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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/21/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 23. napján 14.00
órakor az Inkubátorház színháztermében megtartott rendkívüli, ünnepi ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita,
Pohubi József, Sváb Antal Béla és Mező István képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Kiss Dénes gazdálkodási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti az ünnepi testületi ülésen megjelenteket, a jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Dr. Ambrus Barnabás és Pohubi József
képviselők személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 8 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
8 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Dr. Ruttkai Tímea a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ Díszpolgári címek ünnepélyes átadása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Díszpolgári címek ünnepélyes átadása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Díszpolgári címek ünnepélyes átadása
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- Egyebek
Füzesséri József polgármester: kéri a jelenlévőket, hogy a napirend előtt hallgassák meg
Talált Andrásné előadásában a „Ne hagyd magad magyar” című verset.
A vers után kéri, hogy tekintsék meg a Csikuska Néptánc Együttes előadásában a kalotaszegi
táncokat, majd hallgassanak meg Petus Melinda előadásában egy verset.
NAPIREND:
1./ Díszpolgári címek ünnepélyes átadása
Füzesséri József polgármester - a 2015. október 8-i testületi ülésen hozott határozatok alapján
– átadja a díszpolgári címeket és a Pro Urbe díjakat.
Elmondja, hogy Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 214/2015.(X.08.)
K.T. számú határozata értelmében a városért, a közösségért, Szikszó történeti kutatásában
végzett kiemelkedő munkájáért Dr. Farkas Józsefnek, a biológia tudományok doktorának,
elismerése és tisztelete jeléül Szikszó Városért Pro Urbe díjat adományoz.
Dr. Farkas József az a lokálpatrióta, aki szakmáján és érdeklődésén keresztül járul hozzá
Szikszó közösségének a fejlesztéséhez.
A biológia tudományok doktoraként szakmáját szerető és felkészült ember. Azok közé
tartozik, aki tudását a köz javára fordítja.
Elkötelezett kutatója és tudója Szikszó élővilágának. Éveken keresztül a Karolai Erdei Iskola
kuratóriumában dolgozott. Ötleteivel segítette a pedagógusok munkáját, élményszámba menő
előadásaival nyűgözte le a gyerekeket. Szervezett túrákat, tartott különféle előadásokat
középiskolásoknak.
Nem csak Szikszó élővilága megismerését tűzte ki célul, hanem a környezetünk védelmét is.
Ugyanis a kettő elválaszthatatlan egymástól. Azok a gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy
tisztában vannak a szülőföldjük természeti kincseivel, azok gyerekként és felnőttként is óvják
azt.
Dr. Farkas József megszállott kutatója Szikszó helytörténetének. Több száz oldalon keresztül
gyűjtötte össze a település krónikáját, érdekességeit, amely kiadásra vár.
A közösségért több cikluson keresztül helyi önkormányzati képviselőként is dolgozott.
Választották alpolgármesternek, környezetvédelmi tanácsnoknak.
Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója köszöni neki azt a több
évtizedes áldozatos, kitartó munkát, amelyet Szikszó természeti értékeinek és múltjának
megismerésében folytatott.
További munkájához jó egészséget, sikert és örömöt kíván.
Polgármester átadja a díjat Dr. Farkas József részére.
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Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2015.(X.08.) K.T. számú
határozata értelmében a városért, Abaújban az egészségügyben kifejtett sok évtizedes
önfeláldozó munkájáért Dr. Olasz Ilona belgyógyász-szakorvost, osztályvezető főorvost,
elismerése és tisztelete jeléül Szikszó város díszpolgárává fogadja.
Négy évtizede annak, hogy Dr. Olasz Ilona főorvos asszony megszerezte diplomáját a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen. Az orvoslásra tudatosan készülő fiatal abban az évben nemcsak
a hivatása mellett tette le a voksát, hanem egy intézmény mellett is. Abban az évben került a
szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház belgyógyászati osztályára, ahol mind a mai napig
dolgozik.
Már a kezdetektől érdeklődik a stroke rehabilitáció és az időskorú betegek életminőségének
javítása iránt, ami nemcsak óriási szakértelmet, hanem óriási türelmet is igényel.
Pályafutása alatt sokrétű szakorvosi feladatot látott el: háziorvost helyettesített,
belgyógyászati szakrendelést vitt, EKG szakrendelést vezetett, volt felülvizsgáló főorvos, a
szikszói idősek otthonában orvosi felügyeletet látott el, szakértő orvosként is tevékenykedett.
1986-tól 1993-ig adjunktusként, 1993-tól 2000-ig főorvosként dolgozott. Ezután lett a II.
Krónikus Belgyógyászati Osztály főorvosa, sok idős, strokon átesett beteg ember neki
köszönheti azt, hogy felépült és teljes életet élhet. Karrierje 2011. májusában tovább
folytatódott az előzőleg három részből álló osztályokat egyesítették, és a Krónikus
Belgyógyászati Osztály vezetője lett.
Nemcsak a betegei, de kollégái körében is népszerű főorvos asszony. Szaktudása, embersége,
a betegekhez való hozzáállása, a kórház közösségéért folytatott tevékenysége példa
valamennyi dolgozó számára.
Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója köszöni neki azt a négy
évtizedes áldozatos, kitartó munkát, amelyet Szikszó és Abaúj betegeiért végzett.
További munkájához jó egészséget, sikert és örömöt kíván.
Polgármester átadja a díjat Dr. Olasz Ilona részére.
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2015.(X.08.) K.T. számú
határozata értelmében a városért, a rászorulókért végzett lelkiismeretes, áldozatos munkájáért
Suhajda Józsefet a Máltai Szeretetszolgálat szikszói szervezetének vezetőjét elismerése és
tisztelete jeléül Szikszó város díszpolgárává fogadja.
Ha valaki kiejti Szikszón Suhajda József nevét, akkor az összefonódik a rászorulókon,
szegényeken való segíteni akarással, tudással és önzetlenséggel. Jóska bácsi, hiszen sokan
csak így nevezik városszerte, még 1999-ben alakította meg a Máltai Szeretetszolgálat
Szikszói Szervezetét. A kezdetben csak szikszói tevékenységet mára kibővítették a környező
hatvan településre is. A szikszói szervezet elsőként vállalta, hogy a szikszói diákok náluk
végezhessék kötelező közösségi munkájukat.
Jóska bácsi az elmúlt években szinten mindenütt ott volt ahol segíteni kellett. Vezette a
szervezetet, koordinált, részt vett az adományosztó bizottságban. Erőn felül vállalt a 2010-es
nagy árvízben, amikor bútorokat, élelmiszereket, ruhákat kellett azonnal szétosztani. De a
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békeidőkben is azt kereste, hol tehet jót.
Munkáját több kitüntetéssel is elismerték már. Beválasztották a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Észak-magyarországi Régió négytagú vezetőségébe. Elismerő oklevelet
kapott a Máltai Szeretetszolgálattól a rászoruló felebarátainkért végzett lelkiismeretes és
áldozatos munkájáért, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Apor Vilmos Érdemrend ezüst
fokozatával tüntette ki.
Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója köszöni neki azt a több
évtizedes áldozatos, önzetlen, kitartó munkát, amelyet a szikszói emberekért, a szikszói
elesettekért végzett.
További munkájához jó egészséget, sikert és örömöt kíván.
Polgármester átadja a díjat Suhajda József részére.
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 212/2015.(X.08.) K.T. számú
határozata értelmében a városért, a szikszói gyerekekért, a szikszói közéletért, Szikszó
közösségéért végzett több évtizedes kiemelkedő és áldozatos munkájáért Takács Lászlóné
óvodapedagógust, volt óvodavezetőt, Szikszó város alpolgármesterét, elismerése és tisztelete
jeléül Szikszó város díszpolgárává fogadja.
Szikszó egy olyan város, ahol fontosak a példaképek. Olyan személyek, akiknek a kiállása,
életpályája, cselekvése, munkája arra tanít: a tehetségnek, a szorgalomnak, a becsületnek
megvan a maga jussa.
Ilyen életpályát tudhat magáénak Takács Lászlóné Katika, aki 39 éve meghatározó
személyisége Szikszónak.
Nem akad olyan ember a településen, aki ne ismerné és szeretné őt. 19 éven át vezette a városi
óvodát, több cikluson keresztül önkormányzati képviselőként szolgálta a közösséget, 2010.
óta alpolgármesterként fáradozik a város előre vitelén, a szikszóiak életének a jobbításán.
Óvoda pedagógusként és vezetőként a gyerekek érdekét tartotta szem előtt, önkormányzati
képviselőként az elesettek, a szegények, rászorulók támogatásán fáradozott.
Alpolgármesterként többek között az adományok, az óvodai és iskolai fejlesztés, a fiatalok
támogatása, a civil szféra, az utcamenedzseri rendszer kialakítása és vezetése a feladata.
A lelkiismeretesség, a fejlődni akarás, a folyamatos képzés, megújulás Katika legfőbb
erőssége, amit mindannyian tanulhatunk tőle. Az óvodapedagógusi képzettséghez
környezetpedagógusi és közoktatás vezetői végzettséget is szerzett az ELTE-n, illetve a
Budapesti Műszaki Egyetemen.
Lételeme a segíteni akarás, a tolerancia, a másik ember tisztelete, az empátia. Vitalitása,
energikussága bámulatos. A humora és a jókedve nemcsak őt, hanem a környezetében lévőket
is átsegíti a nehéz helyzeteken.
Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója köszöni neki azt a több
évtizedes áldozatos, önzetlen, kitartó munkát, amelyet a szikszói emberekért, a szikszói
elesettekért, a szikszói közéletért végzett.
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További munkájához jó egészséget, sikert és örömöt kíván.
Polgármester átadja a díjat Takács Lászlóné részére.
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2015.(X.08.) K.T. számú
határozata értelmében példamutató művészeti tevékenységéért Zsuráfszky Zoltánnak, Kossuth
díjas táncművész és koreográfusnak, elismerése és tisztelete jeléül Szikszó Városért Pro Urbe
díjat adományoz.
Zsuráfszky Zoltán neve ma Magyarországon összeforrt a néptánccal és népművészettel. A
Szikszón született táncművész és koreográfus különleges adottsága és tehetsége már kicsi
gyerekkorában megmutatkozott az Állami Balettintézet diákjaként, ahová a hetvenes években
járt. A főiskolát már Egerben végezte, ahol pedagógia-népművelés szakon szerzett diplomát.
A néprajz szerelmese lett. Gyűjtött Erdélyben, Magyarországon, Lengyelországban, amit
művészeti vezetőként kamatoztatott.
Tehetségével és tudásával számtalan színházi darabban és filmben kápráztatta el a
közönséget.
Volt a Magyar Állami Nép Együttes tagja és tánckarvezetője, a Vidróczki Együttes művészeti
vezetője, a Kodály Kamara Táncegyüttes koreográfusa és művészeti vezetője, 2001. óta pedig
a Honvéd Együttes Budapest Táncegyüttesének művészeti igazgatója.
Számtalan díjjal jutalmazták munkásságát, ezek közül a legkiemelkedőbb, hogy 2013-ban
átvehette a Kossuth Díjat.
Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója köszöni neki azt a több
évtizedes művészeti tevékenységet, amellyel Szikszó szülötteként tovább erősítette a város jó
hírét. Köszöni neki azt, hogy Szikszó egyetlen Kossuth díjasaként példát mutat a szikszói
fiataloknak arra, hogy tehetséggel, szorgalommal elérhetők az álmaik.
További munkájához jó egészséget, sikert és örömöt kíván.
Polgármester átadja a díjat Zsuráfszky Zoltán részére.
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 216/2015.(X.08.) K.T. számú
határozata értelmében a városért, a gyerekek, az elesettek, betegek, idősek támogatása,
védelmezéséért az elmúlt húsz esztendőben végzett áldozatos munkájáért a Szociális
Missziótársulat nővéreinek, elismerése és tisztelete jeléül Szikszó Városért Pro Urbe díjat
adományoz.
Vannak emberek, akik arra teszik fel az életüket, hogy másokon segítsenek, az elesetteket és
az árvákat védelmezzék. A Szociális Missziótársulat nővérei ezt több mint száz éve
cselekszik.
A missziótársulat munkája 1908-ban kezdődött, amikor megalakult a rend. Már a kezdet is
Szikszóhoz kötődik, hiszen Szikszón létesült az anyaházuk, ahol évtizedeken keresztül százszázhúsz nővér működtette azt az önálló gazdaságot, ahol többek között árva gyerekeket
neveltek.
Az ötvenes évek porrá zúzták az addigi munkájukat. Több évtizedes kirekesztés után az 1990es évek elején vált lehetővé az, hogy az egykori apácák újra a rendben munkálkodjanak.
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Ma az országban Szikszón kívül Budapesten és Keszthelyen működtetnek intézményeket.
Szikszó ma is különösen fontos a rend számára. A Bethánia Óvoda az idén ünnepli 20.
születésnapját. A Bethánia Szeretetotthonban otthonra találhatnak azok az idős emberek,
akiknek segítséget jelent a közösség, a nővérek szeretete és gondoskodása. A szociális
étkeztetéssel nemcsak a bentlakókon, hanem a szikszói rászoruló időseken is segítenek.
Szikszó Város Önkormányzata és Szikszó valamennyi lakója hálás szívvel köszöni nekik azt a
több évtizedes áldozatos, önzetlen gondoskodást, amelyet a szikszói emberekért, a szikszói
elesettekért végeznek.
További munkájukhoz jó egészséget, sikert és örömöt kíván.
Polgármester átadja a díjat a Szociális Missziótársulat nővérei részére.
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2015.(X.08.) K.T. számú
határozata értelmében a városért, a szikszói gyerekek anyanyelvi neveléséért, Szikszó
közösségéért végzett áldozatos munkájáért Majoros Imrénének, a Szepsi Iskola volt magyar
szakos tanárának elismerése és tisztelete jeléül posztumusz díszpolgári címet adományoz.
Majoros Imrénére úgy emlékeznek pályatársai és volt tanítványai, hogy Ő volt a megtestesült
pedagógus. Személyisége, munkássága, szakmai pályafutása magába foglalta mindazokat az
értékeket, amelyekre felnézünk, tisztelünk, amit nagyra tartunk.
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán magyar-orosz
szakon szerzett diplomát. Az oklevél megszerzése után a Móricz Zsigmond Általános Iskola
és Gimnázium tanára lett, majd amikor a gimnázium önállóvá vált és felvette a Szepsi
Csombor Márton nevet, itt főleg magyar nyelv és irodalmat tanított.
A magyar nyelv és irodalom szeretetét minden eszközzel közvetítette a diákjai felé. A
gimnázium lett a házigazdája az Édes anyanyelvünk megyei fordulójának, a diákok
bekapcsolódtak a Beszélni nehéz körökbe, állandó segítője és tanácsadója volt a színjátszó
köröknek, írásait a gimnáziumi emlékkönyvek őrzik.
Munkáját számos díjjal jutalmazták, többek között 1995-ben az iskola beszédművelő köre
Péchy Blanka díjas lett. Saját maga azonban legnagyobb jutalomnak azt vélte, ha a diákok,
akiket ő tanított, valóra tudták váltani álmukat az életben.
Akik csak ismerték, tudták, mindig meg tudott újulni, új és új projekteket keresett, amivel
gyarapítani tudta az iskola és Szikszó szellemiségét.
Posztumusz díszpolgárrá avatásával fejet hajtanak Majoros Imréné pályafutása és szakmai
tudása előtt. Ezzel az elismeréssel szeretnék kifejezni hálájukat, köszönetüket és
megbecsülésüket életútja előtt.
Polgármester átadja a díszpolgári oklevelet gyermekei, Majoros Péter és Majoros László
részére.
Az ülésen egyéb napirendet nem tárgyalt a testület, határozatot nem hozott.
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Füzesséri József polgármester megköszöni a részvételt és bezárja az ünnepi képviselő-testületi
ülést.
Jegyzőkönyv lezárva 15 óra 10 perckor.
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