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Kedves szikszóiak, tisztelt vendégeink! 
Szeretettel köszöntöm Önöket!

Vajon hogyan kapcsolódnak József Attila 
gondolatai a mai ünnephez? Honnan fakad 
a késztetés, a belső hang, ami miatt itthon 
lehetünk otthon? Miért fontos számunkra – 
magánembernek, családoknak, közösségek-
nek egyaránt – a haza és szűkebb otthonunk, 
Szikszó?

„ Igazán csak itt mosolyoghatsz, 
itt sírhatsz. Magaddal is csak itt 
bírhatsz, óh lélek! Ez a hazám.”

Tudom, hogy értik, tudom, hogy érzik. Biz-
tos vagyok benne, hogy az, aki magyarnak 
született, e hazában nőtt fel, magyar nyelven 
gondolkodik, beszél és álmodik; családja, 
barátai, gyökerei itt vannak, csak Magyaror-
szágon lehet otthon. Itthon lehet teljes ember, 
itthon lehet lelki biztonságban.

Ma Szent István király emléke előtt tisz-
telgünk és köszönetet mondunk a magyar 
államszervezet megalapításáért, a keresztény-
ség megerősítéséért, azért, hogy van hazánk. 
Augusztus 20-án első királyunkat és hazánkat 
ünnepeljük.

Őszintén és túlzások nélkül lehetünk büsz-
kék a magyarságra és Magyarországra, 
amelynek az évszázadok során folyamato-
san meg kellett küzdenie a fennmaradá-
sáért. 1001 óta szinte mindig. Erre utal a 
Szózatban Vörösmarty is:

„ És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után, 
Megfogyva bár, de törve nem, 
Él nemzet e hazán.” 
 
S népek hazája, nagy világ! 
Hozzád bátran kiált: 
»Egy ezredévi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!«”

Vörösmarty felkiáltása óta közel 200 év 
telt el. Sok háború, veszteség ért ben-
nünket, de itt vagyunk ma is. Török, 
labanc, osztrák, orosz sem kerekedett 
felül. Világháborúk, Trianon és dikta-
túrák után is él Magyarország.

A haza sorsával szorosan 
összefonódva, történelmével 
együtt élve Szikszó is büsz-
ke lehet múltjára. Legyünk 
is büszkék szikszói őseinkre! 
Miért? 1588-ban a tö-
rök ellen nyertünk 
európai jelentősé-
gű csatát Szikszón.

Néhány éve ezért ünnepeljük október 8-án 
– a győztes ütközetre emlékezve – Szikszó 
Város Napját. 1679-ben Thököly kurucai a 
szikszói csatában győzik le a labancokat. A 
Hősök terén, a milleniumi emlékmű egyik 
domborművén is megjelenik ez az esemény. 
Kevés település nevét olvashatjuk a főváros 
egyik legismertebb, legnépszerűbb és legszebb 
helyén. Szikszóé ott van… 1848-ban Mészá-
ros Lázár hadügyminiszter vezette Szikszón 
a sereget és csapott össze a császáriakkal. Még 
folytathatnám a sort.

De ha visszaugrunk az időben, kijelenthet-
jük: Szikszó egyrészt már a honfoglalás körül 
is lakott település volt, másrészt az állam-
alapítás idején, István korában pedig Önök 
mögött, a református templom helyén már 
egy fából készült templom is állt. Igen, itt, 
a Főtéren, 1000 évvel ezelőtt… 1000 évvel 
ezelőtt is gyűltek itt össze emberek és éltek 
együtt, egy sorsszerű, szoros közösségben 
ezen a helyen. A történészek vitatkoznak 
ugyan, de az biztos, hogy az 1230-as vagy 
az 1280-as évektől már a Szikszó település-
név is létezett, ha nem is a mai formájában.

Széchenyi István mondata szállóigévé vált: 
„Nyelvében él a nemzet”. A 12. század végén 

az innen légvonalban alig 10 km-re 
fekvő Boldván született az első teljes 
magyar nyelvű szövegemlékünk, a 
Halotti beszéd és könyörgés. Ismerjük 
biztosan: „Látjátuk feleim szümtük-
hel, mik vogymuk: isȧ, por ës homou 

vogymuk”. De a nyelvújítás fellegvára, 
Széphalom is alig 60 km-re van vá-
rosunktól, ahol Kazinczy neológus 
tevékenysége nyomán éppen az 

észak-magyarországi nyelvjárás 
lett az ország irodalmi nyelve, a 
hivatalos magyar köznyelv. Fon-

tos helyen voltunk és vagyunk 
mi szikszóiak mindig, legyünk 
büszkék településünkre!

A tiszteletadás és emlékezés 
alapvető erkölcsi kötelességünk 

a múlt eseményei, történel-
münk és annak alakítói 

felé. Évről évre át kell 
adnunk és el kell mélyí-
tenünk az utánunk 
jövő nemzedékekben 
hagyományainkat és 

történelmünket.

„ Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz-vonz, 
hogy e táj nem enged és miféle gazdag szenvedés taszít ide? 
Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. 
Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. 
Magaddal is csak itt bírhatsz, óh lélek! Ez a hazám.”
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„Kultúrát nem lehet örökölni. – fogalmaz-
ta meg Kodály Zoltán – Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra 
meg újra meg nem szerzi magának.”

Kedves szikszóiak, tisztelt vendégeink!
A mai ünnepen az emlékezésen és tisztelet-
adáson túl nem mehetünk el szó nélkül a 
bennünket feszítő problémák mellett. Súlyos 
kérdésekkel nézünk szembe nap mint nap.

A migrációs nyomást már Észak-Ma-
gyarországon is érzékeljük, az inflációt és 
az aszály következményeit a boltokban és a 
természetben. A háború is nagyon közel van 
hozzánk és az ősz sem ígér sok jót a világ-
járvány erősödése és a rezsiköltségek miatt. 
Tudom, hogy már most vannak áldozatai a 
fentieknek a vállalkozások, szolgáltatások 
területén. Félek, hogy még lehetnek is. Ko-
moly kérdések, a fejlődésünket gyökeresen 
befolyásoló, közösségeinket, vállalkozásain-
kat és magánéletünket is próbára tevő időket 
élünk. Nem könnyű ma sem a magánember-
nek, sem a családoknak, sem a településünk-
nek. Az István király által megalkotott állam 
megőrzése ma számunkra ezen nehézségek 
megoldásával jár.

Van most nehezítő körülmény bőséggel, 
amelyek közül egy is sok, nem még ennyi 

együtt. De a feladat adott, az utat folytatjuk, 
mert folytatnunk kell. Ugyanúgy, ahogyan a 
Szent István által lerakott alapokon folytató-
dott a magyarság történelme.

A városban az idén eddig is építkeztünk: 
elkészült a játszótér a kórház mellett, a kon-
dipark a Temesvári utcán, valamint a XIXO 
Bringakert az uszodánál. Elindult a városi 
sportcsarnok belső felújítása, folytatódik az 
ivóvízvezeték-rekonstrukció, ősszel évtizedes 
kihagyás után újra művészeti képzésre járhat-
nak a szikszói gyerekek és rövidesen elkez-
dődik az új bölcsőde építése is. Az említett 
gazdasági, háborús és egészségügyi kihívások 
ellenére igyekszünk a város napi működésén 
túl ezen fejlesztések mellett továbbiakat is 
véghezvinni.

A képviselő-testület döntésének köszön-
hetően a város költségvetéséből – tehát telje-
sen saját forrásból – továbbra is fenntartjuk 
azokat a támogatásokat, amelyek a lakosságot 
segítik. Ősszel – minden probléma és válság-
helyzet ellenére – újra megkapják időseink a 
Szikszó-jegyet, a városunkba költözni szán-
dékozók a letelepedési támogatást. Minden 
háztartás számára az idén is ingyenes a hulla-
dékszállítás és a két éve kivezetett kommunális 
adót továbbra sem kell fizetni településünkön. 
Őszintén mondom, mert tényeket közlök: 

hazánkban kevés olyan település van, amely 
ilyen komplex módon járul hozzá a lakosság 
hétköznapjaihoz. Szikszó segítséget, gyökeret, 
hovatartozást jelent és igen, Szikszó erőt ad.

Az erőnk része az, hogy a mai ünnepen 
Önök itt vannak, hogy részt vesznek az ese-
ményen. Köszönöm Önöknek. Köszönöm a 
plébános-esperes úrnak, a parókus úrnak és 
a Vadméz kórusnak, hogy mellettük ünne-
pelhetünk és részesülhettünk a megszentelt 
kenyérből mindannyian.

Kedves szikszóiak, kedves vendégek!
Kívánom, hogy történelmünk, a várost érintő 
közös célok, az egymást iránt érzett tisztelet 
határozza meg életünket, amelyhez erőt, ki-
tartást, türelmet és egészséget kívánok mind-
annyiunknak.

Zárszóul szeretném megismételni József 
Attila üzenetét, kérem, vigyék ma haza ma-
gukkal:

„ Igazán csak itt mosolyoghatsz, 
itt sírhatsz. Magaddal is csak itt 
bírhatsz, óh lélek! Ez a hazám.”

Sváb Antal polgármester ünnepi beszéde 
2022. augusztus 20-án hangzott el 

Szikszó Város főterén.

Jegyzőnk
teljesítményét 
is elismerték
Battáné dr. Tóth Zita, a Szikszói Közös Ön-
kormányzati Hivatal jegyzője munkája elis-
meréséül a köztisztviselők napja alkalmából a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány-
zat elnökének köztisztviselői díját vehette át 
Bánné dr. Gál Boglárkától, a megyei önkor-
mányzat elnökétől.

Gratulálunk és további jó munkát kívá-
nunk!

Kitüntetetéseket javasolhatunk
„Szikszó Város Díszpolgára” cím adomá-
nyozható annak az élő vagy elhunyt magyar 
vagy külföldi személynek, aki kiemelkedően 
jelentős munkájával, vagy egész életművével, 
mind a településen belül, mind pedig orszá-
gosan olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárult a város jó híréhez, köz-
életének fejlesztéséhez, anyagi, gazdasági és 
szellemi értékeinek gyarapításához, továbbá 
köztiszteletben áll. A díszpolgári cím adomá-
nyozása legalább 60 szikszói lakos támogatá-
sával kezdeményezhető.

A képviselő-testület „Pro Urbe – Szik-
szó Városért” díjat adományoz azon tár-
sadalmi és gazdasági szervezeteknek, jogi 
személyeknek, egyházi jogi személyeknek és 
jogi személyiség nélküli gazdasági társasá-
goknak, magánszemélyeknek, akik több éven 
keresztül kifejtett munkásságukkal, a gaz-
dasági-társadalmi élet különböző helyein, 
– közigazgatás, egészségügy, tudományok, 
a közoktatás, környezetvédelem, kultúra, 
művészetek, sport, kommunikáció – végzett 
tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket 
szereztek Szikszó Város fejlődése, elismert-
ségének növelése terén. A Pro Urbe – Szikszó 
Városért díj adományozása legalább 60 szik-
szói lakos támogatásával kezdeményezhető.

„Szikszó Város Nívódíja” adományozha-
tó azoknak a személyeknek, szervezeteknek, 

közösségeknek, akik a tárgyévben nyújtottak 
kiemelkedő teljesítményt a gazdasági-társa-
dalmi élet különböző helyein – közigazgatás, 
egészségügy, tudományok, közoktatás, kör-
nyezetvédelem, kultúra, művészetek, sport, 
kommunikáció területén – Szikszó Város 
fejlődése, elismertségének növelése érdeké-
ben. Szikszó Város Nívódíja adományozása 
legalább 30 szikszói lakos támogatásával kez-
deményezhető.

„Jakobus nobilis” polgármesteri elisme-
rést azon személyek kaphatják meg, akik az 
adott évben a Szikszói Közös Önkormányza-
ti Hivatal dolgozóiként, a város intézménye-
inek, vállalkozásainak alkalmazottjaiként, 
avagy a város jelentős programjai, pályázatai 
megvalósításában végzett kiemelkedő mun-
kájukkal elismerésre méltóan végezték tevé-
kenységüket. Jakobus nobilis polgármesteri 
elismerő oklevél adományozása legalább 30 
szikszói lakos támogatásával kezdeményez-
hető.

Leadási határidő: 2022. szeptember 9., a 
polgármester titkárságára személyesen vagy 
a titkar@szikszo.hu e-mail címre elektroni-
kusan megküldve. A díjak átadására októ-
ber 8-án, a Város Napján kerül majd sor. A 
rendelet, a jelölési dokumentumok a www.
szikszo.hu oldalon elérhetőek.
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Karizmatikus személyisége, hu-
mora mindenkit magával ragad, 
kifogyhatatlan a történetmesélés-
ben. Olyan embertípus képviselő-
je volt, aki igazán a szakmájának 
él, csalódást soha nem okozott. 
Aki betért az üzletébe, elégedet-
ten távozott.

A szakmát 1950-ben kezdte 
tanulóként a vas- és edénybolt-
ban. Az üzlet akkor már állami 
tulajdon volt, korábban Mor-
gensteinéké. A kereskedő zsidó 
család kimondottan vasboltnak 
építtette. Így a padlás könnyen 
tisztántartható padozattal lett el-
látva, és egy vagonnyi edény elfért 
benne. Morgensteinéket elhur-
colták 1944-ben, a fiuk, Nándor 
élte csak túl a lágert, ő visszatért, 

de 1947-ben lehúzta a redőnyt, 
kivándorolt, nem várta meg az 
új rendszert. Évtizedek múlva 
hazalátogatott, a régi boltjába is 
benézett, ahol még az ő berende-
zéseiből is maradt valami.

Laci bácsi megőrizte az egy-
kori árjegyzékeket, a legrégebbi 
még az öreg Morgensteiné volt, 
majd a későbbi kiadásokat is az 
’50-es évekből. Több ezernyi áru-
cikk, oldalakon keresztül csak 
zárak, fúrók stb. Az asztalosnak 
szüksége volt legalább száz féle 
termékre, és ugyanígy a többi 

mesterembernek is a munkájához 
(kőműves, vízvezeték-szerelő, ács, 
tetőfedő, kovács stb.). Ezen kívül 
a háztartások berendezéséhez, a 
konyhák felszereléséhez ezernyi 
termék várta a vásárlókat, de még 
földműveléshez szükséges eszkö-
zöket is tartott.

A hatalmas árukészlet raktá-
rozására az udvaron egy óriási 
szín szolgált. Ezen kívül a Jóczik 
bácsi istállója is megtelt 50–100 
db tűzhellyel, ennyi egy télen el is 
fogyott. A nagy színben tárolták a 
vasat, kerítéselemeket, dróthálót, 

szerszámokat. Külön volt a szén-
raktár az úgynevezett kovácsszén 
tárolására, melyet a patkolóková-
csok használtak. Ennek könnyű, 
por állaga volt, ezért állandóan 
locsolni kellett. Aztán, ahogy a 
kovácsoknak az ideje leáldozott, 
ez is kikopott még az emlékezet-
ből is.

Az üzletben kezdetben csak 
férfiak dolgoztak, négyen, még 
a pénztárban is. Később Fegy-
vernekinénél, Rózsikánál kellett 
fizetni, eladóként Bukovenszkiné 
Jolika, majd Husztiné Kati is itt 
dolgozott.

Az eladónak ki kellett tudni 
szolgálni minden mesterembert. 
Ha bejött egy asztalos azzal, hogy 
6 db diópántot kér, 3 jobbost és 3 

balost, szégyen lett volna és nagy 
bosszúság, ha rosszat ad! Ha egy 
néni befáradt, hogy elromlott a 
zárja, azt meg kellett beszélni vele, 
hogy merre felé nyílik az ajtaja. 
Volt, aki úgy válaszolt: a falu felé. 
Na, ebből kellett kihámozni, mire 
is van szüksége!

Sok humoros eset él Laci bá-
csi emlékezetében. Jött egy néni, 
kérdezi: „sütőtök van-e?” Az eladó 
értetlenkedve válaszolta, hogy 
sütőtököt a zöldségesnél lehet 
keresni. Laci bácsi persze értette, 
miről van szó, a sparhelt sütője 
égett ki, azt keresett a néni. Ter-
mészetesen tudott neki adni, köz-
ben azt is tisztázták, hogy merre 
nyílik az ajtaja.

A kereskedő szakmában az első 
szabály a köszönés volt, aztán szó-
ba elegyedni a vevővel, mit szeret-
ne. Üres kézzel nem volt szabad 
elengedni! Ha pillanatnyilag nem 
volt kapható, lehetőség nyílt elő-
rendelésre. Rózsika, a pénztáros 
felírta egy kockás füzetbe a ne-
vet, címet, és később értesítették 
a megrendelőt.

Az eladók ingben, nyakkendő-
ben és kék köpenyben fogadták a 
vásárlókat. A sok olajos, piszkos 
termék nem tett jót az ember 
kezének! Nehéz árukat kellett ci-
pelni, lépcsőt mászni. Fizikailag 
is igénybe vette őket. Az ’50-es 
években minden reggel, nyitás 
előtt még végig kellett hallgatniuk 
a tízperces politikai eligazítást is, 
ezek voltak az úgynevezett „Sza-
bad Nép félórák”, amolyan sajtó-
szemlék. A nyakkendőviselet is 

„Érdekes szikszói emberek”-et bemutató sorozatunkban 
Sándor Laci bácsival beszélgetünk, kinek sorsa összeforrt 
a vasbolttal, ahol a fél életét töltötte. „A főnökök változtak, 
én nem!” - jegyezte meg.

Egy igazi kereskedő
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polgári elhajlásnak, gyanúsnak 
számított már ekkor. Kapott is 
megjegyzést ezért Laci bácsi a ta-
nácsházán. A tanácselnök feltette 
a kérdést: „Sándor elvtárs, mindig 
hord nyakkendőt?”. A falon függő 
Rákosi képre pillantva jött Laci 
bácsi frappáns válasza: „Nahát, 
Rákosi elvtárson is nyakkendő 
van”!

Az évek múlásával változott 
az árukészlet. A ’70-es évek-
ben a széntüzelést felváltotta az 
olajkályha, majd a hőtárolós vil-
lanykályha-korszak következett, 
de lehetett kapni hordozható 
cserépkályhát is. A központi fű-
tés beszereléséhez rengeteg sze-
relvényre volt szükség, kazánra, 
radiátorra. Csak egy háztető épí-
téséhez 25–30 kg szög kellett. Ez 
az időszak volt a lakásépítések 
dandárja. Országszerte épültek 
a jellegzetes kockaházak, „a Ká-
dár-kockák”. Szikszó délnyugati, 
kertes városrésze épült ebben az 
időben.

A vásárlók közül sokan jöttek 
a szomszédos településekről: Al-
sóvadász, Aszaló, Halmaj. A távo-
labb lévő falvakból már inkább 
Encsre utaztak.

A gépjárművek elterjedése 
előtt a fuvarozás lovas szekerek-
kel történt. A sok fuvaros közül 
Kerekes Sándor bácsi muraközi 
lovaival még Miskolcra is elment 
áruért. Általában egy egész va-
gonnal kellett az egyes portékát 
megrendelni, majd leltározni, 
raktározni. Akkoriban még nem 
voltak agyoncsomagolva a ter-
mékek. Az apróbb dolgokat (pl. 

szöget) fiókokban tárolták, a na-
gyobbak szabad polcon kaptak 
helyet. Kerékpárvásárláskor az 
eladónak véglegesen össze kellett 
tudni állítania azt, tehát szerelni 
is tudni kellett egy kicsit (pedál, 
ülés, lánc). Egy kerékpár akko-
riban 1000 Ft-ba került, 10 havi 
részletre lehetett vásárolni.

A bemutatott fényképeken lát-
szik néhány termék a kirakatban, 
illetve a bolt előtt: rádió, mosógép, 
üst, szüreti kellékek, kerítésdrót-
háló, lámpa, edények. Egy idő 
után szétvált az üzlet. A szomszé-
dos épületben létrejött a háztar-
tási bolt, melyet Pallér Pista bácsi 
vezetett, egyik eladója a mindig 
vidám, mosolygós Csobádiné Lili 
néni volt. Külön nyílt a műszaki 
bolt. Nem volt már olyan nagy a 
zsúfoltság. Laci bácsi három nagy 
átépítést ért meg.

Az üzlet hol a Halmaj és Vidé-
ke Áfészhoz, hol a szerencsi vagy 
miskolci székhelyű Borsodi Ipar-

cikk Kiskereskedelmi Vállalathoz 
tartozott. Nagyon sok és sokféle 
emberrel találkozott élete során 
Laci bácsi. Mindenkivel meg tud-
ta teremteni a kapcsolatot, azok-
kal is, akik más politikai nézetet 
képviseltek, ami nem is volt olyan 
egyszerű az állampárti időkben. A 
humora sokszor átsegítette eze-
ken a helyzeteken. Sikerült kima-
radnia abból is, hogy beléptessék 
a pártba. Ennek ellenére mégis 
tanácstag lehetett.

Nagyon sok időt elvett a bolt, 
mégis maradt energiája családja 
mellett a közösségre is. Évtize-
deken át nemcsak tanácstagként 
vett részt a község életében, de 
ülnökként is számíthattak rá a 
bíróságon. A református gyü-
lekezetben a ’90-es évek elején 
megalakuló vegyeskar alapító 
tagjai között találjuk. Feleségével, 
Katika nénivel egyetlen próbáról 
sem hiányoztak soha, a 25 éves 
jubileumi tagságukat emléklappal 

köszönte meg a kórus. Társasági 
összejöveteleken a lelkéből áradó 
derű felejthetetlen élményt adott 
mindenkinek. Hosszú éveken át 
ő vállalta ilyenkor a főzést, s ő 
kínálta a saját pálinkáját, borát 
úgy, hogy annak nem lehetett el-
lenállni! Ma is lelke a társaságnak, 
nagyon szeret nótázni, magával 
ragadja az embert.

Harmonikus házasságuk Ka-
tika nénivel már 66 éve tart. Laci 
bácsi közel a 90-hez még mindig 
tesz-vesz. A nehéz fizikai mun-
kától családja már eltiltotta, de 
napközben megtalálhatjuk a kert-
ben, a konyhában, ahol segédke-
zik Katika néninek mindenben, 
befőzésnél, mosogatásnál, süte-
ménysütésnél.

Az Istenbe vetett hitük adta 
és adja az erőt mind a mai napig 
számukra. Kívánjuk, hogy még 
hosszú ideig őrizzék meg azt a 
derűt, amit az Ég adott nekik!

Vécseyné Fedor Zsuzsa
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Sarudi tábor
Július 18-20. A Szent Márton iskola 28 diák-
jának volt lehetősége – egyházi program kere-
tében – egy háromnapos hittantáborban részt 
venni Sarudon.  Szállásunk a sport és a szóra-
kozás fellegvárának számító Sarudi Genezáret 
Katolikus Lelkigyakorlatos Ház-, Ifjúsági- és 
Sportüdülőben volt. Élménydús programo-
kat szerveztünk a gyerekeknek, igyekeztünk 
kihasználni a hely adta lehetőségeket, mint 
strandolás a Tisza-tóban, kerékpártúra, éjsza-
kai kincskeresés, foci- és röplabdabajnokság, 
ami a sötétben megvilágított pályán dupla 
örömnek számított. Ugyanakkor fontos volt 
a ránk bízott gyerekek hitéleti fejlődésének 
elősegítése, megtartottuk az étkezési előtti 
imákat, és feledhetetlenek voltak az esti kö-
zösségépítő beszélgetések, játékok.Erzsébet-táborok a Szent Mártonban

Idén is sikeresen pályáztunk a napközis 
Erzsébet-táborra. A nagy számú jelentke-
zés (143 fő) miatt úgy döntöttünk, hogy két 
turnust indítunk. Ez nagy segítség a szülők 
számára, 8 és 16 óra között színes, izgalmas 
programok mellett igazán jó kezekben tud-
hatják gyermekeiket. A jelképes, 500 Ft-os tá-
bori díjért a gyermekeknek négyszeri étkezést 
tudtunk biztosítani. Emellett a folyadékpótlás 
és a hűsítő jégkrém is biztosítva volt. A tábor 
sikerességét bizonyítja, hogy évről évre nő a 
jelentkezők száma.

A környezeti tudatosságra, környezetvéde-
lemre nagy hangsúlyt fektettünk. Iskolaudva-
runk futópályája mellett 4 fát ültettünk. Fon-
tos volt, hogy a gyerekek megértsék: miért is 
hasznos a környezetünkben található termé-
szetes vagy újra felhasználható anyagokból 
saját magunk által készíteni használati tár-
gyainkat. Nagy örömmel készültek a hagyo-
mányőrző csuhébabák, vasalható gyöngyből 
apró ajándékok, lufibohóc, játékok műanyag 
palackokból. A néptánc sem maradt ki a prog-
ramból.

Buszos kirándulásunk során Lillafüre-
det ismertük meg. A rendkívüli hőségben 
felüdülést adott, hogy betérhettünk a Szent 
István-barlangba, ahol megtapasztalhattuk 
klímájának jótékony hatását. Kitűnő akusz-
tikájú hangversenytermében el éne keltük a 
pápai himnuszt, mely gyönyörűen szólt.

A sport végigkísérte az egész hetet. Min-
den nap – a reggeli tornával kezdve – lehető-
ségük volt különböző formában átmozgatni 
testüket. Sorversenyen véletlenszerű csapat-
osztás volt. Nagy küzdelmek folytak az első 
helyért. Az úszóverseny sem maradhatott el, 
ahol a legjobbakat díjaztuk is. Focibajnokság 
és trambulinozás is szerepelt a kínálatban. 
Ritmikus- és esztétikusgimnasztika-bemu-
tatóra is sor került, ahol annak nehézségeivel 
és szépségeivel ismerkedhettek meg a gyere-
kek. A Toldi-próba keretén megtudhattuk, 
hogy ki a legerősebb lány és fiú a csopor-
tokban.

Tartalmas, élményekkel teli heteket hagy-
tunk magunk mögött, ahol a nagy meleg el-
lenére is mindenki jól érezte magát.

A Szent Márton iskola idén is sikeresen pályázott az Erzsébet-táborok pályázaton, így 60 
diák és 6 pedagógus töltött el hat felejthetetlen napot a Balatonnál, Zánkán. A színes programok 
között lézerharc, sétahajózás, vízisportok kipróbálása, bogárbemutató és fürdőzés is szerepelt.



K Ö N Y V A J Á N L Ó
Új karikatúrakötet jelent meg júliusban 
Mező István, városunk országosan is elis-
mert grafikusművészének tollából (vagy 
inkább ceruzájából). Az immár 19. könyvé-
nek címe: BEAT POP ROCK. Nem véletlen 
a témaválasztás: István – önéletrajza szerint 
is – rendkívül érdeklődéssel fordul a hazai és 
külföldi „nagy generáció” könnyűzenéjéhez.

A „Múzsa csókja” c. kötetéhez hasonlóan 
ismét képes kvízjátékra invitálja olvasóit. A 
karikatúrák alá nem írt nevet, csupán mun-
kásságának, sorsának vagy valamelyik ka-
rakteres alkotásának egy-egy motívumával 
fűszerezte a zenészek, előadók portréit.

A könyv oldalai így rejtvényfejtésként is 
szolgálnak, s ha sikerült megfejteni, derűs

perceket 
szerez olvasói 
számára. 
Ha azonban 
„megállt a 
tudomány” 
sem kell elke-
seredni. Hátul, a 
névjegyzékben 
megtalálható a 
több mint 100 
megfejtés.

A kötet elősza-
vát – a szerzővel jó kapcsolatot ápoló, a le-
gendás Illés együttesből is ismert – Bródy 
János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, 
gitáros, zeneszerző, szövegíró jegyzi.

–bg
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Kipingáltuk a játszóteret

A Szitakötő játszótér betonkerítésének 
festése a városban élő iskolásoknak kiírt 
rajzpályázattal már májusban elkezdődött. 
Mező Istvánnal zsűriztük és az önkormány-
zat kulturális bizottsága díjazta a gyerekek 
ötleteit. Végül az összes rajz figyelembevéte-
lével – minél több képi ötletet felhasználva – 
készítettünk egy tervet a kerítés 17 mezőből 
álló felületére. Persze az elgondolás az volt, 
hogy a felvázolt képeket június utolsó hetében 
maguk a gyerekek festik ki. Nem is gondoltuk, 
hogy a nagy hőség ellenére annyi gyermek 
és szülő eljön festeni június 27-én, s a nagy 
lelkesedés eredményeként szinte egy délután 
készülünk el a fallal. Hihetetlen élmény volt 

látni, ahogy kicsik és nagyok, családok együtt 
alkotva igyekeztek szebbé, színesebbé tenni a 
játszótér szürke betonkerítését, hogy ezáltal 
hangulatosabb hátteret varázsoljunk az ott 
játszó gyerekeknek. Hálás köszönet az ötle-
tadó gyerekeknek, a lelkes és tehetséges fes-
tőcsapatnak! Legközelebb is számítunk rátok!

Köszönjük Sváb Antal polgármester úrnak 
a festés ötletét, Monostory Csabának a projek-
toros vetítést, Ujpesti Róbertnek a névadást, 
Tóth Lászlónak, valamint Stelmach Marian-
nak és a Gyerekesély pályázatnak a festékeket, 
Vargáné Gyömbér Eleonórának a szervező-
munkát, Mező Istvánnak a szakmai segítséget.

Puskásné Pásztor Márta

Kocsmakvíz
Mindig szerettem a rejtvényeket, így egyér-
telmű volt, hogy belevágok az internetes kö-
zösségi oldal „Szikszó a jelenben” csoport-
jában meghirdetett kvízek megfejtésébe.

A legutóbbi játék után a szervező,  Mező 
István keresett meg azzal a kérdéssel: len-
ne-e kedvem személyesen is részt venni egy 
Kocsma kvízen.

Négyfős csapattal – ebből hárman kvíz-
nyertesek voltunk – neveztünk be a Kisper-
jési Söröző teraszán július 6-án rendezett 
vetélkedőbe, ahol Mező István játékmester 
munkáját 2 tagú zsűri segítette.

A kérdések első köre városukkal volt 
kapcsolatos. Ezután az általános művelt-
ség számos területét érintettük: irodalom, 
történelem, zene, film, sport stb. A feladatok 
sokszínűek voltak, tippelés, arcfelismerés, 
filmek szállóigévé vált mondatainak azo-
nosítása, évszámok megadása is szerepelt 
közöttük.

Miközben mi, versenyzők a megoldáso-
kon törtük a fejünket, a nézők sem unat-
koztak, ugyanis számukra is készültek kér-
dések, melyek megfejtéséért – a vendéglátó 
söröző tulajdonosa által felajánlott –  juta-
lom is járt. A csapatok felfrissüléséről is ő 
gondoskodott, üdítőitalok, rágcsálnivalók 
segítették agymunkánkat.

Az eredményhirdetésnél derült ki, hogy 
fej-fej mellett haladtunk, egy-két pont kü-
lönbség volt csupán a három csapat között. 
Sváb Antal polgármester úr minden ver-
senyzőt oklevéllel, és egy üveg itallal jutal-
mazott. A Kisperjési Söröző is ajándékkal 
kedveskedett a csapatoknak.

Köszönjük a szervezőknek, a Kisperjési 
Sörözőnek, Szikszó Város Önkormányzatá-
nak, hogy részesei lehettünk ennek a vidám, 
hangulatos játéknak. Bízunk a folytatásban, 
hogy ismét összemérhetjük majd tudásun-
kat nemcsak a most versenyzőkkel, hanem 
másokkal is.

Bukszárné Kalas Judit
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Perek előtt a város – aknák a múltból...
Mindnyájan, akik érdeklődünk a város közélete iránt, 
emlékezhetünk egy négy éve – az előző városvezetés által 
– kezdett, a Kassai út–Mátyás király út–vasútvonal közé 
eső területre tervezett kerékpárút, majd azt iparterületté 
nyilvánított projektre, a SIXO Park Kft. által kezdett gyors 

telekvásárlásokra, mely a 2019-es önkormányzati válasz-
tások egyik fő vitakérdése is lett. Az ügy újra aktuális, 
hiszen most közvetlen anyagi kárt okozó, a város 
gazdasági céljait, érdekeit fenyegető helyzet jött létre.

Emlékeztetőül, röviden
a tények:
1. Az előző városvezetés 2018 
őszén kerékpárút-építés nyom vo-
nalának kijelölésére hivatkozva a 
Kassai úti házingatlanok mögötti 
vasútig terjedő terület besorolá-
sát „iparterületté” nyilváníttatta, 
de más, konkrét fejlesztésről, té-
máról nem hangzott el tájékozta-
tás a testület előtt.
2. 2019-ben az akkori alpolgár-
mester cége (74%) és az önkor-
mányzat (26%) közös tulajdonát 
képező SIXO Park Kft. telekvá-
sárlásba kezdett, melynek okára, 
részleteire csak a választásokat 
követően derült fény.
3. A Gedeocent Kft. és a SIXO 
Park között 2018. szeptember 
4-én aláírt szerződés szerint a 
SIXO Parknak a megkapott 100 
millió forint ellenében meg kel-
lett kezdenie az adott területen 
lévő ingatlanok felvásárlását, 
majd ezek két helyrajzi számra 
való összevonását, s ennek meg-
történtét követően 2019. május 
20-ig 20 hektár, összevont iparte-
rületet kellett volna átadnia a bu-
dapesti cég számára befektetések 
céljára. Ez határidőre, s azóta sem 
történt meg.
4. A szerződés és következménye, 
mivel két magántársaság között 
történt ügylet volt – mely megkö-
tésekor a városvezetői érintettség 
miatt véleményünk szerint össze-
férhetetlenséget jelentett, s nem 
volt etikus – de az üzlet tárgyának 
meghiúsulása által a városnak 
közvetlen kárt nem okozott vol-
na, így önmagában jogi fellépést 
nem alapozott meg.
5. 2020 nyarán ugyanakkor jelent-
kezett az azóta kényszertörlési el-
járás során törölt Gedeocent Kft. 
akkori tulajdonosa, majd később 
ügyvédje az új városvezetésnél és 
jelentős, először mintegy 6 milli-
árd forint összegű kártérítést kö-
vetelt Szikszó Város Önkormány-

zatától az elmaradt befektetések 
alapján. Meglepetésre – mivel azt 
az előző városvezetés nem adta át 
és nem sorolta fel megkötött szer-
ződésként a vezetés átadás-átvé-
telének folyamatában – előkerült 
egy – a tulajdonos és az akkori 
polgármester által az önkor-
mányzat nevében 2018. május 
24-én aláírt – megállapodás, mely 
ipari parknak az adott területen 
lévő létrehozásáról szólt, s abban 
a polgármester a területek át nem 
adása esetén az elnyert pályázati 
összegek 30%-ának megfizetésére 
vállat kötelezettséget a nyertes pá-
lyázatot benyújtó számára. Ilyen 
horderejű kötelezettségvállalás-
ra nem hatalmazta fel a testület a 
polgármestert, sőt nem is tudott 
a megállapodásról, s a későbbi-
ekben sem kapott tájékoztatást, 
utólag sem kérte annak támoga-
tását a polgármester, így az őszi 
iparterületi átminősítés indoklá-
sánál megtévesztette a testületet.
6. Szerencsére e „titkos” megálla-
podásban hatályba lépési feltétel-
ként szerepelt a képviselő-testület 
jóváhagyása, amely nem történt 
meg, így jogi vélemény alapján a 
megállapodás nem jött létre, nincs.
7. A képviselő-testület 2020 
nyarán tárgyalta a Kalita Otto 

Samyoel s ügyvédje által – je-
lentősen alacsonyabb összegű 
– 720.000.000 Ft, másodlagosan 
520.000.000 Ft összegű kártérítést 
tartalmazó megállapodási aján-
latát, s elutasította azt a fentiek 
alapján. A városvezetés a SzikSzó 
újságon keresztül, s más formá-
ban is mindezekről tájékoztatta 
a város közvéleményét, Szikszó 
lakosságát.

Miért kell erre visszatérni,
s újra tájékoztatást adni?
• Pár hónapja – majdnem két 
évvel ez előző események után 
– újra jelentkezett a befektetőket 
képviselő ügyvéd, s per indítá-
sát kezdeményezte az illetékes 
bíróságon Szikszó Város Ön-
kormányzata ellen, lényegében 
a fentiekben leírt 2018 májusi 
megállapodásra, a szeptemberi 
cégek közötti szerződésre, s an-
nak nem teljesítésére hivatkozva, 
telkek átadását, illetve pénzbeli 
kártérítést igényelve.
• A perfelvételi eljárásban kide-
rült, hogy jelenleg több tételben, 
összesen két és fél milliárd forin-
tot meghaladó összegű kártérítés-
ről van szó. A 30%-os kötelezett-
ségvállalás a perben önmagában 
több, mint 651 millió forintos 
követelést jelent.
• Fontos eleme a peres eljárásnak, 
hogy a felperes tulajdoni igényt 
terjesztett elő az akkori városve-
zetés egy ún. másodlagosan fel-
ajánlott ingatlan-listája alapján 
több, jelenleg a déli iparterületün-
kön pályázati fejlesztés, építkezés 
és befektetői hasznosítási tárgya-
lások alatt lévő ingatlanra is.

Ezen „hihetetlen” állítólagos 
felajánlásra épülő tulajdonigény 
azért különösen fontos, mert – az 
eljárásjogi szabályok, gyakorlat 
alapján az illetékes bírósági dön-
tés „perfeljegyzést” rendelt el az 
ingatlan-nyilvántartásba, mely 
így a per e vonatkozású jogerős 
döntéséig megakadályozza Szik-
szó városát, az önkormányzatot, 
az érintett iparterületek haszno-
sításának előkészítésében, a meg-
állapodások megkötésében.

Ez a helyzet már nemcsak 
etikai kérdés, már most is, s a 
per megindulása esetén annak – 
meggyőződésünk szerint – szá-
munkra pozitív kimeneteléig, 
lezárásáig közvetlen anyagi kárt, 
mérhető veszteséget okoznak a 
2018-as szerződések, az egyko-
ri városvezetői magatartás, más 
irányú negatív történésről nem 
is beszélve. Úgy véljük, hogy 
nem kell külön hangsúlyozni 
azt, hogy a peres eljárásnak egy 
általunk nem várt negatív vég-
kimenetel esetén milyen hatása 
lesz a város életére, a költségve-
tésre. Számunkra megdöbbentő 
és elfogadhatatlan, hogy hogyan 
kerülhetett sor egy ilyen megál-
lapodás aláírására a korábbi vá-
rosvezetés részéről.

Jelen időpontban, mivel még 
csak az első jogi, bíróság előtti 
lépéseknél tartunk, további rész-
leteket nem célszerű közreadni, 
de tény, hogy a város jogászai 
előkészítik a célszerű és szükség-
szerű választ, jogi kezdeményezé-
seket, az érintettekkel szembeni 
lépéseket.

SZVÖ-dr.PI

A közösségépítés erőt ad mindnyájunknak

Már négy SZIA Szikszó közösség
Láthatóan a közösségek egy 
városi településrészt képvisel-
nek, de a szomszédság elve mel-
lett természetesen a barátság, a 
személyes kötődések alapján is 
történik, folytatódik a csatlako-
zás hozzájuk. A SZIA közössé-
gek egyrészt adott városrészen 
megvalósuló kezdeményezések, 
– például a közvetlen helyi köz-
terület-fejlesztés, környezetépítő 
és -szépítő, valamint karitatív, a 

segítségre szorulókat támogató 
akciók –, másrészt az egész vá-
rost érintő ügyekben működünk 
együtt. A város- és közösségépítő 
programok olykor vidámak, szó-
rakoztatók és játékosak, máskor 
komolyak és felelősségteljesek. 
A SZIA Szikszó mozgalom egy 
verseny és játék is egyben, tallé-
rokért, jutalmakért, s „helyi” fej-
lesztési kisprojekt „költségvetési 
soron kívüli” megvalósításáért.

Közös eredménynek tekinthe-
tő a Nyári Filmterasz program-
sorozat, ahol magyar filmklasz-
szikusok „mozija” mellé mindig 
a film születése, története, aktu-
alitása kapcsán közös – fotók-
kal, zenével illusztrált – város-
történeti visszatekintést, játékot 
szervezünk.

Öt, identitásépítő kreatív 
témában nyílt meg pályázati 
lehetőség, szeptember 20-i ha-
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táridővel. A „Szikszó kabala” el-
nevezésű, a város hivatalos kaba-
lafigurájának megtervezésére; a 
„Szikszó játék”, a városról szóló, 
szellemi és/vagy ügyességi tár-
sasjáték ötlettervének elkészíté-
sére; „Szikszó érték” elnevezéssel 
a hagyományok meg ta lálására, 
leírására, vagy arra érdemes új 
értékké fejleszthető ötlet meg-
fogalmazására; „Szikszó film” 
néven rövidfilm-készítésre, s a 
„Szikszó sztori” témára, mely 
szikszói történet, irodalmi al-

kotás készítése a városhoz kap-
csolódó témában.

Formálódik a közösségekkel 
az október 8-i, újszerű város-
napi nagy program. A nyár eleji 
játszótéri kerítésfestés után egy 
nagyobb falfelületi közös képüze-
net megalkotását, s közösségi 
zöldterületek, „ehető város” öt-
let keretében való kialakítását 
tervezzük. Szellemiségében is 
kapcsolódó a szeptember 3-ra 
meghirdetett első közösségi ru-
havásár, s a készülődő pincefalu 

program első kísérleti bor-gaszt-
ronómiai eseménye is.

Már négy SZIA közösség 
jött létre, s nyitottak a további 
csatlakozó szikszóiak előtt. A 
Szikszolin (Puskásné Pásztor 
Márta, Varga Krisztián Vargáné 
Gyömbér Eleonóra szervezők, a 
város dél-nyugati része, Lőcsei, 
Munkácsy, Ungvári, Mészáros, 
Deák, Radnóti, Apponyi utcák); 
a Békés-Kiskassa (Ráski Lász-
lóné szervező, a Szent Anna, 
Mátyás király, Kassai, Gárdo-
nyi, Zrínyi, Petőfi, Vörösmarty, 
Bártfai utcák); a Belvárosi össze-
fogás (Varga László koordiná-
tor, a Rákóczi, Táncsics, József 

Attila, Bolt, Hunyadi, Bethánia 
utcák); a Tettrekész újtelepesek 
(Kőhalmi Mónika, Vécseyné Fe-
dor Zsuzsa szervezők, a Fecske, 
Tamási, Bocskai, Vécsey, Dobó, 
Gárdonyi, Móra, Móricz, Rigó, 
Gólya, Temesvári, Vasút, Bárso-
nyos utcák). Eddig mintegy két-
száz az alakuló programokban 
résztvevők száma, sokan hord-
hatják a mozgalom pólóját, a 
városi logós kitűzőt. Nemsoká-
ra létrejön az ötödik, Sándorné 
Juhász Gizella szervezésében a 
Malom, Bethlen Gábor és Kas-
sai út által határolt terület ut-
cáival.

SZVÖ-dr.PI

Szünetel a tésztagyártás
Jelenlegi formájában augusztus 
végén leáll a SIXO tészta gyártását 
végző üzem tevékenysége. Elkez-
dődik a Szikszó Produkt Szociális 
Szövetkezet átalakítása, esetleges 
megszüntetése.

Mint ismeretes mintegy öt éve 
a tésztagyártás, a szövetkezet ala-
pítása az Országos Foglalkoztatási 
Alap több tízmilliós pályázatának 
támogatásával – az önkormány-
zat, az akkori városvezetés aktív 
közreműködésével – jött létre. A 
tevékenység kialakítása, s megva-
lósítása műszakilag és gazdasá-
gilag sem volt egészen átgondolt, 
így 2019 végére veszélybe került 
a pályázat teljesítése, s fenntartása 
egyaránt.

A bevételekkel alig rendelkező 
tésztaüzemet – a pályázaton túl 
– a kezdetektől fogva alapvetően 
az önkormányzat finanszírozta. 
Az önkormányzat egyébként 
egy nélkülözhetetlen tagja a szö-
vetkezetnek, de természetesen, 
s jogosan – mint mindenütt az 
országban – közvetlen felelőssé-
get visel az ilyen, foglalkoztatást 
segítő s helyi sajátosságokat építő 
kezdeményezésekért.

2020-végétől az önkormány-
zat, a szövetkezet új vezetése a 
gazdaságosabb működés, az ön-
kormányzati támogatási igény 
csökkentése érdekében rendbe 
tette a szárítási műszaki folya-
matot, kapacitásbővítést terve-
zett. SIXO termékként márkát 
hozott létre új csomagolással, 
piacot épített a helyi értékesítési 
pontokon túl, egy kereskedelmi 
láncban négy városban, több te-
lepülési konyha, menza felé szállí-
tott, környező települések piacain, 
vásárain jelent meg termékeivel. 
A bevétele csúcsidőben egy-két 
millió forint között volt. Sajnos a 
piaci folyamatok, az értékesítési 
nehézségek, a jelentősen növek-
vő költségek miatt arra a döntés-
re kellett jutni, hogy augusztus 
végétől leáll az üzem működése. 
A munkatársak munkaviszonya 
közös megegyezéssel szűnik meg. 
Az önkormányzat keresi az üzem 
működtetésének, a tésztagyártás 
más formában történő újraindítá-
sának lehetőségét, reméljük nem 
sokáig tűnik el a SIXO-tészta a 
polcokról, a konyhákból.

SZVÖ-dr.PI

A digitális világ előnyeit kihasználva mindennapos ügyeinket intézhetjük 
az interneten, vagy akár a hobbinkhoz is találunk itt információkat, de 
kulturális programokon és utazáson is részt vehetünk virtuálisan. Hogyan 
találjuk meg az értékes információkat? Melyik applikációt érdemes 
letölteni? Hogyan készítsünk figyelemfelkeltő posztokat a közösségi 
oldalakra? Ebben is segítenek a DJP Pont mentorai.

A Miskolci Szakképzési Cent-
rummal együttműködve október-
től elindítjuk a Senior Suli prog-
ramot, ahol a mindennapi életben 
hasznos digitális ismeretekre te-
hetnek szert az érdeklődők.

Szellemi frissességünk megőr-
zése alapvető fontosságú, amihez 
szórakoztató formában digitális 
tudást adunk és ehhez hozzá-
tartozik a játék is. Megmutatjuk 
azokat a logikai játékokat, amik 
megmozgatják agytekervényein-
ket. A családi fényképek digitális 
megőrzéséhez is remek tippeket 
adunk.

Ha kicsit unalmasnak tűnnek 
a hétköznapok, és szívesen bő-
vítené tudását játékos formában 
egy jó hangulatú közösségben, 
akkor várjuk jelentkezését. A 
program végén magabiztosan 
kijelentheti majd, hogy „Tiszta 
digi vagyok!”.

Szikszó erőt ad a digitális kész-
ségek elsajátításához is. Nézzen be 
Ön is. A kor nem számít!

A Digitális Jólét Program 
(DJP) Pont rendezvényeiről to-
vábbi információ kérhető a városi 
könyvtárban vagy e-mailen:
gecsei.aniko@szikszo.hu

Gecsei Anikó
városmarketing-menedzser, 

DJP mentor

F E L H Í V Á S
Digitális programok indítá-
sához várjuk az önkéntes men-
torok (diákok és felnőttek) jelent-
kezését, akik szívesen segítenek 
másoknak eligazodni a digitális 
lehetőségekben. Az önkéntesség 
az 50 óra iskolai közösségi szol-
gálat teljesítésébe beszámítható. 
A jelentkezést e-mailben (gecsei.
aniko@szikszo.hu) kérjük néhány 
soros bemutatkozással.

Tiszta digi vagyok!
Digitális tudásfejlesztés



A Szikszói Városi Szabadidő Központ és 
Könyvtár szervezésében 11. éve kerül 
megrendezésre a Spongyabob nyári 
úszó-, sport-, kézműves napközis tábor.

Intézményünk 5 hétig táboroztatta a gyereke-
ket heti turnusokban, közel 60 fővel. Népsze-
rűségét, mi sem mutatja jobban, hogy minden 
évben növekszik a tábor lakóinak száma. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a szikszói gyereke-
ken kívül városunk vonzáskörzetéből is sokan 
részt vesznek benne. 

A lelkes kollégák, sok esetben a nyári szün-
időt feláldozva, Spongyabobnak és Patriknak 
öltözve szórakoztatták a résztvevő gyerekeket, 
akik minden évben izgatottan készülnek a ta-
lálkozásra. Ebben az egy hétben szeretnénk 
tartalmassá tenni az itt töltött időt, kiszakíta-
ni őket a hétköznapokból, s nagy öröm szá-
munkra, ha láthatjuk a gyermekek örömét, 
jókedvét.

A táborba érkező gyerekek pedagógusok 
segítségével a mindennapi sporttevékenysé-
gek és úszásfoglalkozások mellett képzőmű-
vészeti foglalkozásokon, Spongya vízitáncon, 
zenés zumbán, vehetnek részt.

A városi uszoda udvarán található műfü-
ves futballpálya, strandröplabdapálya, kültéri 
kondipark, felállított kültéri medence, ping-
pongasztalok, trambulin, csocsóaszal, és nyári 
pálmafás tengerparti rész állt rendelkezésre a 
táborlakók részére.

A profi vezetésen kívül a rendezvény sike-
réhez nagyban hozzájárult a sátorban alvás 
lehetősége is. Intézményünk – a katasztró-
favédelem jóvoltából – lehetővé tette, hogy 
a táborban résztvevő gyerekek egy éjszakát 
(csütörtökről péntekre) háló zsákban, sátor-
ban tölthessenek. Az esték mozgalmasak, 

tábortűzzel, éjszakai focival, és élő zenével 
jártunk a gyerekek kedvében.

Péntekenként lehetőséget biztosítottunk a 
táborban részt vevő gyerekek szüleinek, hogy 
nyílt nap keretében megnézhessék, hogy hol 
töltötte gyermekük az elmúlt egy hetet.  Bemu-
tathatták szüleiknek, nagyszüleiknek, hogyan 
sajátították el úszástechnikájukat, megnéz-
hették a Spongyabob vízitácot, a héten meg-
tanult Spongyabob indulót is előadhatták. A 
zárónapon habpartival, jacuzzi használatával 
színesítettük a programot, hogy lakóink még 
több élménnyel gazdagodva térjenek haza.

Ennek következményeképpen nagyon sok a 
visszatérő gyerek, akik visszatérve uszodánk-
ba családjaikkal, barátaikkal élvezik az uszoda 
szolgáltatásait.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a tá-
bor vezetőinek, Szuhai Ilonának és Zörgő-Kiss 
Gabriellának, valamint a tábor segítőinek, 
akik a következő diákok voltak: Bán Péter, 
Bessenyei Noémi, Bodolai Anna, Butykai-Je-
nei Áron, Gál Kristóf, Kádas Panna, Kalocsai 

Dániel, Kasuba Dániel, Kéméndi Eszter, Kiss 
Dzsenifer, Kovács Letícia, Lipták Levente, Mező 
Mirella, Sajgó Dávid, Szacsuri Máté, Szendrey 
Viktória, Szigeti Kloé, Szóráth Martin, Szűcs 
Dávid, Takács Milán, Vámosi Levente, Varga 
Vivien, Zádori Emília, Zádori Gyula.

Köszönjük Novák József Spongyabobnak, 
Berki László, Bíró Tamás, Fehérné Zupkó Júlia, 
Fülöp-Gregó Adrienn, Lengyelné Bendzsel Éva 
úszómestereknek, Mező Istvánné, Piskótiné 
Kovács Ágnes, Juhászné Millik Henrietta irodai 
adminisztrációs munkát végzőknek, valamint 
Juhos Attila technikai munkák kivitelezőjének 
segítségét.

Gál Péter
a tábor fő szervezője

Sport- és egészségnap
Július 1. Remek hangulatban zajlott le a sport- 
és egészségnap, a városi uszoda udvarán! Ru-
bint Réka alakreformedzését, de a kangoo és 
a gymstick mozdulatsorait is kipróbálhatták a 
sportolni vágyó vendégek. A helyszínen egész-
ségügyi szűréseket, valamint életmód-tanács-
adást is végeztek. Finom gyümölcs- és zöldsé-
galapú italokat is lehetett kóstolni.

Classic Dance Party
Július 9. Valóságos diszkóvá alakult át a városi 
uszoda udvara 20:00 és 01:00 óra között. A 
pezsdítő hangulatról DJ. Révész Zoli és DJ 
Kónya Junior gondoskodott.

10 | Programok
IX. évfolyam 4. szám | 2022. | augusztus

Az örökifjú Spongyabob

Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár

Tombol a rendezvényszezon



Az alapkoncepció egyszerű: ami nem kell, 
adjuk el a bolti ár töredékéért annak, aki azt 
még szívesen viselné, ezzel lesz, aki egy kis 
plusz bevételre tesz szert, és lesz, aki kicsit 
spórolni tud, főleg így, iskolakezdés idején.

A most megrendezésre kerülő vásárban 
résztvevők szikszói családanyák, akik első-
ként reagáltak felhívásomra, de a későbbi-
ekben, – amennyiben kezdeményezésünk 
sikeres lesz –, tovább szeretnénk bővíteni 
az eladók táborát másokkal, Önökkel. A 
szeptember 3-ai első alkalommal felnőtt- 
és gyermekruhák, -cipők vásárlására van 
lehetőség, legyen szó otthoni, hétköznapi, 
vagy alkalmi darabokról. Mindenkit arra 
bíztatok, látogasson el vásárunkra, nézelőd-
jünk, beszélgessünk, vásároljunk és érezzük 
jól magunkat! 

Kőhalmi Mónika

Meseautó
Július 16. Rengetegen fogadták el meghívá-
sunkat a Nyáresti hangulatok szombat esti 
rendezvényére. A városi könyvtár és a város-
háza udvarán a Magyarock Dalszínház előa-
dásában a Meseautó című musicalt nézhették 
meg. A XXI. századi LEDfal-technika, a mesés 
dallamok, a kimagasló színészi játék elvará-
zsolta a több, mint 300 fő közönséget.

Megyei Identitás Roadshow, 
Sky Fanatic koncert

Július 23. Jó hangulatú főzőverseny zajlott a 
Megyei Identitás Roadshow keretein belül. A 
szervezők bohóccal, ugrálóvárral, valamint 
DJ-vel szórakoztatták a kedves látogatókat. 
Este 8 órától következett a várva várt Sky Fa-
natic koncert a városi uszoda udvarán.

Amál nyomában
zenés irodalmi pódiumjáték
Július 28. Különleges irodalmi élményben 
lehetett részük azoknak, akik kilátogattak a 
városi könyvtár irodalmi teraszának szabad-
téri előadásra, ahol Nemes P. Ferenc nívódíjas 
írónk novelláiból készült pódiumjáték került 
bemutatásra. Az estet Szikszó Város polgár-

mestere, Sváb Antal nyitotta meg. A pódium-
játékban Gáspár Tibor, Jászai Mari-díjas szín-
művész, érdemes művész és Vihula Mihajlo 
Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjas 
gitárművész, zeneszerző működött közre.

Operett és retro musical

Augusztus 11. Népszerű dallamok csendül-
tek fel a városi könyvtár irodalmi teraszán 
18 órától. Vendégeink Kiss Ildikó és Kovács 
Ákos operett- és retromusical-műsorát hall-
gathatták meg, a vendégénekes pedig Orosz 
Kornél volt.

Aranyosi Péter humorestje
Augusztus 12. Nevetéstől volt hangos a 
városi uszoda udvara, hiszen a népszerű 
Aranyosi Péter humorestjét hallgathatták 
meg mindazok, akik ellátogattak az előa-
dásra. A műsorvezető Porkoláb Tamás volt, 
aki sztárvendégünk előtt szórakoztatta a 
közönséget. Este 20 órától pedig kezdetét 
vette a fergeteges Plázs Disco.
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Szeptember 10., szombat, városi uszoda
• Éjszakai fürdőzés
   a szüret jegyében

Szeptember 16., péntek, Inkubátorház
• Görög bál
Szeptember 21., szerda, Inkubátorház
• Véradás
Október 1., szombat, Főtér, Inkubátorház
• Szüreti Fesztivál
Szüreti felvonulás, szüreti játékok, 
hagyományőrző programok, 
gasztronómia, Kiss Kata élő koncert

• Szüreti bál

Szeptember 10., szombat, Szikszó, külterület
• II. Szikszói Gépésztalálkozó
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Isten éltessen Magyarország!

Az államalapítást
ünnepeltük


