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A szabályok kitérnek a hulladék 
elszállítására, a síkosság-mente-
sítési kötelezettségekre, valamint 
az építéssel, bontással összefüggő 
köztisztasági feladatokra is.

A város köztisztaságának meg-
őrzésében mindenki köteles haté-
konyan közreműködni és minden 
olyan tevékenységtől, magatar-
tástól tartózkodni, mellyel a te-
lepülési környezetet szennyezné, 
fertőzné. A köztisztaság megőrzé-
séről gondoskodni tudunk példá-
ul úgy, hogy a közterületen lévő 
hulladékot nem az utcára, hanem 
az utcai szemétgyűjtő edényekbe 
dobjuk. Megőrzés keretébe tarto-
zik az is, ha az állati ürüléket nem 
hagyjuk az utcán, a járdán, vagy 
például nem végzünk közterüle-
ten vegyszeres gépjárműmosást. 
Az ezekre vonatkozó tilalmakat 
a rendelet természetesen tartal-
mazza.

A közterületek tisztán tartása 
mellett kiemelkedően fontos a 

magántulajdonban lévő területek, 
kertek, udvarok karbantartása, 
ápolása (fűnyírás, gyomlálás) is. 
Az egyes ingatlanok tisztán tar-
tásáról az ingatlan tulajdonosa, 
kezelője, használója; másnak a 
használatában lévő ingatlanok 
tisztán tartásáról pedig maga a 
használó (pl. bérlő) köteles gon-
doskodni.

Az ingatlan tulajdonosa 
(használója) köteles gondos-
kodni többek között az ingat-
lan és az ingatlan előtti járda 
(járda hiányában 1 méter széles 
területsáv, illetve ha a járda út-
szegély mellett zöld sáv is van, 
az úttestig terjedő teljes terület) 
tisztán tartásáról, a gyomnö-
vények eltávolításáról, allergén 
növények, illetve a parlagfű ir-
tásáról, csapadékvíz lefolyásáról, 
hulladék, szemét összegyűjtésé-
ről, rendszeres elszállíttatásáról, 
járdaszakasz melletti nyílt árok 
és ennek műtárgyai tisztán tartá-

sáról, az ingatlan megfelelő meg-
műveléséről, rendben tartásáról.

Sajnos számos bejelentés érke-
zik a Szikszói Közös Önkormány-
zati Hivatalhoz, hogy a fentiek-
ben leírtaknak a tulajdonosok 
nem tesznek eleget. A legtöbb 
esetben a járdák nem megfelelő 
tisztán tartása, illetve a kertekben 
és udvarokban lévő gaz, gyom-
növények és allergén növények 
miatt érkezik bejelentés. A be-
jelentések mellett a közterület 
felügyelet hatáskörében eljárva 
rendszeresen felméri a gazos, el-
hanyagolt portákat. Hatáskörük 
keretében jogosultak ugyanis 
arra, hogy fent leírt problémákat 
megelőzzék, megakadályozzák, 
megszakítsák, vagy megszüntes-
sék, illetve szükség esetén szank-
cionálják.

A szankció, amely bírság ki-
szabása formájában jelenik meg 
a rendeletben, számos esetben 
alkalmazásra kerül, illetve fog 

kerülni a jövőben is, tekintettel 
arra, hogy egyébként a tulajdono-
sok sokszor nem tesznek eleget a 
kötelezettségeiknek.

Akár bejelentés történik, akár 
hivatalból indul az eljárás, első 
körben a tulajdonos/használó 
figyelmeztetésben részesül. A fi-
gyelmeztetésben felszólítást kap 
arra vonatkozóan, hogy megha-
tározott határidőn belül tegye 
rendbe az elhanyagolt területet. 
Amennyiben ennek nem tesz 
eleget, bírság kerül kiszabásra 
a helyszíni szemlét követően. A 
bírság mértéke magánszemélyek 
esetén 5.000.-Ft-tól 200.000.-Ft-
ig terjedő, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelke-
ző szervezet esetében pedig 
10.000.-Ft-tól 2.000.000.-Ft-ig 
terjedő lehet, mely természete-
sen ismételten, vagyis ugyanazon 
személlyel szemben többször is 
kiszabható.

A közterület és a magánterü-
letek tisztán tartása mindany-
nyiunk érdeke, mely nem csak 
azért fontos, mert ezáltal meg-
védhetjük a környezetünket a 
káros hatásoktól, hanem azért 
is, mert ennek köszönhetően 
szép és gondozott környezetben 
élhetünk.

Nyári munkán a diákok
Hagyomány, hogy az önkormányzat a járási hivatal foglalkozta
tási osztályával közösen szervezi meg a diákok nyári munkáját. 
Így van ez az idén is.

Szikszó alpolgármestere, Ta-
kács Lászlóné, aki évek óta vezeti 
a diákok nyári munkáját, azt ta-
pasztalja, évről évre egyre többen 
és többen akarnak részt venni eb-
ben a programban és vannak már 
visszatérő diákok is.
Július 1-jétől két ütemben össze-
sen hatvanhat diákot foglalkoztat 
nyári munkán Szikszó Város Ön-
kormányzata. A tevékenységre a 
16–25 év közötti, szikszói lakhe-
lyű, nappali tagozatos, közép- és 
felsőoktatásban részvevő diákok 
jelentkezhetnek. Három héten át 
napi hat óra munkájukért bért 
kapnak, ami segítséget jelent a 

családoknak a szeptemberi is-
kolakezdéshez, de zsebpénznek 
is kiváló. Az önkormányzat évek 
óta olyan feladatokat állít össze 
számukra, amely során megis-
merhetik a város életét, munká-
jukkal hozzájárulhatnak Szikszó 
közösségi életének fejlődéshez.

Az önkormányzat a munka 
szervezésben különös figyel-
met fordít arra, hogy mindenki 
életkorának és személyiségének 
megfelelő munkát végezhessen 
– mondja Takács Lászlóné. Hi-
szen itt fontos, hogy a gyereknek 
legyen sikerélménye, átérezze a 
felelősséget, meg tudjon felelni 

az intézmények elvárásainak. A 
munkaszervezés előtt interjúzta-
tunk, balesetvédelmi oktatásban 
részesülnek, és egyfajta illemkó-
dexet is megtanulnak.

Az uszodában az intézményve-
zető felügyeletével vesznek részt 
a Spongyabob tábor feladataiban 
segítőként. A szociális szolgálta-
tó központ gondozóival közösen 
látogatják az időseket. Bevásárol-
nak, fát vágnak, kertet rendeznek, 

és beszélgetnek velük. A könyvtá-
ri munkát választók leltároznak, 
katalogizálnak. Idén a református 
egyház mellett a görög katolikus 
egyház is bekapcsolódott a prog-
ramba: fogadtak diákmunkáso-
kat, akik egyházi táborban, és a 
görög katolikus egyház arborétu-
mában dolgoznak. Az egyetemis-
ták, főiskolások – ők vannak az 
idén kevesebben –, önálló mun-
kát kaptak, a Szikszó30 kártyát 
népszerűsítik a városban. 

A köztisztasági rendeletről...
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 
a köztisztaságról szóló 15/2015.(VIII.04.) számú helyi önkor
mányzati rendeletét. A rendelet – mely Szikszó város teljes 
területére kiterjedő hatállyal bír – részletesen tartalmazza az 
ingatlanok, közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötele
zettségeket és tilalmakat.
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Június 23-án a délutáni órákban hirtelen lezúduló, nagy 
mennyiségű csapadék eredményeként a Vadász-patak vize 
megemelkedett, a medréből kilépett, illetve szivárgott.

A víz a Nagyállomás melletti 
zsilip oldalfalát kimosta, ennek 
következtében a mélyebben fek-
vő részeket elöntötte a patak. A 
csappantyúkkal védett területek 
nem bírták el a víz nyomását, és 
ennek következtében utcák, ker-
tek, árkok kerültek víz alá.

Füzesséri József polgármes-
ter, mint védelemvezető, a pa-
tak mentén kialakult helyzetre 
tekintettel I., II., majd III. fokú 
árvízvédelmi készültséget ren-
delt el. A város védelme érdeké-
ben a készültség elrendelésével 
egyidejűleg rendelkezett a gát 
átvágásáról is.

Az árvíz megfékezése érdeké-
ben homokzsákos és szivattyús 
védekezés folyt városszerte. A 
feladatok ellátásában részt vettek 
a katasztrófavédelem dolgozói, 
vízügyi szakemberek, közfog-
lalkoztatottak, önkormányzati, 
hivatali dolgozók és természe-
tesen a lakosok, illetve a helyi 
vállalkozók is. A védekezés so-
rán folyamatosan gondoskodni 
kellett a szivattyúk működésé-
hez szükséges nagy mennyiségű 
benzin és gázolaj beszerzéséről 
és helyszínekre szállításáról, a 
munkában részt vevők folyama-
tos ellátásáról, zsákok és homok 
beszerzéséről, töltéséről, szállí-
tásáról. A víz levonulása után 
megtörtént mind az önkormány-

zati tulajdonban, mind pedig a 
magánlakásokban keletkezett 
károk felmérése. Megkezdődött 
az érintettek részére fertőtlenítő 
szer kiosztása.

Az önkormányzat az ár-
vízi védekezéssel kapcsolatos 
költségek megtérítése, illetve a 

tönkrement zsilip javítása, új 
zsilip építése céljából vis maior 
támogatás iránti igényt nyújtott 
be a Magyar Államkincstárhoz, 
melynek elbírálása jelenleg folya-
matban van.

A Kormányhivatal egyszeri 
segélyt biztosít azon nyugdíja-
sok részére, akiknek az ingatla-
na az árvízben érintett volt. Az 
ehhez szükséges nyomtatványok 
kiosztása, majd begyűjtése és a 
Kormányhivatal részére történő 

eljuttatása megtörtént. A segély 
összegéről egyelőre nincs infor-
mációnk.

A következő rendkívüli kép-
viselő-testületi ülés keretében a 
képviselők tárgyalni fogják azon 
lakosok kérelmét, illetve kárbe-
jelentését, akik nem jogosultak a 
Kormányhivatal támogatására.

A helyreállítással kapcsolatos 
következmények feltérképezése 
szakértő bevonásával jelenleg is 
folyamatban van.

Villámárvíz

Szúnyoggyérítés
Füzesséri József, Szikszó pol
gármestere  – a folyamatosan 
fennálló szúnyoginvázió miatt 
– a polgármes teri keret ter
hére szúnyoggyérítést rendelt 
meg a Komplex Air Kft-től.

A megrendelés alapján a vál-
lalkozó – aki többek között az 
állam által előirányzott központi 
szúnyoggyérítéseket is végzi – 
vállalta, hogy a település költ-
ségvetésének terhére június 24. 
napján elvégzi a szúnyogirtást. 
A kijelölt napon azonban a rosz-
sz időjárási viszonyok és a több 
települést érintő árvíz miatt az 
irtási munkálatokat nem tudták 
elvégezni, ugyanis a gép nem 
tudott felszállni. A vállalkozó 
tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy a fenti okok miatt sajnos 

nagyon sok munkát le kellett 
mondaniuk, ezért előreláthatólag 
egy-két hetet biztosan csúszni fog 
a munkálatok elvégzése. Tekintet-
tel arra, hogy az állam által meg-
rendelt gyérítéseket is ők látják 
el, elmondták, hogy az országos 
szúnyoginvázió miatt elsőbbség-

gel más területek permetezésére 
hívták fel őket.

Június 27-én a Komplex Air 
Kft. értesítette önkormányza-
tunkat, hogy Szikszó városa is 
részesül központi, államilag tá-
mogatott szúnyog gyérítésben, 
melyet – jó idő esetén – július 
4-én (csütörtökön) az esti órák-
ban fognak elvégezni. A sok 
elvégzendő feladatuk és a kor-
látozott kapacitásuk miatt akkor 
sem tudják hamarabb elvégezni 
Szikszón a gyérítést, ha azt az ön-
kormányzat megtéríti a részükre.

A fentiek alapján Szikszó Város 
Önkormányzata visszamondta 
korábbi megrendelését, így men-
tesült a fizetési kötelezettségek 
alól. Július 4-én 19 óra után a 
szúnyoggyérítés megtörtént.

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző
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Jobb közösségben lenni, mint a magányt bezárkózva megélni

Jeles napok előtt 
a Bethánia Szeretetotthon
Az idén húsz éves évfordulóját ünneplő Bethánia Szeretetott
hon és a nyolc éves működésére visszatekintő idősek nappali 
ellátása kapcsán beszélgettünk az intézmény igazgatójával, 
Szögeczki Józseffel.

SZ. J.: Otthonunk 1999. decem-
ber 1-jén nyitotta meg kapuit. 
Mindössze 17 férőhelyes volt 
akkor, amikor egy leromlott ál-
lapotú ingatlant újítottunk fel. Az 
évfordulóra egy hálaadó ünnep-
séget szervezünk, ami augusztus 
24-én lesz, mert a téli időszakban 
nehezebb megszervezni egy ilyen 
ünnepséget.

Jelenleg a 48 férőhelyes ápoló-, 
gondozóotthon, idősek nappali 
ellátása és szociális étkeztetés 
feladatellátásait, úgynevezett ve-
gyes profilú intézményi formában 
látjuk el. A kezdeti 8 fős dolgo-
zói létszám mára 28 fős lett. Az 
ápoló, gondozó otthonban és a 
nappali ellátásban is, a rendkívül 
sérülékeny, demenciával élő idős 
emberek ellátását is vállaljuk. 
Az idősek otthonát megyeszerte 
keresik a kérelmezők, hozzátar-
tozók, a nappali ellátást azonban 
még mindig kevésbé ismerik a 
Szikszón élők.
• Hogyan telnek itt mindennap-
jaik?
SZ. J.: Beszélgetésünk másik ap-
ropója a nappali ellátás helyzete. 
Nyolc éve, 2011-ben vállaltuk át 
az önkormányzattól ezt a köte-
lező ellátást, hiszen ez nekünk 
szakmailag illett a profilunkba. 
Valamint arra is gondoltunk, 
hogy az idős emberekkel ne 
csak akkor találkozzunk, amikor 
már rosszabb egészségi állapot-
ban vannak, hanem hamarabb 
is kapcsolatba kerüljünk velük. 
Nem mindenki egyformán jár 
be. Van, aki ritkábban jön, van, 
aki naponta, mert nekik a bizton-
ságot, a programot az jelenti, ha 
ide minden nap bejárnak. Tehát 
azért nappali ellátás, mert ők nem 
itt alszanak, csak nappalra jönnek 
be. Itt is étkeznek, jelenleg napi 
háromszori étkezést tudunk biz-

tosítani, két hideg és egy meleg 
étkezést. Egész nap felügyeletet 
és programot biztosítunk. Reg-
gel a kolleganők mennek értük 
autóval, majd délután hazaszál-
lítják őket.

Megyei szinten is kuriózum, 
hogy 2016 őszétől megszervez-
tünk a demens nappali ellátást. 
Ez azt jelenti, hogy a szellemi 
hanyatlással érintett személyek 
nappali ellátását is vállaljuk. Ez 
egy viszonylag új ellátási forma, 
ilyen Miskolcon sincs. Ezt mi 
kezdeményeztük, miután 2015-
ben részt vettünk egy országos 
projektben. Ha valaki ezt igénybe 
szeretné venni, annak előtte orvo-
si szakvéleményre van szüksége, 
amely megállapítja a demencia ál-
lapotát. Amikor először hirdettük 
a demens nappali ellátást, kicsit 
furán néztek ránk, pedig az agy 

sejtjeinek elhasználódása éppen 
olyan folyamat, mint a látás rom-
lása, vagy az érrendszeri problé-
mák. Szóval semmi ok nincs arra, 
hogy ezt az állapotot szégyellni 
kelljen. A demenciának enyhe, 
középsúlyos és súlyos szakaszai 
vannak, mi az első kettővel jól 
tudunk itt bánni.

A súlyos demencia már állan-
dó felügyeletet igényel. Akik a 
nappali ellátásban részt vesznek, 
még ott van a délután, az éjsza-
ka, amikor egyedül vannak. Az 
ellátásnak még az is része, hogy 
amikor behozzuk őket, megnéz-
zük, hogy lekapcsolta-e a villanyt, 
elzárta-e a gázt. A jelenlegi tör-
vényi szabályozás szerint vagy a 
házi gondozást veheti igénybe va-
laki, vagy a nappali ellátást. Csak 
az egyik helyről kaphatja meg az 
állami normatívát. Pedig ha vala-
ki közösségre vágyik, és hetente 
kétszer bejönne ide, a hét többi 
napján pedig elmegy hozzá a házi 
gondozó, az is teljesen életszerű 
lenne. Sajnos ezt még jelenleg 
nem engedik a jogszabályok.

• Ha bejön valaki a nappali ellá-
tásra, az étkezésen kívül mit csi-
nálnak itt?
SZ. J.: Beszélgetnek egymással, 
olvasnak, szentmisén, istentisz-
teleten vesznek részt a kápolná-
ban, hétfőnként torna van, filmet 
vetítünk, de még színeznek is – 
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SZÖGECZKI JÓZSEF
•  Miskolcon született 1971-

ben, majd itt is érettségizett.
•  A Bárczi Gusztáv Gyógype-

dagógiai Főiskolán szerzett 
diplomát 1994-ben, általá-
nos szociális munkás szakon.

•  Az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen 2004-ben 
szociálpolitikus szakon vég-
zett, majd 2018-ban a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
szupervizor képzésén szer-
zett oklevelet.

•  Nős (1993), három leány-
gyermeke van.

•  A szikszói Bethánia Szere-
tetotthont 2004 óta igazgatja.
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mondja Szabóné Leskó Mariann 
ápolónő, terápiás munkatárs. 
Több közös programunk is van 
a bentlakásban élőkkel. Ünne-
pek, nagyobb rendezvények, de 
a Bethánia kis óvodásai is rend-
szeresen látogatnak és vidámíta-
nak minket fellépéseikkel, kedves 
műsoraikkal. A Szent Márton is-
kolások is évente legalább egyszer 
megjelennek nálunk és műsort 
adnak. Ezek kedves korosztályi 
kapcsolódások, gesztusok.

Kiscsoportos foglalkozások is 
vannak, hiszen itt barátságok is 
szövődnek, olyanok között, akik 
előtte nem ismerték egymást. De 
járatunk napilapokat, folyóirato-
kat és azt is nagy érdeklődéssel 
olvassák, de TV-t is néznek, sőt 
kertészkednek is, hiszen van egy 
kis kertünk is – egészíti ki Kovács-
né Sándor Ágnes, aki a kezdetek-
től, vagyis húsz éve az intézmény 
dolgozója.

Alakult egy kis dalkörünk is, 
a Harangvirág Dalkör, akikkel 
próbálunk és különféle rendezvé-
nyeken lépünk fel. Ezeket nagyon 
élvezik a nappaliba járók.
• A tervekről hallhatnánk valamit?
SZ. J.: A húsz év alatt 5–6 beru-
házást megéltünk. Mindig egy-
egy részletét sikerült fejleszteni az 
épületnek. Beépítettük a tetőteret, 
megtörtént az épület energetikai 
felújítása, szigetelése. Napeleme-
ket kaptunk, ezáltal kevesebb az 
áramszámlánk, korszerű fűté-
sünk lett, valamint az összes nyí-
lászárót is kicseréltük. Felújítot-

tuk a kápolnát is, hiszen az még 
1909-ben épült, és már vizesedett.

Nagy szívfájdalmunk, hogy 
volt egy 2012-es pályázatunk, 
ami a kaput, kerítést és az épület 
földszinti részének rekonstruk-
cióját tartalmazta. A fenntartó 
megterveztette, több millió fo-
rintot költött a tervezésre, de saj-
nos nem nyertünk. Országosan 
kb. 360 pályázat érkezett be, és 
csak negyvenet támogattak. És 
azóta nem volt ilyen pályázati 
lehetőség.

Szeretnénk pályázni a férő-
helybővítésre, valamint főző-
konyha kialakításra, hiszen je-
lenleg vásároljuk az étkeztetést. 
A szociális étkeztetés is hozzánk 
tartozik, így ezt is vásárolnunk 

kell. Abban a bizonyos 2012-es 
pályázatunkban, amit már emlí-
tettem, hogy nem nyert, erre is 
pályáztunk.

Van a területünkön egy kis ház, 
a régi intézőház, ezt multifunk-
cionális épületnek szeretnénk 
felújítani és erre is pályázatot 
adtunk be már több alkalom-
mal. Alul nappali ellátást, felül 
oktatótermet szeretnénk, hiszen 
a felnőttképzésben részt vevő 
szociális-gondozó, ápoló szak-
emberek nálunk végzik gyakor-
latukat. Minden évben fogadunk 
zarándokcsoportokat: mi is egy 
állomáshely vagyunk, ami nagy 
élményt jelent a gondozottjaink-
nak is. Ezt a lehetőséget nem sze-
retnénk elveszíteni. A kerítést és a 

kaput is szeretnénk mindenkép-
pen felújíttatni, hiszen a szépen 
felújított épület mellett az már 
nagyon nem mutat jól.

A végén egy üzenetet fogalma-
zott meg az igazgató: mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk a 
nappali ellátásba, illetve a klubba, 
ahogy a régi nevén hívtuk, hiszen 
mi a fő üzenete a klubnak? Jobb 
közösségben itt lenni, és új élmé-
nyeket szerezni, mint az amúgy 
is magányos időszakot egyedül 
otthon, bezárkózva megélni.

És előkerül sok-sok fénykép, 
a nappali ellátásról, a klubélet-
ről, arról a sok élményről, amit 
a különféle rendezvényeken sze-
reztek.

VI. évfolyam 2. szám | 2019. | július
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Nyelvvizsgaeredmények
Angol nyelv Felsőfok komplex: Hajdu Zoltán (10. a), Szuhai Gábor 
(10. a), Tóth Zsombor (10. a), Árvai Csenge (11. a), Szepesi Lilla (11. a), 
Viszlai Szabolcs (11. a), Kisbenedek Máté (12. a), Kiss Botond (12. a), 
Réz Ádám Bendegúz (12. a), Sóvári Attila (12. a), Tóth Laura (12. a). 
Középfokú komplex: Tapasztó Anett (9. a), Bajcsev-Dancsó Dénes 
(10. a), Urbán Anna (10. a), Urbán Eszter (9. a). Középfok írásbeli: Góré 
Szilárd (9. a), Sallai Vivien (9. a), Ruszkai Virág Lilla (11. a), Bosnyák 
Mária (12. a). Középfok szóbeli: Szádvári Dorina (11. a).
Német nyelv Középfok komplex: Wágner Dominika (11. a).

Felvidéken is összetartozunk
A 8. a és a 7. a osztály tanulói vállalták a műsort idén a Nemzeti 
Összetartozás Napjára, melyet a rimaszombati Tompa Mihály Alapis-
kolában adtak elő. A programot egy kétnapos kirándulással kötötték 
össze. Diákjaink jártak még Gácson, Selmecbányán, Zólyomban. A 
kirándulás útiköltségét a Rákóczi Szövetség biztosította számukra.

Nemzeti Összetartozás a fővárosban
A budapesti Nemzeti Összetar-
tozás Napi rendezvényen a Szent 
Márton iskolát a 6. a osztály kép-
viselte.

Kora reggel indultunk, majd 
megérkezésünk után elsétáltunk 
a parlamenthez és megtekintet-
tük a koronázási ékszereket. A 
Kossuth téren elénekeltük a Kéz-
fogás című dalt a mintegy 6000 
jelenlévő diákkal és követtük a 
koreográfia tánclépéseit is.

Délután megtekintettük az 
István a király című rockopera 
koncertváltozatát.

Este 10 óra körül, fáradtan, de 
élményekkel gazdagodva érkez-
tünk haza.

Waldemsben jártunk
A Szent Márton iskola 21 tanu-
lója és négy kísérőtanára, június 
2–8. között egy hetet tölthetett el 
Szikszó testvérvárosában, Wal-
demsben és környékén.

Óralátogatásokon, sport- és 
kreatív művészeti foglalkozáso-
kon bepillanthattunk a riedel-
bachi iskola életébe, sétáltunk 
Frankfurt belvárosában. Jártunk 
Mainzban, ahol részben inter-
aktív kiállítás keretében meg-
ismerhettük az újszerű könyv-
nyomtatási eljárás lényegét. Egy 
délelőttöt tölthettünk a Hessen 
tartomány jellegzetes épületeit 
bemutató különleges skanzen-
ben, a Hessenparkban, megcso-

dálhattuk a szépséges Idstein 
hangulatos óvárosát és színes 
Fachwerk házait.

Öröm volt látni tanulóink 
igye kezetét, ahogy a legkülön-
bözőbb szi tuációkban próbálták 
meg hasz nosítani a nyelvi órákon 
tanultakat: programokat egyez-
tettek, vicceket meséltek, tájéko-
zódtak, kérdéseket tettek fel az 
idegenvezetőknek és önállóan 
vásároltak egy idegen országban, 
idegen nyelven.

A program Szikszó Város Ön-
kormányzata Oktatási, Kulturális, 
Sport és Szociális Bizottságának 
támogatásával valósulhatott meg, 
melyet hálásan köszönünk.

Cseh Károly szavalóverseny
Az önkormányzat támoga-
tásával ebben az évben már 6. 
alkalommal rendezték meg a 
Cseh Károly szavalóversenyt. A 
zsűri elnöke Ötvös Éva színmű-
vész, a zsűri tagjai Cseh Károly 
özvegye, Csehné Bódi Etelka, 
Érsekcsanádi István és Takács 
Lászlóné voltak.

A versenyt két korcsoport-
nak hirdették meg, az általá-
nos iskola 7–8. évfolyama és a 
gimnáziumi tanulók számára. 
Az első helyezettek 25.000, a 
másodikok 20.000, a harmadi-

kok pedig 15.000 Ft-os jutalmat 
vehettek át.

Díjazottak a két kategóriában: I. 
helyezett: Zsolnai Luca Anna (8. a 
– Vighné Kiss Éva), Tóth Zsombor 
(10. a – Komendáné Bagi Judit). II. 
helyezett: Tóth Panna (7. a – Du-
dás Réka), Kádas Dorottya (11. a 
– Vighné Kiss Éva). III. helyezett: 
Kulcsár Dominik (7. ny – Vighné 
Kiss Éva), Lengyel Dorina Tímea 
(11. a – Vighné Kiss Éva). Külön-
díjasok: Sallai Eszter (7. a – Dudás 
Réka), Gunya Réka (10. a – Ko-
mendáné Bagi Judit).

Elbúcsúztak gimnáziumunk 12. osztályos tanulói május 4-én ta-
náraiktól, diáktársaiktól. Kívánjuk nekik, hogy a jövőben fel tudják 
használni mindazt a tudást és tapasztalatot, amelyekre iskolánk falai 
között tettek szert. A továbbtanuláshoz sok sikert kívánunk, reméljük, 
mindannyian elérik kitűzött céljaikat.
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Alsós hírek
Településszépítő napunkon lel-
kesen szépítettük az iskola kör-
nyezetét virág- és faültetéssel, 
szemétszedéssel, gyomlálással, 
kapálással, ezzel is mélyítve gyer-
mekeinkben a természet szerete-
tét és védelmét.

A városi programokhoz kap-
csolódóan részt vettünk a sport-
csarnokban megrendezett Kihí-
vás Napján, ahol együtt mozogtak 
felnőttek és gyermekek.

A tanév utolsó napján – EFOP 
pályázat keretein belül – szerve-
ződött meg hagyományőrző- és 

gyermeknapunk, melyen játékos, 
szórakoztató élményekkel gazda-
godhattak tanulóink. Ugrálóvár, 
óriás csocsó, gokart, bűvészbe-
mutató, népi zenekar szórakoz-
tatott bennünket.

Június 17–21. között került 
megrendezésre Erzsébet napközis 
táborunk 134 diák és 13 pedagó-
gus részvételével.

Az első napon felejthetetlen 
élmény volt a rendőrség és tűz-
oltóság bemutatója. Betekintést 
nyerhettünk a szakmák kulissza-
titkaiba, majd a nap zárásaként 
a tűzoltóság frissítő élményfür-

dőben részesítette diákjainkat 
és pedagógusainkat. Másnap 
Debrecen ben, az Agóra Tudomá-
nyos Él mény központban jártunk. 
Szerdán a Miskolci Állatkert és 
Kultúrpark megtekintése után a 
Szikszói Polgárőr Egyesület lo-
vasbemutatója zárta a napot. Az 
utolsó két napon a mozgásé, az 
egészséges életmódé volt a fősze-
rep. Sportversenyeken és kreatív 
foglalkozásokon vettünk részt. 
A tábor zárásaként diákjaink Ki 
mit tud?-on csillogtathatták meg 
tehetségüket, a részvevőket aján-
dékokkal jutalmaztuk.

Ifjúsági Találkozó
Szent II. János Pál pápa szüle-
tésének 99. évfordulóján a Szent 
Márton katolikus iskolából 50 
fő vett részt május 18-án az Egri 
Főegyházmegyei Ifjúsági Talál-
kozón Egerben. A rendezvény az 
„Isten fiatal” mottót kapta. Célja 
– az ünneplés mellett – az volt, 
hogy megmutassák az egyház fia-
talos arcát.

A találkozó regisztrációval, 
zenés hangolódással, a kispapok 
közreműködésével kezdődött. A 
programok között volt Páterrock 
koncert, tanúságtételek, érseki 
szentmise, katekézis, szentség-
imádás, kérdezz-felelek, találko-
zás szerzetes nővérekkel, fiatal 
atyákkal. Mindannyian lelkileg 
feltöltődve érkeztünk haza.

Őrizzük a lángot!
A szovátai Domokos Kázmér 
Líceum 25 éve működik együtt 
iskolánkkal. Tavasszal a szikszói 
diákok utaztak Székelyföldre, a 
szovátai diákok pedig június 1–5. 
között tartózkodtak nálunk.

A Nemzeti Összetartozás Nap-
jára egyedi műsort készítettek, s 
megkoszorúzták a trianoni kopja-
fát. Ünnepi beszédet Vass Ferencz, 
iskolájuk igazgatója mondott.

Ellátogattunk Széphalomra, a 
Magyar Szó Múzeumába. Sáros-
patakon a Rákóczi Múzeumban, 
a református múzeumban, Eger-
ben, Eger szalókon is jártunk. 
Eljutottunk az Avalon Parkba, 
boboztunk Miskolcon, megnéz-
tük a város nevezetességeit. Be-
mutattuk iskolánkat, névadónk, 
Szent Márton életét. Az utolsó 
este megajándékoztuk egymást.

Vass Ferencz elmondta, bízik 
abban, hogy jövőre is találkoz-
hatunk a Határtalanul! pályázat 
keretében.

Köszönjük a 4,2 millió forin-
tos támogatást az Emberi Erő-
források Minisztériumának, 
Szikszó városának pedig a ven-
déglátásban nyújtott segítséget.

Szent Márton gyémántjai
Hagyományos évzáró gálán-
kat rendeztük meg, tehetséges 
tanulóinkat jutalmaztuk június 
22-én.

Közel ötszázan, szülők és 
diákok örülhettek a kitűnő ta-
nulmányi eredményeknek, ki-
váló munkájuk gyümölcsének. 
A rendezvény végén több száz 
léggömb emelkedett a levegőbe, 

jelképezve közösségünk össze-
tartozását.

Az év tanulói: Kecskés Katalin 
(4. a), Babusa Tamara (6. a), Góré 
Szilárd (9.  a). Az év osztályai: 
4. a, 6. a, 11 a.

Ezüstgyűrűt kaptak: Babusa 
Tamara, Csollák Zoárd, Ducsai 
Loretta, Erdei Patrik, Kádas Bog-
lárka, Rózsa Lili, Varga Levente.

Tehetséggondozó 
szakkör
A szakkör a 8. a osztály tehet-
séges diákjai számára indult a 
MATEHETSZ pályázat kere-
tein belül. A vállalt „gazdagító 
programpár” egyik eleme a ta-
nórán kívüli tehetséggondozó 
szakkör, másik eleme a szaba-
didőben megszervezett lazító 
és fejlesztő kirándulás, a Mis-
kolci Nemzeti Színház bejárása 
volt. A színház marketingve-
zetőjének jóvoltából betekin-
tést nyerhettünk a kulisszák 
mögé. A két órás programban 
a csoport megismerkedhetett 
a Miskolci Nemzeti Színház és 
épületének történetével, körül-
nézhetett egy előadás díszle-
tében, valamint újdonságként 
bemutatták részükre a kel-
léktárat is. Láthatták, hogyan 
készülnek a színház látványos 
díszletei, pl. a „márványfalak”. 
A program igazi csemege volt 
minden diák számára.

Tanévzáró Egerben
Katolikus iskolánkból 46 diák és 5 tanár vett részt az Egri Főegyház-
megye fenntartásában működő oktatási intézmények közös tanévzáró 
Te Deumán június 12-én az egri bazilikában.

Az ünnepi szentmisén Ternyák Csaba érsek úr felhívta a jelenlévők 
figyelmét a szeretet fontosságára, mert amit szeretettel teszünk, abból 
ered az igazi boldogság, a belső öröm.

Idén iskolánkból kiemelkedő tanulmányi eredményükért, szor-
galmukért és versenyeredményükért Gulyás Réka, Kádas Dorottya és 
Lengyel Dorina 11. évfolyamos tanulók részesültek főpásztori elisme-
résben a szentmisét követően.



8 | Programok
VI. évfolyam 2. szám | 2019. | július

Képremény – tárlat
Április 15. Urbán Tibor 1960. feb-
ruár 9-én született Léhen. Isko-
láit szülőfalujában, Kázsmárkon, 
Szikszón és Budapesten végezte, 
ahol reklámgrafikusi képzettsé-
get szerzett. Tanárai Szamos Iván, 
Tolvaj Ernő és Tóth László voltak. 
Festmények, grafikák, képver-
sek, művészkönyvek, tárgyak és 
installációk alkotója. 1996-tól a 
Miskolci Galéria Városi Művésze-
ti Múzeum grafikusa, 2013-tól a 
Herman Ottó Múzeum–Miskolci 
Galéria kiállítástervezője, kurá-

tora. 2011-től tagja a Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia 
Miskolci Területi Csoportjának, 
kurátora és alapítója a Teátrum 
Pincehely Galériának, „az ember 
galériája” TPG csoportnak.

A kiállítást Füzesséri József nyi-
totta meg. A Kondor Béla díjas 
képzőművészt Fiszter Dóra és 
Novák József szívmelengető, gyö-
nyörű dalai köszöntötték. Gitáron 
közreműködött Mező István kép-
viselő úr. A kiállítás május 3-ig 
volt megtekinthető.

Szikszói Városi Intézményműködtető
Központ és Könyvtár

Városi rendezvények

Majális
Május elsején benépesült a 
Szikszói Városi Uszoda udvara 
nyüzsgő, jókedvű emberekkel. 
A polgármesteri köszöntő után 
kezdetét vette a főzőverseny. A 
27 csapat – intézmények, baráti 
társaságok, civil szervezetek – 
gasztronómiai remekeit a zsűri 
hosszas kóstolgatás után díjazta. 
A zsűri elnöke a neves televíziós 
személyiség, Endrei Judit volt. A 

jó hangulatot fokozta a Tehén-
tánc zenekar, majd Gabriello, a 
népszerű énekes és a 3+2 zenekar 
élő koncertje. Helyi zenekarunk 
is fellépett Horváth Sándor veze-
tésével. Gulyás Ferenc Rúgóláb 
Rock and Roll csapatának ferge-
teges bemutatója is nagy sikert 
aratott. A tombola fődíja, egy 
mountain bike kerékpár is gaz-
dára talált.

Közösségek Hete
Május 10. Idén is részesei vol-
tunk a „Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi szerepvállalás” 
(EFOP-1.3.1-15-2016-00001) 
kiemelt projekt országos, ha-
gyományteremtő rendezvény-
sorozatának. A városi könyvtár 
rendezvénytermében „Közös-
ségépítő gasztronómia” címmel 
nyílt fotókiállítás, amely a helyi 
közösségi összejövetelek emléke-
zetes pillanatait örökíti meg. A 
másik program a „Ha keresnél 
a szomszédba mentem – aprók 

és nagyok közösségének mi-
nimajálisa színházzal, virslivel 
és jókedvvel” címmel zajlott. 
A Bethánia Óvoda apróságai, 
a Harangvirág Nyugdíjas Klub 
idősei és több intézmény dol-
gozói ünnepelték közösen ezt 
a szép tavaszi ünnepet. Az ovi-
sok és a nagyik vidám műsorral 
kedveskedtek a megjelenteknek. 
Annuska néni sütije nagy sikert 
aratott a kis emberek körében. A 
jó hangulatú rendezvény virsli-
lakomával zárult.

Helló nyár! – éjszakai fürdőzés
Május 25. A városi uszodában nyárindító szaunaszeánsz várta mé-
regtelenítő, feszültségoldó, bőrfeszesítő szolgáltatásaival a pihenni, 
kikapcsolódni vágyókat. A több mint 40 fős vendégsereget pezsgővel 
és eperrel fogadták a rendezők.

Fo
tó
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Juniális
Június 15. Fergeteges hangulatú 
nyárindító rendezvény részesei 
lehettek azok, akik kilátogattak 
a Szikszói Városi Uszoda udvará-
ra. Nagyon sokan voltak kíván-
csiak a népszerű Curtis, Deniz 
Live, Essem és a Szakács Gergő 
miatt sok szikszói által nagyon 
várt Follow The Flow koncer-
tekre.

Kihívás napja 2019!
Május 29. Füzesséri József polgármester úr köszöntő szavaival vette 
kezdetét a rendezvény. Városunk apraja-nagyja aktívan vett részt az 
országos megmozduláson.

Coming soon!
Július 27. Nyáresti hangulatok. 
Polyák Lilla és Gömöri Máté 
musical estje a városháza belső 
udvaránBonszaikiállítás

Június 22. A városi könyvtár 
vendége volt a Miskolci Bonsai 
Club. A kiállításon csodálatos 
növényekkel ismerkedhetett meg 
az érdeklődő közönség. A klub 
elnökének, Rácz Jánosnak met-
szésbemutatója sokak kíváncsisá-
gát elégítette ki. Lelkes gyűjtőktől 
sok érdekességet tudhattak meg a 
bonszaivilág rajongói. A könyvtár 
kísérőrendezvényként gyermek-
programokkal, ételkóstolóval is 
kedveskedett a látogatóknak.

Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok
Június 13–17. Supka Géza író, új-
ságíró 1927-ben Miskolc-Tapol-
cán megálmodta, hogy legyen a 
könyvnek ünnepe, ahol, írók, ol-
vasók, kiadók egymással beszél-
getve, rendezvényekkel fűszerezve 
töltsenek el néhány kellemes órát, 
napot. A Szikszói Városi Könyv-
tár idén is csatlakozott az orszá-
gos megmozduláshoz. A délelőtt 
a gyermekeké volt, ahol a pesti 
Szabad Ötletek Színházának előa-
dásában „A nagy ho-ho-horgász” 
című mesemusical került bemuta-
tásra. A gyerekek önfeledten tánc-

ra perdültek Csukás István jól is-
mert dalaira, de voltak idősebbek, 
akik elérzékenyültek és szipogva 
törölgették szemüket a feltörő 
gyermekkori emlékek miatt.

Délután a felnőttek számára 
egy csodálatos könyvbemutató-
val kedveskedett Utry Attila író 
és Vihula Mihajlo gitárművész, 
zeneszerző. A Kelet fényei című 
antológia került bemutatásra Far-
kas Erzsébet, a Szent István Rádió 
szerkesztőjének közreműködésé-
vel. Jelen voltak Láng Csaba köl-
tő, Krank József ortodox parókus, 
Utry Máté egyetemi hallgató, 
az antológia szerkesztőtársai. A 
könyv az író 70. születésnapjára 
jelent meg.

Az irodalmat kedvelő hallgató-
ságot elbűvölte a gyönyörű hangú 
szoprán énekesnő, Lukács Zsófia 
csodálatos előadása. Füzesséri 
József polgármester úr elismerő 
szavakkal méltatta az irodalom 
és a művészet itt megjelent kiváló 
képviselőit. A zenés irodalmi dél-
után jó hangulatú borozgatással, 
beszélgetéssel zárult.

Spongyabob tábor
Idén 8. alkalommal szerveztük 
meg négy turnusban 7–14 éves 
gyermekek részére a városi uszo-
da területén a Spongyabob úszó- 
és kézművestábort.

A tábor „all inclusive”, ami azt 
jelenti, hogy a gyerekek kaptak 

tíz órait, ebédet, uzsonnát, gyü-
mölcsöket és a napi folyadékbe-
vitelt is biztosítottuk.

A mindennapi kézműves és 
úszásfoglalkozás mellett napon-
ta más sportággal ismerkedhettek 
meg a gyerekek: kosárlabda, ké-
zilabda, labdarúgás, ping-pong, 
thai boksz, vízi tánc, zenés aero-
bic, strandröplabda.

A katasztrófavédelem jóvoltá-
ból minden csütörtökön sátras 
ottalvást biztosítottunk a tábo-
rozók részére, ahol tábortűzzel, 
bátorságpróbával, élőzenével tölt-
hették az estét.

Minden pénteken nyílt nappal 
vártuk a szülőket, ahol megnéz-
hették, hol töltötték gyermekeik 
az elmúlt egy hetet.
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Kassa–Miskolc ultramarathon
Egyéneknek és csapatoknak 
is meghirdették a május 18-án 
rendezett Kassa–Miskolc ultra-
marathon futóversenyt. Úgy gon-
doltuk, hogy a csapatversenybe jó 
lenne benevezni, ezért elkezdtük 
a csapat megszervezését. Sorra 
jelentkeztek a versenyzők, és a 
majálison már megtartottuk az 
első megbeszélést, részfeladatok 
kiosztását. Érdekesség, hogy a tíz 
versenyzőből hét nő volt. Az ön-
kormányzat a nevezési díj vállalá-
sával és egyenpóló biztosításával 

támogatta a versenyzőket. A ver-
senyen csapatunk bőven a szint-
időn belül ért célba Miskolcon, 
a Városház téren. Pár nap múlva 
egy fényképre is összeálltak, hogy 
maradjon valami az utókornak. A 
csapat tagjai: Leskó Sára, Pál-Jós-
vai Mónika, Szűcs Nikolett, Bihari 
Mariann, Juhász Lilla, Tomcsenkó 
Tibor, Moldvánné Kovács Réka, 
Kohári Szabolcs, Kertész Berna-
dett, Gulyás Ferenc.

Szép volt Lányok! Szép volt 
Fiúk! Veretlenül a második helyen

Felébredt Csipkerózsika álmából a szikszói foci. Tizenhat év szünet 
után beneveztünk a Megyei III. osztályú bajnokságba – a szabályok 
értelmében csak oda lehetett –, és veretlenül csak a második helyen 
végzett a csapat. Nem hinném, hogy előfordul ehhez hasonló eset az 
ország bármelyik bajnokságában. Mi rúgtuk a legtöbb gólt, mi kaptuk 
a legkevesebb gólt, valamint Parázsó Gábor személyében szikszói lett a 
gólkirály is. Mindez nem volt elég. S ami bosszantó: az első helyezett 12 
pontot úgy szerzett, hogy négy csapat nem ment el hozzájuk játszani. 
Persze magunkban is kell a hibát keresni, hiszen a hét döntetlenből 
csupán egyet kellett volna megnyerni, s bajnokok lettünk volna. Je-
lenleg abban reménykedhetünk, hogy a Megyei Labdarúgó Szövetség 
a három III. osztályú csoport legjobb második helyezettjeként felkér 
bennünket a Megyei II. osztályban való szereplésre.

Lapzárta után érkezett a hír, hogy a Szikszó FC feljutott a Megyei 
II. osztályba.

Rendőrségi hírek
Bűncselekmények
Dolog elleni erőszak alkalmazá-
sával februárban ismeretlen sze-
mély behatolt egy szikszói bor-
házba és annak pincehelyiségébe, 
ahonnan deszkát, oszlopot, fage-
rendát tulajdonított el. A lopás 
vétsége miatt indult eljárás során 
az elkövető kiléte megállapításra 
került. A nyomozás iratai a he-
lyi ügyészség részére vádemelési 
javaslattal kerültek megküldésre.
Ismeretlen személy az év elején 
az Aggteleki Nemzeti Park tulaj-
donában lévő szikszói területen 
jogellenesen jelentős mennyi-
ségű építési-bontási törmeléket, 
temetői hulladékot helyezett el. A 
természetkárosítás bűntette miatt 
indult eljárás folyamatban van.
Jogtalan elsajátítás vétsége 
miatt indult eljárás márciusban, 
mert egy helyi lakos a város fő-
terén talált egy mobiltelefont, 
mellyel sajátjaként rendelkezett, 
azt sem jogos tulajdonosának, 
sem pedig a hatóságnak nem 

kísérelt meg visszaadni. Az eljá-
rás vádemelési javaslattal került 
befejezésre. 
Nagyobb kárt okozó csalás bűn-
tettének gyanúja miatt indult el-
járás ismeretlen tettes ellen, aki 
tavasszal a facebook közösségi 
oldalon – egy bizonyos örökség 
várományosa felkutatásának 
ürü gyén, mint megtalált örökös-
nek – egy szikszói lakos részére 
4.000.000 angol fontot ígért. A 
nagy összegű örökség reményé-
ben az elkövető több alkalommal, 
különféle indokokra hivatkozva 
összesen 4.600.000 Ft-ot csalt ki 
a sértettől. 
A Dózsa György úton áprilisban 
egy ismeretlen személy egy idős, 
80. életévét betöltött szikszói la-
koshoz odalépett, majd a karján 
lévő kézitáskát megrántotta. A 
sértett kibillent egyensúlyából és 
a földre esett. Ezt kihasználva az 
elkövető a táskát letépte a sértett 
karjáról annak ellenére, hogy a 
sértett próbálta azt visszatartani. 

A táskával, valamint a benne lévő 
készpénzzel és egyéb tárgyakkal 
elszaladt.

Az elkövetőt a rendőrség elfog-
ta és letartóztatta. Jelenleg is letar-
tóztatásban van, a rablás bűntette 
miatt indult eljárást vádemelési 
javaslattal tervezzük befejezni.

Bűnügyi közlemény
Az Encsi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén az utóbbi 
időszakban több esetben elő-
fordult, hogy az MC Intergáz 
Kft. gázszerelői elsősorban idős, 
egyedül élő személyeket kerestek 
fel, majd gázkészülékek flexibilis 
csöveinek és tömítéseinek cseré-
jét, karbantartását ajánlották.

A munka elvégzéséért min-
den esetben egy formális és elő-
re kinyomtatott ún. Vállalkozói 
Szerződést írattak alá, a munka 
kivitelezésére pedig átlagosan 
2 hónap határidőt vállaltak. A 
munka teljes összegének, azaz a 
vállalkozói díjnak a felét vagy a 
harmadát kérték el előlegként, 
amit a szerződés bánatpénzként 
említ. Ezt az összeget a felek rend-

szerint készpénzben, önként át-
adták a szerelőknek.

A szerelők szinte kötelező jel-
leggel ajánlják a gázkészülékek 
karbantartását, azok tartozéka-
inak cseréjét, a munka elvégzé-
séért azonban irreálisan magas 
összeget számolnak fel, de ekkor 
még csak a munka felét vagy har-
madát kell megfizetni. A szerző-
désben egyértelművé van téve, ha 
a megrendelő egyoldalúan eláll az 
abban foglaltaktól és a vállalko-
zó díjat nem fizeti meg, az előre 
kifizetett bánatpénzt nem kapja 
vissza. Rendszerint az idős sze-
mélyekben csak ezt követően tu-
datosul, hogy mit vállaltak. Ezen 
felül előfordul, hogy a szerelők 
rámenősen, kissé erőszakosan 
járnak el az ajánlat tételekor, s az 
idősek akkor is szerződést köt-
nek, még ha nem is volt szándé-
kukban.

Hasonló esetekben kellő oda-
figyeléssel, gondossággal, ala-
possággal járjanak el, akaratuk 
ellenére ne írjanak alá semmifé-
le szerződést vagy nyilatkozatot, 
előleget ne fizessenek!
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Kléri Fruzsina (2. a)

Jónás Bence (3. a)

Urbán Sára (4. a)

Horváth Árpád (4. oszt.)

Sepsi Kristóf (5. b)

Papp Petra (8. a)

Babusa Tamara (6. a)

Scholl Sámuel (10. b)

Csóra Barbara (10. b)

Buzder Anita (9. a)

Szikszó – 30 év múlva rajzpályázat

Díjazott a zsűri
Szikszó Város Önkormányzatának 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizott
sága rajzpályázatot hirdetett Szikszó 
várossá avatásának 30. évfordulója 
tiszteletére. A rajzpályázat címe: Szik
szó – 30 év múlva

A pályázatra több mint kétszáz rajz ér-
kezett, és a rajztanárokból álló zsűri há-
rom kategóriában a következő tanulókat 
díjazta. Miután a rajzpályázat szikszói 
iskolásoknak szólt, egy kivételével a Szent 
Márton Katolikus Gimnázium és Általános 
Iskola tanulói lettek a díjazottak.
Alsó tagozat:

I. díj: Kléri Fruzsina (2. a)
II. díj: Jónás Bence (3. a)
III. díj: Urbán Sára (4. a)
Különdíj: Horváth Árpád (4. oszt., 
Szikszói Móricz Zsigmond 
Általános Iskola)

Felső tagozat:
I. díj: Mező Mirella (6. a)
II. díj: Papp Petra (8. a)
III. díj: Babusa Tamara (6. a)
Különdíj: Sepsi Kristóf (5. b)
Gimnázium:
I. díj: Csóra Barbara (10. b),
II. díj: Buzder Anita (9. a),
III. díj: Scholl Sámuel (10. b)

A rajzokból kiállítás nyílt az Inkubátorház 
galériájában.

Mező Mirella (6. a)




