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• Polgármester úr! Milyen tervek 
foglalkoztatják manapság?

F.J.: Aki ismeri az önkormány
zat elmúlt években, évtizedek
ben végzett munkáját, az látja, 
hogy ez egy hosszú folyamat. Az 
a célunk, hogy egy olyan várost 
tudjunk kialakítani, ahol élhető 
módon akarjuk a szikszói embe
rek életét biztosítani, a gyereke
ket megfelelő oktatási intézmé
nyekbe járatni, de azt gondolom, 
hogy fontos mindemellett az 
idősek megbecsülése is. 

Tehát ezek a fő irányelvek, 
amiket nem csak ebben az év
ben, de már hosszú évek óta 
megpróbáltunk megfogalmazni, 
és ennek megfelelően próbáljuk 
összeállítani a különböző te
vékenységeket. Hogy hogyan 
osztjuk le ezeket éves szinten, az 
mindig annak a függvénye, hogy 
a pénzügyi helyzetünk milyen. 
Látni kell, hogy ez a település 98 
utcából áll, a 98 utcának a rend
betételét sem lehet megtenni 
egyik percről a másikra. Szaka
szosan tudunk haladni, mindig 
annak függvényében, hogy hol 
a legégetőbb a probléma, hol a 
legfontosabb annak a feladatnak 
az ellátása, amit minden utcában 
meg kellene tennünk, de sorren
det kell felállítani. 

Sajnos az utcák, járdák, a víz
elvezetés megoldása évek óta 
nem volt megfelelő, mindig arra 
vártunk, hogy elkészüljön az au
tópálya. 2021 szeptemberében 
átadásra kerül a MiskolcKassa 
autópálya, ami jelentős mérték
ben megváltoztatja a település 
helyzetét.Úgy gondolom, hogy 
előnyére fog válni,
hiszen ahol az 
autópálya 
megjelent, ott 
általában a 
gazdasági 
fejlődés, 
az ipari 
parkok, 
beru
házások 
megélén
kültek. 
Szikszó ebben a 
tekintetben is

előrébb jár, hiszen nem vártuk 
meg, hogy 2021ben átadásra 

kerüljön az autópálya és 
csak 2021ben indí

tanánk el azokat 
a feladatokat, 

amiket mi 
már lassan 

10 éve el
kezdünk, 

mert előre 
gondol

kodtunk.

• A város most 
egy jubileumhoz 

érkezett.

F.J.: Harminc évvel ezelőtt, 
1989. március 1én kapta vissza 
Szikszó a városi rangját. Ennek 
kapcsán úgy ítéltük meg, hogy 
– miközben a különböző fej
lesztésekről, tervekről, álmokról 
beszélünk –, meg kell állni egy 
pillanatra és méltó módon meg 
kell ünnepelni ezt a 30 évet.

Én hiszem azt, hogy ez az ün
neplés arra is jó, hogy az irányel
veket még job ban megerősítsük, 
és a fi gye lem kö zép pontjába ke
rüljünk.

Ma ment el egy levél, egy meg
hívó a fejlesztési miniszternek, 
akit azért hívunk Szikszóra, 

mert 30 évesek vagyunk. Úgy 
gondoljuk, hogy erre a rendez
vénysorozatra szívesen látjuk. 
Ha már itt van a miniszter, 
akkor nem csak a születésnapi 
ünneplést tudjuk megtenni, ha
nem a fejlesztésekről is tudunk 
beszélni.

• Hallhatnánk valamit a rész
programokról?

F.J.: Mindenki láthatja a face
book és az internet oldalunkat, 
a Szikszó 30 oldalt, ahol fel van
nak sorolva a programok, hogy 
mikor milyen rendezvényen 

Tóth Eszter, a HELL Energy Magyarország Kft. PR igazgatója, és Füzesséri József polgármester az autóval

Méltó módon kell megünnepelni  
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lehet részt venni. Nem csak az 
ünneplés a fontos azonban szá
munkra, hanem a közösségek 
megerősítése is. Az ötlet az, hogy 
minden szikszói lakos kérhet ún. 
Szikszókártyát és a különböző 
rendezvényekre már úgy men
nek el, hogy viszik magukkal 
a kártyát és pecsételtetnek. A 
képen látható az az autó, amit 
december 31én, ennek a rendez
vénysorozatnak a záróakkordja
ként ki fogunk sorsolni. Az autó 
a főtéren ki lesz állítva, bele lehet 
majd ülni, lehet vele szelfit készí
teni, és kicsit büszkék tudunk rá 
lenni, hiszen bármelyik szikszói 
állampolgár megnyerheti ezt az 
autót.

• Polgármester úr mire számít, a 
lakosság milyen számban fog a 
programokon részt venni?

F.J.: Én Szikszó város lakossá
gával eddig is elégedett voltam, 
a rendezvények nagy része telt 
házzal szokott menni. Nagyon 
sokan fognak megjelenni a 
programokon, hiszen sok hí
res ember, sztárfellépő is lesz, 
és minden alkalommal a helyi 
fiatalok a helyi egyesületek, ala
pítványok, művészeti csoportok, 
nyugdíjas kör is fellépnek és be
mutatják azokat a produkciókat, 
amikkel készülnek az ünnepre. 
Én általában azt látom, hogy 

ezekre a rendezvényekre nagyon 
sokan mennek, ami fontos szá
munkra. 

A pecsételős rendszerben ben
ne vannak az istentiszteletek, a 
misék is: tehát még annak is tu
dunk örülni, ha valaki eddig nem 
nagyon járt, most talán azért, ott 
jól érzi magát, és szívesen megy 
majd máskor is. 

Az is nagy örömünkre szol
gál, hogy a labdarúgócsapat he
lyi mérkőzéseire (a sportpálya 
megépítéséig Aszalón vannak a 
hazai mérkőzések) ma már úgy 
mennek az emberek, hogy viszik 
magukkal a kis kártyájukat és 
ott is pecsételés történik. Hi
szem azt, hogy ezzel még töb
ben fognak elmenni olyanok is, 
akik eddig nem igazán jártak 
közösségi rendezvényekre, és 
amikor ott vannak, akkor rá
jönnek, hogy milyen jó együtt 
lenni, milyen jó közösen meg
valósítani valamit. 

Ezekhez a közösségi rendez
vényekhez az is hozzájárul, hogy 
ebben az évben is kiadásra került 
a nyugdíjasoknak a húszezer fo
rintos Szikszójegy, amiben van 
egy jövőt építő téglajegy, ami 
ezer forintot jelent és közössé
gi programok finanszírozására 
lehet felhasználni. Ez 1,2 millió 
forint. Az egyházak, civil szer
vezetek már évek óta élnek vele, 
vannak olyan közösségi progra
mok, amit ebből finanszíroznak. 
Ebben az évben, mivel 30 éves 
a város, szeptemberben lesz egy 
nyugdíjas találkozó, ahol még 
egyszer húszezer forintot adunk 
a nyugdíjasoknak, és így még 
egyszer 1,2 millió forint értékű 
téglajegy lesz kint a lakosságnál. 
Ez azt jelenti, hogy a civil szer
vezetek, a közösségek 2,4 millió 
forintot úgy tudnak elkölteni, 
hogy saját ötletükbe senki nem 
szól bele, szabadon felhasznál
ható.

• Az idén lesz két választás is.

F.J.: Fontos számunkra, hogy az 
EUs választásra is menjünk el. 
Fontos, hogy milyen Európát, 
milyen élhető Magyarországot, 
milyen élhető Szikszót szeret

nénk. Én hiszem azt, hogy nem 
csak állampolgári jog, hanem 
erkölcsi kötelesség is a válasz
táson való részvétel. Mindenkit 
kérek, hogy menjen el és szavaz
zon, saját lelkiismerete szerint 
tegye oda az Xet, ahova sze
retné.

• Az ősszel önkormányzati vá
lasztás is lesz. Polgármester úr 
szeretné folytatni munkáját?

F.J.: Szerintem ez úgy működik, 
hogy ha az emberek megtisztel

nek a bizalmukkal, akkor az azt 
jelenti, hogy amit eddig végez
tünk, az jó irány. Azt gondolom, 
hogy három ciklus után már van 
az embernek egy kis rutinja, és 
ha jó az irány, akkor az emberek 
támogathatnak a jövőben is.

• Mit csinált polgármester úr 
1989. március 1én?

F.J.: Természetesen vendégként 
ott ültem az ünnepségen, és az 
előkészítésben is részt vettem. 
Már akkor azon gondolkodtunk, 
ha már visszakaptuk a városi 
rangot, hogy építsünk egy olyan 
települést, ami méltó lesz a város 
névre.

(mi)

…idén 
szeptemberben
még egyszer
20.000 forintot 
adunk a 
nyugdíjasoknak,
és a civil 
szervezeteknek.

Méltó módon kell megünnepelni  ezt a harminc évet

Íme a „Szikszó 30 programkártya”, amibe a pecsétek kerülhetnek. 
Harminc pecsét összegyűjtésével lehet részt venni a decemberi 31-i 
sorsoláson, ahol egy Mini Cooper személygépkocsi a főnyeremény 
a HELL Energy Magyarország Kft. jóvoltából. Ha betelt a kártya, lehet 
újat kérni, és abba is gyűjteni a pecséteket. Egy személy maximum öt 
kártyával vehet részt a sorsoláson. 
Hogy hol lehet a pecséteket begyűjteni?  Mindenféle szikszói rendez-
vényen, kiállításon, koncerten, sporteseményen, a templomokban in-
gyenesen, továbbá az Angel Station benzinkútnál tízezer forint feletti 
vásárlás esetén.
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„Emlékezz őseid alkotásaira… Hadd tudja meg a késői nemzedék!”

A szikszói zsidóság
Múltidéző rovatunkban eddig még nem esett szó Szikszó népességének az elmúlt századok-
ban jelentős arányú csoportjáról, a zsidóságról. Letelepedésük pontos idejét nem tudjuk, egyes 
források 1670-t, mások 1760-t említenek.

Az tény, hogy vallásüldözések 
miatt menekültek Ausztriából. 
Kezdetben a Perényi és Csáky 
földesuraknál töltöttek be jog
tanácsosi, intézői és kisegítő 
munkákat. Németül beszéltek, 
németes hangzású nevük volt. 
A betelepülőkkel a helyi lakos
ság nem volt ellenséges, hamar 
felismerték, hogy megjelenésük 
segíti a helyiek életét azzal, hogy 
felvásárolták a környék termékeit 
és ellátták a lakosságot. Jelentősen 
javult a zsidóság helyzete, amikor 
II. József 1780tól engedélyezte 
betelepülésüket. Abaújban szin
te minden településen éltek zsidó 
családok, de ilyen nagy arányban 
(12–19%) csak Abaújszántón és 
Szikszón. Kassán 1840ig akadá
lyozták megjelenésüket.

1920ban 800 fölött volt a zsi
dók száma Szikszón. Szinte az 
egész Bolt utcán az ő üzleteik és 
lakásaik voltak, de a KisKassán, 
a Szent Anna utcán, a Nagy utcán 
(ma Rákóczi út), a Major utcán 
(ma Dózsa György u.) korabeli 
képeslapok és fényképek mutat
ják, milyen szép, patinás házaik 
voltak. Vannak, amelyek ma is 
állnak, de alaposan átalakítva, 

díszítőelemeiktől megfosztva. 
Vannak sajnos elhanyagolt ál
lapotúak is, mint a KisKassai 
Friedmannház vagy lebontásra 
került Frenkelház. Helyén ma a 
Járási Hivatal épülete áll.

A nagy vásári hagyományok
kal rendelkező Szikszón a zsidók 
megkapták a vásári helypénz 
beszedési jogát, ennek fejében 
jelentős bérleti díjat fizettek a 
városnak.

Az 1925ben megjelent Zsidó 
lexikon így ír Szikszóról: „Szik
szó nagyközség AbaújTorna vár
megyében, 4861 lakossal. A zsidó 
hitközség 1791ben alakult… A 
zsidók és a keresztények állandó
an a legszebb harmóniában éltek.” 

Itt nem voltak erőszakos cse
lekmények, egymás szokásait 
tiszteletben tartva éltek együtt 
az emberek. Erre a legjobb pél
da a mi családunk, akik közös 
udvarban éltek együtt a Péchy 
Tamás utcában (ma BajcsyZsi
linszky út) egy náluk albérletben 
lakó zsidó családdal. Dédanyám 
sem látott kivetni valót abban, 
hogy kislányát ne a zsidó isko
lába írassa. A zsidó iskola a mai 
Manó cukrászda mellett volt, a 

kis templommal együtt. Nagya
nyám így a zsidó gyerekekkel ta
nulta meg a betűvetést, és mindig 
nagy szeretettel emlegette Hedvig 
nénit, kedves tanító nénijét. Fri
edl Hedvig édesapjától vette át 
az iskolát az 1900as évek előtt: 
ebben az időben 100 tanulója és 3 
tanítója is volt az iskolának.

Friedl Hedvig közszeretetben 
állt, egész életét a gyermekek és 
felnőttek nevelésére fordította. 
Hazafiságra nevelte tanítványait. 
Március 15én ő tűzte fel a kokár
dát tanítványai blúzára, írja róla 
Fleismann Israel visszaemléke
zéseiben. 1922ben kormány
kitüntetést kapott. Sajnos ő is a 
holokauszt áldozata lett.

Nagyanyám háziorvosukat is 
hálával emlegette, ő volt a min
denki által tisztelt Márkusz dok
tor. Gyakran látogatta a családot, 
hiszen a kanyarótól szamárköhö
gésig és diftériáig minden akkor 
még végzetes gyermekbetegség 
előfordult. Sokszor virrasztott a 
nagybeteg gyermek, Lajoska ágya 
mellett.

A még köztünk élő idős em
berektől hasonló történeteket 
hallottam. Elbeszéléseiket csak 

alátámasztják azok a visszaemlé
kezések, melyeket egy Szikszón 
élt zsidó ember gyűjtött egy kö
tetbe. A közelmúltban kiadott 
Szikszó könyvében dr. Farkas 
József is felhasználta az anyagot a 
zsidóságról szóló fejezethez.

Fleischman Israel Örök fények 
című könyvében írt a szikszói hit
község történetéről, mindennap
jairól. Szívbemarkoló olvasmány. 
Az innen elhurcoltak mind ott
honuknak tekintették Szikszót, 
munkájukkal hozzájárultak a 
város mai arculatának kialaku
lásához.

Nem csak kereskedők voltak, 
de sokféle iparos mesterséggel 
is foglalkoztak, részt vettek az 
államigazgatásban, a jogszol
gáltatásban, egészségügyben, 
pénzügyi életben. Szikszó kép
viselőtestületében is több zsidó 
ember vállalt közéleti szerepet 
a második zsidótörvény életbe 
lépéséig, 1938 decemberéig.

Ipari üzemeik is voltak: a 
Friedl féle ecetgyár a zsinagó
gával szem ben, a Grosszféle 
gőzmalom, a Spán, később 
Rothsild féle vízimalom, a Klein 
féle betongyár, Lindenfeld és 
Márkuszféle szódavízgyár, Stam
bergerféle trafik, nyomda. A kö
vetkező üzletek tulajdonosainak 
neve ismerősen cseng nagyanyám 
elbeszéléseiből: „Vígh Laci helyén 
volt Flamm Izidor és Hermann üz
lete, a posta helyén Wassermann, 
aki meszet árult. Hartmannak volt 
az első emeletes háza Szikszón, a 
Bolt utcán, a régi rendőrség épü
letében. Rajknénak kézimunkás 
üzlete, Kaufmannak kenyérgyára 

Szikszó
a múltban

Friedmann fűszerüzlet a KisKassán.

VI. évfolyam 1. szám | 2019. | április



Múltidéző | 5

volt szintén a Bolt utcán, a felesége 
hozta a friss pék árut. Spitz Em
mánuel órás és ékszerész, Frenkel 
fölbirtokos volt: övé volt az egész 
majorság. Lakása inkább palotá
nak volt nevezhető, 4 lovas hintó
val is rendelkezett. Morgersteinék
nek vas üzlete volt. Közülük csak 
egy fiú, Nándi jött vissza, de nem 
maradt Magyarországon.”

Külön említem a zsidó orvo
sokat, aki esküjükhez híven tá
volságot, időjárást, éjszakát nem 
ismertek, ha a beteg gyógyításáról 
volt szó. A már fentebb említett 
Márkusz doktor gyalog járta az 
utcákat, vidékre szekéren vit
ték. Rendelőjében röntgengép is 
volt. A Magyarhegyen ültetett 
egy gyümölcsöst, itt tüdőszana
tóriumot szeretett volna építeni. 
Sajnos nem tudta megvalósítani. 
Egész családjával őket is elhurcol
ták, nem tértek vissza.

A másik kiváló orvos Dr. 
Gönczi Adolf tiszti főorvos, aki 
50 évig szolgálta a közegészség
ügyet, munkásságát a Ferencz 
Józsefrend lovagja címmel is
merték el. Síremléke a szikszói 
zsidótemetőben áll. Fia, Dezső 
szintén orvos volt, ő sem kerülte 
el a deportálást. Amikor Szikszó 
orvos nélkül maradt, a község 
visszakérte Kassáról, a gyűjtőtá
borból, de Gönczi doktor csak 
egy hétig bírta családja nélkül a 
lelki terheket, és visszakérte ma
gát családjához és sorstársaihoz.

A zsidóság a mindennapi élet 
munkálkodása mellett óriási 
súlyt helyezett a hitközségek fej
lesztésére. Templomokat, iskolát 
építettek, intézményeket létesí

tettek, egyleteket hoztak létre. A 
közösséget a rabbik irányították, 
hűségesen teljesítették állampol
gári kötelességeiket, az élet min
den vonatkozásában kivették a 
részüket.

Első templomuk 1777ben 
épült, ez az épület is és az 1808
ban épült templom is tűzvészben 
pusztult el. A mai Manó cukrász
da melletti telken állt az iskolával 
és a rituális fürdővel együtt. A 
nagy zsinagógát 1914ben épí
tették, de működött egy kistemp
lom is, amelyet a téli időszakban 
használtak.

A szikszói zsidótemető a Ma
gyarhegy délnyugati lejtőjén 
található. Jelenleg bekerített, 
karbantartott, gondozott terület, 
amely az 1670es évek óta a zsidó 
hitközség tulajdona.

Még napjainkban is felkeresik 
szeretteik sírhelyét a késői le
származottak, az egyetlen helyet, 
amely még összeköti őket őseik 
múltjával.

Vécseyné Fedor Zsuzsa

A nagy zsinagóga
A Rákóczi úton 1914ban épült egy neves zsidó építész, Baum
horn Lipót tervei alapján. Baumhorn a 1920. század magyar
országi zsinagógaépítészetének legnagyobb egyénisége volt: 22 
zsinagógát tervezett szerte az országban.

A szikszói is gyönyörű, bizánci stílusban épült, négy oszlopon 
nyugvó kupolás épület volt. 30 évig szolgált imaházul, míg 1944
ben el nem hurcoltak 629 zsidót, akik odavesztek a holokauszt 
során Auschwitz haláltáborában. A háborút és a holokausztot csak 
kevesen élték túl, de az életben maradottak is elhagyták Szikszót.

A rendkívül impozáns templom nem a háború okozta sérülések 
miatt került lebontásra. Az elárvult épülettel az utókor nem tudott 
mit kezdeni. Vannak szép példák az országban, hogy a zsinagógák 
megőrizték eredeti külalakjukat és kulturális intézménnyé lettek, 
de a szikszóit az 1960as évek elején a budapesti hitközség eladta 
kulturális intézmény céljára. Fennmaradt egy fénykép, mely a 
rombolást ábrázolja.

Egy évszázadok óta itt élő közösség szent helyéből egy min
den ékességétől megfosztott, jellegtelen épülettömb lett. 1962től 
művelődési otthonként működött. A 2000es években a XXI. sz. 
igényeinek megfelelően átalakítások történtek. Jelenlegi elnevezése: 
inkubátorház.

Az épület homlokzatán 1994ben a legyilkoltak emlékére emlék
táblát helyezett el Szikszó város képviselőtestülete. Az 1947ben a 
zsinagóga elé állított mártírok emlékművét – amely az áldozatok 
nevét tüntette fel – 1949ben áthelyezték a miskolci temető hősi 
parcellájába.

Korabeli képeslap részlete: „Üdvözlet Szikszóról. Nagy utca a zsidó templommal.”

Zsidótemető a Magyarhegy délnyugati lejtőjén.

VI. évfolyam 1. szám | 2019. | április
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Magyar Kultúra Napja
Január 22. A „Karinthy örök” című irodalmi műsor került bemuta
tásra a Szabad Ötletek Színháza előadásában délelőtt 10.00 órakor az 
Inkubátorház színháztermében. Az ünnepi műsort Füzesséri József, 
Szikszó város polgármestere nyitotta meg.

Bokszgála
Január 26. Minden év januárjá
ban az Inkubátorház színházter
me hivatalos boksz ringgé alakul 
át. Nagy csatákat láthattak mind
azok, akik ellátogattak rendezvé
nyünkre.

Az év első éjszakai 
fürdőzése
Február 9. Egyre nagyobb nép
szerűségnek örvendenek váro
sunk uszodájának egyedülálló 
szaunaszeánszai. A testetlelket 
felüdítő kényeztetés jó hangula
tot, kellemes közérzetet, valódi 
kikapcsolódást nyújt minden 
kedves vendégünknek, akik 

igénybe veszik ezt a nagyszerű, 
szakember által vezetett szolgál
tatást.

Szabó László
Emléktorna
Február 16. A városi sportcsar
nok ad helyszínt minden év 
januárjában a Szabó László lab
darúgóemléktornának. Ezen 
alkalomból számos futballcsapat 
mérkőzött meg egymással, egy 
nagyon jó hangulatú napot zárva, 
melyen megemlékeztek elhunyt 
sporttársukról.

30 éves Szikszó
Március 1. 1989. március 1jén 
a Magyar Népköztársaság elnö
ki tanácsa Szikszó nagyközséget 
várossá nyilvánította. Az esemény 
30. évfordulója alkalmából ren
dezett ünnepséget Füzesséri József 
polgármester köszöntője után 
Vantal Gyula visszaemlékezéseit 
hallhattuk, majd emléklapok át
adására került sor. A szórakoztató 
program a Szikszó Városi Óvoda 
gyerekeinek előadásával kezdő
dött, majd Seres Ildikó és Fandl 
Ferenc, a Miskolci Nemzeti Szín
ház művészei vidám, zenés műso
rának tapsolhattak a résztvevők.

Szikszói Városi Intézményműködtető
Központ és Könyvtár

Városi rendezvények

Múzsák párbeszéde
Március 7. A Szikszó kötődésű művészek sorozat keretén belül kiál
lítást szerveztünk Kletz László Lajos és a Diósgyőri Képzőművészeti 
Stúdió ’76 művészeinek munkáiból.
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Dupla szülinap
Március 30. Az Angel Station 
és Szikszó Város közös születés
napja.

Anno az én tévém
Április 11. Endrei Judit könyvbe
mutatója, költészetnapi rendez
vény.

Húsvétváró
Április 12. Minden évben hús
vétváró rendezvényt tartunk a 
város főterén, ahol a gyerekek 
képzőművészeti foglalkozásokon 
vehetnek részt: tojást festhetnek, 
a kicsik tojást kereshetnek. A ha
gyományos húsvéti locsolkodás, 
locsolóversmondás és ügyességi 
játékok mellett idén is vendége
ink voltak az encsi ZrínyiIlona 
Általános Iskola gyermekei, akik 
zenéstáncos produkcióval emel
ték rendezvényünk színvonalát. 
Fő attrakció az első húsvéti tojásfa 
díszítése volt, húsvéti állatsimo
gatóval is vártuk a látogatókat.Képremény

Április 15. A Szikszó kötődésű 
művészek sorozat keretén belül 
a Bölcs Bagoly Városi Könyvtár
ban Urbán Tibor képzőművész 
grafikus munkái április 30ig te
kinthetők meg.

Majális
Május 1. A Szikszói Majális évről 
évre egyre népszerűbbé váló ren
dezvény, ahol civil közösségek, 
baráti társaságok, intézmények 
dolgozói mérik össze főzőtudo
mányukat. A jó hangulat foko
zásáról színvonalas kísérőren
dezvények gondoskodnak. Idei 
sztárvendégeink a 3+2 együttes, 
valamint Várhegyi Gábor „Gabri
ello” a TV2 Dáridó és a Szuperbu
li sztárja. (Részletek a 12. oldalon.)

Nemzetközi Nőnap
Március 8. Szikszó Város Ön
kormányzata a Nemzetközi Nő
nap alkalmából intézményünk 
színháztermében köszöntötte 
városunk intézményeinek hölgy 
tagjait.

Nőnapi 
szaunaszeánsz
Március 9. Intézményünk ezen 
az estén éjszakai fürdőzést tar
tott, ahol kifejezetten a hölgyek 
részére nőnapi szaunaszeánszt 
állítottunk össze. Az uszodába 
érkező hölgy vendégeinket egy 
szál fehér tulipánnal és egy pohár 
itallal fogadtuk. Az est nagyon jó 
hangulatban telt, közel 60 fő él
vezte uszodánk új szolgáltatását.

Éljen a magyar 
szabadság!
Március 15. Az 1848–’49es for
radalom és szabadságharc évfor
dulóját ünnepelte Szikszó váro
sa. Köszöntő beszédet mondott 
Füzesséri József, polgármester és 
Koncz Ferenc országgyűlési kép
viselő. A szikszói Szent Márton 
Katolikus Gimnázium és Álta
lános Iskola ifjú növendékeinek 
műsora követte a szónoklatokat. 
Köszönet érte nekik és felkészítő 
tanáraiknak. Az ünnepi program 
koszorúzással zárult.
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Kassán is ünnepeltünk
A Márai Sándor 
Alapiskola és Gim
názium tanulói a 
Szent Márton Kato
likus Gimnázium és 
Általános Iskola 7. A 
és 9. A osztályos diákjaival együtt 
ünnepelték március 15ét Kassán. 

Az utazási költsége
ket a Rákóczi Szö
vetség biztosította. A 
lelkes csoport nem
csak a kassai iskolát 
nézte meg, hanem a 

város műemlékeit is. Köszönjük a 
lehetőséget és a támogatást.

Határtalanul
A Szent Márton Iskola 35 
diákja és kísérő tanárai 
vettek részt Erdélyben, 
Sóvidéken, Szovátán a 
március 15i ünnepségen 
a Domokos Kázmér Iskola 
vendégeként.

Nagyszerű mű
sort készítettek, melyet több 
száz fős hallgatóság előtt adtak 
elő. A két iskola tanulói együtt 
látogatták meg Bögöz, Agyagfal

va, Segesvár, Farkaslaka, 
Székelyudvarhely, Korond 
műemlékeit, és jártak a 

híres parajdi sóbányában 
is. A szovátai diákok a 
Nemzeti Összetartozás 

Napjára érkeznek a 
városunkba. Nagy 

szeretettel várjuk őket.
A programot az Emberi Erő

források Minisztériuma támogat
ja. Köszönjük a lehetőséget!

Farsang
Az alsó tagozatos diákok nagy 
izgalommal és készülődéssel vár
ták február 8át, hagyományos 
farsangi délutánjukat. Szinte 
valamennyien jelmezt öltöttek, 
mesés, táncos előadásokkal szó
rakoztatták a vendégeket és egy
mást. Sportszerekkel jutalmazta 
a zsűri a változatos produkciókat.

A gimnáziumi és a felső tago
zat hagyományos farsangi báljára  
február 22én került sor. 

A mulatság főszervezői a 11.A 
és a 11.B osztályosok voltak osz
tályfőnökeik vezetésével. A kitű
nő hangulatot fokozta az iskola
vezetés aktív részvétele, hiszen ők 
is jelmezt öltöttek.

Az egyéni és csoportos jelme
zes produkciók (5.A és 6.A osztá
lyosok) részesültek a támogatóink 
által biztosított ajándéktárgyak
ból, akinek pedig az est további 
részében a tombolasorsoláson 
szerencséje volt, ötletes, értékes 
nyereményeket vihetett haza.

Ezúton is nagyon köszönjük a 
felajánlásokat. A fődíj, egy televí
zió, Füzesséri József polgármester 
úr felajánlásaként érkezett.

XXII. Népek Tavasza Teljesítménytúra

Tisztelet a bátraknak
Ötödik és hatodik osztályos di
ákjaink, plusz egy pár más osz
tálybeli „lázadó szabadságharcos 
ifjú” úgy döntött, hogy március 
15én egy 10 kmes bükki telje
sítménytúrával tiszteleg a ’48as 
hősök emlékének. A szülőkkel, 
pedagógusokkal, kísérőkkel 
együtt közel 50 fős különítmé
nyünk négy óra alatt teljesítette 
a 300 méter szintkülönbséget 

is tartalmazó útvonalat. Csa
patunkhoz, nagy örömünkre 
csatlakozott Szarvas István atya 
is. Tanulóink teljesítményükért 

megkapták a túra kitűzőjét. A 
friss levegőn mozgással töltött 
nap végén élményekkel gazda
gon tértünk haza.

Családtéma
Február 11–15ig családi té
mahetet tartottunk. Az alsó 
tagozatos osztályok nevelői 
gondosan felépítették a teen
dőket, beszélgettünk a családi 
kapcsolatokról, munkameg
osztásról, összefogásról, a ke
resztény családok életéről. A 
kisebbek rajzokat készítettek, a 
nagyobbak történeteket írtak. 
Mesékkel, versekkel, dalokkal 
színesítettük a témát. Imád
koztunk a családokért, a csa
ládtagokért. A nehézségek le
küzdésében nemcsak a családi 
összefogás segíthet, hanem az 
Istenben való hitünk is.
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Versenyeredmények
2018 szeptemberében hirdette 
meg dr. Ternyák Csaba egri érsek 
egyházmegyénk középiskolásai 
számára az 1938. évi 34. Eucha
risztikus Nemzetközi Kongresz
szusra emlékezés és a 2020ban 
Budapesten megrendezésre ke  
rü lő 52. kongresszusra való fel
készülés jegyében történelmi ta
nulmányi versenyét.

Iskolánkból a 11. A osztályos 
Gulyás Réka, Kádas Dorottya, 
Lengyel Dorina „Sic itur ad Ast
ra” nevű csapata nevezett a ver
senyre. A vetélkedő írásbeli része 
három fordulós volt: a ’30as évek 
Magyarországának kül és belpo
litikai helyzetével, valamint a két 
világháború közti ország társa
dalmával kapcsolatos feladatla
pokat kellett megoldani, és az Egri 
Főegyházmegyébe elküldeni. Az 
írásbeli fordulókon versenyzőink 

10 középiskola 39 csapata közül 
az első helyen jutottak a szóbeli 
döntőbe, melyet március 30án 
az egri Érseki Látogatóközpont 
dísztermében rendeztek.

Csapatunk a sátoraljaújhelyi, 
ózdi, jászapáti, gyöngyösi, tö
rökszentmiklósi, egri és miskolci 
egyházi középiskolák diákjaival 
mérhette össze tudását. Az érsek 
úr megnyitója után a versenyzők 
egy – a korábban kiadott szakiro
dalom anyagára épülő – 7 feladat
ból álló vetélkedőn dönthették el 
azt, hogy ki tud közülük többet az 
eucharisztiáról, az 1938. évi kong
resszus eseményeiről és szereplői
ről, a korszak szerzetesrendjeiről, 
katolikus mozgalmairól.

Az értékelő zsűri tagjai dr. Bar
tók Béla egyetemi docens, Buda 
Péter atya, az érseki papnevelő in
tézet rektora, és dr. Németh Zoltán 

az EKIF osztályvezetője voltak. 
Az izgalmas és nehéz viadalt is
kolánk az előkelő második helyen 
zárta. Az első helyezettek a török
szentmiklósi „Kereszteslovagok” 
lettek, a dobogó harmadik helyé
re pedig a miskolci Fráter György 
Gimnázium csapata állhatott fel.

Csapatunk felkészítő tanáruk
kal, Komenda Péterrel együtt az 
érsek úrtól vehette át a második 
helyért járó elismerést tartalmazó 
oklevelet. Gratulálunk nekik!
Matematika A Zrínyi Ilona Ma
tematikaverseny megyei fordu
lóján Sallai Vivien, Góré Szilárd 
és Tapasztó Anett 9. A osztályos 
tanulók az iskolák közötti csa
patversenyben 3. helyezést értek 
el. Felkészítő tanáruk: Győrffiné 
Puskás Tímea. Gratulálunk a 
nagyszerű eredményhez!
Német nyelv A 78. évfolyamos 
tanulók számára meghirdetett 
Országos német nyelvi verseny 
megyei fordulóján Kádas Panna 
(7. A) 2. helyezést, Bakó Péter 
(7. Ny) 3. helyezést és Pásztor 
Dominika (7. A) 5. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk Bakosné 
Kelemen Judit.
Magyar nyelv A Szent Márton 
Iskola március 4én ismétel
ten megrendezte hagyományos 
Szólalj meg! elnevezésű szónok
versenyét. Idén is szép számmal 
vettek részt a diákok a kicsiktől 

a nagyokig. Sok szép előadást 
hallhattunk különféle aktuális 
és a mai fiatalok érdeklődésének 
megfelelő témában.

Díjazottjaink: 5–8. évfolyam: 
Orosz Kornél (7. A), Kulcsár Do
minik (7. Ny), Veréb Virág Enikő 
(7. A). 9–12. évfolyam: Cser
venyák Martina (9. A), Tapasz
tó Anett (9. A), Orosz Napsugár 
(9. A), Kádas Dorottya (11. A), 
Jordán Kornél (11. A).
Mező Ferenc Szellemi Diák
olimpia Az országos internetes 
selejtezőből csapatunk hetedik 
helyen jutott tovább az országos 
elődöntőbe, ahol már személye
sen, írásban kellett számot adni 
tudásukról. Február 24én tizen
két csapat mérte össze „elméleti 
erejét” a színvonalasan megren
dezett versenyen, a monori kul
turális központban. A rendkívül 
nehéz feladatokkal megbirkózva, 
csapatunk a VI. helyen végzett. 
Ezzel összesen 60 diákolimpiai 
pontot szereztek iskolánknak. Si
kerük értékét emeli, hogy először 
vettek részt ebben a versenysoro
zatban, valamint az, hogy ered
ményükhöz gratulált az 1988as 
szöuli olimpián öttusában bajno
ki címet szerző Martinek János.

Csapatunk tagjai: Magyar Ger
gely (5. A), Szamkó Áron (6. A), 
Szigeti Brigitta (5. B), Szita Illés 
(5. A).

Színházlátogatás
A színházlátogatást remek kö
zösségi programnak tartja a 8. A 
osztály, ezért ötödikes koruk óta 
minden tanévben szervezünk 
egyegy utazást, melynek köz
ponti része egy jól megválasztott 
színházi darab megtekintése. 
Többször jártunk már budapes
ten, idén pedig Európa legésza
kibb magyar színházában láttunk 
két ragyogó darabot. Az egyik a 
Légy jó mindhalálig című házi ol
vasmányunkból készült örökzöld 
musical, a másik pedig egy eddig 
– számunkra – ismeretlen műfajú 
darab, a Terror című bírósági drá
ma volt (www.thaliaszinhaz.sk).

Mindkét előadás sok gondola
tot ébresztett a bennünk. Ame

lyek nem tűrtek halasztást, azokat 
még Kassa főterén megbeszéltük. 
Felhívták a figyelmünket arra, 
hogy milyen felelősséggel tarto
zunk az emberi életekért. Hosz
szan érveltünk arról, hogy jogo
san cselekedette a vadászrepülő 
pilótája vagy nem, vajon ők, a 
diá kok is így cselekedtek volnae?

Örülök, hogy velünk tartottak 
a 11. A osztályból azok a tanulók, 
akik szeretik és értik a szépirodal
mi nyelvet, a dráma és a színház 
módszereit, de különösen annak, 
hogy ez a fiatal generáció is előny
ben részesíti e művelt társasági 
életnek e formáját.

Vighné Kiss Éva
magyartanár

Nyelvkaland élménynap
Nyelvkaland ME (EFOP3.2.14
17201700005) projekt kereté
ben március 21én diákjaink szí
nes és emlékezetes élménynapon 
vehettek részt a Miskolci Egye
temen. Változatos programok 
és különleges feladatok vártak 
ránk, melyekkel megismerhet
tük a Valentinnapi és Húsvéti 

ünnep szokásait angol és német 
nyelven.

Volt tojáskeresés, tarisznya
festés, kvízjáték, puzzle és filmes 
fejtörő. A diákok megismerhet
ték, felfedezhették kicsit a cam
pust. Mindannyian jól érezték 
magukat, nagy szeretettel várjuk 
a következő élménynapot.
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Kedves Szikszóiak! Már 
többször is jeleztük, hogy a vá-
rosvezetés az EMVIZIG közre-
működésével a Vadász-patak 
medrének tisztítását, kotrását 
tervezte.

2018 végére elkészültek a mun
kálatok. Megváltozott a patak 
esztétikai képe és tiszta lett a me
der: nehéz munkagépek rengeteg 
iszapot, hordalékot, növényi ma
radványokat emeltek ki, és szál
lítottak el kb. 1000 teher au tónyi 
mennyiségben.

Az évek során tapasztalhat
tuk, hogy a Vadászpatak bizony 
okozott meglepetéseket, nem várt 
eseményeket. Idősebbek emlékez
nek a hajdani árvizekre, nekünk 
pedig még közel 10 év távlatából is 
elég közelinek tűnik a 2010. évi ár
vízi emlék, amikor a patak magas 
vízállása miatt a várost árvízi ve
szély fenyegette, mind a magán, 
mind a köztulajdont illetően.

A város lakói megküzdöttek 
azért, hogy elejét vegyék a na
gyobb károkozásnak, amit az 
árvíz okozott és okozhat. Meg

nyugtató a 2011/12ben történt 
patakmeder teljes körű kotrása 
és a támfal emelése. Olyan támfal 
emelésére került sor, ami a 2010. 
évitől nagyobb vízmennyiséget is 
képes a mederben tartani. (2013
ban 70 cmel magasabb volt a 
víz állás, és a támfal megtartotta.)

Szikszó Város Önkormányzata 
folyamatosan tartotta a szakmai 

kapcsolatot a patak kezelőjével 
az Északmagyarországi Vízügyi 
Igazgatósággal, jelzéseket adva a 
patak állapotáról.

2016ban újra megtelni látszott 
a meder növényekkel, iszappal és 
a lakosság által beledobált szemét
tel, műanyag flakonokkal és még 
sokféle lakossági hulladékkal, ami 
a felelőtlen emberek közreműkö

désével, vagy szándékosan, esetleg 
hanyagságból történt.

A folyamatos jelzések és kap
csolattartás eredményeként 2017 
nyarán az EMVIZIG biztosított 
gyomirtószert, mellyel a szikszói 
közmunkások lepermetezték a 
túlburjánzott növényzetet, mely
nek következtében nagyrészben 
elszáradtak a patakban élő kárté
kony gyomok. Majd 2018 végén 
került sor a növényi maradvá
nyok, a lerakódott iszap, illetve 
az emberek által okozott szemét 
kiemelésre.

Örültünk, hogy újra tiszta a pa
takunk, szép a szemnek és kedves 
a szívünknek. Sajnos újra jelent
keznek a rombolók, akik flakono
kat, építési törmelékeket és más 
szemetet dobálnak a patakunkba. 
Szépen kérjük, NE TEGYÉK!

Becsüljük meg az erőfeszítése
ket, védjük meg a patakot, annak 
érdekében, hogy az árvízveszély 
ne fenyegesse városunk bizton
ságát.

Védjük, óvjuk a patakot! Sokáig 
tisztán, kedvesen folydogálhasson 
szeretett városunkon át. Köszön
jük a lakosság közreműködését a 
patakvíz tisztaságának megőrzése 
érdekében.

Takács Lászlóné,
alpolgármester

„Virágzó Szikszó” program
Tisztelt Lakosság! Szikszó Vá
ros Önkormányzata a 33/2019.
(III.14.) számú határozatával 
„Virágzó Szikszó” programot 
hirdet. „Az, hogy milyen környe
zetben élünk, nagyban meghatá
rozza életünk minőségét is.” Ezen 
megfontolásból fogadta el Szikszó 
Város Önkormányzatának kép
viselőtestülete a „Virágzó Szik
szó” programot. A környezet és 
természetvédelmi szemléletfor
málásra, a környezeti nevelésre, 
a szelektív hulladékgyűjtésre 
irányuló tevékenységeken kívül 
rendkívül fontosnak tartjuk, hogy 
a lakosságot motiváljuk arra, 
hogy tisztán és rendezetten tartsa 
a közvetlen környezetét.

A programban valamennyi ál
landó szikszói lakos részt vehet, 
háztartásonként egy jelentkezési 
lap benyújtására nyílik lehetőség. 
Jelentkezni március 20-tól május 

10-ig lehetséges. A jelentkezési 
lapokat a Szikszói Közös Önkor
mányzati Hivatal (3800 Szikszó, 
Kálvin tér 1.) portáján, illetve a 
város területén kihelyezett gyűj
tődobozokba kérjük elhelyezni. 
A 2018-ban díjazottak az idei 
programban nem vehetnek 
részt, nem nevezhetnek.

A program június 1től szep
tember 30ig tart. A díjazottakról 
Szikszó Város Önkormányzata 
által létrehozott bíráló bizottság 
október 5ig dönt. Az eredmény
hirdetésre és a nyeremények át
adására ünnepélyes keretek kö
zött kerül sor.

A bíráló bizottság dönté
se alapján az első helyezett 
100.000 Ft, a második helyezett 
50.000 Ft, a harmadik helyezett 
25.000 Ft pénzjutalomban része
sül. Minden résztvevő emlékként 
oklevelet kap tevékenysége elis

meréseként. Az értékelést – hely
színi bejárással, kéthetente egy al
kalommal – az értékelő bizottság 
kijelölt tagjai végzik el.

A verseny során az alábbi 
szempontok alapján történik 
az értékelés: a lakóházak előtti 
és körüli területek rendezettségét, 
tisztaságát, saját kialakítású ker
tet, ötletességet, parlagfűmen
tességet, gondozott, parkosított, 
virágos portákat, az esztétikus 
összképet értékeli a független 
bizottság.

A pontozás során az egyedi, 
ötletes kertészeti megoldásokra, 
valamint a környezettudatosság 
megjelenésére szentelünk figyel
met. A kert rendezettségén és 
szépségén kívül a növények fej
lődése és gondozottsága is pon
tozásra kerül.

Szikszó Város
Önkormányzata
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VBiztonságunkat szolgálja
a Vadász-patak tisztítása

Füzesséri József polgár
mester minden kedden, 18 
órától, vacsorával egybekö
tött konzultációt tart. 
Jelentkezni lehet Mészáros 
Ágnesnél, a 06 70 / 5252 103
as telefonszámon.



Milyen tojást festett volna?
Húsvéti újdonságok

Tarkabarka | 11
VI. évfolyam 1. szám | 2019. | április

Szikszó Város Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

Szikszó várossá avatásának 30. évfordulójára

rajzpályázatot hirdet
a szikszói iskolásoknak, melynek témája:

Szikszó – 30 év múlva,
vagyis milyen lesz városunk 30 év múlva.

A rajzok bármilyen technikával készülhetnek.
A rajzok mérete minimum A4-as, maximum A3-as lehet.

A pályamunkákat három kategóriában értékeljük:
alsó tagozat • felső tagozat • gimnázium

Leadási határidő:  2019. május 31.

A rajzokat leadhatjátok az osztályfőnöknek,
illetve Fedor János tanár úrnak.

Eredményhirdetés és kiállítás: 2019. június 15-én, a juniálison.

Digitális húsvéti rímek
Itt a kölni, semmi hiba, pendrájvomon három giga.
Nagyon régi ez a floppy, megromlott rajta a csoki.
Hosszú verset írj CDre, még hosszabbat DVDre.
Locsolnálak én Eszterem, elromlott a winchesterem. 
Kölnimet én mind rád tettem, tojásodat elmentettem.
Köszönöm a bókodat, lájkoltam a csókodat.
Tojásodat elteszem, lefagyott a szerverem.
Ha a versed ily brutális, tojásom csak virtuális.
Kölnimet én megkímélem, meglocsollak majd emailen.
A sonkához nem kell hentes, a laptopom vírusmentes.
Nekem nem lesz gyomormosás, mobilomon van a tojás.
Locsolkodó, menj a francba, elhagyott a rendszergazda.    (mi)

Húsvéti citromtorta
Tészta: 7 db tojásfehérjét kemény habbá verünk. Majd 30 dkg kris
tálycukrot 2 dl vízzel sűrű sziruppá főzünk. A forró sziruppal össze
keverjük a tojáshabot.
Fél cs. sütőport elkeverünk 22 dkg darás liszttel, 1 citrom reszelt héját 
adunk hozzá, majd a 7 db tojássárgáját. Óvatosan simára dolgozzuk 
a szirupos tojáshabbal.
Sütjük, hűtjük és 3 lapot vágunk belőle. (Nagyon régi a recept, ezért 
nem tudom a modern sütőkben hány fokon, meddig kell sütni.) 
Krém, amivel megtöltjük: 5 dl tejet, 5 dkg darásliszttel sűrűre főzünk, 
kihűtjük. 15 dkg porcukrot 20 dkg margarinnal és 1 citrom szűrt 
levével habosra keverünk. A kihűlt főzettel simára eldolgozzuk.
A tortát megtöltjük, oldalát mandulaforgáccsal megszórjuk. Sokféle 
variációval lehet díszíteni, gazdagítani. Legyünk kreatívak!
Egy egyszerű példa, cirommázzal bevonni: 20 dkg porcukrot 1 to
jásfehérjével, 1 citrom levével kb. 20 percig keverni, majd apró, színes 
tojáscukorkákkal díszíteni.

Ráski Lászlóné receptje
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