahol Molnár 
István harsonaművész csodálatos 
beköszönőjével vette kezdetét 
közösségi megmozdulásunk. Fü-
zesséri József polgármester adta át 
a „kiváló közösségépítő” kitünte-
tő címet Mező István pedagógus, 
karikatúra-művésznek és Szarvas 
István plébánosnak. Ezután egy 
flashmob (villámcsődület) oko-
zott meglepetést a jelenlévőknek. 
Kovács Gábor operaénekes, Ko-

vács Ákos, Novák József, a Vad-
méz kórus, a Hajnalcsillag kórus, 
a Rúgóláb Rock and Roll Club, a 
Bethánia óvoda, a Városi óvoda 
próba nélküli, spontán, közös 
örömdallal, tánccal erősítették 
meg összetartozásunkat. A Szik-
szói Rendőrőrs képviseletében 
Polgári Sándor rendőr alezredes 
segítségével drónfelvétel készült 
az eseményről.

A finom lángos elfogyasztása 
után 18 órakor a 4dance Club 
társulata bemutatta a Képzelt 
riport egy amerikai popfesztiválról 
című nagy sikerű musicalt, melyet 
ingyenesen tekinthettek meg az 
érdeklődők.

A két Fedor
Május 15. Két tehetséges test-
vér, Vécseyné Fedor Zsuzsanna és 
Fedor János kiállításmegnyitójá-
nak lehettek részesei azok, akik 
ellátogattak a városi könyvtár 
rendezvénytermébe. A művészi 
grafikák és festmények élményét 
tovább fokozta Cservenyák Marti-
na és Novák József műsora, melyet 
a művészek tiszteletére állítottak 
össze. A polgármesteri köszöntő 
után kötetlen beszélgetések és 
koccintások közepette csodál-
hattuk meg a gyönyörű képeket.

Nyugdíjas dalkörök 
találkozója
Május 25. Szépkorúakkal telt 
meg az Inkubátorház, hiszen Te-
szárovics Miklós, a B.-A.-Z. Me-
gyei és Miskolc Városi Nyugdíja-
sok Érdekvédelmi Szövetségének 
elnöke és önkormányzatunk ve-
zetőségének közös szervezésében 
megrendezésre került a Nyugdíjas 
Dalkörök B.-A.-Z. Megyei Talál-
kozója. 14 csoport mutatta be mű-
sorát, majd egy finom ebéd után a 
szakmai zsűri 6 csapatot juttatott 
tovább az országos találkozóra.
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Központ és Könyvtár rendezvényei

Gyermeknap és plázsnyitó
Június 9. Vidám kavalkád, színes programok várták 
a gyermekeket az idei gyermeknapon. A Magyar 
Honvédség is képviseltette magát, bemutatókkal, 
beszélgetésekkel engedtek betekintést a honvédek 
mindennapjaiba, a katonák világába. Elmondták, 
hogy milyen nemes és szép feladat a haza védel-
me. Egy-egy technikai eszközt ki is próbálhattak a 
fiatalok, vagy szüleik. Az uszodai nyarat Dér Heni 
fergeteges koncertjével nyitották meg, majd táncra 
invitálták a nézőket.

Szaunaszeánsz
Május 26. A levendula jegyé-
ben kellemes hangulatú éjszakai 
fürdőzésen és különleges szauna-
szeánszokon vehettek részt azok 
a kedves vendégek, akik este 8 
órától ellátogattak a szikszói uszo-
dába. Az előzetesen feliratkozó 
vendégeket finom pezsgővel és 
friss gyümölcsökkel vártuk.

Ünnepi Könyvhét
17. Gyermekkönyvnapok 
Jóízű beszélgetések – 
irodalmárok a bográcsnál
Június 8–9. A városi könyvtár 
két programmal kapcsolódott be 
az Ünnepi Könyvhét országos ren-
dezvénysorozatába. Június 8-án a 

Jóízű beszélgetések – irodalmárok 
a bográcsnál című rendezvénnyel 
kezdtünk, ahová meghívtuk helyi 
tehetséges költőinket, prózaíró-
inkat és azokat, akik szeretik 
az irodalmat. Röpködtek a vi-
dám anekdoták, de hallhattunk 
meghatóan szép verseket, szív-
melengető történeteket, olykor 
megzenésített verseket, népi dal-
lamokat, miközben a bográcsban 
rotyogott a finom ebéd. Másik 
programunkra június 9-én került 
sor, ahol kortárs írók közelmúlt-
ban megjelent gyermek- és ifjúsági 
könyveit mutattuk be az ifjúság-
nak és szüleiknek.

Pedagógusnap
Június 8. Önkormányzatunk 
ünnepélyes keretek között látta 
vendégül az itt tanító kiváló pe-
dagógusokat és a tanító-nevelő 
munkát segítő szakembereket. A 
rendezvényen felléptek a városi 
óvodások és Kovács Gábor opera-
énekes. Külön elismerésben része-
sültek azok a pedagógusok, akik 
hosszú évek áldozatos munkája 
után idén nyugdíjba vonultak, 
Dobej Katalin, Lehoczkiné Horváth 
Ibolya, Lengyelné Bendzsel Éva, 
Gáll Sándorné és Ágoston Lajosné 

óvodapedagógus. Emléklapot ka-
pott a Cseh Károly szavalóverseny 
szervezéséért és a fiatalok magas 
szintű felkészítéséért Víghné Kiss 
Éva, Phém Eszter és Komendáné 
Bagi Judit pedagógusok.

Kihívás Napja
Május 30. Negyedóra pulzusnö-
velő mozgás, vidám hangulat és 
közel ezer fő jellemezte a Kihívás 
Napja országos rendezvénysorozat 
negyedik alkalommal megrende-
zett nagyszerű sporteseményét. 
Köszönet a lelkes résztvevőknek, 
az intézmények dolgozóinak, az 
iskolák és óvodák pedagógusai-
nak, diákjainak, óvodásainak, 
az önkormányzatnak, és a helyi 
rendőrőrsnek!

Egészségnap
Június 29. Semmelweis Ignác 
születésének 200. évfordulója 
alkalmából egészségnapra hívta 
önkormányzatunk a város egész-
ségügyi dolgozóit. A polgármeste-
ri köszöntő után kulturális műsor, 
majd ebéd várta a vendégeket.

Lehár-est

Július 13. A városháza udvarán 
Derzsi György magával ragadó 
előadásában betekintést nyerhet-
tünk Lehár Ferenc életébe. Az est 
házigazdája Kovács Gábor opera-
énekes – régi barátságukra való 
tekintettel – szívesen vállalta, 
hogy néhány mondatban bemu-
tassa a művész urat és munkássá-
gát. A műsort követően Füzesséri 
József polgármester mindenkit 
vendégül látott egy finom lán-
gosra és üdítőre.

Június 20. Füzesséri József pol-
gármester köszöntötte a 90. szü-
letésnapját ünneplő Jablonkai 
Ferencet.



Szikszói ősökkel büszkélkedhet
az egyik legismertebb magyar beatzenész

Kicsi a világ...
Amióta létezik a Miskolci Illés Klub (2006), személyes jó kap-
csolatba kerültem Szörényi Leventével. Minden évben ellátogat 
a klubba, és nagyon sokat beszélgetünk a színpadon, s azon 
kívül.

Már nyolc alkalommal hívott 
beszélgetőpartnernek könyvbe-
mu tatójára, s voltunk még a 
Fel vidéken is. Gyakran váltunk 
e-mailt is.

Két hete kaptam tőle egy sze-
mélyes hangú elektronikus leve-
let, benne egy kézzel írott oldal, 
amit Levente anyai nagyanyja 
írt, a Csuka család (nagy any-

ja lánykori neve Csuka Etelka) 
történetéről.

És miért küldte ezt nekem Le-
vente? Mert tudja, hogy Szikszón 
lakom, és a családi íratok böngé-
szése közben találta. És láss cso-
dát… kicsi a világ, szokták mon-
dani… Levente szikszói ősökkel 
rendelkezik! Ez kiderül a nagy-
mama leírásából is, de a Csuka 

név felbukkan több alkalommal 
dr. Farkas József könyvében is.

Nosza, megosztottam ezt az in-
formációt dr. Farkas Józseffel is, 
aki természetesen tudott a Csuka 
családról, s ez a könyvében is ben-
ne van, csak azt nem tudtuk (sem 
ő, sem én), hogy valami köze van 
Szörényi Leventéhez. Így aztán 
úgy gondoltuk, hogy legalább egy 
sort bele kell szúrni a megjelenés 
előtt álló könyv azon oldalába, 
ami a Csuka családdal foglalko-
zik. Nos, ez megtörtént. Azóta 

Farkas József még többet megtu-
dott a Csuka család történetéről, 
s ezt szépen összefoglalta, amit 
majd elküldünk Leventének.

Íme, a nagymama, Csuka Etel-
ka írása, valamint egy oldal a Ma-
gyar Muzsika Könyve c. 1936-os 
kiadásából, melyből kiderül, hogy 
Levente nagyanyja zongoramű-
vész volt, s a Zeneakadémián 
tanított. Hosszú életet élt, 1992-
ben, 97 éves korában halt meg.

(mi)
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Várostörténet 800 oldalba „sűrítve”

Megjelenés előtt
Dr. Farkas József több mint tíz éve kezdte megírni az Abaúj 
vármegye Szikszó városának története című könyvét. A lektorálás, 
tördelés, nyomdai előkészítés nagyon lassan haladt, ezért Füzesséri 
József polgármester úr – mint az oktatási és kulturális bizottság 
elnökét– megbízott, hogy vegyem kézbe a könyv ügyét.

Árajánlatok kérése, szerződések kötése, s megannyi macerás, de 
szükséges dolog, mire végre elkészült minden, és most már a nyom-
dában van a könyv. Közben a szerzőnek kellemes gondjai akadtak, 
hiszen újabb és újabb információk birtokába jutott, így mondhatjuk, 
hogy az utolsó pillanatig módosulhatott a könyv tartalma, szinte 
még a nyomdába érkezéskor is. Terjedelme miatt kétkötetes lesz, 
kötetenként 400–400 oldal. A könyvet Szikszó Város Önkormány-
zata fogja kiadni, ami várhatóan a nyár végén jelenik meg.
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1. 2. 3… Start program
Március 1-én kezdődött a közfoglalkoz-
tatási Start munkaprogram, melynek 
során – egy éven keresztül – 172 fő 
foglakoztatását biztosítjuk.

A program még 2013-ban azzal a céllal 
indult, hogy a városban állást keresők szá-
mára lehetőséget biztosítsunk a termelői 
munkavégzésre, a dolgozni tudó – és akaró 
– lakosságot minél inkább bevonjuk és vissza-
vezessük a munka világába. A továbbiakban 
a szociális szövetkezethez való csatlakozást 
céloztuk meg, de a program egyelőre nem 
tud önálló lábon megállni. A közfoglalkoz-
tatottak hozzáállása nagyban befolyásolja 
sikerességét.

Az önkormányzat tulajdonában lévő földte-
rületen 4,4 hektáron folytatódik a konyhakerti 

kertészet, fóliasátras zöldségeket termesztünk. 
Szabadföldi területen burgonyát, céklát, sárga-
répát, petrezselymet, vöröshagymát, káposztát 
szeretnénk termelni.

A termékeket az önkormányzat konyhája 
használja fel a szociális étkeztetésben, vala-
mint természetbeni juttatásként a rászorul-
taknak juttatjuk el.

Idei mezőgazdasági programunkban a 
megművelt terület nagysága összesen 40 
hektár, ahol a konyhakerti növényeken 
kívül napraforgót, burgonyát és céklát ter-
mesztünk.

Emellett három program megvalósítására 
kapott támogatást az önkormányzat cége, 
a Sixo Tender Nonprofit Kft. Külterületi, 
mezőgazdasági, belterületi utak kátyúzására, 
vízelvezető árkok felújítására, a köztemető ke-
rítésének felújítására és szociális bérlakások 
modernizálására.

Plávenszky László

Sporthírek 
röviden

Kohári Szabolcs szinte 
minden hétvégén részt 
vesz egy futóversenyen. 
Megkérdeztük, melyik 
eredményére a legbüsz-
kébb?

A Korinthosz.hu ult-
ramaratonra vagyok 

a legbüszkébb, ahol 81 km volt a táv, és 
korosztályomban 1. helyezést értem el. 
Ez a verseny volt az első ultra versenyem, 
nagy lelkesedéssel vártam, hogy milyen 
is 42 km, azaz maratoni táv felett futni. 
A másik, amire nagyon büszke vagyok, a 
Salomon-Szentlászló trail 84 km-es távja 
3100-méteres szintemelkedéssel. A Ko-
rinthosz.hu után a terepfutás felé kacsint-
gattam, s már akkor biztos volt, hogy egy 
terepultrát futni szeretnék.

Józsa Sándor nem régen 
alapította meg az Orosz-
lánszív Küzdősport Egye-
sületet. Kevesen tud ják, 
hogy ő maga is szép ered-
ményekkel rendelkezik.
• 2014 Thai-box magyar 
bajnok

• 2016 K-1 Világkupa győztes
• 2016 Kempo Grand Prix győztes
 

Majláth Gábor Tamás 
beszámolt arról, hogy a 
Szikszó Boxing Sport-
egyesület átalakult, új 
neve: HELL Fight Club 
Küzdősport Egyesület. 
Az ökölvívás a K–1, és a 
muhay thay sport ágakkal 

bővült ki.
Terveikről, eredményeikről a következő 

számunkban írunk, addig bemutatjuk az 
egyesület új logóját.
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Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe

Augusztus 20.
Programok Szikszó főtéren

17.30	 Ringer	István	tárogatóművész	

18.00	 Ökumenikus	istentisztelet,	kenyérszentelés

18.40	 Ünnepi	beszéd 
 Füzesséri József Szikszó	Város	polgármestere

18.50	 Szikszói	Harangvirág	dalkör

19.00	 Csikuska	néptáncegyüttes

19.30 „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” 
	 Ünnepi	zenés	műsor 
 Farkas Tamás, Zamatóczky Florianna

20.00	 GROOVEHOUSE	koncert	

20.50	 FIREFLY	tűzzsonglőr	show	műsor

21.10	 TŰZIJÁTÉK

Nagypályás csapat létrehozását is tervezik

Megalakult a Szikszó FC
Márciusban megalakult a Szikszó FC. Megtörtént az egyesület 
bejegyzése, melynek elnöke Parázsó Gábor, elnökségi tagjai 
Mező István és Sváb Antal.

Az elnök elmondta, hogy terveik 
között szerepel a megyei kispályás 
labdarúgó bajnokságban való 
eredményes szereplés, illetve egy 
nagypályás csapat létrehozása és 
benevezés a megyei III. osztály-
ba, hiszen csak oda lehet. Rövid 
időn belül szeretnének feljutni a 
megyei II. osztályba.

Az egyesület legfőbb szpon-
zora jelenleg Szikszó Város Ön-
kormányzata, de reklám fejében 

szívesen fogadnak más szponzo-
rokat is.

Az egyesület alapító tagja Fü-
zesséri József polgármester, akit a 
csapat egy 12-es számú mezzel is 
megajándékozott.


