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Boldog új évet, az új évben jó egészséget, 
sok örömet, múló nehézségeket kívánok 
mindannyiunknak!

A tavalyi év utolsó számában összefoglaltam 
a 2022-es esztendő eredményeit. Bízom ben-
ne, hogy sokakhoz eljutott, olvasták, látják és 
együtt is érezzük az események, építkezések, 
fejlesztések sorát. Idén igyekszünk folytatni 
ezeket: jelentős eséllyel, lehetőségekkel, pozi-
tív pályázati döntésekkel, de – a mérleg másik 
oldalán – a költségvetést tekintve súlyos gaz-
dasági helyzettel, finanszírozási kihívásokkal. 
Az elmúlt 10–15 év legnagyobb pénzügyi ne-
hézségét kell megoldanunk.

Január 31-én tartottuk 2023 első képvise-
lő-testületi ülését, ahol sok napirendet tár-
gyaltunk. Engedjék meg, hogy ebből most 
két területet emeljek ki, amelyről részletesen 
szeretnék itt is beszámolni. Az egyik szegmens 
a nyertes pályázatok köre, a másik a világítás 
(mind a közterületeken, mind a lakosság kö-
rében) területe.

PÁLYÁZATOK
Összegek, területek, időpontok

A tavalyi évben beszámoltam arról, hogy 
2021-ben és 2022-ben milyen pályázatokat 
nyújtott be az önkormányzat. Több jó hírrel is 
szolgálhatok. A tavaly év végi és 2023 év eleji 
pozitív döntéseknek köszönhetően hét új pro-
jekt biztosan indulhat Szikszón az előkészítés 
fázisai (támogatási szerződés, közbeszerzés 
stb.) után. Időben ez azt jelenti, hogy a projek-
tek 2023–2025 között meg fognak valósulni. 
Mi mindenről beszélek?

1.  Új bölcsőde épül a Munkácsy – Ungvári 
utcán (300 mFt)

2.  E-sport klub és kültéri medence jön létre 
megújuló energiával üzemeltetve (250 mFt)

3.  Városi piac kialakítása a Bolt u. – Asztalos 
köz sarkán (100 mFt)

4.  Orvosi ügyelet építése (140 mFt)
5.  Szociális városrehabilitáció I. – képzés, fel-

zárkóztatás (100 mFt)
6.  Szociális városrehabilitáció II. – infrastruk-

túra fejlesztés (200 mFt)
7.  Külterületi útfelújítás a kisállomás és a 

Hernád között (297 mFt)

A fenti projektek pályázati háttere az elmúlt 
két év munkájának eredményeként biztosí-
tott, városunk ezen kivitelezésekkel a követ-

kező néhány évben gazdagodni fog. Köszö-
nöm a munkatársaim és a képviselő-testület 
együttműködését, valamint a döntéshozók, 
kormányzati szereplők támogatását. Tudom, 
hogy sok más fejlesztendő terület van még. 
Ennek megfelelően a következő benyújtási 
időszakban a település úthálózatának, járdái-
nak felújítását célozzuk meg újra, amely az 
első körben forráshiány miatt nem kapott 
támogatást.

„TÖBB FÉNYT!”
Ingyenes lakossági LED-csereprogram

Nemcsak többet, de olcsóbbat és moderneb-
bet is. Januárban elkezdődött és várhatóan 
áprilisban be is fejeződik Szikszó teljes terü-
letén a közvilágítás korszerűsítése és további 
300 világítótesttel történő bővítése. A köz-
világítás korszerűsítésével párhuzamosan az 
önkormányzat célja, hogy a háztartásoknak is 
segítséget tudjon nyújtani. A januári ülésen a 
képviselő-testület egyhangúlag megszavazta 
a CYEB Energiamegoldások Kft.-vel kötendő 
együttműködési megállapodást. Mi mindent 
jelent ez?

A lakásokban használt hagyományos iz-
zókhoz képest a LED izzók jóval hatékonyab-

bak, 80%-kal kevesebb energiát igényelnek és 
a „klasszikus” izzók 1000 órás élettartamához 
képes 5000–15000 üzemórára képesek. Ha 
hosszabb az élettartamuk, ritkábban kell cse-
rélni ezeket, kevesebbet kell gyártani belőlük, 
tehát környezetkímélőbbek is.

Összefoglalva: egyrészt hosszabb élettar-
tam, másrészt komoly áramszámla csökken-
tés, harmadrészt az önkormányzat és a CYEB 

Energiamegoldások Kft. együttműködésé-
nek köszönhetően a lakosság számára a 
csere teljesen ingyenes.

Előzetesen annyit érdemes tudni, hogy 
a jogosultsághoz majd regisztrációra lesz 
szükség. A regisztráció március 16-án indul 
(előtte nem lehetséges és nem eredményes a 
regisztráció) és április 15-ig tart. Ha ebben 
segítséget igényel, munkatársaink rendelke-
zésre állnak majd.

A tapasztalatok alapján egy átlagos háztar-
tás nagyjából 15 db LED izzóra jogosult. Az 
izzók osztásában az önkormányzat munkatár-
sai közreműködnek majd, amely két ütemben 
várható: az első ütem 2023 júliusában, a má-
sodik a jövő év elején.

Szeretném jelezni, hogy a szolgáltató tájé-
koztatása alapján a kellő számú izzó rendelke-
zésre áll, mindenkinek jut, senki nem marad le 
azért, mert esetleg magas az igénylések száma.

A továbbiakról, a részletekről, az igénylés 
menetéről, ütemezésről, a következő lépések-
ről és teendőkről a város honlapján (www.
szikszo.hu) és nyomtatott formában, szóró-
lapon is tájékoztatjuk majd Önöket, amelyet 
mindenki postaládájába el fogunk juttatni. A 
programmal kapcsolatos általános informá-
ciók a www.ledcsere.hu oldalon olvashatóak. 
Bízom benne, hogy ezzel a lépéssel ismét si-
kerül minden kedves szikszóinak újdonságot 
és segítséget nyújtanunk.

Sváb Antal polgármester

Mi történt a Sixo Tendernél 2022-ben?
A Sixo Tender Kft. a város mindenese. 
Városüzemeltető, karbantartó, közfog-
lalkoztatás-koordináló, lakásfenntartó, 
konyhaüzemeltető. Az alkalmazotti lét-
számunk 27 fő, amelyből 5 fő a cégveze-
tés és irodai munka, 8 fő városi konyha, 
8 fő városüzemeltetés, karbantartás, 4 fő 
közfoglalkoztatás-irányítás és -szervezés, 
2 fő városi kertész és növénygondozó.

A háttérben dolgozunk, de igyekszünk Szik-
szót minden nap építeni, szépíteni. A városve-
zetés, a polgármester úr, a városüzemeltetési 
bizottság (Marjai Pál elnök, Hetesi Gergely és 
Tóth Tibor bizottsági tagok) elképzelései és 
a köztem létrejövő egyeztetések alapján jön 
létre egy-egy év munkaterve.

 Természetesen a terv egy iránymutatás 
csupán, hiszen az élet produkál olyan felada-

tokat, amelyek minden mást felülírnak. Né-
hány tavalyi példa: elromló artézikút-szivaty-
tyú javításai, tűzeset a kertészetben, beomló 
szennyvízaknák, árvízi helyzet stb.

Az újság lapjain szeretném most sorba 
venni azokat a munkákat, amelyeket városi 

cégünk akár saját kivitelezésben, akár a köz-
foglalkoztatás humán és dologi hozzájárulá-
sával 2022-ben elvégzett:

Alkotóház (bontás, földmunka, építés) • 
szociálisbérlakás-korszerűsítés • kamerarend-
szer-bővítéshez új villanyoszlopok telepítése 
• Bercsényi utcai övárok burkolatcseréje • 
ebtartó telep környezetének kitakarítása és 
körbekerítése (100 fm kerítés) • városi kony-
haépület homlokzati nyílászáróinak kor-
szerűsítése • állattartó telep tojójérce tartó 
épületének korszerűsítése bővítéssel (+400 
db tojójérce) • kondipark körüli parkosítás 
(kandeláber, padok, kuka kerékpártároló, 

füvesítés) • kertészet körbekerítése • városi 
uszoda festése, burkolatcseréje • városi kony-
haépület mögötti hűtőház lefedése, és a bejá-
rati fogadó rész korszerűsítése, térburkolása 
• kórházi játszótéri padok telepítése • 30 db 
új közterületi hulladéktároló edény vásárlása 
és telepítése • járdafelújítás térburkolattal a 
városi óvoda és közösségi ház között.

Ezek mellett padkázás, kátyúzás, parlagfű-
mentesítés, karácsonyfa-állítás, vízelvezető-
rács-készítés, fűnyírás is „színesítette” a tavalyi 
évi munkálatok sorát.

Az idei év is sok feladatot tartogat. Költség-
vetésünk feszesebb és szűkösebb a tavalyi nál, 
ettől függetlenül igyekszünk megfelelni a ki-
hívásoknak. Célunk és az én személyes célom 
is, hogy javítsuk, építsük, szépítsük Szikszót, 
tegyük vonzóbbá, élhetőbbé lakókörnyeze-
tünket. Ezen leszünk!

Mészáros Péter, ügyvezető

Kedves
Várostársak!

Megállapodás a közvilágításról



megemlékezésein, adventi gyer-
tyagyújtásokon és a már több éve 
megrendezésre kerülő adventi 
koncerten. A szolgálatokon túl 
közösségi alkalmaink is fonto-
sak. Szinte minden évben közös 
szalonnasütéssel vagy főzéssel 
zártuk az évet. Már szintén ha-
gyománnyá vált, hogy vidám, já-
tékos farsangi mulatságot tartunk 
minden februárban. Kirándulá-
sok alkalmával nagyon sok helyre 
jutottunk már el, ahol rengeteg 
élménnyel gazdagodtunk, erősö-
dött közösségünk.

Voltak azonban a kórus éle-
tében nehéz időszakok is. 1993 
tavaszától 1995 őszéig nem volt 
templomunk, ahol énekelhettünk 
volna, mert az életveszélyessé vált 
épületet lezárták. De „az Úr cso-
dásan működik…”. Isten segítsé-
gével, Csomós János vezetésével, 
az emberek összefogásával újjá 
épülhetett Isten háza. Ez az idő-
szak még erősebbé, összetartóbbá 
kovácsolta közösségünket és a fel-
újított templomban még nagyobb 
lelkesedéssel szolgáltunk.

De 2003-ban átéltünk ettől 
sokkal nehezebb, szomorúbb 

megpróbáltatást is. 
Csomós János a gyüle-
kezetünk lelkipásztora, 
a kórus vezetője súlyos 
betegség után eltávo-
zott a minden élők út-
ján. Akkor azt hittük, 
nincs tovább. De „az 
Úr csodásan műkö-
dik…”. Csomós János-
né tiszteletes asszony 
kezdeményezésének 
köszönhetően, Isten 
kegyelméből tovább 
folytathattuk az ének-
lést, jelenlegi karveze-
tőnk, Pásztorné Sipos 
Katalin vezetésével, aki 
nemcsak új lendületet, 
de családtagjai sze-
mélyében, új tagokat 
is hozott kórusunkba. 
Fiatalos energiával, áldozatkész 
munkával, szakmai és Isten iránti 
elkötelezettséggel vezeti azóta is a 
kórust közel két évtizede.

Az évek során jelentős vál-
tozások történtek. A régi tagok 
közül sajnos már nagyon sokan 
eltávoztak közülünk a földi élet-
ből és a mennyei kórust tagjai. A 
fiatalok közül sokan elköltöztek, 
máshol alapítottak családot. Vol-
tak, akik betegségük, idős koruk 
vagy egyéb elfoglaltságuk miatt 
nem folytatták a kóruséneklést, 
így a hajdan nagy létszámú kórus 

kissé megfogyatkozott. De „az Úr 
csodásan működik”…

Időközben mindig jöttek új 
tagok, akik szolgálatukkal erő-
sítik kórusunkat. Jelenleg 20-25 
állandó taggal működik ének-
karunk. Az 1992-ben megala-
kult énekkar alapító tagjai közül 
már csak 8 olyan kórustag van, 
aki azóta énekel és most is aktív 
tagja a közösségnek. Sajnos az 
elmúlt időszak minden közös-
ség életét megnehezítette, így 
a kórusét is. A járványidőszak 
alatti kényszerpihenő, a meg-

betegedések jelentősen korlá-
tozták a közös éneklést, a kórus 
működését. Isten kegyelméből 
tavasszal újra folytathattuk a 
próbákat és készülhettünk a mai 
alkalomra.

Éneklésünk elsősorban szolgá-
lat, mellyel Istent dicsőíthetjük, 
de saját örömünkre is szolgál. A 
zene szeretete, az Isten iránti hála 
összeköt bennünket. Reméljük, 
éneklésünkkel, szolgálatunkkal 
mások számára is tudunk örömet 
szerezni.

„Ne félj tehát kicsiny csapat,
ha Rád felleg borul,

Kegyelmet rejt, s belőle majd
        Áldás esője hull.”

Monostory Györgyné
alapító kórustag
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Az énekkar életének emléke-
zetes pillanatait megörökítő fo-
tókból kiállítás tekinthető meg 
a templom oldalkápolnájában. 
Ezekből a fényképekből válogat-
tunk cikkünkhöz is.

Monostory Györgyné idézte fel 
az énekkar múltját. Az elhang-
zott ünnepi beszédét adjuk most 
közre:

„Az Úr csodásan 
működik…”
Ez az idézet olvasható a 30 éves 
jubileumi koncert meghívóján. 
A mondat a kórus egyik kedves 
énekének az első sora, amit az ed-
dig eltelt 30 évre visszatekintve 
sokszor átélhettünk és megta-
pasztalhattunk.

A múltba visz-
szatekintve el 
kell monda-
nunk, a szik-
szói reformá-

tus gyülekezetben 
jelentős és na-

gyon régi múlttal 
rendelkezik a 
kó rus   éneklés . 
Az 1870-ben 
Szikszó ra ér-
kező Antalffy 

László lelkész 
újjáalakította a már 

korábban működő 
kórust, és alapszabállyal ellátott, 
hivatalos keretek között mű-
ködő énekkart szervezett. Fő-
ként a templomban, ünnepi is-
tentiszteleteken és temetéseken 
éne kelt – a kizárólag férfiakból 
álló énekkar, más néven dalár-

da – egészen 1992. márciusáig. 
Addigra már a tagok létszáma 
jelentősen megfogyatkozott, a 
még megmaradt tagok felett is 
eljárt az idő. De „az Úr csodásan 
működik…”. Gyülekezetünkbe 

1991. decemberében új lelkész 
házaspár érkezett, Csomós János 
és felesége a gyermekeikkel. A 
tiszteletes úr nemcsak, mint lel-
kipásztor, de mint karvezető is 
teljes odaadással szolgált. Látva a 

férfikórus akkori helyzetét Isten 
segítségével bátor vállalkozás-
ba kezdett, négyszólamú vegyes 
kart szervezett. Isten kegyelméből 
hívó szavára már az első alkalom-
mal több, mint negyvenen jelent-
keztek, és így 1992 márciusában 
megalakult a jelenleg is működő 
énekkar. Első komolyabb fellépé-
sünk a gyülekezetben a lelkészbe-
iktatáson volt, 1992 májusában.

30 év hosszú idő, sok minden 
történt az elmúlt évek alatt kóru-
sunk életében. Elsősorban ünne-
pi istentiszteleteken szolgáltunk, 
de eljutottunk Hollandiába, ahol 
együtt dicsőíthettük Istent a test-
vérgyülekezet kórusával. Jártunk 
Erdélyben, a szovátai református 
gyülekezet meghívásának kö-
szönhetően. Énekeltünk Buda-
pesten a Nemzeti Múzeumban, 
az V. kerületi református temp-
lomban, egyházmegyei hangver-
senyeken, templomszentelésen, 
lelkészbeiktatáson, ökumenikus 
alkalmakon. Többször szere-
peltünk Szikszó város ünnepi 

Szikszó
a múltban
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Képek a múltból. 1960 és 1970 (Váczi Dezső karnagy vezetésével). A dalárda tagjai 1992-ig kizárólag férfiak voltak.

„Az Abaúj Szikszói ev. ref. énekkar tagjai az 1906–907-ik évben.”

30 éves
a református
kórus
2022. szeptember 17-én zenés hálaadó istentiszteleten ünne-
pelték a szikszói református egyházközség tagjai a kórus fenn-
állásának 30 éves jubileumát. Az ünnepségen közreműködött 
Andrássyné Mátyus Gabriella orgonaművész és Andrássy Gá-
bor énekművész. A kórust Pásztorné Sipos Katalin vezényelte.

1993 – Csomós János tiszteletes úr vezényel.

2014 – Karvezetőnk, Pásztorné Sipos Katalin.

2012 – Húsz éves az énekkar.

1993 – Csomós János tiszteletes.

2017 – Abaúji református
kórustalálkozó.

2017 – Gagybátor. 2018 – Szikszó, adventi koncert. 2019 – Gönc, kórustalálkozó.



Petőfi rajzpályázat
Petőfi Sándor születésének 
200. évfordulójára rajzpályázatot 
hirdetett Szikszó Város Önkor-
mányzatának Oktatási, Kulturális 
és Sportbizottsága. A pályázatra 
összesen 153 alkotás érkezett, 
melyet rajztanárokból álló zsűri 
(Fedor János, Pásztor Márta, Vé-
cseyné Fedor Zsuzsa) értékelt. A 
zsűri úgy döntött, hogy az alsó 
tagozatos kategóriá ban egyfor-
mán értékeli mind a 14 díjazott 
alkotást. A felsősöknél: I. Horváth 
Jázmin 6. b; II. Horváth Kitti Ka-
talin 8. A; III. Tóth Zalán Sándor 
7. Ny. Különdíj: Nyisztor Csaba 
7.  osztály. A gimnazistáknál: I. 
Sajgó Dávid 12. B; II. Szűrös Pat-
rícia 12. A; III. Mező Mirella 9. A. 
Különdíjban részesült: Kévés Bo-
tond 9. A.

Az alsó tagozatosok rajzai a 
12. oldalon láthatók. A díjazott 
rajzokból kiállítás nyílt a Szent 
Márton Gimnáziumban. 
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ERASMUS+ J.E.T. PÁLYÁZATI HÍR
A Szent Márton Katolikus Iskola Erasmus+ pályázatban részt vevő 
9.A, 10.A és 11.A lelkes diákjai, foltvarró technikával készítettek ülő-
párnákat a római katolikus templom számára. Az ötletet az adta, hogy 
a kétéves pályázatban arról tanulunk együtt az olasz, francia és horvát 
partnereinkkel, hogy hogyan lehetünk környezettudatosak. Ahhoz, 
hogy a felmerülő szükségleteinket kielégítsük, és közben ne terheljük 
a természetet sok felesleges szeméttel, el kell gondolkoznunk azon, 
hogy mit tudunk újrahasznosítani, okosan felhasználni.

Diákjaink régi anyagokból, megunt ruhákból varrtak ülőpárnákat. 
Iskolánk karácsonyi koncertje előtt ezeket a diákok István atyának 
átadták, majd elhelyezték a műanyag székeken a templomban. Jó érzés 
volt örömet okozni és szó szerint egy kis melegséget adni a közössé-
günknek.

Rögtön az első be-
kezdésben szeretném 
méltatni támogatóin-
kat, akik nélkül bizto-
san nem valósult vol-
na meg ez a sikertörténet. Két oszlopos tag, 
Majoros Rita és Majoros Péter, akik alázatos 
és kitartó lelkiismeretességgel vannak mel-
lettem, de legfőképp az állatok mellett, már 3 
éve. Azonban az ő munkájuk sem létezhetne, 
ha az a rengeteg jószándékú, kedves, önzetlen, 
embertársaival, az állatokkal és városunk jö-
vőjével törődő adományozó nem lenne, akik-
nek hála a könyörtelenül vágtató infláció és a 
kiszámíthatatlanság nyomása ellenére sikerült 
nemhogy talpon maradnunk, hanem előre-
lépnünk. Nagyon-nagyon köszönjük! A siker 
ez esetben valóban közös!

Egy 12 férőhelyes, kiszolgálóépülettel és 
minden szükséges eszközzel ellátott kutya-
menhelyet hoztunk létre, melyben több, mint 
2000m2 terület áll rendelkezésre futtatóként, 
amit közel 30 facsemetével ültettünk be és 
saját kerítéssel vettünk körbe.

Cél, hogy városunk kóborkutya-problémáit 
100%-ban felszámoljuk. A meglévő eseteket 
igyekszünk folyamatosan kezelni, de nagy 
lépéseket tettünk a megelőzés érdekében is. 
Alább egy konkrét adat, mind közül a leg-
beszédesebb, hogy minden helyi lakos meg-
felelően kontextusba tudja helyezni a tevé-
kenységünk:

Az eddig ellátott/befogadott/örökbeadott 
ebek száma elérte a 304-et. (Ebből 199 szik-
szói!)

Ez a férőhelyek számával arányosítva ki-
emelkedően komoly érték (hatszorosa a 

megye legismertebb 
menhelyének). Folya-
matosak az ivartalaní-
tások, valamint egyre 
több ebrendészeti 

figyelmeztetés és komoly büntetés kerül ki-
adásra a kirívóan problémás esetekben.

Amellett, hogy reaktív elemként kidolgoz-
tuk a szankcionálási eljárásokat a felelőtlen 
ebtartókra, s ezen eszközökkel élünk is, proak-
tív irányba is mozdultunk. A helyi iskolákkal 
és óvodákkal együttműködve oktatások és 
foglalkozások zajlottak le felelős állattartás 
témában. Szeretnénk, ha a gyermekek fejében 
időben helyre lenne téve, hogyan kell bánni az 
állatokkal és milyen felelősséget kell vállalni-
uk ezzel. Hosszú folyamat, de bízunk abban, 
hogy együtt élvezzük majd a most befektetett 
energiák gyümölcsét.

Eboltási akciókat hirdettünk a szegregátu-
mokban: aki friss oltási könyvet mutatott be 
korábban regisztrálatlan ebéről, az a tartott 
állat méretének függvényében 20-50 kg tápot 
kapott ajándékba.

Egyesével jártuk körbe azon családokat, 
akiknél visszatérő probléma mutatkozott 
az ebtartás kapcsán. A néhány büntetés és 
feljelentés mellett szerencsére sokkal több 
sikeres együttműködés is volt, amikor egyér-
telműen javultak a körülmények és sikerült 
elindulni a gazdáknak egy felelősségtuda-
tosabb irányba.

A jövőbeni tervek első és legfontosabb 
alapkövét letettük, menhely lettünk. Innentől 
kezdve extra erőbedobással leszünk rajta vá-
rosunk szépítésén, illetve – a környező falvak 
hívószavát is meghallva – mindenki számára 

előnyös szerződések megkötésével szeretnénk 
fokozatosan anyagilag is önellátóvá tenni te-
lepünket.

Feladatunknak tekintjük, hogy a kistér-
ség vezető szerepét töltsük be ebrendészeti 
kérdésekben, példaként állítva városunkat 
mások elé.

Kérem, az eboltási és ebbevallási kötelezett-
ségükre ügyeljenek, éljenek az újsággal együtt 
kiküldött lapok visszaküldésével. Építsünk 
együtt egy – a lakosok és az állatok szemével 
is – kellemesebb várost!

Hetesi Gergely, elnök
Szikszói Állatvédő Közalapítvány

Eboltás
Értesítjük az eb-
tartókat, hogy az 
ebek 2023. évi ve-
szettség elleni köte-
lező védőoltását Dr. 
Laczkó Csaba praxis-
vezető szakállatorvos 
(06-30/4600-787) az alábbi időpontokban 
és helyeken végzi: Március 3. (péntek) 9–10 
óráig: Sportpálya, 16–17 óráig: Temesvári út 
„Y”elágazás. Március 4. (szombat) 9–10 óráig: 
Sportpálya Március 6. (hétfő) 9–9:30 óráig: 
Balogh Antal tér, 16–16:30 óráig: Sportpálya. 
PÓTOLTÁS Március 11. (szombat) 9–10 
óráig: Sportpálya.
Oltásra kötelezett minden három hónapos-
nál idősebb eb, amely 2023. évben még nem 
részesült veszettség elleni védőoltásban. 
Az oltatlan ebek tartói ellen eljárást kezdemé-
nyezünk! A védőoltás és a kötelező féregtele-
nítés díja összesen: 5.500 Ft/eb.

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

Révbe értünk

Nagy örömmel jelenthetem be, 
hogy az elmúlt évek munkája 
révbe ért: 25 éves csendet meg-
törve a járásban, Szikszó városá-
nak ebtelepe menhellyé minősült. 
Komoly erőfeszítések és hosszas 
előkészületek húzódnak a hát-
térben, melyek motorja minden 
esetben az állatok szeretete.
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Újabb programok az ÖkoKörben
Az ÖkoKör Szikszó egy könnyed és sike-
res életmódzöldítés-közösség. A változtatás-
ra nyitott emberek találkozóhelye, ahol jó 
hangulatú közösségben támogatást kapunk 
az első lépések megtételéhez, vagy éppen 
iránymutatást ahhoz, hogyan lépjünk tovább 
a fenntartható, környezetbarát megoldások 
területén.
Mindeközben a pénztárcakímélő, egészsé-
gesebb és környezetkímélőbb megoldásokat 
keressük. A találkozások motiválóak és ins-
pirálóak, ahol a tapasztalatcsere mellett kre-
atívak lehetünk, finom ételeket kóstolhatunk 
és programokat is szervezhetünk. Bár a ház-
tartásban hasznosítható ötletek, javaslatok 
vannak előtérben, ezek azonban kihatnak 
a lakókörnyezetünkre. Ezért a város élhe-
tőbbé tételében és a város lakóinak szóló 
szórakoztató ismeretátadó programokban 
is gondolkozunk.

Az ÖkoKamra program során 12 fős tag-
létszám alakult ki. Az eddig tanultak arra ins-
piráltak bennünket, hogy több olyan prog-
ramot is szervezzünk, ami bárki számára 
látogatható. Ennek segítségével adjuk tovább 
az eddig tanultakat és tanulhatunk másoktól. 
Szándékunkban áll különböző témakörök-
ben vendégelőadókat hívni, az újrahaszno-
sítás jegyében kreatív foglalkozást, cserebere 
programot szervezni, valamint olyan ügyeket 
felkarolni és akciókat megvalósítani, amivel 
szebbé tehetjük a városunkat.

A tavalyi évben sikeres ÖkoKamra prog-
ram után márciusban elindítjuk a Tiszta 
otthon ÖkoKör programot. A résztvevők 
kiscsoportos, személyes élményeken keresz-
tül tanulják meg, hogyan lehet egészsége-
sebben és környezetkímélőbben takarítani, 
tisztán tartani az otthonunkat, és elkerülni 
sok felesleges pénzkiadást és szemétkupacot. 
Mindeközben egymástól is tanulunk egy jó 
hangulatú csoportban.

Van még hely az Ökokörben. Találkozzunk!
További információ, jelentkezés:
Tóth Laura városmarketing-menedzser
e-mail: toth.laura@szikszo.hu
Tel.: 06 46 596 450
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SZIA Szikszó mozgalom – folytatjuk…
Régi és új kezdeményezések a közösségépítésben, a városmarketingben
Február 14-én tartottunk szakmai meg-
beszélést a SZIA-közösségek – tudjuk, 
eddig négy van, úgymint Szikszolin, 
Békés Kiskassa, Belvárosi összefogás, 
Tettrekész újtelepesek – szervezőivel 
annak érdekében, hogy a tavalyi sikeres 
indulás után tervezzük meg az ez évi 
közös, városmarketinghez kapcsolódó 
teendőket. Mit tervezünk?

Az alpolgármesteri koordinációval, a SIXO 
Fejlesztési Nkft. lebonyolításában folyó vá-
rosmarketing tevékenység keretében több vá-
rosbemutató kiadvány készül, például egy 12 
oldalas imázsbrosúra, három részből álló vá-
rosfilm, protokolldosszié, melyek jórészt azo-
kon a szakmai konferenciákon, workshopo-
kon, szakmai összejöveteleken, találkozókon, 
üzleti tárgyalásokon hasznosulnak, ismertetik 
meg Szikszót, ahol a városunk fejlesztéséhez 
szükséges külső-belső befektetők, partnerek, 
támogatók együttműködését szeretnénk meg-
nyerni, itthon és külföldön.

Továbbfejlesztjük a www.szikszo.hu hon-
lapot, ahol nemsokára
•  élesedik a már ma is látható regisztrációs 

lehetőség, ahol a bejelentkezők közvetlenül 
kapják meg a friss információkat, hírlevelet 
a városról, illetve

•  a „Szikszó-shop” funkció megjelenik, ahol 
megtalálhatóak, elérhetőek lesznek a város, 
a térség szakemberei, szolgáltatói, helyi ter-
melői, vállalkozásai, „munkakeresői”, vagy 
éppen az ajándékba, vagy megvételre kínált 
tárgyak, dolgok is.

Bár „visszafogott városmarketing költség-
vetésből indulhatunk ki”, de a közösségi össze-
fogásra, kreativitásra, támogatókra számítva a 
SZIA Szikszó programban is számos projektet, 
programot raktunk össze. például:
•  az év „attrakciója” a SZIA Szikszó városfel-

fedező, kreatív mobilapplikációs játék lesz, 
melynek első játszható típusa – terveink 
szerint – már húsvétkor kipróbálható lesz,

•  június közepétől folytatódik a Nyáresti 
Filmterasz sorozata, nemcsak klasszikus, 
hanem modern, frissebb filmekkel, s gyer-
mekelőadásokkal egyaránt,

•  készre terveztetjük, a BOR-ÁSZ társasjá-
tékot és a kabalafigurát, s megalakul egy 
várostörténeti társasjátékot készítő team is. 
Amennyiben sikerül üzletimodell-megol-
dást találni, mindezek mindenki számára 
elérhetőek lesznek,

•  „Tiszta-buli Kiskassa” munkacímmel szer-
vezzük – a szemétgyűjtéstől, az utcarende-
zésen, gyerekjátékon át záró gulyáspartit 
magába foglaló – első városszépítő napot, 
terveink szerint április 1-én,

•  a SZIA-közösségek aktívak – szervezők, 
segítők, résztvevők – lesznek
–  egy ütemezett lomtalanítási éves program 

kialakításában,
–  s a végre elinduló, a 65 éven felülieket 

támogató „Gondosóra” országos program 
szikszói sikeres megvalósításában,

•  jótékonysági céllal is rendezzük meg, várha-
tóan június 24-én, az első városi futónapot,

•  elindítjuk a „közösségi falfestés” és a „szik-
szói szigetek” izgalmas programját,

•  folytatódik a tavaly sikeresen elindult „Őko-
Kör”-kezdeményezés is, ez évben a "Tiszta 
otthon" 5 alkalmas képzési programmal, s 
számos saját szervezésű eseménnyel.
Sok-sok ötlet vár még kidolgozásra, meg-

valósításra, hiszen a jó hangulatú, vidám, 
kreatív megbeszélés egyik javaslatból ter-
melte a következőt, s minden alkalommal 
így történik ez. Személyesen, s a szikszóiak 
nevében is köszönöm a közösségek aktivi-
tását!

A tavalyi év nyertes közössége a „Szikszo-
lin” lett, ők kapják meg elismerésül a városré-
szi „kis-fejlesztést”, ajándékot!

Bízom benne, hogy a felvázolt kezdeménye-
zéseink mindegyikét meg tudjuk valósítani, 
s megalakul a még hiányzó két SZIA Szik-
szó-közösség is, s egyre inkább mindnyájan 
részesei leszünk e mozgalomnak, együtt, a 
városért, magunkért.

SZVÖ – Dr.PI

Elfogadta a képviselő-testület
a város 2023. évi költségvetését
A képviselő-testületi és bizottsági tagokkal, az intézmények vezetőivel, a hivatal 
szakembereivel többkörös egyeztetési folyamat előzte meg a város költségvetésé-
nek benyújtását, s a képviselő-testület február 15-i, elfogadó döntését.

Miként a családi háztatásokban, úgy a váro-
si gazdálkodásban is – a jelenlegi külső felté-
telek miatt – nemcsak egyszerű odafigyelésre, 
takarékosságra, hanem – minden területen – 
szigorú gazdálkodási tervek kialakítására volt 
szükség. A beruházási tervek csökkentésén túl 
kiadások visszafogására az intézményi mű-
ködtetéseknél, a városüzemeltetésben, a ren-
dezvények terén egy aránt. Döntéshozókként 
arra törekedtünk, hogy minél kisebb mérték-
ben kelljen visszalépni, a nehézségek minél 
kevésbé legyenek láthatóak a város minden-
napjaiban. A kötelező közszolgáltatások, a fel-
adatok ellátása, a pályázati beruházásokhoz 
szükséges saját források biztosítása, a szociális 
jellegű támogatások (Szikszó Jegy, letelepedési, 
lakásfenntartási, szociális támogatások) meg-
tartása, az alkalmazotti bérek kötelezőn túli 
emelése prioritást kaptak.

Fő számaink az alábbiak: 9.829.146.710 Ft 
az önkormányzat költségvetésének 2023. 
évi mérlegében tervezett bevételi és kiadási 

előirányzatok főösszege. A működési bevé-
telek az összes tervezett bevétel 34,47%-át, 
míg a felhalmozási (alapvetően pályázati, 
támogatási, azaz az adott célra „átmenő”) 
bevétel 65,53%-át teszik ki. Önkormány-
zati szinten beruházásokra, felújításokra és 
egyéb felhalmozási kiadásokra tervezett ösz-
szeg 6.437.225.731 Ft. A személyi juttatások 
és munkaadót terhelő járulékok összege ön-
kormányzati szinten 515.885.367 Ft. A dolo-
gi kiadások összege önkormányzati szinten 

2.164.406.934 Ft, melyből 49.339.000 Ft a 
közös önkormányzati hivatal, 229.618.321 Ft 
a szabadidő központ és könyvtár, 32.335.000 
Ft pedig az óvoda intézményi dologi ki-
adása. Egyéb működési célú kiadásunk 
668.225.678 Ft, benne a kistérségi társulás 
működéstámogatása (198.397.892  Ft), a 
központi költségvetésnek fizetendő szolida-
ritási hozzájárulás 303.497.786 Ft. További 
mintegy 150 millió forint támogatás segíti a 
SIXO Tender Nkft., a SIXO Fejlesztési Nkft. 
az állatvédő alapítvány, a Szikszó FC, A SIXO 
TV, a Szociális Missziótársulat, a polgárőrség, 
a történelmi egyházak, s egyéb civil szerveze-
tek működését. A városvezetőkként bízunk 
abban, hogy a tervezett ingatlanértékesítésből 
származó bevételt végül is nem a költségvetés 
egyensúlyának biztosítására kell fordítani, ha-
nem az évközi kedvező pénzügyi folyamatok 
okán lehetőség lesz annak eredeti, fejlesztési 
célú felhasználására.

Sváb Antal, Piskóti István

JELENTKEZÉSI LAP - SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÉRÉSE!
az ingyenes lakossági LED-csereprogram – 2023. március 16. és április 

15. közötti – ONLINE REGISZTRÁCIÓHOZ

Név: ________________________________________________________________

Lakcím, ahol a LED-csere lesz: ___________________________________________

_________________________________  Telefonszám: ________________________

e-mail cím (ha van): ____________________________________________________

Ezt a lapot kérjük – legkésőbb 2023. márc. 15-ig – juttassa el a polgármester 
titkárságára, vagy csak dobja be a városháza bejáratánal lévő „postaládába”!

„Bár egyetlen ember is képes megváltoztatni a világot, 
sokkal szórakoztatóbb, ha ezt másokkal közösen tesszük.”

(Natalie Fee)

A SIXO TV felvétele



Petőfi abaúji kapcsolata
Pár éve, az internet böngészése közben 
bukkantam rá, hogy Petőfi Sándor fele-
ségének, Szendrey Júliának az édesap-
ja, Szendrey Ignác Aszalón született.

Felkeltette az érdeklődésem a dolog,
ezért elkezdtem nyomozni, hogy van-e 
ennek valami kézzel fogható bizo-
nyítéka. Aszalón azt mondták, hogy 
a korabeli keresztelési könyvek 
Szikszón vannak, mivel Aszaló 
egyházügyileg Szikszóhoz tar-
tozik.

Felvettem a kapcsolatot 
Szarvas István plébánossal, aki segít-
ségemre volt az ügy kinyomozásában. Elő-
került a római katolikus egyház irattárából 
az a keresztelési könyv, amit még az 1700-as 
években nyitottak meg, s abban rábukkantunk 
az 1800. november 9-i bejegyzésre, miszerint 
ekkor született Szendrey Ignác. Akkor ezt a 
könyvet latinul írták, így a bejegyzésben ez 
olvasható: „Ignatius Szendrey, szülei Szendrey 
József és Mohácsy Mária.”

Szendrey Ignác később Keszthelyre került, 
ahol gazdatiszt volt, s itt született első gyer-

meke, Júlia 1828-ban. Volt még két gyerme-
ke, Gyula és Mária, de a sors úgy hozta, hogy 
minden gyermekét túlélte, és 95 éves korá-
ban, 1895-ben, Budapesten hunyt el. Életéről 
lehetne még hosszabban és részletesebben 
is írni, de ha valakit érdekel, megtalálja az 
interneten. Így került kapcsolatba Petőfi 
Sándor Abaújjal. Köszönet Szarvas István 
plébános úrnak a segítségért.

(mi)
S Z E N D R E Y  J Ú L I A
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S Z E N D R E Y  I G N Á C

Petőfi
 a pop-
zenében

É ppen ötven évvel ezelőtt, 
amikor Petőfi Sándor szü-

letésének 150. évfordulója volt, 

pályázatot írtak ki a magyar pop-

zenészeknek, Petőfi vers meg-

zenésítésére. Tolcsvay László 

ekkor zenésítette meg a „Nem-

zeti dal” c. verset, aminek aztán 

kalandos sorsa lett…

A dal tetszett ugyan a zsűri-

nek, de a hatalom megijedt tőle, 

és úgy járt mint „A tanú” c. film. 

Dobozban maradt. Majd évekkel 

később felkerült egy nagylemez-

re, s azóta vált igazán ismertté és 

népszerűvé. Ma már egy március 

15-i ünnepség szinte elképzel-

hetetlen nélküle. A dalt énekelte 

maga a szerző is, de énekelte 

Varga Miklós, és mások is. Ha 

netán van olyan, aki nem ismerné, 

a youtube-on könnyen megtalálja.

A Szikszói Városi Szabadidő Központ és 
Könyvtár életét minden év januárjában 
az elmúlt év intézményi beszámolójá-
nak elkészítése, az ez évi programok 
tervezése és a költségvetés elkészítése 
jellemzi.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is igyek-
szünk mindenki számára tartalmas és min-
den korosztály számára megfelelő kulturális 
programokat szervezni.

Európa szerte – így Magyarországon is – 
rendkívül nagy terhet jelent a költségvetések 
számára a megemelkedett energiaárak kifi-
zetése.

A többszörösére nőtt rezsiárakat kigazdál-
kodni az intézményünknek szinte lehetetlen, 
így Szikszó Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2022. október 22-vel a városi 
uszodát ideiglenesen bezárta.

A zárást követően, mint intézményvezető-
höz, nagyon sok megkeresés érkezett. Isko-
laigazgatók, óvodavezetők, nyugdíjasok ér-

deklődtek, hogy hogyan tudnánk uszodánkat 
megmenteni, újranyitni.

Az uszoda felelős vezetőjeként, felvettem 
a kapcsolatot Dr. Koncz Zsófia országgyűlési 
képviselőnkkel és segítséget kértem az újra-
nyitás lehetőségével kapcsolatban. A képvi-
selő asszony közbenjárásának köszönhetően 
eljutottam személyesen Dr. Schmidt Ádám 
sportért felelős államtitkárhoz, ahol bemutat-
tam intézményünket, és tájékoztattam, hogy 
városunkban – a sportcsarnok-felújítás, és az 

uszoda bezárása miatt – 1000 diák maradt 
helyi szinten sport és megfelelő úszásoktatás 
nélkül.

Nagy öröm számunkra, hogy a segítség 
megérkezett! December hónapban 20 millió 
forint, ez év januárjában közel 39 millió forint 
célzott állami támogatást kaptunk az uszoda 
folyamatos nyitva tartására. Így uszodánkat 
2022. december 2-án megnyitottuk.

Köszönet érte!
Gál Péter, igazgató

SzaunaShow
Január 28. Szaunashow a Szikszói Városi 
Uszodában! Több, mint 50 vendégünk re-
gisztrált be a 14 szaunaprogramot tartalmazó 
showra, 5 szaunamester vezetésével. Farsangi 
fánkokkal, friss gyümölcsökkel és gyümölcs-
levekkel készültünk.

Működik az uszoda!

Könyvbemutató
2022. december 21. Jó hangulatban telt Mező 
István karikaturista karácsonyi könyvbemu-
tatója az Inkubátorházban. A téma ezúttal a 
BEAT–POP–ROCK zene körül forgott. A hu-
moros hangvételű beszélgetést 2 zenei produk-
ció színesítette, először a Hajnalcsillag énekkar, 
majd Sváb Antal, Szikszó Város polgármestere 
közreműködésével adtak elő 1-1 dalt. A közön-
ség, a bemutató után, finom pogácsát, bejglit, 
teát és forralt bort fogyaszthatott.

Magyar Népmese Színház
Január 20. A Magyar Népmese Színház előa-
dását tekinthette meg több, mint 300 gyer-
mek és pedagógusaik az Inkubátorház szín-
háztermében. Az előadást A Magyar Kultúra 
Napja tiszteletére hívtuk meg. A „szóló szőlő, 
mosolygó alma, csengő barack” c. meséje ha-
talmas sikert aratott a gyermekek és felnőt-
tek körében egyaránt. Nagyszerű, színvonalas 
előadás volt, mely méltó a 200 éve Kölcsey 
Ferenc által írt Himnuszunkhoz.
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