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Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2019. évi választásához
Magyarországon 2019. október 13-án kerül lebonyolításra a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása. 

A polgármester választása 
A polgármestert a települések vá-
lasztópolgárai közvetlenül választ-
ják. Érvényesen szavazni kizárólag 
egy jelöltre lehet. Polgármester az 
a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta. 
A helyi önkormányzati 
képviselők választása 
A települési önkormányzati képvise-
lő-testület tagjainak számát a helyi 
önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek általános választásának 
évében, a január 1-jei lakosságszám 
alapján kell meghatározni. 

A 10 ezernél kevesebb lakosú te-
lepüléseken az egész település egy 
választókerületet alkot, és itt úgy-
nevezett egyéni listán osztják ki a 
mandátumokat. A választópolgár-
nak annyi szavazata van, ahány tagú 
a képviselő-testület; a képviselők 
száma 100 lakosig kettő, ezer lako-
sig négy, 5 ezer lakosig hat, 10 ezer 
lakosig nyolc. 

Fentieknek megfelelően Szikszón 
8 fő képviselőt választ a lakosság.
Szavazás 
Az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános válasz-
tásán választójoggal rendelkezik 
minden, Magyarország területén 
lakóhellyel rendelkező nagykorú 
magyar és európai uniós állampol-
gár, továbbá aktív választójoga van 
a menekültként, bevándoroltként 
vagy letelepedettként elismert nagy-
korú személyeknek is. 

Minden szavazásra jogosult vá-
lasztópolgár automatikusan felkerül 
a lakóhelye szerinti település szava-
zóköri névjegyzékre. Az a választó-
polgár, aki a választás kitűzése előtt 
legalább 30 nappal tartózkodási 
helyet létesített (és annak érvényes-
sége a szavazás napjáig folyamatosan 
fennáll), átjelentkezéssel tartózko-
dási helyén szavazhat. 
Átjelentkezéssel szavazás 
A választópolgár lakóhelyén vagy 
érvényes tartózkodási helyén sza-
vazhat. Átjelentkezési kérelmet csak 
az a választópolgár nyújthat be, aki 
legkésőbb június 26-áig létesítette 
a tartózkodási helyét és az október 
13. napján is érvényes. Az átjelent-
kezésre irányuló kérelemnek legké-

sőbb október 9-én 16 óráig meg kell 
érkeznie helyi választási irodához. 
Erre vonatkozó kérelmét benyújt-
hatja online és papír alapon. 
Mozgóurna iránti kérelem 
A szavazóköri névjegyzékben sze-
replő, mozgásában egészségi állapo-
ta vagy fogyatékossága, illetve fog-
vatartása miatt gátolt választópolgár 
• levélben vagy elektronikus azono-
sítás nélkül elektronikus úton legké-
sőbb 2019. október 9- én 16.00 óráig, 
• személyesen vagy elektronikus 
azonosítással elektronikus úton 
2019. október 11-én 16.00 óráig, 
• 2019. október 11-én 16.00 órát 
követően elektronikus azonosítás-
sal elektronikus úton 2019. október 
13-án 12.00 óráig, 
• az illetékes szavazatszámláló bi-
zottsághoz meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással nem ren-
delkező személy általi kézbesítésé-
vel 2019. október 13-án, legkésőbb 
12.00 óráig kérhet mozgóurnát. 
Választási kampány 
A választási kampány augusztus 24-
től október 13-án 19:00 óráig tart. 
A szavazás napján nem tartható vá-
lasztási gyűlés, nem lehet politikai 
reklámot közzétenni. 

Nem folytatható kampánytevé-
kenység a szavazás napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a 
szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületben,
b)  a szavazóhelyiséget magában 
foglaló épületnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 méteres távolságon 
belüli közterületen.
A szavazás rendje
A szavazóhelyiségek 6:00 órakor 
nyitnak. A Szavazatszámláló Bi-
zottság ellenőrzi a szavazás céljából 
megjelent választópolgárnak a
• személyazonosságát és
• személyi azonosítóját vagy lakcí-
mét.
A szavazóhelyiségeket 19:00 órakor 
zárják.
Választási Iroda elérhetőségei 
Polgáriné Dsupin Dóra
HVI vezető
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
e-mail: jegyzo@szikszo.hu 
Tel.: 06 46 596 450

Polgármesterek sorsolt 
sorrendje, amilyen sorrendben a 
szavazólapon szerepelni fognak
1.  Sváb Antal Béla 

Szikszó Városért Egyesület
2. Füzesséri József független jelölt
Egyéni listás jelöltek sorsolt 
sorrendje, amilyen sorrendben a 
szavazólapon szerepelni fognak
1.  Hetesi Gergely 

Szikszó Városért Egyesület
2.  Stelmach Mariann 

Szikszó Városért Egyesület
3. Bartha Józseffüggetlen jelölt
4.  Horváth Sándor Andor 

független jelölt
5. Gál Péter FIDESZ-KDNP
6.  Kőhalmi Mónika 

Szikszó Városért Egyesület
7.  Tóth Tibor 

Szikszó Városért Egyesület
8.  Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita 

Szikszó Városért Egyesület
9.  Szuhai Ilona Judit 

FIDESZ-KDNP
10. Seres Tibor FIDESZ-KDNP
11.  Ducsai Gergelyné 

független jelölt
12. Kiss Gabriella független jelölt
13.  Dr. Piskóti István 

Szikszó Városért Egyesület
14.  Plávenszky László 

független jelölt
15.  Zombor Sándorné 

független jelölt
16. Pásztor Ildikó független jelölt
17.  Sváb Antal Béla 

Szikszó Városért Egyesület
18.  Gunyáné Kiss Eleonóra 

FIDESZ-KDNP
19. Kovács Gábor független jelölt
20. Hamar Attilafüggetlen jelölt
21.  Takács Lászlóné 

független jelölt
22. Soltész István FIDESZ-KDNP
23. Kovács Ákos független jelölt
24.  Pongrácz Péterné Lengyel 

Andrea független jelölt
25. Nagy Szabolcs független jelölt
26.  Brezsnyákné Baksi Ildikó 

független jelölt
27.  Laczkó Lászlóné 

független jelölt
28.  Zádeczki Zoltán 

független jelölt
29. Pohubi József független jelölt
30.  Marjai Pál 

Szikszó Városért Egyesület
31. Zaveczki Anita független jelölt
32. Vigóczki Anita független jelölt
33. Mező István független jelölt
34. Liga István független jelölt

Roma nemzetiségi egyéni 
jelöltek sorsolt sorrendje, 
amilyen sorrendben a 
szavazólapon szerepelni fognak
Szikszón 5 fő képviselő választható
1.  Kiss Béla Fiatal Romák 

Országos Szövetsége
2.  Kiss Attila „Lungo Drom” 

Országos Cigány Érdekvédelmi 
és Polgári Szövetség

3.  Molnár Árpád Fiatal Romák 
Országos Szövetsége

4.  Glonczi Zoltán „Lungo Drom” 
Országos Cigány Érdekvédelmi 
és Polgári Szövetség

5.  Lakatos Jenő Fiatal Romák 
Országos Szövetsége

6.  Molnár László Fiatal Romák 
Országos Szövetsége

7.  Glonczi Nándor „Lungo Drom” 
Országos Cigány Érdekvédelmi 
és Polgári Szövetség

8.  Varga Attila „Lungo Drom” 
Országos Cigány Érdekvédelmi 
és Polgári Szövetség

9.  Glonczi Elemér „Lungo Drom” 
Országos Cigány Érdekvédelmi 
és Polgári Szövetség

10.  Molnár Károly Fiatal Romák 
Országos Szövetsége

11.  Lakatos István Fiatal Romák 
Országos Szövetsége

Ruszin nemzetiségi egyéni 
jelöltek sorsolt sorrendje, 
amilyen sorrendben a 
szavazólapon szerepelni fognak
Szikszón 3 fő képviselő választható
1.  Moldván Tibor Magyarországi 

Ruszinok (Rutének) Országos 
Szövetsége

2.  Obbágy Tibor Magyarországi 
Ruszinok (Rutének) Országos 
Szövetsége

3.  Balogh Tiborné Magyarországi 
Ruszinok (Rutének) Országos 
Szövetsége

4.  Varga János Magyarországi 
Ruszinok (Rutének) Országos 
Szövetsége
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Dr. Székely Tünde, fogorvos
1991 óta vagyok Szikszón, ez volt 
az első munkahelyem Magyar-
országon. Voltak nehézségek az 
elején, de most már túljutottam 
rajta. Megszerettem a várost, az 
embereket, és most már szikszó-
inak érzem magam. Az életem 
nagyobb részét itt töltöttem. 
Már mindenki ismer, és nem is 
akarok elköltözni innen. Ezt a 
kitüntetést köszönöm minden-
kinek!

Dr. Ambrus Barnabás, 
gyermek orvos
Amikor 1964-ben vé geztem az 
egye temen, volt egy pályázat 
a szikszói kórház gyer mek-
osztályára. Ha nem lett volna 

gyermekosztály akkor soha nem 
kerülök ide, mert a várost csak 
a térképről ismertem. A ’70-es 
évek elején volt a kórházban egy 
rekonstrukció, de abban már 
nem volt benne a gyermekosz-
tály. Ekkor a járási főorvossal 
megszerveztük, hogy legyen 
Szikszón gyermekkörzet. Ez 
újdonság volt, mert abban az 
időben csak a városokban volt 
ilyen, és Szikszó akkor még nem 
volt város. A körzetben 1971-ben 
kezdtem meg a rendelést. Akkor 
egészen más viszonyok voltak. 
Kerékpárral jártam a várost, 
esőben, hóban, sárban. De sze-
rettem ezt, mert a gyógyítás, és 
a betegek szeretete éltetett, és 
mindkettőt megtaláltam Szik-
szón. Úgy éreztem, hogy az em-

berek is befogadtak. Ez akkor 
vált számomra véglegessé, ami-
kor a ’80-as években Benkő es-
peres úr kérésére presbiter lettem 
a református egyházban. Ekkor 
éreztem igazán, hogy Szikszó 
befogadott.

Dr. Vincze Tibor,
Dr. Köpe Csilla,
háziorvosok
1990. május 31-én kerültünk 
Szikszóra. Erdélyből jöttünk. 
Az első években meg kellett is-
mernünk a betegeket, a szoká-

saikat. Utána annyira megszok-
tuk, és megszerettük a várost, 
hogy már a miénknek érezzük 
Szikszót. Közel harminc évet, 
majdnem az életünknek a felét 
itt töltöttük. Nagy szeretettel 
gondozzuk betegeinket, s ha 
eltávoznak, mindig az gyötör 
bennünket a feleségemmel, 
hogy vajon mit tehettünk volna 
még azért, hogy tovább éljenek. 
Köszönjük azoknak, akik úgy 
gondolják, hogy mindent meg-
tettünk értük.

Dr. Miliczki Anna, háziorvos 
1981 szeptemberében kerültem 
a városba. Hat évig éltem itt az 
orvosi lakásokban, a kórháznál, 
majd Miskolcra költöztünk, de 
továbbra is ide jártam dolgozni. 
17 évvel ezelőtt aztán úgy dön-
töttem, hogy itthon, Szikszón 
építkezzünk. Nem bántam meg. 
Most kezdtem a 39. évemet, még 
tíz évig szeretném jól érezni ma-
gam ebben a munkában.

Két szociális bolt nyílt Szikszón
2017. január 1-jétől működik Szikszón a Szikszó Product Ter-
melő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet. Fő tevékenysége a 
száraztészta gyártása.

A tésztaüzemben dolgozókkal 
együtt olyan egészséges termékek 
előállítására törekedünk, mely a 
piaci követelményeknek is meg-
felel.

A termékek gyártása során vé-
gig megőrizzük a házias jelleget, 
a minőségi alapanyagok felhasz-
nálását, melynek eredményeként 
olyan egészséges termékeket állí-

tunk elő, mely megállja a helyét a 
hazai piacon is.

Többféle száraztészta gyártását 
folytatjuk: cérnametélt, boglyas 
metélt, kiskocka, zabkocka, eper-
levél, gyűrű tészta, széles metélt, 
nagykocka, szabógallér, csusza, 
kiskagyló, nagykagyló, orsó, cső-
tészta, lasagne, csiga és tarhonya. 

A tésztafélék többségének 
durumbúzalisztből készült vál-
tozatát is elkészítjük, emellett 
– hazai tojóállományból – friss 
tojást is árusítunk.

A boltok megnyitásának a cél-
ja, hogy magyar élelmiszerekkel 
lássuk el a rászorulókat, nyugdí-
jasokat, akik gyakran nem jutnak 
el a lakhelyüktől távoli bevásár-
lóközpontokba. Sok nyugdíjas 
a rezsi kifizetése után nagyon 
kevés pénzből él, ezért fontos, 
hogy olcsóbban vehessék meg a 
termékeinket. 

Egyelőre két termék található 
az üzleteinkben (száraztésztafé-

lék és tojás) de célunk a termékek 
bővítése a hazai alapvető élelmi-
szerekkel, amely természetesen a 
termelőknek is nagy segítség. 

Nyitva tartás: Product Szoci-
ális Bolt (Miskolci út 13.) H–P.: 
9.00–11.30, 14.00–17.00 Sz.: 
9.00–12.00 • Szikszó Product 
Szociális Bolt (Bolt utca 11.) 
H–P.: 9.00–17.00 Sz.: 8.00–12.00 

Gulyás Ágnes

Kitüntetett orvosok
Szeptember 21-én, az Idősek Napján öt szikszói orvos – 
Dr. Ambrus Barnabás, Dr. Köpe Csilla, Dr. Miliczki Anna, 
Dr. Székely Tünde, Dr. Vincze Tibor – kapta meg a címzetes 
főorvosi címet. Ez azoknak jár, akik legalább 20 évet töltöttek 
el egy településen. Egyetlen kérdést tettünk fel nekik: hogy 
érezték magukat a városban az elmúlt évtizedekben? 
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Az idei év nem csak Szikszó városának születésnapja, többes 
évfordulót ünnepelhet iskolája is.

Az elmúlt századokban az egy-
ház kezében volt az oktatás és a 
nevelés, így Szikszón is minden 
felekezetnek volt iskolája a maga 
temploma közelében. A görög 
katolikus iskola 1928-ban, a 
római katolikus és a reformá-
tus iskolák 1929-ben épültek. 
Az oktatás részben összevont 
osztályokban folyt, vagyis több 

évfolyam tanult egyszerre egy 
osztályban, nagy volt a zsúfolt-
ság, és már nem feleltek meg az 
új kihívásoknak.

Gyökeres változást csak egy 
új iskola építése hozhatott a te-
lepülés számára, mely 1949-re 
valósult meg, tehát idén ünnepli 
70. születésnapját. Az építkezés-

re a főút melletti egykori Vásár-
tér területét jelölték ki.

Nem csak Szikszónak, de 
nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
az országnak is a legkülönle-
gesebb, legszebb és legmoder-
nebb épülete öltött testet, sőt 
még nemzetközi viszonylatban 
is felfigyelt az építész szakma a 
Kismarty Lechner Kamill (1914-
2003) által tervezett iskolaépü-
letre. Érdemes megjegyezni a 
nevét, méltatlanul keveset tu-
dunk róla, pedig egy neves épí-
tészdinasztia 3. nemzedékéhez 
tartozott. Idős korában, 81 éve-
sen kapta csak meg az Ybl-díjat 
életműve elismeréseként.

Az „iskolaépítészet nagy 
öregje” olyan forradalmi újítá-
sokat használt tervein, mint az 
új alaprajzi megoldások, folyo-
sót helyettesítő tágas csarnok, az 
úgynevezett zsibongó, a tanter-
mek újszerű megvilágítása, az 
épület és a természet összekap-
csolása, télikert, virágablakok.

A község apraja-nagyja ott 
volt az iskola avatásán, minden-
ki csodájára járt az új iskolának. 
Boldogan vették birtokba a min-
den igényt kielégítő, modern 

intézményt, ahol volt fizikai és 
kémiai előadó, tornaterem, me-
lyet színházteremként is lehetett 
használni.

60 évvel ezelőtt, 1959-ben ke-
rült sor az iskola névadó ünnep-
ségére, amikor felvette Móricz 
Zsigmond nevét és az ünnepé-
lyes esemény részeként ekkor 
avatták fel az író mellszobrát az 
épület bejárata előtt. Halmágyi 
István szobrászművész (1897-
1987) köztéri alkotásai szerte az 
országban megtalálhatók, a mű-
vész egyébként a Szépművészeti 
Múzeum restaurátora is volt.

Az avató ünnepségen készült 
fényképeken sok ismerős arcot 
láthatunk Sváb Antalné igaz-
gatónő mellett Ádám István 
tanár úr, Sváb Antal, Kurek Jó-
zsef, Ráski Lászlóné járási illetve 
községi vezetők.

Óriási érdeklődő tömeg vett 
részt ezen a rendezvényen, szí-
nes műsor keretén belül a nap 
fénypontjaként előadták Móricz 
Légy jó mindhalálig című mű-
vének színpadi változatát. Az 
előadást az iskola tornatermé-
ben mutatták be. A szerepeket 
a tanárok és a diákok közösen 
játszották, így pl. Nyilas Misit 
Svolik Ági, Valkai tanár urat 
Ádám Pista bácsi alakította.

55 éve, 1964-ben gimnázi-
ummal gazdagodott Szikszó. 
Két középiskolai osztály kezdte 
meg tanulmányait az általános 
iskolával közös igazgatással. 
1969-ben önállóvá vált és fel-

Szikszó
a múltban Az évfordulók éve

1949. Az Állami Általános Iskola ünnepélyes átadása.

A Kismarthy Lechner Kamill által tervezett új iskola épülete az ‚50-es években.
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vette az abaúji születésű utazó 
és író Szepsi Csombor Márton 
nevét.

Móricz Zsigmond születésé-
nek 100. évfordulójára, 1979-
ben ismét sokféle programmal 
készültek az akkori diákok és 
tanárok. Nagy szeretettel fogad-
ták az ünnepség díszvendégét, 
az író lányát, Móricz Virágot. 
A zsibongó zsúfolásig megtelt, 

érdeklődéssel hallgatták az író-
nő előadását, majd koszorút he-
lyeztek el a szobor talapzatára.

Az 1980-as esztendő viszont 
nagy változást hozott az isko-
la életében. A 30 éves szép, új 
iskola is szűknek bizonyult, 
hiszen közösen használták a 
gimnáziummal. Ekkor adták 
át a ma már csak „zöld isko-
lának” nevezett épületet, mely 

meg sem közelíti a Lechner által 
tervezettet. Az általános iskola 
tehát átköltözött, és Móricz neve 
került a homlokzatra, a szobrot 
is áthelyezték a bejárat mellé. Itt 
áll ma is.

1995-ben a gimnáziumot és 
az általános iskolát összevonták 
és felvetődött a kérdés, hogy me-

lyik név maradjon, Móricz vagy 
Szepsi? Nehéz döntés volt, de az 
érvek Szepsi mellett szóltak.

A szobor maradt, a név vál-
tozott, de az évenként ballagó 
osztályok mindig megkoszorúz-
ták egykori névadójuk szobrát.

2016-ban újabb fordulat kö-
vetkezett. Lehetővé vált, hogy 
ismét egyházi kézbe kerüljön az 
iskola, mint ahogy ez évszáza-
dokig is így volt. Az Egri Főegy-
házmegye lett az iskola fenntar-
tója, védőszentté választva Szent 
Márton püspököt. Az iskola 
neve Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola. 
Az állami fenntartásban tovább 
működő iskola viszont Móricz 
nevét vette fel ismét.

Az idő múlásával sok min-
den változik: az eltelt három év 
igazolta, hogy a szikszói iskola 
továbbra is olyan szellemisé-
get, tudást és tartást ad a mai 
nemzedéknek, mint tették azt 
korábban is.

Vécseyné Fedor Zsuzsanna

A Légy jó mindhalálig előadása az iskola tornatermében.
Valkai tanár úr szerepét Ádám István alakította.

Az iskola névadó ünnepségének egyik szónoka Sváb Antalné igazgatónő,
mellette Ádám István, Kurek József, Ráski Lászlóné, Sváb Antal.

Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulóján Móricz Virág látogatott el iskolánkba,
és megkoszorúzta az emlékművet.

1980. A „Zöld Iskola” ünnepi átadása.

Részlet az ünnepi műsorból.

1979. Móricz Virág előadása
a zsibongóban.
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Római katolikus napközis hittantábor
Az iskolai tanév befejeztével idén is szerveztünk római katoli-
kus napközis hittantábort Szikszón június 24-27. között a római 
katolikus plébánia hittantermében.

Hétfőn szentmisével nyitottuk 
hetünket, amit Szarvas István es-
peres atya mutatott be és együtt 
imádkoztunk a táborozókért, 
majd elkészítettük a „Sok kis 
kéz” tábori molinónkat az ud-
varon. 

Az öt nap alatt igyekeztünk 
színes programokkal haszno-
san eltölteni szabadidőnket: a 
gyerekek íjászkodtak, busszal 

utaztunk el Nyíregyházára és 
egy vidám napot töltöttünk az 
állatparkban, majd itthon közö-
sen sportoltunk az uszodában.

Mindenki örült a napi szabad-
foglalkozásoknak, amikor benti 
és kinti játékokkal, énekléssel és 
közös társasjátékozással töltöt-
ték az időt.

Pénteken hálát adtunk a reg-
geli szentmisén a táborért és 
megköszöntük mindazt az ál-
dást, amit az együtt töltött idő 
adott mindenki életében. A tábor 
utolsó napján KI MIT TUD?-ot 
szerveztünk, amin többen meg-

mutatták tánctudásukat, focit-
rükkjeiket, de volt, aki kreatív 
módon autós versenypályát ké-
szített papírhulladékból. 

A tábor lebonyolításában se-
gítséget nyújtottak Szarvas atya 
mellett régi táborozóink, a nagy-
szülők és hitoktatók. Napközis 
táborunk évről-évre nagy segít-
séget jelent mind a szülőknek, 
mind a résztvevő gyerekeknek, 
hogy hasznosan, közösségben, 
színes programokkal tölthesse-
nek el egy-egy hetet a szünidő 
alatt, miközben lelkileg is töl-
tődhetnek egymással!

Táborozás Sarudon
A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 27 
gimnáziumi tagozatos diákja és 3 pedagógusa 4 napot töltött 
Sarudon szeptember első hetén a Genezáret Katolikus Lelki-
gyakorlatos Ház-, Ifjúsági- és Sportüdülőben.

Diákjainknak érdekes prog-
ramokat szerveztünk minden 
nap. Fürödtünk a Tisza tóban, 
biciklivel eljutottunk Poroszlóra 
az Ökocentrumba, hajós kirán-
duláson ismerkedtünk a tó élő-
világával, sárkányhajóztunk és az 
utolsó nap vetélkedőn mutatták 
meg egymásnak diákjaink tehet-

ségüket énekes, táncos produk-
ciókkal.

Táborunk zárásaként szent-
misén vettünk részt, melyet 
Szarvas István esperes mutatott 
be, hálát adva azért, hogy sok új 
ismerettel gazdagodva és élmé-
nyekkel feltöltődve kezdhetjük 
az új tanévet. 



Lengyel testvérvárosi kapcsolat
Iskolánk 11 tanulója és 2 tanára négy napos kiránduláson vett 
részt Lengyelországban szeptember 9–12. között.

Már közel egy éve felvettük 
a kapcsolatot a boguchwałai 
iskolával, hogy testvériskolai 
kapcsolatot alakítsunk ki. Most 
sikerült forrást találnunk az uta-
zás lebonyolítására. A szállás, 
étkezés és a belépők költségét a 
lengyel testvériskola állta, míg az 
utazáshoz szükséges kisbuszokat 
és az üzemanyagköltséget a szik-
szói önkormányzat bocsájtotta 
rendelkezésünkre. A sofőrök 
a kísérőtanárok voltak: Huny-
or Zsolt és Varga Krisztián. Az 
utazó diákokat önkéntes alapon 
választottuk a 12-15 éves kor-
osztályból. Célunk volt, hogy a 
diákok jó kapcsolatot alakítsanak 

ki egymással és közben valós szi-
tuációkban gyakorolják az általuk 
tanult idegen nyelvet.

Több, mint négy óra alatt tet-
tük meg a 250 km-es távolságot, 
és ebédre érkeztünk az iskolától 
kb. 10 km távolságban lévő szál-
lásra. Ezután a lengyel u-20-as vá-
logatott mérkőzését néztük meg a 
közeli Rzeszówban. Másnap egy 
elektromos szigeteléseket gyártó 
cég (Zapel) munkájával ismer-
kedtünk meg behatóan, majd a 
diákok közös testnevelésóra ke-
retében egy futball mérkőzést ját-
szottak. Ebéd után újra a Miskolc 
méretű Rzeszów város szépségé-
vel ismerkedtünk. 

A harmadik napon a közeli 
Łańcut kastélyát látogattuk meg. 
Délután egy hatalmas konferen-
cia központot ismertünk meg, 
amit a térség felzárkóztatására 
építettek uniós pénzből. Innen 
a közeli repülőtérre mentünk. 
Az utolsó napon újra az iskolá-

ban vettünk részt egy angol és 
egy testnevelés órán. A tanulók 
mindkettőt egyaránt élvezték és 
nagy kedvvel vettek részt rajta. 
Azzal búcsúztunk el egymástól, 
hogy hamarosan találkozunk 
Magyarországon.

Reméljük sikerül nyernünk a 
benyújtott pályázaton és sikerül 
őket hasonlóan szíves fogadtatás-
ban részesíteni, és szintén nagy-
szerű élményeket nyújtani nekik.

Határtalanul  
Október 6–8. között, a Határtalanul pá-
lyázat keretében a Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola diákjai és 
kísérő tanárai dél-Erdély szórvány magyar-
ságát látogatták meg. Fogadták őket a te-
mesvári Bartók Béla Elméleti Líceum diák-
jai. Ünnepi műsort adtak az Aradi vértanúk 
tiszteletére az iskolában és Temesváron is.

ÉVNYITÓ A TEMPLOMBAN • A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola diákjai töltötték meg
a padsorokat. Az igazgató néni egy-egy könyvjelzővel kedveskedik a kis elsősöknek. 
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Szikszói Városi Intézményműködtető
Központ és Könyvtár

Városi rendezvények

NYÁRESTI HANGULATOK

László Attila, erdélyi 
énekes koncertje 
Július 12. Elindult a szikszói Vá-
rosháza udvarán a „Nyáresti han-
gulatok” című szabadtéri rendez-
vénysorozatunk első bemutatója. 
A fellépők a sokak által kedvelt, 
szeretett, fiatal erdélyi énekes, 
László Attila, a Csillag Születik 
3.szériájának győztese volt. Attila 
kedves személyisége, csodálatos 
hangja elbűvölte a szépszámú 
közönséget, akik együtt dúdol-
ták az előadóval a legkedvesebb 
dalaikat. A rendezvényt Füzesséri 
József nyitotta meg, aki a koncert 
végén frissen sült lángosra és fris-
sítőkre invitálta a vendégeket.

SpongyaBob tábor
Július 1–26. Ismét elindult a 
szikszói Városi Uszodában a 
népszerű Spongyabob tábor. 
Móka, sport, kacagás, sok-sok 
játék, kézműves foglalkozások 
vártak a gyerekekre, akik eb-
ben az évben Kick-Box edzésen, 
rendőrbemutatón és egy fantasz-
tikus habpartin is részt vettek. 
Minden csütörtökön a táborban 
aludhattak a legbátrabbak, aki-
ket hangulatos tábortűzzel és élő 
zenével, valamint éjszakai foci-
val leptünk meg. Az idén több 
mint 170 gyermek érezhette jól 
magát.

NYÁRESTI HANGULATOK

Polyák Lilla és Gömöri András Máté 
musical koncert
Július 27. A rendezvénysorozat 
következő vendégei Polyák Lilla 
énekes, színművésznő és váro-
sunk szülötte, büszkesége Gömöri 
András Máté énekes- színművész 
voltak. Az estet Gál Péter nyitotta 
meg. A két nagyszerű művész ha-
talmas sikert aratott a zsúfolásig 
megtelt színházteremben. Az est 
meglepetésvendége Kovács Gábor 
operaénekes volt, aki hatalmasat 
énekelt az Elisabeth című mu-
sicalból Gömöri András Máté 
művész úrral. Az est folyamán a 
polgármester úr jóvoltából a Tu-
rul étteremben elkölthető vacso-
raajándékok is gazdára találtak.

Sky Fanatic koncert
Augusztus 3. Igazi fesztiválhangulatot teremtett a Sky Fanatic zenekar 
augusztus 3-án este 21 órától a szikszói Városi Uszoda udvarán. A 
koncertre látogatók nagyon jól érezték magukat.
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Államalapításunk és az új kenyér ünnepe
Augusztus 20. A városi uszoda udvarán ünnepelte Magyarország 
születésnapját, államalapító Szent István királyunk ünnepét Szikszó 
városa. A program első felében a történelmi egyházak képviselői 
megáldották az új kenyeret. A város vezetője Füzesséri József és 
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő köszöntő szavai után a város 
képviselői a megszentelt új kenyérrel kínálták az egybegyűlteket. A 
műsor első felét Kovács Gábor operaénekes Hazám, hazám című 
áriája zárta. A Zsolca Néptáncegyüttes fergeteges műsora alapozta 
meg a hangulatot. A program második felében a Dóri Party Mix 
Band, Keresztes Ildikó népszerű énekesnő és a hatalmas tömegeket 
vonzó Hooligans zenekar szórakoztatta a szépszámú közönséget. 

A Hegeshow extrémsport-bemutatóról sem feledkezhetünk meg, 
akik elképesztő produkcióval lepték meg a nézőket. Az ünnepet 
látványos tűzijáték búcsúztatta.

Szüreti forgatag
Szeptember 28. Kicsik és nagyok 
sokszínű műsorral köszöntötték 
az ősz egyik legszebb, legvidá-
mabb ünnepét. A felvonulókat a 
Vagabanda Gólyalábas Kompánia 
mulattatta, őket a Zsolca Tánc-
együttes fergeteges műsora követ-
te. Füzesséri József polgármester 
úr köszöntő szavai után a Városi 
Óvoda, a Bethánia Óvoda, a Mó-
ricz Zsigmond Általános Iskola és 
a Szent Márton Katolikus Iskola 
színvonalas műsora örvendeztet-
te meg a látogatókat. A Harang-
virág dalkör szívet-lelket melen-
gető nagyszerű műsorral lepte 
meg a fesztiválozókat.A Bölcs 
Bagoly Városi Könyvtár kézmű-
ves kuckója nagy sikert aratott a 
kisemberek körében. Szebbnél 
szebb alkotások kerültek ki a kis 
kezek alól, természetesen a szü-
lők is kiélhették kreativitásukat. A 
könyvtár által meghirdetett ma-
dárijesztő szépségverseny vidám 
színfoltja a Szüreti Fesztiválnak. 
A legszebbek díjazásban részesül-
tek, de minden alkotó elismerést 
érdemel a rengeteg munkáért, 
amit a bábok elkészítésébe fekte-
tett. A Start dolgozói mustkósto-
lóval és általuk termelt zöldségbe-
mutatóval várták a vendégeket.A 
kosárfonók csodás termékei és a 

fazekasok sem maradhattak ki a 
neves eseményből. A már hagyo-
mánynak számító szüreti játékok 
sokunk számára hoztak, vidám, 
humoros perceket. A főtéri mű-
sor a népszerű Desperado és Jani-
csák Veca koncertjével zárult. Az 
Inkubátorház színháztermében 
hajnalig tartó szüreti bálon fe-
jezhették be a mulatósabb kedvű 
vendégek a napot.

NYÁRESTI HANGULATOK

Rockabilly Hungary zenés színdarab
Augusztus 10. A sorozat utolsó 
eseményére került sor a Városi 
Könyvtár és a Városháza közös 
udvarán. A tiszaújvárosi Sodrás 
Amatőr Színtársulat fergeteges 
előadásában láthatták a Rocka-
billy Hungary című Fenyő Miklós 
ihlette zenés darabot. A már az 
elmúlt évben bevezetett kitűnő 
helyszín, a tökéletes nyári este, 
a profi előadás, a jó közönség 

nagyszerű hangulatot teremtett. 
Füzesséri József polgármester úr 
a köszöntő szavak mellett pezs-
gőzésre is invitálta a vendégeket. 
A hagyományokhoz híven idén is 
átadásra került a legtöbb közös-
ségi munkát végző civil polgárok 
díjazása, amit Piskótiné Révész 
Anita kórusvezető és Puskásné 
Pásztor Márta művész-tanár ve-
hetett át.

Idősek Napja
Szeptember 21. A városi sport-
csarnokban a több mint fél ezer 
vendég jól szórakozott a színvo-
nalas műsoron, majd a ebéd el-
fogyasztása után átvették az ön-
kormányzat által adományozott 
20 ezer forintos Szikszó jegyet. A 
rendezvényen került sor a „Virág-
zó Szikszó” program eredmény-
hirdetésére is.
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Megfordult már nálunk Kovács 
Kati, Bródy János és Szörényi 
Levente is. Szeptember 20-án az 
Inkubátorházban az ILLÉS klub 
vendége Varga Miklós volt, aki-
nek nevét az „István, a király” c. 
rockoperából ismerhettük meg. 
A koncerten több dal is elhang-
zott a rockoperából, de hallhat-
tunk Illés slágert és a legendás 
Nemzeti dalt is. A Miskolci Illés 
Emlék Zenekar (MIEZ) nagy-
szerűen játszotta az örökzöld 
ILLÉS dalokat, s a szép számú 
közönség megállapíthatta, hogy 
méltán kapták meg a két zenész-
legendától a következő szlogen 
használatát: Miskolci Illés Em-
lék Zenekar, Szörényi Levente és 
Bródy János ajánlásával.

A rendezvény a „Szikszó 30” 
sorozat része volt, így aki akart, 
pecsételhetett a Szikszó kártyába.

Könyvbemutatók

Immár ötödször került sor a kihelyezett rendezvényre

ILLÉS Klub Varga Miklóssal

ENDREI JUDIT:
SZIKSZÓ 30

Az ismert tévébemondónő, már 
több alkalommal is járt váro-
sunkban, s könyvet írt Szikszó-
ról, ahogy ő látja a várost.

MEZŐ LÁSZLÓ: SZIKSZÓ 
SPORTTÖRTÉNETE 1919–2019

A sportkönyvek mestere, a város 
sporttörténetének száz évét dol-
gozta fel, sok archív képpel, és a 
szemtanúk visszaemlékezéseivel.

G. NAGY ÉVA:
MA ESTE NAGYI MESÉL

A könyv 35 mesét tartalmaz, mely 
eredetileg az unokáinak íródott, 
de aztán lett belőle egy szép könyv 
a nagyközönség számára.

MEZŐ ISTVÁN:
NAGY AZ ISTEN ÁLLATKERTJE

Az újabb karikatúrakötet címe 
sokat sejtet, elsősorban azt, hogy 
az állatok által megélt helyzetek 
néha igazak az emberekre is.

A véletlen úgy hozta, hogy 
nagyjából egy időben, négy 
könyv is megjelent Szikszóról, 
vagy szikszói emberek „tollából”. 
A bemutatókról következő szá-
munkban bővebben írunk.
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Lelkes fiatalok
Amikor a nyáron véglegessé vált, hogy a Szikszó FC csapata 
felkerült a megyei II. osztályba, sürgősen hozzá kellett kezdeni 
egy ifjúsági csapat szervezéséhez.

A klub elnöke, Parázsó Gábor, és 
Nánási Jácint végezték a tobor-
zást, és nagyon rövid idő alatt ösz-
szeállt a keret. Két edzőmérkőzés 
után már kezdődött a bajnokság, 
ahol az első mérkőzést magabiz-

tosan megnyerték a fiatalok. Az-
óta már volt győzelem is, vereség 
is, döntetlen is, de a fiúk nagyon 
lelkesek! A húsz fős keretben csu-
pán egyetlen alsóvadászi játékos 
van, a többi mind szikszói! (Az 

alsóvadászi fiú, Kiss Viktor is azért 
jött ide, mert azt mondja, itt na-
gyon jó a közösség…) 

Távlati célunk, hogy ha 2–3 
éven belül megerősödnek és 
fejlődnek a fiatalok, akkor majd 
egyre több játékost tudunk beépí-
teni a felnőtt csapatba. Az ifjúsági 
csapat edzője Nánási Jácint, aki 
lelkesen készül hétről-hétre, és 
láthatóan megtalálta a hangot a 
fiatalokkal.

Íme a keret névsora, zárójel-
ben életkoruk: Szepesi Márton 

(18), Csobán Kristóf (17), Cser-
venyák Donát (14), Kiss Gábor 
(16), Kiss Viktor (18), Kereszte-
si Balázs (16), Marincsák Máté 
(16), Marincsák Milán (14), 
Szeles István (17), Tóth Gergő 
(17), Tóth Zoltán (17), Vaszil 
Norbert (14), Herczeg Zalán 
(18), Varga Zsombor (13), Var-
ga János (14), Lizák Bence (18), 
Tóth Kevin (14), Veréb Zalán 
(16), Lakatos Levente (17), Ná-
nási Bence (15)

(mi)

Szabolcs sikerei
Kohári Szabolcs, a hosszútávfutó szikszói fiatalember face-
book oldalán rendszeresen beszámol arról, hogy mikor, milyen 
versenyen, milyen eredménnyel szerepelt.

Most a következőket olvas-
hatjuk: „Szeptember sem maradt 
verseny nélkül. Szeptember 8- án 
3 km-es hegyhágó futóverseny 
volt Bekecsen, ahol 3. helyezést 
értem el, majd másnap Wizz Air 
Budapest félmaraton 21,1km. A 
következő héten a 10 km-es Ke-
szi Maraton, 3. helyezés. Most a 
hétvégén a Bódva-völgyi maraton, 
ahol 42.195 km-en versenyeztem, 
s ahol szintén a 3. hely jött össze. 

Összességében az első két verse-
nyen meg érződött az augusztusi 
Korinthosz, de a hétvégi maraton 
egy része már úgy sikerült, ahogy 
szeretem volna. Az év további ré-
szében a barcelonai 6 órás futáson 
lesz a hangsúly. Köszönöm Szikszó 
Város Önkormányzatának illetve 
Hegyalja 2050-nek hogy ezeken a 
versenyeken is részt vehettem.”

Gratulálunk, Szabolcs!

SZIK-SZÓ  |  Szikszó Város Önkormányzatának lapja  |  Felelős kiadó: Füzesséri József, polgármester
Főszerkesztő: Mező István  |  Olvasószerkesztő: Sváb Antal  |  Tördelőszerkesztő: Berindza Gábor

Szerkesztőség: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.  |  Leveleket, kéziratokat nem őrzünk meg.



11:20
HAGYOMÁNYOS TURULFUTÁS

GYÜLEKEZŐ 11 ÓRÁTÓL
AZ ANGEL PETROL BENZINKÚT

PARKOLÓJÁNÁL.

11:30
A KÓRHÁZ MEGÁLLÓJÁTÓL

INGYENES AUTÓBUSZJÁRAT INDUL
AZ ÜNNEPSÉGRE,

AMELY A KÖZBEESŐ HELYKÖZI
BUSZMEGÁLLÓKBAN MEGÁLL.

12:00
DÉLI HARANGSZÓ

HIMNUSZ
VERS – NAGY REGINA

KÖSZÖNTŐ
ÜNNEPI BESZÉD
ÉNEK – GÁL LÉNA

ZSOLCA TÁNCEGYÜTTES
MŰVÉSZETI VEZETŐ: OROSZ LÁSZLÓ

KOSZORÚT HELYEZNEK EL
A NÉGY TELEPÜLÉS POLGÁRMESTEREI

ARNÓT, FELSŐZSOLCA, ONGA, SZIKSZÓ

SZÓZAT

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
SZIKSZÓ, TURUL EMLÉKMŰ

2019. OKTÓBER 23.
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WWW.SZIKSZO30.HU

A  „ S Z I K S Z Ó  3 0 ”  P R O G R A M S O R O Z A T  R E N D E Z V É N Y E


