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Szikszó Város Napja
A város ünnepnapja úgy jött létre, hogy három évvel ezelőtt 
Sváb Antal képviselőtársam javaslatára a képviselő-testület 
megszavazta, hogy az 1588-as szikszói győztes csata emléké-
re rendezzük meg a Szikszó Város Napját.

1588. október 8-án a várost le-
rohanó és többszörös túlerőben 
lévő törököket védték meg a hős 
szikszóiak. Az első ünnep 2016 
októberében volt, így most har-
madik alkalommal rendeztük 
meg.

A program első részében há-
rom, már elhunyt díszpolgárunk-
ról emlékparkot neveztünk el, 
amit a képviselő-testület még 
2017 decemberében jóváhagyott. 
A mondás szerint „Isten malmai 
lassan őrölnek”, így most ke-
rült sor az Ádám István, Benkő 
György és Csomós Jánosról elne-
vezett emlékparkok felavatására. 
Füzesséri József polgármester 
köszöntője után, mind a három 
emlékkőnél Vécseyné Fedor 
Zsuzsa méltatta az ünnepelteket, 
majd a református énekkar előa-
dása közben a polgármester és az 
érintett család tagjai avatták fel az 

emlékparkot. Ezt követően mind 
a három felekezet egyházi vezető-
je megáldotta a helyszíneket. Az 
égiek kegyesek voltak hozzánk, 
így ragyogó napsütésben élvez-
hette a programot a szépszámú 
közönség.

A délutáni könyvbemuta-
tó-sajtótájékoztató előtt az In-
kubátorház előterében a Szikszói 
Roma Kisebbségi Önkormányzat 
kézműves termékeiből tartott be-
mutatót Glonczi Zoltán és Glonczi 
Elemér.

Mivel az elmúlt héten jött ki 
a nyomdából dr. Farkas József 
„Szikszó város története” c. két-
kötetes könyve, ez alkalommal 
egy sajtótájékoztatót szerveztünk, 
hogy hírül adjuk a nagyvilágnak 
a könyv megjelenését. Tudomá-
sunk szerint a meghívó elment az 
MTI-n keresztül Magyarország 
összes médiumának, ennek elle-

nére mindössze a Sixo TV mun-
katársai voltak jelen... Ez nem 
zavarta különösebben a szerzőt, 
mert nagy örömmel, és élvezettel 
mesélt a könyv létrejöttéről, ku-

tatásairól, nehézségeiről. Közben 
a most megjelent könyv egy-egy 
példánya a közönség között ment 
kézről-kézre. Szívesen hallgattuk 
volna még Farkas József sztorijait, 
de 17 órától már kezdődött a kö-
vetkező program az Inkubátorház 
nagytermében, ahol a Szikszón 
élő sportolók, sportegyesületek, 
edzők mutatkoztak be. Az egybe-
gyűlteket itt is a polgármester úr 
köszöntötte. A riporteri szerepet 
az oktatási bizottság három tag-
ja, Sváb Antal, Kovács Gábor, és 
jómagam töltöttük be. Bemutat-
koztak az ökölvívók, cselgáncso-
zók, kosárlabdások, thai boxolók, 
futók, de volt egy úszó és kerék-
páros sportoló is. A labdarúgók 
csak azért nem voltak, mert ép-
pen bajnoki mérkőzésük volt 
Megyaszón... Aki keveset tudott, 
hallott az említett sportágakról, 
most többet is megtudhatott, és 
még látványos bemutatókban 
is része lehetett. Közben Lekner 
Balázs, a tavalyi versíró pályá-
zat egyik nyertese felolvasta két, 
Szikszóról szóló versét. Köszönet 
mindenkinek, akinek bármilyen 
kis szerepe is volt a Szikszó Város 
Napja megrendezésében.

Mező István



Cserkeszőlőn táboroztak
a szikszói gyerekek
Élmény és kreativitás. Ez volt annak a cserkeszőlői táborozás-
nak a mottója, ahol két turnusban 42 gyerek vehetett részt au-
gusztus 13-a és 17-e között. A tábor szakmai vezetője Takács 
Lászlóné, Szikszó alpolgármestere volt.

A Szikszói Többcélú Kistérsé-
gi Társulás pályázati sikerének 
köszönhető a program. Minden 
évben az a cél, hogy térségben élő 
gyerekek számára olyan nyári 
kirándulások jöjjenek létre, ami 
nemcsak kikapcsolódást, hanem 
hasznos együttlétet, tapasztala-
tokat is ad.

Takács Lászlóné arról be-
szélt, hogy tervezéskor az volt 
a cél, hogy a hegyvidéken élő 
diákok egy másfajta földrajzi 
formával és annak szépségeivel 
ismerkedjenek meg. Ezért esett a 
választás Cserkeszőlőre, ahol az 
Alföld formáit, a Körösök vidé-
kének növényvilágát láthatták. 
Szálláshelyük, a jurta tábor pedig 
felidézte a honfoglaló magyarok 
életformáját. Nagy siker volt a 

szarvasi arborétumba történő 
látogatás, de kifejezetten élvez-
ték a gyerekek Szarvason a Mini 
Magyarországot, ahol hazánk 
híres épületeit fedezhették fel 
mini kiadásban. A Körösvölgyi 
Látogatóközpontban a tájegység 
növényzetével, állat és madárvi-
lágával ismerkedhettek. A Körös 
holtágán hajózhattak, de elláto-
gattak a hortobágyi madárkór-
házba is.

A jurta tábor a cserkeszőlői 
strand területén található, így a 
táborozók egész nap élvezhették 
a strand örömeit, amit az idő-
járás is a kegyeibe fogadott. A 
fürdés mellett kézműves foglal-
kozást is szerveztek számukra, 
amelyet a jurta tábor szakembe-
rei biztosítottak. Fontak kosarat, 

ragasztottak, színeztek, gazdag 
eszközkészlet állt a rendelkezé-
sükre. A strand ultramodern 
játszótere nagy sikert aratott.

A táborlakók saját készítésű 
kézműves tárgyakkal, ajándé-
kokkal tértek haza. A sok élmény 
és játék mellett az sem volt elha-
nyagolható, hogy olyan étrendet 

sikerült összeállítani a táborban, 
amelyet minden gyerek örömmel 
fogadott, hiszen a szülők legna-
gyobb aggodalma olykor abból 
adódik, hogy eszik-e a csemete 
akkor, ha közösségben van.

Az elmúlt években nem ez volt 
az első nyár, amikor gyerekeket 
táboroztattak: Tavalyelőtt uno-
ka-nagymama tábor volt, tavaly 
pedig Sarudon jártak. Az idei év 
tapasztalata azt mutatja: életre 
szóló élményt kaptak a gyere-
kek ez alatt az egy hét alatt, és 
érdemes a jövőben is hasonló 
rendezvényeket szervezni.
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A képviselő, aki közel 30 éve
Szikszóért dolgozik
Pohubi József a rendszerváltás óta munkálkodik Szikszó 
képviselő-testületében. Az egyetlen képviselő, aki ilyen hosszú 
ideig meg tudta őrizni a helyiek bizalmát. Az országosan is ritka 
életútról, az elmúlt évek történéseiről, a feladatokról, az örö-
mökről, a motivációról, az emberek szolgálatáról, a közösség 
építéséről beszélgettünk vele.

• Amikor elindultál, mi motivált 
abban, hogy vállald ezt a szolgála-
tot, és megmérettesd magad?

P.J.: Őszinte öröm és hála van 
bennem azért, hogy jövőre a 
harminc éves jubileumot éri el a 
képviselőségem. Büszke vagyok 
erre és tudom ez közös teljesít-
mény, ez csapatmunka: Szikszó 
és én. Mi volt a motivációm, a 
lendítő erőm? Ez többrétegű do-
log. Szüleim – anyai felmenőim 
évszázadok óta szikszóiak –, fe-
leségem, családom. Hivatásom 
révén sok-sok szikszói ismerős, 
barát, szülő van, akiknek gye-
rekeit tanítottam, vagy csupán 
hallottak az „új tanító bácsiról” a 
rendszerváltás táján. Természe-
tesen benne van az a bizonyos 
tényező, amit sokan szerencsé-
nek hívnak. Egy helyen egy idő-
ben voltam olyan barátokkal, jó 
szándékú lokálpatriótákkal, akik 
meglátták bennem a lehetőséget 
és sok-sok beszélgetés, véle-
ménycsere után a választáson 
való indulásra sarkalltak. De ott 
volt az a megmagyarázhatatlan 
erő, mely életemet kíséri, s óv 
a bajtól. Ha választanom kell, 
megmutatja a helyes utat. Meg-
magyarázni jobban nem tudom, 
de gyermekkorom óta érzem ezt. 
Felnőtt fejjel hálásan vallom: ez 
kegyelmi állapot, a Jóisten vé-
dőszárnya alatt élek! Szeretem 
a szikszóiakat! Közülük való 
vagyok. Életem során sok jót, 
sok megbecsülést kaptam tőlük. 
Minél többet kapok ebből, annál 
többet szeretnék visszaadni, s ezt 
képviselőként ezt meg is teszem!

• Mi volt a legnagyobb kihívás az 
elmúlt időszakokban? Mennyire 
változott az évek során a munka 
és a feladatod?

P.J.: Majdnem minden ciklus-
ban voltam bizottsági elnök, s 
így nem csak a döntéshozatal-
ban, hanem a döntés-előkészí-
tés aprólékos folyamatában is 
részt vettem számos területen. 
Bátran mondhatom, az egyik 
legnagyobb kihívás az egyen-
súly megteremtése az 
önkormányzati mun-
ka minden területén. 
A vágyak, a célok és 
a lehetőségek helyes 
me g fo ga l m a z á s a , 
összefésülése: ebben 
a harmónia megte-
remtése. Ugye milyen 
egyszerűen hangzik? 
Viszont átkozottul ne-
héz ezt jól kivitelezni. 
Azért vagyunk töb-
ben képviselők, hogy 
ki-ki a maga eszével, 
tapasztalatával, habitusával, se-
gítő szándékával hozzájáruljon 
ehhez, s végső soron a városunk 
sikereihez.

• Pedagógusként, iskolavezetőként 
melyek a fontos városi prioritások 
számodra?

P.J.: Lehet, hogy csalódást oko-
zok a válasszal. A testületben nem 
pedagógus vagy iskolavezető va-
gyok, hanem Szikszó sorsáért fe-
lelős személy. Fontos a hivatásom, 
s a kettő teljesen el nem választ-
ható, hiszen az iskolánk egyházi 
fenntartásba adásának előkészí-
tését önkormányzati tanácsnok-
ként bízta – többek között – rám 
is a testület. Az eredmény szerint 
tisztességgel sikerült is ezt elvé-
gezni. Képviselőként azonban 
ez csupán a város életének egy 
szelete. Meghatározó, jelentős, 
de csupán egy szelet. Nekem, ne-
künk képviselőknek az egészért 

kell felelnünk, s ezt tudomásul is 
veszem.

Nem véletlen, hogy minden 
ciklusban dolgoztam az oktatás 
ügyéért a szakbizottságban, min-
den fontos döntés aktív részese 
voltam, de elnöki, irányító fela-
datra ott nem vállalkoztam.

• De melyek a prioritások?

P.J.: Nem ördöngősség, s nem 
varázslat. Lépésről lépésre sza-
bad csak haladni. Mindig a jólét 
alapjának megteremtése az első. 
Ha ez megvan, a többit, a többi 
feladatot egyszerűbb menedzsel-

ni. Ez is milyen magától értetődő, 
ugye? Akár egy jól működő csa-
ládnál, országnál vagy városnál. 
Csak az oda vezető út nagyon 
rögös, amely sok áldozattal, fej-
töréssel, kitartással jár. Tapasz-
taljuk ezt a saját bőrünkön is 
nap mint nap. Beruházások ide 
csábítása, pályázatok tömege, 
sok-sok bevétel elérése a cél. Ez 
kell, hogy az első legyen a priori-
tások között. S ezt most Szikszó 
példásan műveli. Akik ismernek, 
tudják, hogy megfontolt, óvato-
san haladó vagyok, nem igazán 
lelkendező típus. Most viszont 
bátran állítom: nagyon jó úton 
járunk, Szikszó lendületben 
van! Ez nem malaszt, láthatóan, 
érezhetően jut kultúrára, okta-
tásra, fiatalokra, időseinkre, az 
elesettek támogatására, jóléti 
kiadásokra, sok minden egyéb-
re is: jobban és több, mint más, 
hasonló településen.

• Milyen nehézségeid akadtak? 
Voltak-e rossz élményeid?

P.J.: Ugyan kinek nincs ilyen, hi-
szen ez maga az élet. Jó kedélyű, 
alapjában pozitív beállítottságú 
vagyok. A rossz tőlem hamar tova 
tűnik. Jelentőset nem is tudnék 
most mondani. Olyan rövid az 
élet, nem engedem, hogy a rossz 
elvegye az időt a sok jó elől, ami 
nap nap után ér az iskolában, a vá-
rosban, a családomban. Nagyon 
szeretem az életemet. Egy érde-
kességet azonban hadd osszak 
meg ezzel kapcsolatban: Akik 

valaha rosszat tettek 
vagy akartak nekem, 
érdekes módon eltűn-
tek az életem útjából.

• Hogyan tartod a kap-
csolatot a választókkal, 
a lakossággal?

P.J.: Ebben a munka-
helyem sokat segít. Így 
a tanév kezdete táján 
azon szoktam moso-
lyogni, hogy az iskolá-
ba érkező kicsi elsősök 
jelentős részét felisme-

rem a szüleik, nagyobb testvéreik 
arcvonásai alapján. Több, mint 
30 éve vagyok a pályán, taní-
tok Szikszón. Sok esetben volt 
tanítványaim gyerekeit is taní-
tom már. Így a szikszói családok 
többségével régi ismerősként 
üdvözöljük egymást. Beavatnak 
gondjaikba, elmondják megol-
dandó problémáikat, nem csak 
az iskolait. Az iskolában helyben 
vagyunk egymásnak. Ha innen 
nézem szülői értekezlet, ha on-
nan nézem képviselői fogadóóra. 
Ez óriási előny, segítség a képvi-
selői munkámban.

• Egy település fejlesztése, működ-
tetése csapatmunka, te hogy viszo-
nyulsz ehhez?

P.J.: Itt két különböző szintről be-
szélünk. A fejlesztés döntéshozói, 
tehát képviselői szint, a működ-
tetés végrehajtói, tehát hivatali 
szint. A szikszói képviselő-tes-
tület hivatalát kiváló szakember-

Azért vagyunk többen 
képviselők, hogy ki-ki ... 
hozzájáruljon ...
városunk sikereihez.
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gárda alkotja, köztük volt tanít-
ványaim is. Jól felkészült, komoly 
munkabírású, intelligens embe-
rek. Örömmel dolgozom velük. 
Érdemesek a megbecsülésre. Nél-
külük nincsenek eredmények. Ha 
humorizálni akarnék velük, azt 
mondanám: A lehetetlen meg-
oldása sajnos még pár napjukba 
telik! A fejlesztés irányának meg-
határozása a képviselő-testület 
feladata. Ez valóban csapatmun-
kában eredményes. Ezt szokni, 
tanulni kell. Végezni pedig kellő 
alázattal, türelemmel a város és a 
képviselőtársak iránt. Nélkülöz-
hetetlen az összhang. Meg kell, 
hogy legyen a konszenzus a dön-
tésekben. S hogy odáig eljuthas-
sunk, kell egy okos, taktikus „csa-
patkapitány” a testület élére, aki 
kellően szenzibilis, s képes a jó cél 
felé orientálni a képviselőket. Ez 
Szikszónak szerencsére megvan. 
Magamat jó csapatjátékosnak 
tartom. A város érdekében bár-
mikor, bárkivel hajlandó vagyok 
szövetségre lépni.

• Mire vagy a legbüszkébb Szik-
szó fejlődésében, sikereiben, mi 
az, amiért a jövőben dolgozni 
szeretnél?

P.J.: Most 30 év távlatában beszél-
getünk. Ebből a perspektívából 
nézve számomra az a legszebb, 
hogy bármely közbenső időinter-
vallumot nézem, Szikszó az adott 
időszak kihívására jó és előrevivő 
választ adott. Kezdetben az infra-
strukturális fejlesztésektől óva in-
tettek minket, mondván beletörik 
a bicskánk, belefulladunk majd a 
hitelekbe. Az unokáink is nyögik 
majd a törlesztést. Jó döntése-
ket hoztunk, belevágtunk, s lett 
szennyvíz-elvezetés, vezetékes 
víz- és gázellátás a városban hát-
rányok nélkül. Majd a nagy be-
ruházások időszakában kaptunk 
hideget-meleget, hogy romlásba 
visszük a várost. Minek a sport-
csarnok, az uszoda, ne legyünk 
ennyire nagyravágyók. A jó célba 
vetett hittel törtünk a megvaló-
sítás felé, s lám létezünk, gya-
rapszunk. A pályázati források 
felhasználásával a tamáskodók 
ellenére lett szép főterünk, meg-
újult a Bolt utca, az inkubátorház, 
hogy csak a legjelentősebbeket 
emeljük ki. Napjainkban, ahogy 
a világ más részein is látjuk, úgy 
nálunk is nagyobb léptékben 

történnek a dolgok. Szikszó eb-
ben is a hullámok hátán lovagol. 
Nézzük az ipari parkot, vagy a 
HELL környékén megvalósuló 
óriási beruházásokat. Egy-két 
évtizede erről még álmodni sem 
mert senki. Ez azonban valóban 
nem álom, s nagyon is ébernek 
kell lenni ahhoz, hogy az ezekből 
befolyó egyre jelentősebb össze-
geknek haszonélvezői, s ne felélői 

legyünk. Hogyan fogalmaztunk a 
riport elején? Harmónia, egyen-
súly megléte a pénz elköltése és 
befektetése között, a tamáskodók 
ellenére is, mindig a város javára, 
akár rövidtávú konfliktusok vál-
lalásával is, hogy a jövő, mind-
nyájunk jövője igazolja döntése-
ink megalapozottságát. Ebből a 
szempontból, mint önkormány-
zati képviselő, nyugodt lélekkel 
nézek gyermekeink szemébe, jó 
gazdaként, eredményesen vettem 
részt városunk hajója kormány-
zásában.

A fent soroltak mind stratégiai 
döntések eredményei. Jó időben 
hoztunk jó döntéseket, melyek a 
város hosszú távú jólétét alapoz-

ták, alapozzák 
meg. Büszkeség-
gel tölt el, hogy 
mindennek segí-
tő, meghatározó 
részese lehetek.

A jövő? Mint 
mondtam az 
előbb Szikszó 
lendületben van. 
Segítjük a beru-
házásokat, s azok 
eredményeit jó 
arányba, megfon-
toltan forgatjuk 
vissza. A többit, 
ami vélhetően 
egyre nagyobb 
szelet lesz az idő 
múlásával, for-
díthatjuk jóléti 
beruházásokra, a 
fiatalok helyben 

tartására, a közösséggé formá-
lódásunk támogatására, idősek 
megsegítésére, s minden olyan cél 
elérésére, melyet városunk lakói-
val közösen tűzünk ki. Ezért sze-
retek és ezért érdemes dolgozni!

• Mi jelenti a hátországot ebben a 
munkában?

P.J.: Most, idősödő fejjel érzem 
át igazán ennek a kérdésnek a 
fontosságát. Aki ismer, tudja, 
hogy derűs ember vagyok, aki 
szereti az embereket, az életet. 
Talán a riportból is kiderül ez. 
A lelkem mélye mégis azt mon-
datja velem, hogy kegyetlen, ér-
zéketlen, rideg világban élünk. 
Aki bármiért gyenge, beteg, 
elesett, kevés könyörületre, se-
gítségre számíthat. Gondoljunk 
csak egy hirtelen fellépő nagyon 
súlyos betegségre. Rosszabb 
esetben mire szakorvoshoz jut-
na a beteg, már késő. Nagyon 
kell a hátország, egy érzékeny 
lakóközösség, egy szerető, áldo-
zatkész család. Utóbbit minden-
ki magának alakítja, mint egy 
befektetést. Életem során ez 
a „befektetés” volt számomra 
mindig is a legfontosabb. Erre 
fordítottam a legtöbb figyelmet 
és időt, a család mindig mindent 
megelőzött. Törődés és szeretet, 
ez a két kulcsszó a vezérelvem. 
Ha ezeket adom, ezeket is fogom 
visszakapni. Nagyon szeretem 
a családomat. Jó érzés, hogy 
nélkülem nem kerek a világuk. 
Mikor közöttük vagyok, azt ér-

zem, hogy megérkeztem. S ezért 
minden este hálát adok!

A sport az örök szerelem. He-
tente 2–3 alkalommal szakítok 
időt erre is. Ahogy egyre jobban 
érzem az évek súlyát a vállamon 
tudatosan, sokszor kínos pontos-
sággal felelek meg ennek a kihí-
vásnak is. Nincs választás. Min-
den nap frissen, mosolygósan, 
jókedvűen végzem a munkámat, 
ami általában napi 10, nem ritkán 
12 óra, az utóbbi években nyáron 
is. Jó példával kívánok élen jár-
ni, s hogy ezt az évek során – 56 
évesen is – bírjam erővel, egyre 
nagyobb gondot kell fordítanom 
a testem karbantartására is.

Szakmai kihívás? Napi szintű. 
Kicsikkel, kamaszokkal, fiatalt 
felnőttekkel és a kollégáimmal 
töltöm napjaimat. A felmerülő 
problémákat naponta lehetőleg 
azonnal kell megoldani. Egyik 
korosztállyal sem könnyű bánni. 
A vezérelv, ami a családomnál be-
vált, itt is használható: szeretet és 
törődés. Éreztetem velük, hogy a 
beszélgetésünk pillanatában az ő 
problémájuk a világ legfontosabb 
dolga, s annak megoldásában 
számíthatnak rám. Így fordulok 
feléjük, s Ők ezt megérzik. Cseré-
be megbecsülést, figyelmességet 
kapok. Élvezem a tekintélyemet 
a gyerekek körében.

Az egyházi fenntartásba vé-
tellel új időszámítás indult isko-
lánkban. Hála fenntartónk gon-
doskodásának, évek óta óriási 
volumenű felújítások színtere az 
intézmény. Ennek tervezésében, 
szervezésében, lebonyolításában 
jelentős feladatom volt és van. 
Rengeteg és szerteágazó a mun-
ka, kevés az idő, sok a megoldani 
való feladat, a határidők mindig 
szűkebbek a kelleténél. Mégis sze-
retem, mert változatos, kreativi-
tást igényel, mert kihívás, aminek 
meg tudok felelni. Azzal szoktunk 
humorizálni, hogy intézményve-
zetőként szeptembertől júniusig 
megoldjuk a tanév feladatait, 
júniustól szeptemberig végigza-
varjuk a felújítási munkálatokat, 
s szeptemberben boldogan, „ki-
pihenten” kezdjük az új tanévet. 
No persze ne panaszként értse ezt 
senki sem, mert azt tartom, hogy 
amíg az ember saját magával, 
magáról tud humorizálni, addig 
nagy baj nem lehet!

Maros Éva

A vezérelvem:
szeretet
és törődés.
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Szikszó északi részén a Kassai út, a Bethánia-köz és a Hunyadi utca által határolt területen 
fekszik az az épületegyüttes és a hozzá tartozó park, melyet a szikszóiak Bethániának neveznek. 
Mit is takar ez a bibliai helységnév? Mit jelent ma és mit jelentett a múltban ez az elnevezés?

Valójában egyházi intézménye-
ket takar az elnevezés. A Szociá-
lis Missziótársulat működtetésé-
ben a Bethánia Szeretetotthon, a 
Bethánia Óvoda és a Jó Pásztor 
kápolna működik a falakon belül.
A főépület több mint 300 éve 
épült főúri kastélynak, nyári 
lakként. Utolsó tulajdonosa gróf 
Hunyadi Lászlóné Csáky Sarolta 
grófnő volt. Férje a Nemzetgyű-
lés tagja, a kiegyezés utáni közélet 
ismert alakja volt.

A szikszóiak emlékezetében 
mégis felesége, az özvegy grófnő 
alakja maradt meg, mert végren-
deletében úgy rendelkezett, hogy 
a kastélyt, 52 kataszter (közel 30 
hektár) földet, szőlőt egy olyan 
társaságnak adományozza, amely 
hajlandó leányneveléssel foglal-
kozni, és tanítja a szikszói nép 
gyermekeit.

A végrendeletnek megfelelően 
a kastélyt először az Orsolya rend 
apácái, majd 1909 márciusától a 
Szociális Missziótársulat nővérei 
vették birtokukba, melyet a kassai 
püspök a rendnek adományozott 
örökös használatra.

A Szociális Missziótársulat az 
első magyar alapítású női szer-
zetesrend 110 éve, 1908-ban ala-
kult Budapesten. Alapítója Farkas 
Edith (1877–1942), aki a Katoli-
kus Nővédő Egyesület aktív tag-
jaként felismerte, hogy szervezett 
erőfeszítés szükséges az elhagyott 
gyermekek, a bűnözés és prosti-
túció területén veszélyeztetettek 
érdekében. Tudta, hogy ehhez 

képzett, szociálisan gondolko-
dó és lelkileg felkészített 
munkatársak kellenek. 
Olyan nőket vonzott 
magához, akik egész 
életüket ennek a hi-
vatásnak szentelik. 
Így hozta létre Ma-
gyarországon elő-
ször a szakképzett 
szociális munkások 
szerzetesi közösségét.

Az alapításban fő tá-
mogatója Prohászka Ottokár 
(1858–1925) székesfehérvári 

püspök volt, aki így beszélt a 
Missziótársulatról: „Neve 

megmondja programját 
és szellemét: küldetés. 
A nővérek minden 
cselekedetésén érezni 
lehet a Szentlélek ve-
zetését és kiáradását. 
A rájuk bízott fia-

talok, idősek, betegek 
sorsát a szívükön viselik 

és segítő kezet nyújtanak 
a megfáradt, elesett embe-

reknek.” (Magyar Kurír 2015. 
01. 25. )

1909-ben költöztek a nővé-
rek Budapestről Szikszóra, ahol 
90 erkölcsileg veszélyeztetett 
fiatalkorú leányt helyeztek el az 
intézményben. Szabadságvesztés 
helyett őket javító-nevelésre utal-
ta az Igazságügyi Minisztérium.

Később a Reformatórium ha-
diárvaházzá alakult. 1920-as 
években 70 árvát gondozott. A 
kastélyt a célnak megfelelően 
átalakították. Munkatermeket, 
tantermeket, szobákat hoztak 
létre, majd még ebben az évben 
megkezdték a kápolna építését is.

A Missziótársulat átvette a 
római katolikus iskola vezeté-
sét is. Az iskolát államsegéllyel, 
valamint az alapítvánnyal járó 
föld jövedelméből tartották fenn: 
közel 200 gyermek látogatta az 

intézményt. Az árvaház fenn-
tartásához szükséges élelmiszer 
fő részét maguknak állították 
elő, így a zöldséget, gyümölcsöt, 
gabonát. A nővérek között szak-
képzett mezőgazdászok is vol-
tak, egyikük pl. értett a szőlő és 
gyümölcsfák oltásához, szívesen 
segített a községben, ha felkér-
ték. 1924-ben szövőműhellyel 
gyarapodott a zárda, fehérnemű 
és felsőruha varróműhely is volt, 
művészi kézimunkákat is készí-
tettek. Ilyen eszközökkel igyekez-
tek a nővérek lehetővé tenni, hogy 

Szikszó
a múltban

 „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt.25,40)

A Bethánia

Hunyady Csáky Sarolta grófnő kastélya

Római Katolikus Leányegylet, 1930-as évek

Farkas Edith (1877–1942)
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a növendékek minden testi-lelki 
szükségletéről gondoskodhas-
sanak. A Missziótársulat a köz-
ségben Leánykört is működte-
tett. Még élnek közöttünk olyan 
szikszóiak, akiknek személyes 
emlékeik vannak a Leányköri 
tevékenységekről, hetente két-
szer-háromszor voltak összejö-
vetelek, ahol tanultak különböző 
háztartási ismereteket, színdara-
bokat, kirándultak.

„A szikszói Bethánia Otthon 
ma központját képezi több ka-
tolikus akciónak s így erős misz-
szióállomása a szikszói Katolikus 
hitközségnek.” (Farkas Edith: 
Missziós útravalók, 1925.)

A II. világháború után min-
den megváltozott. Az új politikai 
rendszer legnagyobb ellenségé-
nek az egyházat és a magántu-
lajdont tekintette. 1950-ben fel-
oszlatták a szerzetesrendeket; az 
iskolákat, a földeket államosí-
tották, a Szociális Missziótársu-
latnak sem volt kegyelem, csak 
a kápolna maradhatott a római 
katolikus egyház kezelésében.

A szétszóratás hosszú évtizedei 
következtek. A nővérek plébáni-
ákon és polgári munkahelyeken 
élték rejtett missziós hivatásukat. 
Voltak, akik a szikszói kórházban 
ápolóként dolgoztak, volt, aki 
kántorként, mások hitoktatóként 
próbáltak elhelyezkedni, vagy ka-
ritatív munkát vállaltak. A világi 
munkahelyeken is megőrizték 
méltóságukat, titokban 
tartották a kapcsolatot 
rendtársaikkal.

A Bethánia épü-
letében még 1952-ig 
gazdasszonyképző 
iskola és menhelyi 
gyerekeket nevelő 
intézmény műkö-
dött.

Az épület is megkapta 
büntetését: mintegy gúnyt űzve 
a nővérek nemes tevékenységéből 
csirkekeltető telepet létesítettek a 
zárda termeibe. Hamarosan elva-
dult a park, gaz verte fel a gondo-
zatlan kertet, cserjeállománya el-
vadult, majd fokozatosan eltűnt, 
kiirtották. Néhány idősebb tölgy, 

vadgesztenyefa maradt mára, 
amelyek 200–250 éves helyi vé-
delem alatt álló példányok.

Azóta 40 esztendő telt el. A 
Bethánia területén napköziott-

hon, majd óvoda műkö-
dött az egyik épületszár-

nyban, a kert déli 
részén felépült a 
Park étterem, volt 
itt játszótér, szabad-
téri színpad. Majá-
lisok színhelye lett, 
de csak szomorú 

mementója maradt a haj-
dani szépségnek.

1990-ben a rendszerváltás 
hozta el a változást. A Misz-
sziótársulat is visszaigényelte 
elvesztett ingatlanait. Az ügyek 
irányítását Mogyorósi Erzsébet, 
Józsa nővér vette kézbe, folytatva 
az alapító útmutatásait. 1995-től 
megkezdte működését a Bethánia 

Óvoda, vezetője Kereki Józsefné. 
1999-ben fogadta első lakóit a 
Szeretetotthon. Jelenleg 48-an 
élnek itt családias szeretetközös-
ségben. Az intézmény vezetője 
Szögeczki József.

A Missziós nővérek közül so-
kan már nem érhették meg az 
újraszervezést. A szikszói teme-
tőben nyugszanak Alberta nővér, 
Vilma, Verona, Edina, Honória, 
Erna, Blanka és Ágnes nővér, 
akikre még sokan emlékeznek, 
sírjaikat gondozzák.

Az elhanyagolt, toldozgatott 
épületek fokozatosan megújultak, 
legutóbb a Szeretetotthon külső 
tatarozása fejeződött be, az ener-
getikai korszerűsítés is megtör-
tént. Már csak a romos téglakerí-
tés rendbehozatala várat magára. 
Bízunk benne, hogy rövidesen ez 
is megújulhat.

Vécseyné Fedor Zsuzsa

Növendékek játék közben

Nővérek a nagy folyosón

Képeslap az 1940-es évekből (Stamberger Márk) A kápolna oltárképe
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Tábor Eger csillagai alatt
Augusztus első hetén szer-
veztük meg római katolikus 
hittantáborunkat Egerben 
20 hittanos részvételével, 
akik között volt már évek óta 
visszatérő és először velünk 
táborozó gyermek is.

Szentmisével nyitottuk he-
tünket, amit Szarvas István atya 
mutatott be és ajánlott fel a tá-
borozókért.

Igyekeztünk változatos progra-
mokat szervezni minden napra: 
megnéztük Eger nevezetessége-

it, voltunk strandolni, kisvas-
úttal utaztunk Felsőtárkányból 
a Bükkben és túráztunk vissza 
a felsőtárkányi horgásztóhoz, 
közösségépítő foglalkozásokkal 
ismerkedtünk egymással, bibliai 
történeteket dramatizáltunk és 
kreatív kézműves foglalkozáson 
készítettünk nyakláncra medált 
Kereki Kristóf hitoktató segítsé-
gével.

Minden évben nagy öröm és 
lelki épülés a gyerekekkel tábo-
rozni, mert ezzel nemcsak a szü-
lőknek segítünk a gyermekük fel-
ügyeletében, hanem a kicsiknek is 
hasznos, közösségben eltöltött, él-
ménydús napokat szervezhetünk.

Gresné Szopkó Szilvia

Hát hajrá, új tanév!
A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tanu-
lóit az idei csengőszó az Egri Főegyházmegye, Szikszó Város 
Önkormányzata és iskolánk szülői munkaközössége össze-
fogásával épült új játszóudvar megszentelésére és átadására 
hívta először.

Nemcsak a fajátékok, hanem az ugróiskolák és a tornaterem megújult 
fala is vidám színekben pompázva várta a diákokat.

Az ünnepi tanévnyitó szentmisére a délelőtt folyamán került sor a 
római katolikus templomban, melyen valamennyi tanuló, a tantestület 
és a szülők is részt vettek. A legkisebbek, az első osztályosok vidám 
versekkel köszöntötték az új tanévet. „Hát hajrá, új tanév!”

Illésné Juhász Edit
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Nyáron is jó a suliban?
A Szent Márton Iskola először vett részt az Erzsébet Táborok nevű gyermekprogramban, amely 
Magyarország Kormányának támogatásával számos tábort szervez.

Június 25–29. között 110 fő alsó 
tagozatos gyermekkel és 11 fő 
pedagógussal szerveztük meg 
helyben az egyhetes napközis 
tábort. A sikeresen megpályá-
zott táborban tanulóink jelképes 
(napi 100 Ft) részvételi biztosíték 
befizetésével vehettek részt, ahol 
hétfőtől péntekig 8–16 óra között 
a sport és az egészséges életmód, 
a környezettudatosság, a hagyo-
mányőrzés és a kézművesség, az 
önismeret és közösségépítés té-
májához kapcsolódó színes prog-
ramok és a napi négyszeri étkezés 
volt biztosított számukra.

Az élményekben gazdag prog-
ramok között tanulóink megis-
merhették a rendőrség és a men-
tősök mindennapi munkáját. Sor 
került egy mentőautó és egy rend-
őrségi szolgálati jármű nyílt hely-

színi szemléjére is. Közelebbről 
is megtekinthették a rendőrség 
készenléti felszereléseit, min-
dennapi munkájukban használt 
eszközeit. Szakember segítségé-
vel elsajátíthatták a biztonságos 
közlekedés alapjait és egy előre 
elkészített KRESZ pályán ki is 

próbálhatták a tanultakat. Részt 
vettek elsősegélynyújtó oktatá-
son, illetve megismerkedtek egy 
mentőautó felszerelésével is.

Kirándulásunk alkalmával 
ellátogattunk a Diósgyőri várba 
majd megcsodáltuk a Lillafüredi 
Függőkertet és környékét.

Hagyományőrző napunkon a 
népmesék, a népdalok tanulása 
mellett külső szakemberek bevo-
násával táncházzal, kosárfonás és 
szövés fortélyainak elsajátításával 
ismerkedhettek meg tanulóink. 
Kézműves foglalkozásainkat a 
gyöngyfűzés, pólófestés, deku-
pázsolás (szalvétatechnika) tette 
még színesebbé.

Környezetszépítő programunk 
szemétszedéssel és virág ültetéssel 
telt, ezzel is erősítve gyermeke-

ink természet iránti szeretetét és a 
környezettudatosság kialakítását.

A sport és az egészséges élet-
mód jegyében minden reggel ze-
nés tornával indítottuk a napot. 
A mozgás megszerettetésének 
céljából, sor- és váltó-, roller- és 
kerékpárversenyeket, kispályás 
labdarúgó-bajnokságot, tol-
laslabda versenyt szerveztünk 
tanulóinknak. Ellátogattunk a 
Szikszói Városi Uszodába, ahol 
az úszás mellett strandröplabda 
verseny, homokvár építő verseny 
élményeivel gazdagodhattak. A 
móka és a jókedv természetesen 
nem múlhatott el a megérdemelt 
fagyizás nélkül.

A tartalmas egy hét felejthe-
tetlen élményt nyújtott mind a 
gyermekek mind a pedagógusok 
részére. A pozitív visszajelzésekre 
és a nagy érdeklődésre való te-
kintettel a továbbiakban is sze-
retnénk pályázatot benyújtani 
iskolánk tanulói számára.

Fábiánné Lengyel Anita
táborvezető

Hagyományőrző napok Szovátán
A Szent Márton Iskolából 5 főt 
hívtak meg a szovátai Domokos 
Kázmér Líceumba, rajtunk kívül 
a tatai önkormányzat és a Bláthy 
Ottó Szakgimnázium képviselői 
voltak vendégek a X. Hagyo-
mányőrző Napokon.

„Az a megtiszteltetés ért minket, 
hogy szerencsés kiválasztottként 
újra eljuthattunk Erdélybe. Szep-
tember 13-án indultunk, majd 
megérkezésünk után már délután 
5–6 óra között nyakunkba is vet-
tük a várost és tettünk egy nagy 
sétát. Jó érzés volt látni a régi ba-
rátokat! Rengeteg jó programban 
és finom étkezésben volt részünk. A 
kihagyhatatlan parajdi Sóbányán 

kívül eljutottunk a Transzfogara-
si-havasokhoz, ahol libegővel men-
tünk fel a több mint 2300 méter 
magas hegyre.

A tériszonyunk eltompult a lé-
legzetelállító kilátás mellett. Há-
lásak vagyunk, és örömmel tölt el 
minket, hogy iskolánkból ketten 
képviselhettük a diákokat ezen a 
rendezvényen, ami örök élmény 
marad számunkra.” – fogalmazta 
meg Kovács Nóra 12. A osztályos 
tanuló.

A rendezvény részvételi költsé-
geit Szikszó Város Önkormányza-
ta is támogatta, amelyet ezúton is 
köszönünk.

Urbánné Tóth Edit
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Városi rendezvények
Államalapításunk és az új kenyér ünnepe
Augusztus 20. Színvonalas műsorral ünnepelte Magyarország szü-
letésnapját Szikszó város lakossága. Ringer István tárogatóművész 
csodálatos játékával indult az ünnepi délután. Az új kenyeret Szarvas 
István római katolikus atya szentelte meg, amelyet Füzesséri József 
polgármester köszöntő szavai követtek. Fellépett a szikszói Harangvirág 
dalkör, a Csikuska néptáncegyüttes. Az estet a népszerű Groovehouse 
zenekar és a Firefly Tűzzsonglőr show zárta, amit egy felejthetetlenül 
szép tűzijáték követett.

Szüreti Fesztivál
Szeptember 29. Szüretelők za-
jától volt hangos a Magyar-hegy. 
A hagyományok szerint Szent 
Mihály napjához kötődően fesz-
tivál zárta a szüretet. Színpompás 
felvonulással indult a rendezvény, 
majd sokszínű, vidám műsor vet-
te kezdetét: Dalma Dance Club 
mazsorettbemutató, Vagabanda 
gólyalábasok, Füzesséri József, 
polgármester köszöntője, Mus-
tármag (hittanos csoport), Városi 
Óvoda, Bethánia Óvoda, Szikszói 
Móricz Zsigmond Általános Isko-
la, Szent Márton Katolikus Gim-
názium és Általános Iskola műso-
ra, Avas Néptáncegyüttes, Szüreti 
játékok. Sztárvendég a Holdviola 
zenekar volt.

Kísérőrendezvényekben sem 
volt hiány, hiszen a gyerekeket 
virgonckodó szüreti játszópark 
várta, míg a felnőttek jókedvéről 

a Városi Könyvtár Retró Borozója 
gondoskodott. A kreatívabbak az 
immár hagyománynak számító 
Madárijesztő Szépségversenyen 
csillogtatták tudásukat. A Start 
Zöldségkiállítás és Mustkóstoló 
igazi színfoltja volt a fesztivál-
nak, nemkülönben a kosárfonók 
és fazekasok.

Könyvbemutató
Október 20. Megjelent dr. Farkas 
József, „Abaúj vármegye Szikszó 
városának története” c. kétkötetes 
könyve, melynek bemutatójára 
október 20-án, szombaton, 16 
órától kerül sor az Inkubátorház-
ban. A könyv a helyszínen meg-
vásárolható 10.000 Ft-os áron, és 
dedikálásra is lehetőség lesz.

Nemzeti ünnep
Október 23.
Részletek a 12. oldalon.

Új karikatúra kötet
Megjelent Mező István, szik-
szói ka rikaturista tizenötödik, 
„Gyors talpaló lexikon” című 
kötete.

Kézműves foglalkozás, bábszínház Október 3. 

Író-olvasó találkozó
Október 2. Találkozó a Bölcs Bagoly Városi Könyvtárban az új gene-
ráció egyik legsikeresebb, legvagányabb írójával, Lakatos Leventével, 
aki őszinte hangvételű regényeivel meghódította a magyar olvasókat 
a kamaszoktól az idősebbekig egyaránt.
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Biztonságunkért járőröznek
A közterületek biztonsága és 
környezetünk védelme érde-
kében a képviselő-testület 
közterület-felügyelet létreho-
zásáról döntött.

Szakirányú képesítés megszer-
zése után 2018-ban két felügyelő 
kezdhette meg munkáját.

Szabálysértések esetén az év kö-
zepéig először csak szóbeli figyel-
meztetést alkalmaztak, a második 
félévben már több esetben pénz-
bírság kiszabására is sor került. A 
leg gyakoribb esetek a szabálytalan 
parkolásból, szemetelésből, köz-
területi alkoholfogyasztásból és a 
közterület szennyezéséből adód-
tak. A helyszíni bírságok össze-
ge 5.000–50.000 Ft között lehet, 
ahol természetesen igyekeztek a 
legalacsonyabb tétellel kezdeni. 
Vannak azonban esetek, amelyek 
súlyosabbak vagy jogszabály alap-
ján meghatározott összegűek, ahol 
nincs mérlegelési lehetőség.

Felkutatják az elhanyagolt, ga-
zos telkeket, parlagfüves portákat. 
Illegális szemétlerakásnál is ered-
ményesek voltak az elkövető azo-
nosítása és feljelentése kapcsán. 
A rendőrséggel együttműködve 
önkormányzati ingatlanok önké-
nyes elfoglalóit is érték már tetten, 
felderítéseket végeztek a temetői 
viráglopások miatt is.

Az utcákon feltűnő gazdátlan 
kutyák kóborlásának megszünte-
tésében is részt vesznek, amihez 
természetesen elengedhetetlen 
lenne a felelős állattartás is.

Az alapítványi fenntartású 
szakképző iskolákból napközben 
kiszökdöső diákok viselkedése 
is kihívást jelent. Egyeztetés tör-
tént az iskolákkal és a szülőkkel. 
A diákok szóbeli figyelmeztetése 
egyelőre még hatásos, majd elvá-
lik, meddig…

Gyakori kérdés, hogy munká-
juk végzése során a közterület-fel-
ügyelőknek milyen jogosítványa-
ik, jogi és tárgyi eszközeik vannak, 
miben különböznek a polgárőrtől. 
Ki szeretnék emelni, hogy a pol-
gárőrök munkájára nagy szükség 
van, fontos a minél szoro-
sabb együttműködésünk.

A polgárőr civil szervezet tag-
jaként tevékenykedik, formaruhát 
visel, de nincs hatósági jogosít-
ványa, ezzel szemben a közterü-
let-felügyelő rendészeti feladato-
kat ellátó köztisztviselő,  hivatalos 
személy. Intézkedési jogát a ren-
dőrség által kiadott szolgálati 
igazolvány igazolja. Igazoltathat, 
kényszerítő eszközöket alkalmaz-
hat, bírságolhat. Fényképes iga-
zolványt kérhet pl. tulajdon elleni 
szabálysértések, csendháborítás, 
koldulás vagy kutyával való veszé-
lyeztetés esetén.

Tettenérés esetén a polgárőr 
felszólíthatja az elkövetőt a cse-
lekmény felfüggesztésére, de nem 
akadályozhatja mozgásában. A 
közterület-felügyelő gázsprayt, 

rendőrbotot, tonfát, bilincset és 
szolgálati kutyát is bevethet an-
nak érdekében, hogy az elkövetőt 
visszatartsa. A visszatartás ideje 
– az esettől függően – 2–8 óra is 
lehet. Az intézkedések lehetősé-
gével természetesen nem lehet 
visszaélni, annak arányosnak és 
a lehető legkisebb személyi korlá-
tozással járónak kell lennie.

Akinek a közterület-felügyelő 
tevékenységével kapcsolatban 
kifogása van, az intézkedéstől 
számított 8 napon belül panaszt 
tehet vagy feljelentést is tehet. 
Mindkét alkalommal szükséges 
az eset pontos leírása, a közterü-
let-felügyelő neve, jelvényszáma. 
A jelvényszámot a felügyelő ké-
résre köteles bemutatni.

Az intézkedés során mind az 
intézkedés alá vont személy, mind 
a közterület-felügyelő, mind pe-
dig a rendőrség készíthet fényké-
pet, hangfelvételt vagy videót. A 
felvételeket az eljárásban fel lehet 
használni, de a közösségi médiá-
ban közzétenni nem szabad.

A közterület-felügyelők szer-
dánként 8–10 óra között foga-
dóórát tartanak a városházán, 
ahol fogadják a lakosság észre-
vételeit, bejelentéseit. Az alábbi 
email címen és telefonszámokon 
pedig hétfőtől péntekig 8–16 óra 
között is rendelkezésre állnak: 
kozteruletfelugyelet@szikszo.hu
Majoros Péter: +36 70 709-2811
Oleszka Csaba: +36 70 709-2812
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Több fényt!
A Bajcsy-Zsilinszky útról nyíló, 
néhány házhoz vezető kis utcában 
világosság lesz esténként.

Régi vágya a lakóknak, hogy a 
közvilágítás kérdése megoldód-
jon. Reményink szerint már nem 
is kell sokáig várniuk erre.

Hosszú egyeztetések előzték 
meg a megvalósításhoz vezető 
utat. Jelenleg a villanyoszlopok 
helyének elkészítése zajlik. Az ut-
cában 3 oszlop kerül elhelyezésre, 
melyek közül kettő világítótesttel 
is rendelkezik majd. A harmadik 
oszlopon kártyás berendezéssel 
méri a szolgáltató a fogyasztást, 
amelyre azért volt szükség, mert a 
jelenlegi hálózathoz történő csat-
lakoztatás nem, vagy csak nagyon 
gazdaságtalanul lehetséges.

Köszönjük az ott lakók eddigi 
türelmét, hiszen több évtizedes 
kérésük fog megvalósulni. Remél-
jük, mindenki megelégedésére 
szolgál majd az elkészülő világítás.

Korszerűsítés a Hellben
Új gyártósort adtak át a HELL-ben október 10-én. Az átadáson több 
száz szikszói lakos is részt vett. Ez a világ legmodernebb, sebességét te-
kintve pedig Közép-Európa egyik leggyorsabb töltősora, teljesítménye 
120.000 doboz/óra. Ezzel a 3. gyártósorral a gyártás összteljesítménye 
4,5 millió doboz/nap. Ma a Hell Energy Magyarország 48 országban 
van jelen, és viszi el hazánk és Szikszó jó hírét. 




