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Tisztelt szikszóiak, kedves várostársak!
Örömmel jelentkezem 
ismét, az idén már negyedik 
alkalommal a Szik-Szó újság 
lapjain. Az elmúlt két hónap-
ban is sok minden történt, 
amelyről szeretnék tájékozta-
tást adni önöknek.

INFRASTRUKTÚRA
Komoly, évtizedekre szóló sikert 
értünk el: Szikszó külterületén 
a Magyar Kormány döntésének 
értelmében településünk jövőjét 
alapvetően meghatározó fejlesz-
tések zajlanak. A víziközmű-há-
lózat komplex fejlesztésére 20,6 
milliárd, a villamos energia há-
lózat fejlesztésére 6,8 milliárd 
forintot nyertünk. A két összeg 
a város egy éves költségvetésé-
nek durván tíz-tizenötszöröse, 
amelyet sikerült Szikszó iparfej-
lesztésére elnyerni. Történelmi 
jelentőség eredmény, köszönet 
érte a városvezetés egészének, 
az önkormányzat dolgozóinak, 
a kormánynak, szaktárcáknak 
és a közreműködő, segítő napi 
munkában dr. Koncz Zsófia or-
szággyűlési képviselőnek. A 
siker ugyanis a város szakmai 
munkájának és a kormányzat 
előtti érdekképviseletnek a közös 
eredménye. Nagy fegyvertény és 
óriási vonzerő ez Szikszónak.

Mi lesz ebből, mire jó ez ne-
künk?

A fenti összegből a „Turul-tető-
től” kiépül egy új, 310 mm átmé-
rőjű új gerincvezeték, amely biz-
tonságosan látja el az iparterületet 
és a várost is ivóvízzel. A munkák-
kal párhuzamosan a jelenlegi, 250 
mm átmérőjű vezetéket is felújít-
ják. A „Turul-tetőn” két, egyenként 
250 m3-es, nyomáskiegyenlítésre 
és tartalék vízhozamra szolgáló 
betontározó épül.

Jövőre továbbá e keretből léte-
sül egy ipari és egy kommunális 
szennyvíztisztító, amely egyrészt 
a további beruházók és beruhá-
zások alapfeltételeit teremti meg, 
másrészt a lakosság szennyvizé-
nek növekvő – kiváltva a mára 
már teljesítőképessége felső ha-
tárán működő régi telepet – igé-
nyeit látja majd el.

A villamos energia terén szin-
tén az Ipari Parkba betelepülő, 

illetve a kapacitásbővítő vállal-
kozások érdekében szükséges a 
fejlesztés.

A lakosságot közvetlenül úgy 
érintik a fejlesztések, hogy jövőre 
a városon belüli régi azbesztve-
zetékeket cseréljük ki, a föld alatt 
összességében 10 km hosszúság-
ban. Az elöregedett rendszer így 
biztonságosabbá, korszerűbbé, 
„zöldebbé” és hatékonyabbá válik. 
A munka nyilvánvalóan ásással, 
zajjal jár majd, de higgyék el, meg-
éri. Magyarország kevés telepü-
lésén mondhatják ma el az ilyen 
jellegű komplex fejlesztést.

A lakosságot közvetetten úgy 
érintik a fejlesztések, hogy újabb 
munkahelyek létesülnek, nagyobb 
arányúvá válnak a település saját 
bevételei, így önállóbbá válva és 
kevésbé a központi költségvetésre 
utalva. Arról nem beszélve, hogy 
nagyobb eséllyel maradnak itt-
hon fiataljaink és költöznek más 
településekről is hozzánk a dol-
gozni vágyó, szorgalmas emberek. 
Őket várjuk.

ÚTFELÚJÍTÁS, 
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS 
A VÁROSON BELÜL
Tudom, szikszói lakosként a vá-
ros érdekli Önt elsősorban: az, 
hogy mi történt, mi fog történni 
a városon belül. Teljesen érthe-
tő. Pályázati forrásból megújul a 
Kazinczy utca egy szakasza és a 
Miskolci úton a „bérházak” előtti 
útszakasz. A járási hivatal prog-
ramjának köszönhetően új járda 
épül a Bolt u. (Turul-étterem) és 
a József A. u. között a főút men-
tén. A belváros néhány problémás 
pontján árkokat alakítunk ki, újí-
tunk meg, amelyekhez azonban 
figyelemmel kell lennünk a fent 
részletezett ivóvízvezeték cseré-

re is. A közelmúltban elkészült 
a Penny és Coop között az ún. 
„Okos Zebra”. Az útfelújításokat 
a jövőben további területeken 
folytatni fogjuk.

PÁLYÁK
Autópálya, focipálya. Az autó-
pálya bennünket érintő szaka-
sza augusztus végére elkészült, a 
műszaki átadása megtörtént. A 
forgalomba helyezés a szükséges 
jogszabályi előírások és enge-
délyek miatt október közepére 
várható. Remélem, hogy ebben 
nem lesz csúszás, így abban biz-
tos vagyok, hogy két hónapon 
belül már használhatjuk az au-
tópályát. Számunkra ez azért is 
nagyon fontos, hogy a napi több 
ezer kamion nem hajt majd át a 
városon, így csöndesebb, bizton-
ságosabb élet következik a főúti 
közlekedésben és a főút melletti 
házakban.

2020-ban történelmi esemény-
nek lehettünk tanúi, amikor 19 év 
után újra labdarúgó mérkőzésre 
került sor a városban. Miért fon-
tos ez? Nyilván a focirajongók-
nak egyértelmű. De számomra 
ezen túl is nagy jelentősége van: 
jelenleg az utánpótlás nevelésnek 
köszönhetően 160 (!) gyermek 
mozog rendszeresen: ennyi gye-
rek sportol, nem pedig a telefon, 
laptop előtt ül. Igyekszünk más 
sportágakat is népszerűsíteni a 
jövőben, amelyhez várjuk a je-
lentkezőket.

A pálya – mint közismert – 
nem az önkormányzat, hanem 
a Bombasei Decor Kft. tulajdo-
nában volt hosszú évekig. Nekik 
adta el az előző városvezetés jó 
néhány évvel ezelőtt. A tavalyi 
szezont a vállalkozásnak kö-
szönhetően játszhattuk itthon, 
az ő tulajdonukban lévő terüle-
ten. Köszönet a Bombasei Decor 
Kft.-nek azért, hogy biztosította, 
ráadásul ingyenesen biztosította 
a lehetőséget számunkra. Néhány 
hete sikerült megállapodnunk: 
az önkormányzat a fegyelmezett 
gazdálkodásának köszönhetően 
rendelkezik elegendő forrással 
ahhoz, hogy megvásárolja, vissza-
vásárolja a pályát. Az adásvételi 
szerződést augusztus elején írtam 
alá: most már haza pályán, ön-

kormányzati területen vagyunk 
otthon.

SZIKSZÓ-JEGY – 40 ÉVES 
JOGVISZONNYAL IS JÁR 
ÉLETKORTÓL FÜGGETLENÜL
Szeptember 30-ig még igényelhe-
tő a Szikszó-jegy. Kérem az érin-
tetteket, figyeljenek a határidőre 
és juttassák el a diákok által au-
gusztusban házhoz vitt kérelem 
nyomtatványokat a szociális cso-
porthoz. A tavalyi évben jogilag 
rendezett kereteknek köszönhe-
tően az öregségi nyugdíjas szik-
szóiak nem egységesen 20.000, 
hanem sokan – alacsony nyugdíj 
esetén – nagyobb összeget, azaz 
30, illetve 40 ezer forint értékű 
jegyet is kaphatnak.
Fontos, hogy nem csak az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt betöltöttek, 
hanem a 40 éves jogviszonnyal 
öregségi nyugdíjra jogosultak is 
kérhetik a Szikszó-jegyet. Kérem, 
hogy ők jelentkezzenek és legké-
sőbb szeptember 30-ig jelezzék 
igényüket az önkormányzatnál.

Köszönöm, hogy nyugdíjasa-
ink 2021-ben már fennakadás 
nélkül használják az új rendszert, 
s augusztus végéig már a jogosul-
tak majdnem egésze, közel 1000 
fő vissza is juttatta igénylését. Ha 
jogosult és nem adta le, tegye meg, 
várjuk!

KÖZÖSSÉGI ÉLET, KÖZÖSSÉGI 
TÉR, KITÜNTETÉSEK
A nyár újra igazi nyár lett a város 
közösségi életében. Mi történt az 
elmúlt két hónapban? Az új Kö-
zösségi Házban a Rákóczi úton 
a kollégák hétről hétre megúju-
ló programokkal a hét minden 
napján várták a gyerekeket kü-
lönböző foglalkozásokra. Szintén 
a Gyerekesély pályázatnak kö-
szönhetően 60 szikszói gyermek 
nyaralt ingyenesen a Balatonon, 
Pál Feri atya tartott előadást az 
inkubátorházban. A Biztos Kez-
det Ház munkatársai rendszeres 
programokat szerveztek nemcsak 
a gyerekeknek, hanem az anyu-
káknak, szülőknek is.
A könyvtár udvarán és a főté-
ren Cseh Tamás emlékest, Ráski 
Lászlóné mesenapja, Mező István 
könyvbemutatója, Nemes P. Ferenc 
irodalmi estje és könyvbemutató-

ja, az Anconai szerelmesek és A 
falu rossza nyári színházi előadá-
sok, élő Bon-Bon koncert várta a 
szikszóiakat. Az uszoda udvarán 
Aranyosi Péter humorest, Kozsó 
és az Ámokfutók koncert, Plázs 
Disco került megrendezésre.

Az idei Spongyabob táborban 
több héten át 250 gyermek töltött 
el 1–1 hetet. Köszönöm a szerve-

zők munkáját és büszke vagyok 
arra, hogy több ezer (!) fő vett 
részt összességében a program-
jainkon. Ha Ön esetleg nem jött 
el eddig, legközelebb várjuk sze-
retettel. Higgye el, megéri!

A programokat szórólapokon 
és facebookon keresztül ismer-
tettük a lakossággal. Örömmel 
jelentem, hogy az alpolgármester 

úr által koordinált munka ered-
ményeként városunk honlapja is 
megújult. Alapvetően elkészült, 
néhány csiszolás még hátravan, 
de már most is érdemes meglá-
togatni a www.szikszo.hu web-
oldalt.

Augusztus 20-án az ünnep-
ség előtt kitüntetéseket adott át 
a képviselő-testület. 2020-ban, a 

járvány miatt nem kerülhetett sor 
arra, hogy a tavalyi díjazottakat 
megünnepeljük. Az ünnepnapon 
pótoltuk az elmaradt alkalmat, 
ahol Vighné Kiss Éva és Mező Ist
ván Közösségért-díjat, Horváth 
Márton díszpolgári, dr. Komjáthy 
Dezső posztumusz díszpolgári dí-
jat kapott. Gratulálok nekik!

Sváb Antal, polgármester

Az ember legjobb barátja
A címben szereplő jelzőt, vagy épp a leghűségesebb társ 
megnevezést számtalanszor alkalmaztuk, alkalmazták már 
hétköznapi emberek, de ismert híres emberek is Jack London-
tól, Fekete Istvánig, vagy akár az Amerikai Egyesült Államok 
elnökéig, vagy a brit királyi család tagjaiig.

És igen, onnantól, hogy az ember 
a farkast megszelídítette és kutya-
ként állt gazdája szolgálatába, a 
kutya évszázadok óta az ember 
hűséges társa, segítője minde-
nese. Ha kellett, éberen őrizte a 
haszonállatokat, a tanyát, portát, 
az ember értékeit, kutatta fel a va-
dat, vagy csak kedvencként élt az 
ember mellett.

Sajnos manapság a kutyák 
munkában való használata egyre 
inkább háttérbe szorul, de ha be is 
szűkült a használati körük, házőr-
zőként, mentőkutyaként, fegyve-
res erők szolgálatában, vagy csak 
házi kedvencként továbbra is az 
ember mellet él, lesve annak kí-
vánságait, hogy boldogan teljesít-
se. Egyszóval manapság előtérbe 
kerültek a kutya tásasági lényként 
való tulajdonságai.

Ha felelősen, a kutyát bizonyos 
korlátok között tartjuk (ezek a 
korlátok leginkább a közösségi te-
reken, tömegközlekedési eszközö-
kön mérvadóak), nincs is semmi 

baj, boldogan él egymás társasá-
gában ember és kutya, gazda és 
kutyája örömére és bosszúságot 
nem okozva senkinek.

A gond akkor van, amikor vala-
ki csökönyösen akkor is szeretne 
kutyát tartani, ha ennek a feltételei 
nyomokban sincsenek meg az il-
lető, vagy családja környezetében. 
Értem ez alatt a ház körüli stabil, 
zárt kerítés hiányát, az anyagi szű-
kösséget a tekintetben, hogy az eb 
védőoltásokkal ellátott legyen, 
transzponderrel ellátott legyen, de 
főleg szükségleteinek megfelelő 
táplálékot, illetve törődést kapjon.

Sajnos, ha ilyen helyre kutya 
kerül, még a felnőttkort sem éri 
meg, de már az utcán kóborol, 
hol itt, hol ott eszik (sokszor a 
szemétben turkálva), a fertőző 
betegségekkel szemben semmi-
lyen védettsége nincs, jobb eset-
ben csak hordozza azt, rosszabb 
esetben tovább is adja, vagy másik 
kutyának, de akár az embernek, a 
„gazdájának” is, amikor hazatér. A 

legrosszabb az, hogy az emberi fe-
lelőtlenség sokszor eredményezi 
egy növendék kutya halálát, vagy 
a kóborlással az eb mindennapos 
bosszúságot okoz a többi felelős 
kutyatartónak, a lakosságnak. Az-
tán ha a kedves gazda megunja 
a folyamatos „vegzálást” a saját 
felelőtlensége miatt, akkor fogja 
a kutyát elviszi valahová, ahonnan 
úgy gondolja nem talál haza és 
sorsára hagyja. És sajnos az ilyen 
gazda az előző kutya eltávolítása 
után vigyorogva viszi haza a kö-
vetkezőt, vagy ha szuka kutyáját 
kóborlás közben befedezi egy 
kan, akkor az utódokat távolítja 
így el, minden fialás után. Az így 
sorsára hagyott kutyákat az egyre 
többfelé létesülő menhelyek pró-
bálják segíteni, egy másik sokkal 
felelősebb gazdához örökbe adni.

Városunkban is jelentős prob-
lémát jelentenek az ilyen-olyan 
felelőtlenség miatt kóborló ku-
tyák, a nemtörődömség miatt 
áradó nem kívánt szaporulatok. 
Így itt is egy menhely van alakuló-
ban. Már készen van a kennelsor, 
illetve a közelmúltban egy faház 

is épült a kennelsor mellett, ez a 
kutyák élelmének tárolására, illet-
ve a gondozók tisztálkodására és 
irodaként (a menhely adminiszt-
rációs ügyeivel kapcsolatosan) 
szolgál majd. Három fő önkéntes 
végzi itt a munkát, a feladatokat 
felosztva, van, akinek a gazdásí-
tás, az ételadomány-gyűjtés, ha 
szállítani kell egy kutyát, a fuvar 
szervezése a fő feladat, van, akinek 
a menhellyel kapcsolatos admi-
nisztratív dolgok és van, akinek a 
menhely és környezete rendben 
tartása, az esetenként felbukkanó 
kóborló ebek befogása.

Terveink szerint még az éven 
megkaphatjuk a minősítést. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy 
feltétel nélkül fogadunk be min-
den állatot – a fejlesztések együtt 
járnak egy sokkal szigorúbb ellen-
őrzési és nyomonkövetési rend-
szerrel, igazodva az államilag 
szabályozott, az elmúlt évtizedben 
látványosan szigorodó állatvédel-
mi előírásokhoz. Mind a szabá-
lyozások szigorú betartatásával, 
mind a menhely létesítésével a 
város hosszú évekre visszanyúló 
lemaradásának felszámolását va-
lósítjuk meg.

Majoros Rita, Majoros Péter, 
Hetesi Gergely

Leader pályázatok
Újabb felhívás került közzétételre a Rákóczi Leader Egyesület, 
valamint a Magyar Államkincstár honlapján „Helyi közösségi és 
gazdasági fejlesztések támogatása” címen. Ennek keretében Szikszó, 
Alsóvadász, Aszaló, Gesztely, Onga, Nagykinizs és Szentistvánbaksa 
teleülések vállalkozásai pályázatot nyújthatnak be ingatlan felújí-
tásra, eszközbeszerzésre és rendezvényszervezésre.

A pályázók, pár kivétellel 75%-os vissza nem térítendő támoga-
tási intenzitás mellett fejleszthetik vállalkozásukat, növelhetik kapa-
citásukat, akár 10 millió forint támogatási forrás felhasználásával. 
A pályázatok beadására augusztus 16-tól van lehetőség. Bármilyen 
kérdés esetén a pályázók a Rákóczi Leader szikszói munkaszer-
vezetét kereshetik, a Rákóczi út 33. szám alatt, az Inkubátorház 
földszintjén. Sikeres munkát, nyertes pályázatokat kívánok!

Kőhalmi Mónika
Rákóczi Leader munkaszervezet vezető



Akik a szikszói Szepsi Csom-
bor Márton Gimnáziumba 
jártak 1972 óta, mindannyian 
szeretettel emlékeznek rá, ahol 
a tanár úr 42 évet dolgozott mint 
testnevelő.

A hajdúböszörményi szüle-
tésű fiatalember – máig érezni 
a hajdúsági ízt beszédén – Szik-
szón kezdte tanári pályáját és itt 
is maradt annak ellenére, hogy 
csak ideiglenes munkahelynek 
szánta. Miskolcról járt ki évekig, 
de 1988-tól a családjával együtt 
telepedtek le itt. Gyermekei is a 
helyi gimnáziumban érettségiz-
tek. A nyíregyházi tanárképző 
főiskola biológia-testnevelés sza-
kán végzett 1972-ben. Már a főis-
kolai évek alatt is sikeres sportoló 
volt, olyannyira, hogy az 1972-es 
olimpiára tízpróbában jelölték, 
de egy súlyos térdsérülés miatt 
meghiúsult a részvétele. Leg-
kedvesebb sportágai az atlétikai 
számok voltak, évtizedekig ő 
tartotta a főiskola diszkoszvető 
csúcsát.

1972-ben harmadikosok vol-
tunk, amikor az új tesi tanár 
megérkezett. Elsőben még Szilá
gyi Dezső tanított bennünket , 
majd távozása után egy évig nem 
volt testnevelő a gimnázium-
ban. Jöttét ezért nagy várakozás 
előzte meg és nem csalódtunk, 
mert Marcit – akit magunk kö-

zött csak így hívtunk – azonnal 
megszerettük. Kiválóan felké-
szült, lelkes, alapos, következe-
tes és humorérzékkel megáldott 
ember volt.

Iskolánk az úgynevezett kis-
gimnáziumok közé tartozott, 
ahol csak két párhuzamos osz-
tály volt évfolyamonként, min-
denki ismert mindenkit, olyanok 
voltunk, mint egy nagy család. A 
tanárok és a diákok is ezt kieme-
lik visszaemlékezésükben. Talán 
Marci is emiatt döntött Szikszó 
mellett, s bár volt magasabb 
színvonalú miskolci ajánlat, de 
ő mégis maradt. Hozzáértéssel 
fogott hozzá a tárgyi feltételek 
megteremtéséhez. Bár az 1949-
ben épült iskolának a maga ko-
rában igen korszerű és jól felsze-
relt tornaterme volt, ez a ’70-es 
évekre már kevésnek bizonyult, 
hiszen ki kellett szolgálnia az 
általános iskolai felső tagozat 
osztályait és a gimnáziumot is. 
Az udvaron kialakított torna-
kertet, melyet még Szilágyi tanár 
úr hozott létre, a gimnázium kis 

kőépületének építése miatt fel 
kellett számolni. A testnevelés 
órák kiszorultak az utcára. Óri-
ási társadalmi összefogással ké-
szült el az új komplexum, melyet 
1986-ban avattak fel. Létrejött a 
200 m-es salakos futó-, két 40x20 
m-es röplabda-, az aszfaltos ké-
zilabda- és a kosárlabda pálya, 
valamint a dobó- és az ugróhe-
lyek is. Később még egy műanyag 
borítású teniszpályával is bővült. 
Ez volt ám csapatépítés a javából! 
Együtt betonoztak a diá kok, a ta-
nárok és a szülők, majd készültek 
az ünnepélyes átadásra, melyről 
jó néhány fénykép is készült. A 
zászlógyakorlat különösen im-
pozáns volt!

1980-ban az általános iskola 
új épületbe költözött, melyhez 
egy nagyobb tornaterem is kap-
csolódott, ez némileg enyhítette 
a helyhiányt, majd az 1994-ben 
átadott sportcsarnok lehetővé 
tette, hogy a testnevelés órákat 
megfelelő körülmények között 
lehessen megtartani, valamint 
azt, hogy az időjárástól függet-

lenül lehessen edzéseket és verse-
nyeket rendezni. A tömegsport-
ra is nagy hangsúlyt fektetett 
Marci bácsi. Egy 1976-os Észak 
Magyarország cikkből idézve: 
„Szerda délutánonként fiatalok, 
idősek, diákok, tanárok tornáz
nak, kézilabdáznak, fociznak és 
röplabdáznak az iskola sportte
lepén.”

Hamarosan jelentkeztek a ver-
senyeredmények is az atlétikai 
számokban: gátfutás, magasug-
rás, súlylökés, diszkoszvetés. A 
tanár úr szakértő szemmel vá-
logatta ki a tehetséges diákokat 
adottságaiknak megfelelő sport-
ágra irányítva őket. Atlétikában 
az országos élvonalban végeztek 
a szikszói sportolók öregbítve a 
gimnázium hírnevét. A ’70-es 
évek elején frontáttörésnek szá-
mított a Bánkúti sítáborozás. 
Életre szóló élményt nyújtott a 
diákoknak, egyikük így emléke-
zett erről: „ A bánkúti turistaház 
nem volt luxusszállás, de csivi
telésünk, zsivajunk megtöltötte, 
amikor néhány napig síelésre 
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Szikszó
a múltban

odaérkeztünk. Nem állítom, hogy 
megtanultam síelni, de élveztem, 
mint mindnyájan a siklást a ha
von, és az éjszakai túrázást is a 
hófödte Bükk ösvényein.”

Télen korcsolyapályánk volt az 
iskolaudvaron, mindig volt ön-
kéntes, aki vállalta, hogy locsolja, 
hizlalja a jeget.

Telkibányán nyári táborozások, 
tanár-diák sportvetélkedések tet-
ték feledhetetlenné a gimná ziu mi 
éveket. Marci bácsi úszótáborokat 
is szervezett akkor, amikor még 

nem volt uszoda Szikszón. A Má-
lyi tóra vitorlázni vitte a diákokat.

Létrehozta a Kis Gimnáziu-
mok Sport Találkozóját, rövidítve 
a KGST-t, amelyen 10–12 intéz-
mény tanulói vettek részt, még 
Kassáról is érkeztek vendégek. 
Atlétikai számokban, kispályás 
labdarúgásban és sakkban mér-
kőztek meg a csapatok. Ebben a 
gimnáziumban nemcsak a diákok 
nyerhették el a jó sportoló díjat, 
hanem a tanárok is. Mindezt ő 
kezdeményezte.

A tanár úr munkásságáért 
megkapta a kiváló tanári, a ma-
gyar diáksport fejlesztéséért, vala-
mint a B.-A.-Z. megye diáksport-
jáért kitüntetéseket.

A legnagyobb elismerés egy ta-
nár számára, ha a diákjaiban látja 
megjelenni azt a munkát, amit a 
nevelésükbe fektetett. Neki több 
mint 20 tanítványa választotta a 
testnevelői pályát, s közülük né- 
hányan kollégaként tértek vissza 
az anyaiskolájukba (Lengyelné 
Bendzsel Éva, Ádám Istvánné, 
Suhajdáné Horváth Viktória).

Gyermekei életében is fontos 
szerepet játszott a sport. Fia súly-
lökésben ért el jelentős sikereket, 
lánya diszkoszvetésben, ő is bio-
lógia-testnevelés szakon végzett 
Nyíregyházán, és itt tanít a gim-
náziumban.

A cikket a facebookról megis-
mert, az egykori diákok által írt 
mondatokkal szeretném zárni:

„Sokat szenvedtem a tornaórá
kon, de szerettem az edzéseket!”

„A belemet is kiköptem Marci 
bácsi óráin! De jó volt!”

„Mennyit küzdöttem itt ál
maimért Marci bácsi segítségé

vel! A mai napig hálás vagyok 
minden egyes izzadságcseppért, 
ami előrevitt egyegy érem meg
nyerésében! A szertárajtón most 
is látom a kiírást, miből mennyit 
kell megcsinálni!”

„Még, ha nem is versenyre ké
szültünk, csak önmagunkból hoz
tuk ki a legtöbbet. Nagyon sokáig 
kitartott az a kondíció, amire ott 
tettünk szert a tesi órán Marcinál!”

„Boldogan, bár félve mentünk 
a testnevelés órákra, mert voltak 
olyan sportszerek, amelyek előtt 
megtorpantunk, pl. én a szekrény 
előtt, de Marci soha nem szégye
nített meg bennünket! Nemcsak a 
kiváló sportolókkal foglalkozott, 
hanem minden diákjával egy
formán. Nagyon felkészülten jött 
az órákra, minden sportszerrel 
megismertetett bennünket. A fiúk 
a lányokkal együtt voltak, de min
denkit tervszerűen foglalkoztatott. 
Óriási lelke volt!”

Tanár úr, nem volt hiábavaló 
egyetlen erőfeszítése sem, hiszen 
diákjai mindnyájan hálával emlé-
keznek az együtt töltött évekre, s 
ez az igazi DÍJ, a lélek díja.

Vécseyné Fedor Zsuzsa            

Társadalmi munkában épült a sportpálya. Zászlógyakorlat az elkészült sportpálya avatásán. Szalagavató – 2010.

Atlétikában az országos élvonalban végeztek a szikszói sportolók.

Szikszó Város díszpolgára – 2021.

A Múltidéző következő 
számában Horváth Márton 
tanár urat köszöntjük, aki idén 
vehette át a Szikszó Város 
dísz polgára megtisztelő címet.

Marci bácsi, a testnevelő

Ballagás – 1974.
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1. Összességében mennyire elégedett Szikszóval, 
mint a lakóhelyével? 
Kérjük, válaszát egy ötfokú skála segítségével adja meg, 
ahol az 1-es „egyáltalán nem vagyok elégedett”, 
az 5-ös pedig „kifejezetten elégedett vagyok” értelemben szerepel!

2. Fejezze be a mondatot! 
Azért szeretem/vagyok büszke Szikszóra, mert…

3. Fejezze be a mondatot! 
Azért nem szeretem, azokat hiányolom, azért vagyok időnként 
bosszús Szikszó kapcsán, mert…

4. Ha Szikszó, nem város, hanem ember lenne, miként jellemezné 
a személyiségét, „emberi” tulajdonságait? 
Több, igaznak vélt jellemzőt is megjelölhet egy x-szel 
a mellette lévő mezőben.
Vonzó, ápolt, jól öltözött, szép Természetkedvelő, 

környezettudatos magatartású
Büszke, önérzetes, lokálpatrióta Egészséges, sportos, edzett
Fiatalos, kezdeményező, 
megújuló

Kulturált, kreatív, alkotó

Csendes, visszafogott, unalmas Felkészült, okos, modern, 
innovatív

Gondoskodó, nagylelkű, 
segítőkész

Különc, fura,

Kedves, barátságos, 
vendégszerető

Józan, reális, gondolkodó

Más...

5. Hogyan értékeli Szikszót, a város „teljesítményét”, mennyire 
elégedett vele a következő területeken?
Kérjük, válaszát egy ötfokú skála segítségével adja meg, 
ahol az 1 „elégtelen”, 2 „elégséges”, 3 „közepes”, 4 „jó”, 
az 5-ös pedig „kiváló, jeles” értelemben szerepel! 
Gazdasági erő, növekedés A város hangulata, belváros 

élénksége
Lakásállomány, lakókörnyezeti 
feltételek

Közlekedési, parkolási feltételek, 
kerékpárutak

Utak, járdák, csapadékvíz-
elvezetés állapota

Sportolási lehetőségek

Vállalkozások száma, 
vállalkozási, befektetési 
lehetőségek

Lakosság nyitottsága, hangulata, 
vendégszeretete

Városi, közösségi összetartás, 
lokálpatriotizmus

Városkép, rendezettség, 
tisztaság

Kérdőív Szikszó fejlesztéséről

Milyen legyen a városunk a jövőben?
Tisztelt Szikszóiak! Kedves Várostársaink! Az elmúlt hónapokban 
elkezdődött városunk további fejlesztésének, ismertebbé tételének, 
jövőjének tervezése, annak érdekében, hogy még jobb legyen itt élni, 
elégedettebbek lehessünk lakóhelyünkkel, legyünk vonzóak mások 
számára is, tovább javuljanak a vállalkozási, gazdasági lehetőségek 
is. Készül az új városfejlesztési koncepció és a 2021–2027-ig terjedő 
időszak stratégiája, konkrét fejlesztési programjai.

Kérjük, hogy kérdőívünk kitöltésével véleményezze elképzelése-
inket, ossza meg véleményét, javaslatait velünk, segítse ezt a közös 

munkát! Természetesen a válasza, véleménye anonim marad, a kérdőív 
nem tudja rögzíteni számítógépes elérhetőségét, személyét! Az újság-
ból kiemelve – a kitöltött kérdőívet dobják be a Városháza kapuján 
lévő ládába, vagy a titkárságon adják le.

Akinek van lehetősége, kérjük online formában töltse ki a kérdőívet 
itt: https://www.survio.com/survey/d/szikszo-strategia

Segítségüket köszönjük!
Sváb Antal, polgármester

Dr. Piskóti István, alpolgármester

Köznevelés helyzete (bölcsőde, 
óvoda, általános és középfok)

Közvilágítás

Közbiztonság, bűnözési helyzet Árszínvonal, ingatlanárak, 
ár-érték arányok

Foglalkoztatottság helyzete, jó 
álláslehetőségek

A város országos ismertsége, 
szerepe

Egészségügyi ellátás Vásárlási lehetőségek
Művészeti, kulturális élet, 
koncertek, rendezvények stb. 
kínálata

Önkormányzati testület, 
városvezetés munkája

Egyedi szórakozási lehetőségek, 
esti, hétvégi kínálat

Polgármesteri hivatal munkája

Vendéglátás, éttermek, 
kávéházak, kocsmák stb.

Civil szféra, közösségek, 
egyesületek működése

Természeti környezet, 
zöld területek

Helyi tájékoztatás korrektsége, 
aktivitása

6. Milyen irányba fejlesztené a várost, mely területre helyezné 
a súlypontot, hogyan pozícionálná Szikszót? Milyen városnak 
tudná elképzelni a jövőben?
Határozza meg a fontossági sorrendet 1–7-ig! Írjon 1-est azon lehetőség 
mellé, amit a leginkább kívánatosnak tart, és 7-est, amit legkevésbé tart 
reálisnak, fontosnak!
A tudás, az oktatás városa
A kultúra, helyi értékek, hagyományok, rendezvények városa
Gyárak, üzemek, új ipari fejlesztések városa
Szolgáltatási, kereskedelmi, vendéglátás-fejlesztések városa
A sport, az egészségtudatos fejlesztések városa
Kreatív, digitális, „okos” városfejlesztések
Környezettudatos zöld, tiszta városfejlesztések

7. Az alábbi fejlesztési irány, konkrét program, projekt 
tervezését, megvalósítását mennyire tartja fontosnak 
a következő hétéves időszakban?
Kérjük, hogy 1–5 pont között értékelje őket egyesével, 
ahol 1 „egyáltalán nem fontos”, 2 „kevésbé fontos”, 3 „közepesen fontos”, 
4 „fontos” 5 „kiemelten fontos”! 
Sportolási lehetőségek, új 
speciális, szabadtéri pályák 
építése

Bölcsőde, óvoda bővítése, 
fejlesztése

Helyi értékek, civil közösségek, 
egyesületek fejlődése, 
támogatása

Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése

Szociális ellátás, támogatás, 
Szikszó Jegy bővítése

Helyi utak, járdák, vízelvezetés 
építése, karbantartása

Uszoda mellett fürdőfejlesztés, 
szabadtéri medencék létesítése

Letelepedés érdekében telkek, 
lakópark kialakítása

Új városi pihenő-, rekreációs 
park, több zöldterület-fejlesztés

Rendezvény-aréna, nagy 
kulturális, (e)sportversenyek stb. 
számára

Városi napelemes erőmű, 
energiaközösség az olcsóbb 
díjakért 

Belvárosi turisztikai vonzerő, 
kapcsolódó terek, parkolás 
fejlesztése

Egyedi fesztivál(ok), rendszeres 
rendezvények, vásárok 
szervezése

Digitális, smart (okos) fejlesztés 
(vidámpark, zebra, média, 
ügyintézés stb.)

Közvilágítás korszerűsítése, 
fejlesztése

Közbiztonság, kamerarendszer 
fejlesztése

Szakképzés, szakmai, technikusi, 
felnőttképzés kialakítása, 
fejlesztése

Művészeti képzés újraindítása

Kerékpárutak kialakítása 
a városon belül is

Iparterületek további fejlesztése, 
bővítése

Városmarketing, média, tv, 
applikációk stb. fejlesztése

Szabadtéri színpad és új piactér 
kialakítása

Borturisztikai fejlesztések 
a pincefalu program mentén

Rakacai-tó menti „Karolai” 
pihenő és rendezvényhelyszín, 
„tábor” fejlesztés

Hernád-parti vízi és kerékpáros 
sport bázis, pihenőpark 
fejlesztés

Városrehabilitáció, leromlott 
épületek, városkép fejlesztése

8. Mennyire tartja fontosnak, követendőnek az alábbiakban 
felsoroltakat a saját és a város életminősége szempontjából?
Kérjük, hogy 1–5 pont között értékelje őket egyesével, 
ahol 1 „egyáltalán nem fontos”, 2 „kevésbé fontos”, 3 „közepesen fontos”, 
4 „fontos” 5 „kiemelten fontos”!
Környezettudatos életvitel 
(takarékosság az erőforrások 
igénybevételében: víz, áram stb.)

Szelektív hulladékgyűjtés

Hulladék hasznosítása 
megoldások a háztartásban 
otthon és a városban

A városban, a térségben 
megtermelt, egészséges 
élelmiszerek fogyasztása

Megújuló energiaforrások 
használata a háztartásban

Megújuló energiaforrások 
használata a városi 
intézményeknél, cégeknél

Kevesebb, fölös termékek 
vásárlása

Helyi termékek, szolgáltatások 
igénybevétel a szállítások 
csökkentése

Felszólalás, tiltakozás 
a környezetszennyezés ellen

Karitatív tevékenység, elesettek, 
szegények támogatása

Közösségben aktív részvétel, 
a helyi közös célokért való 
tevékenykedés

Egészséges életmód tudás 
és szolgáltatások, fejlesztése, 
igénybevétele

9. Kérjük ide írja további javaslatait, észrevételeit, kéréseit 
a várostervezés kapcsán, mindazt a kérdést, ami esetleg 
kimaradt a kérdőívből!

10. Milyen elektronikus eszközöket használ a hétköznapokban? 
Jelölje x-szel, több válasz is lehetséges!
Személyi számítógép (asztali számítógép)
Notebook / laptop
Táblagép (tablet)
Okos (smart) televízió
Okostelefon
Okosóra
Digitális játék (e-game, x-boksz, e-sport stb.)
Más...

11. Milyen területeken, milyen aktívan használja a digitális 
eszközöket, internetet?
Értékelje az intenzitást 1–5-ig, ahol 1 „egyáltalán nem használom erre”, 
2 „ritkán”, 3 „időnként”, 4 „rendszeresen”, 5 „nagyon intenzíven, 
legalább naponta használom”!
Munkavégzés részeként
Ügyintézés céljából pl. nyomtatványok letöltése és benyújtása
Rendelkezik ügyfélkapuval és rendszeresen használja
Szolgáltatásokat vesz igénybe pl. elektronikus vásárlás, foglalások 
intézése (szállás, repülőjegy stb.)
Kommunikációs, kapcsolattartási céllal (telefon, levelezés, Skype stb.)
Tanulási céllal – oktatási anyagok letöltése, e-oktatás igénybevétele
Közösségi oldalak (Facebook, Instagramm, Tik-Tok stb.) látogatása, 
használata
Szórakozás – video, film, zene letöltéshez
Játékok 
Más...

12. Ha tehetné elköltözne-e Szikszóról? 
Jelölje x-szel!
Nem
Igen, más településre a megyében
Igen, más megyébe
Igen, a fővárosba 
Igen, külföldre

13. Ajánlaná, javasolná-e barátainak, ismerőseinek, 
hogy költözzenek Szikszóra? 
Jelölje x-szel!
Egyáltalán nem ajánlanám
Inkább nem ajánlanám
Nem tudom
Inkább ajánlanám 
Kifejezetten, nagyon ajánlanám 

14. Mi jelenti az Ön helyi kötődésének alapját? 
Jelölje x-szel, több válasz is lehetséges!
Itt születtem
Itt alapítottam családot és otthont
Ismerem és gyakorlom a helyi szokásokat
A nyugodt kisvárosi lét
A helyi identitásúak, közösségek összetartása
Rokonok, barátok, akikkel szívesen töltöm szabadidőmet
A táj és a természeti adottságok szeretete
Itt találtam biztos egzisztenciára (munka, karrier)
Egyéb...

15. A válaszadó neme nő férfi
16. A válaszadó életkora 16-30 

év
31-49 
év

50-65 
év

65 
felett

17. Legmagasabb iskolai 
végzettsége

Általános iskola, 
8 osztálynál 
kevesebb

Általános iskola, 
8 osztály

Szakmunkásképző, 
szakiskola

Érettségi Felsőfokú 
szakképesítés 
(FOSZK, OKJ)

Alapképzés (BA/BSc., 
főiskolai diploma

Egyetemi (MA, 
MSC.) diploma

Doktori, Ph.D. /
DLA fokozat, 
diploma

18. Válaszadó jelenlegi 
státusza

Tanuló Alkalmazott
Alkalmazott 
(középvezető)

Alkalmazott 
(felsővezető)

Vállalkozó (egyéni vagy 
cégvezető)

Nyugdíjas Munkanélküli

GYES-, GYED stb. Háztartásbeli Inaktív, egyéb
19. Amennyiben aktív, hol 

dolgozik jelenleg? 
Szikszón Szikszó környéki 

településen
Miskolcon Szikszótól 50 km-

nél messzebb
Budapesten, 
a fővárosban

Külföldön 

20. Családi állapota Szülőkkel élek Önálló háztartás 
egyedül 

Egyedül élek, 
gyerekkel

Házas, 
párkapcsolat 
gyerek nélkül

Házas, 
párkapcsolat 
gyerekkel együtt 
élünk

Házas, 
párkapcsolat 
felnőtt, különélő 
gyerek

21. Hányan személy él együtt Önnel a háztartásában? 
22. Mennyi az Ön 

háztartásában élők 
egy főre eső havi nettó 
jövedelme?

Az országos 
átlagnál 
jelentősen 
kevesebb

Az országos átlag 
alatti

Az országos 
átlag körüli

Az országos 
átlagnál jobb

Az országos átlagnál jelentősen jobb
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…címmel írt és nyert pályázatot a Szent Márton Katolikus 
Iskola Tehetséges Diákjainak támogatásáért Alapítvány, 
NEAO-KP-1-2021/10-000437 kódszámmal

Így nyílt lehetőségünk arra, 
hogy a Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Isko-
la tanulói eljutottak Budapest-
re és Esztergomba július 9–11. 
között.

A több, mint harminc főből 
álló csoport gimnáziumi ta-
nulókból állt. Kísérő tanáruk 
Nyitrainé Jurácsik Antónia, Po
hubi József, Bakosné Kelemen 
Judit, Urbánné Tóth Edit voltak.

Július 9-én este az Operett-
színházban megnéztük az István, 
a király című előadást, amely na-
gyon tetszett a diákoknak.

Még aznap városnézésen 
jártunk a fővárosban, a Du-
na-parton, az Erzsébet téren és 
környékén. Nagyon meleg idő 

volt, de a közelgő vihar elkerült 
bennünket.

Július 10-én Esztergomba lá-
togattunk, vonattal mentünk, 
majd a Bazilikához és a várhoz 
kerekes kisvasúttal jutottunk 
el. Megnéztünk a Balassi Bálint 
múzeumot, ahol a város törté-
netével, török kori harcaival és 
a várral ismerkedtünk meg. A 
Duna-parton ebédeltünk, így a 
Mária Valéria híd környékét is 
láttuk, áttekintettünk Párkány-
ba is. Nagy erőpróbát jelentett 
a macskalépcsőn a feljutás a 
délutáni bazilikalátogatásra. 
Mindenki várta ezt, hiszen a 
többség még nem járt az ország 
legnagyobb katolikus templomá-
ban. A kincstárban láthattuk a 

középkori papi ruhákat és kegy-
tárgyakat. A nagy melegben jól 
esett a pihenő a bazilika mellett. 
Késő estére értünk vissza Buda-
pestre. Még este megnéztük a 
Hősök terét, majd másnap ismét 
városnézéssel folytattuk a láto-
gatást. Késő este értünk haza. 

S hogy milyen volt diákszemmel 
ez a program?

„Nagyon tetszett ez a három 
nap legfőképpen az István, a ki
rály c. musical. Nagyon szeretek 
színházba járni és ez volt az első 
alkalom, amikor az Operettszín
házban nézhettem meg egy da
rabot. A történetet már ismer
tem, de még csak rockoperaként 
láttam. A szereposztás tökéletes 
volt, nagyon sok színészt ismer
tem belőle.

Az esztergomi kirándulás is 
nagyon jó volt, bár én már jártam 
a bazilikában, a várban viszont 
még nem, de az is gyönyörű.

Sok élménnyel gazdagodtam 
az út során. Nagyon jó volt ta
lálkozni a barátaimmal, sokat 
nevettünk és nagyon jól szóra
koztam.” (Babusa Tamara)

Köszönjük a támogatást a 
Bethlen Gábor Zrt.-nek és a Ma-
gyar Kormánynak.

A múzsa csókja

Július 8. A Városi Könyvtár Iro-
dalmi Teraszának vendége Mező 
István karikaturista volt, aki „A 
múzsa csókja” című karikatúra-
gyűjteményét mutatta be a nagy-
közönségnek. A szerzővel Sváb 
Antal Szikszó város polgármes-
tere beszélgetett. Egy rendkívül 
jó hangulatú, sziporkázó párbe-
szédekkel tűzdelt, humorral teli 
este volt pogácsa és jó hazai bor 
mellett.

Plázs Humorest

Július 17. A városi uszoda udvara 
szolgált helyszínéül Aranyosi Pé
ter humorista műsorának. Közel 
600 ember szórakozott a fergete-
gesen sikerült humoresten.

Néhány Lány
Július 22. Ismét egy helyi ne-
ves írónk, Nemes P. Ferenc tar-
tott zenés közönségtalálkozót 
Néhány lány című új könyve 
kapcsán a Városi Könyvtár Iro-
dalmi Teraszán. Az est kiemelt 
vendégei voltak az író barátai, 
Gáspár Tibor, Jászai Mari-díjas 
színművész , Érdemes művész, 
valamint Waszlavik „Gazember” 
László Magyar Arany Érdemke-
reszttel kitüntetett zenész és nem 
utolsó sorban kitűnő zenekaruk. 
Az íróval Novák József beszélge-
tett. Különleges, jó hangulatú 
este volt.

Anconai szerelmesek
Július 24. Zenés komédia, ferge-
teges előadás, fülbemászó dalla-
mok, sok-sok nevetés a könyv-
tár-városháza udvarán. Ez mind 
a – már hagyományosan hozzánk 
a legnagyobb szeretettel érkező 
– Sodrás Amatőr Színtársulat 
előadásában. Hangulatos hely-
szín, egy csodás, felejthetetlenül 
szép és jókedvű nyáresti életérzés, 
amire mindannyiunknak nagy 
szüksége volt!

Kozsó 
és az Ámokfutók

Július 31. A nyári plázs program-
jai között szerepelt a retró buli is. 
Kozsó és az Ámokfutók alapozták 
meg a jó hangulatot. Az est hát-
ralévő részében DJ-k szórakoz-
tatták a közel 200 táncoló embert.

A falu rossza
Augusztus 21. A városi könyvtár 
Déryné programjának keretében 
a Déryné Színház színvonalas 
előadásában lehetett része annak 
a szép számú színházkedvelő 
közönségnek, akik ellátogattak 
szombat este a főtérre, megte-
kinteni a 2 részes népszínművet. 
Nagyszerű élmény volt!

Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár

Városi rendezvények

GÁL PÉTER

Jubileumi 
Spongyabob Tábor
Július 5-én elindult a sokak által 
várt Spongyabob úszó-, sport-, 
kézműves táborunk, ami 5 héten 
keresztül adott feledhetetlen él-
ményt, közel 250 gyerek részére. 
A helyieken kívül a térség, illetve 
Miskolc és vonzáskörzetéből is 
szép számmal érkeztek hozzánk 
táborlakók! Különleges fogad-
tatásban volt részük a gyere-
keknek a tábor megkezdésekor, 
Spongyabob és Csillag Patrik 
fogadták őket. Az itt táborozók a 
mindennapi úszásoktatás mellett, 
kézműveskedtek, futballoztak, 
pingpongoztak, trambulinoztak, 
vízitáncot jártak, kültéri kon-
diparkot használhattak, strand-
röplabdáztak, 1 éjszakát sátorban 
aludhattak, tábortűznél énekel-
hettek. A turnusok zárásaként 

pedig fergeteges habpartival bú-
csúztak el a tábortól! A tábor szer-
vezése jubilált, ebben az évben a 
10 születésnapját is ünnepelte! 
Itt is szeretném megköszönni a 
két kiváló pedagógusnak, Szuhai 
Ilonának és ZörgőKiss Gabriel
lának a munkáját, akik minden 
évben ellátják a táborvezetői 
feladatokat! Továbbá azoknak a 
fiataloknak, akik minden évben 
segítőként dolgoznak táborunk-
ban, illetve minden kollégámnak, 
úszóedzőknek, akik mind hozzá-
járultak ahhoz, hogy táborunk 
ebben az évben is sikeres legyen!

Négy-öt magyar összehajol…

A „Gyerekesély” pályázat keretében, négy településről (Homrogd, 
Kázsmárk, Halmaj, Szikszó) öt napot tölthettünk el Balatonlellén. 
Minden nap tartalmas programot biztosítottunk a gyerekeknek. 
A fürdésen kívül volt hajókirándulás, vidámpark, városnézés, kéz-
műves foglalkozás, vetélkedő és sok más érdekesség. Mindenki 
jól érezte magát, és sok szép élményben volt része – tájékoztatta 
lapunkat Stelmach Mariann szervező.

Balatonlellei tábor

Nyári táborok
Az Egri Főegyházmegye szervezésében június 21–25-ig Csodaszarvas 
napközis táborban vehettek részt 5–6. évfolyamos diákjaink (40 fő). 
A hét témája a környezetvédelem volt.

Az ezt követő héten bentlakásos táborba mentek a 7. évfolyamo-
sok (25 fő), melynek helyszíne Eger volt. Ők idegen nyelv, egészséges 
életmód témakörében töltötték el az egy hetet.



Szabolcs
kilométerei
Ha kis hazánkban valahol fu-
tóversenyt rendeznek, Kohári 
Szabolcs, a szikszói fiatalember 
szinte mindenütt megjelenik, és 
szép eredményeket ér el.

Most már azt is elmondhatja 
magáról, hogy magyar bajnok. Ez 
alkalommal egy kis „térképészeti” 
ízelítőt szeretnénk adni Szabolcs 
legutóbbi futásairól, hogy hol, 
milyen távolságokat teljesített. 
Ha valaki nem értékelné eléggé, 
próbálja meg!

Új játszótér készül
2020 tavaszán Szikszó Város Önkormányzata pályázatot 
nyert játszótér kialakítására. Az eredeti terveink szerint 2021 
tavaszán adtuk volna át.

Azóta eltelt több mint egy év, a 
munkálatokat a kialakult pandé-
miás helyzet akadályozta, majd 
mire fellélegezhettünk, a megin-
dult építkezési hullám és az abból 
adódó alapanyaghiány gördített 
újabb akadályt a játszótér átadá-
sa elé. 2021 nyár vége van és a 
belvárosban kialakítandó (az ún. 
„Lépcsős-híd” melletti) játszó-
park munkálatai most jutottak a 
célegyenesbe.

A játékok 70%-a már korábban 
telepítésre került, most az utolsó 
eszközök elhelyezése, a kerítés 
kialakítása és a tereprendezés 
zajlik. Terveink szerint szeptem-
berben már a gyerekek vehetik 
át a terület feletti „hatalmat” Az 
új játszótér elsősorban a kisebb 
korosztály (2–8 év) számára lesz 

igazán élvezetes, hiszen olyan 
eszközök lesznek telepítve, mint 
például rugós halacskák, faház, 
kéttornyú-csúszdás vár, mérleg-
hinta, homokozó, baba- és lapü-
léses dupla hinta és egyensúlyozó 
pálya.

A játszótér kialakítása során 
fontos szempont volt, hogy ne 

csak a gyerekek, hanem a szülők 
is élvezhessék az ott töltött időt, 
így 6 db pad is telepítésre került, 
a játszótér különböző pontjain, 
továbbá a tisztaságot is szem 
előtt tartva 2 szeméttároló is el-

helyezésre került.Az átadás idő-
pontját különböző fórumokon 
jelezni fogjuk önöknek, addig is 
vigyázzunk egymásra, jó egész-
séget kívánok!

Kőhalmi Mónika

Szabadidő / Sport | 1110 | Városunk
VIII. évfolyam 4. szám | 2021. | szeptemberVIII. évfolyam 4. szám | 2021. | szeptember

Mi újság a Sixo Tendernél?
Március 1-től új vezetője van a SixoTender Nonprofit Kft.-nek. 
Ez azért is fontos, mert ez a cég teljes egészében önkormány-
zati tulajdonú, egyben stratégiai fontosságú, hiszen sok más 
mellett városüzemeltetési feladatokat is ellát, és minden dol-
gozója helyi lakos. A cég új ügyvezetőjével, Mészáros Péterrel 
beszélgettünk.

• Régebben hol dolgozott?
M.P.: Pályámat 1998-ban Szik-
szón kezdtem a Turul Provincia 
Kft.-nél csoportvezetőként, utá-
na 2000-től húsz évig Miskolcon 
dolgoztam egy építőipari gene-
rálkivitelező cégnél műszaki elő-
készítőként, emellett 2010-től van 
saját vállalkozásom, ahol szintén 
az építőiparban, nagy részben a 
kivitelezésben tevékenykedtem. 
Novembertől már itt dolgozom, 
műszaki vezetőként.
• Akkor már volt valami rálátása 
a Sixo Tender Kft. működésére, 
arra hogy milyen feladatokat lát 
el.
M.P.: Igen. A cég három fő te-
rületen dolgozik, mondhatnám 
három lábon áll. Az egyik a vá-
rosüzemeltető-kivitelező rész-
legünk, itt jelenleg tizenegyen 
vagyunk, ahol a fő feladat az 
önkormányzati tulajdonú bérla-
kások karbantartása, felújítása, 
kisebb-nagyobb kivitelezések, 
és a városüzemeltetés. A máso-
dik pillér a konyha, ami az In-
kubátorház szomszédságában 
működik, itt 7 fő dolgozik. A 
harmadik a belügyminisztéri-
um által támogatott Start mun-
kaprogram lebonyolítása. Idén a 
program 117 fővel indult, egyik 
fő célja, hogy a munkavállalókat 
bevezesse a munka világába, és 
később el tudjanak helyezkedni a 
piacon. Meg kell még említenem 
az irodában közvetlenül segítsé-
gemre lévő kolléganőimet, akik a 
cég működéséhez elengedhetet-
len adminisztratív, számlázási és 
bérszámfejtési feladatokat látják 
el.
• A 117 fő hány brigádra van 
osztva?
M.P.: Brigád az több van, de a 
munkavállalók alapvetően há-
rom programelemben vesznek 
részt. Van a helyi sajátosságokra 
épülő programelem, a mezőgaz-
dasági programelem, és a szociá-
lis jellegű programelem.

• Említette, hogy a program egyik 
célja a munkavállalók piacra in
tegrálása. Mi a másik célja?
M.P.: Az, hogy az önkormányzat 
által elképzelt helyi terveket rész-
ben éppen a közmunkaprogram 
által valósíthassa meg, amelyhez 
elengedhetetlen a Szikszói Járási 
Hivatal iránymutatása. Köszö-
nöm Kardos Enikő hivatalvezető-
nek és Leskóné Kiss Edina osztály-
vezetőnek a szakmai segítséget.
• Tudna konkrét példákat mon
dani?
M.P.: Az idei évben terveztünk a 
helyi sajátosságra épülő program-
ban egy alkotóház megépítését 
egy, az önkormányzat által meg-
vásárolt romos, felújításra szoruló 
ingatlanon. Továbbá egy újabb, 
szintén önkormányzati tulajdonú 
ingatlan bérlakássá alakítását. A 
programban működik ezen felül 
a tavaly indult kosárfonás, mely 
a tanulási fázis után biztató jö-
vőnek néz elébe. A mezőgazda-
sági programelemben a városi 
kertészetben növénytermesztés 
zajlik, illetve ide tartozik még a 
város területén a zöld felületek 
karbantartása. Szintén tavaly in-
dult és gazdaságosan működik 
az állattenyésztés ágazatán belül 
a tojástermelés. Munkáink során 
a járási hivatal segítségével 109 
méter járda és 120 méter csapa-

dékvízelvezető-árok felújítását, 
továbbá padkarendezéseket, és 
kátyúmentesítést terveztünk.
• A munkát kik irányítják? Hiszen 
gondolom, nem tud mindenütt ott 
lenni, és nem is ez a feladata.
M.P.: Valóban, nem tudok min-
den reggel mindenhol ott lenni. 
Ügyvezetőként ráadásul a terve-
zések, árajánlatok, szerződések, 
tárgyalások és még sok minden 
más is a napi munkám részét ké-
pezik, de a cég feladata minden 
városi rendezvény, vagy hirtelen 
helyzet megoldása is. Komplex, 
összetett feladat az enyém, sok 
kihívással. De Szikszón élek szü-
letésem óta, családom is itt él, 
nekem szívügyem ez a munka. 
A napi teendőket a részlegveze-
tők, és brigádvezetők szervezik 
és felügyelik. Visszajelzéseket ter-
mészetesen napi szinten kapok, 
melyek alapján igyekszünk még 
hatékonyabban dolgozni, hiszen 
van még javítani való.
• Azért néhány nevet említsünk 
meg, hogy hol, melyik munkate
rületen kik a vezetők?

M.P.: A konyha vezetője, mond-
hatnám „arca” Soltész István, a 
karbantartó-kivitelező részlegnél 
Gáspár Zsolt van segítségemre. A 
városüzemeltetési, karbantartási, 
köztisztasági feladatok irányítá-
sában, szervezésében, tervezésé-
ben nagy segítség Hetesi Gergely 
képviselő és Tóth Tibor, akik a 
városüzemeltetési bizottság tag-
jai. A napi irányításban, a város 
zöldterület-rendezésében Molnár 
Árpád, a padka- és kátyúrende-
zésben Olajos József. A baromfi-
telepet Bartha József kezeli, a ker-
tészet területén pedig Csóra Attila 
irányítja a napi munkákat.
• Vane olyan részlege a cégnek, 
ami hasznot hoz?
M.P.: A cég alapvetően városüze-
meltetési feladatokat lát el, s mint 
ilyen, nem nyereségorientált. A 
konyha viszont – tavalyi indítása 
óta – folyamatosan fejlődött és 
áprilistól nyereséget is termel, 
jelenleg is folyamatosan bővül. 
Mi főzünk a Városi Óvoda és a 
Bethánia Óvoda gyermekeinek, 
valamint naponta kétszáz fő 
szikszói lakos is tőlünk rendeli 
az ebédet.
• Melyek a további tervei?
M.P.: Sok tapasztalatot szereztem 
az ügyvezetésem 6 hónapja alatt, 
azt is látom, milyen gondok, ne-
hézségek és gyengeségek vannak 
a számtalan munka és elvégzett 
feladat mellett. Szeretném, ha jö-
vőre tovább fejlődnénk, amely-
hez elengedhetetlenül szükséges 
a megfelelő minőségű munkaerő 
mellett a gépparkunk bővítése is. 
Egyeztettünk erről a polgármes-
ter úrral, a jövő évi városi fejlesz-
tésekben nagy örömömre a Sixo 
Tender Kft. is helyet kap.

(mi)

Gondolta a fene…
…mondta egy városi legenda szerint Arany János. Gondolta a fene – 
mondom most én is – hogy ennyire szalad az idő...
Mező István barátom – remélem, megengedi hogy így tituláljam –, 
kiváló karikaturista, kinek humorát, rajzait már gyerekfejjel is nagyra 
értékeltem, szeptemberben tölti be 70. születésnapját.
Ez alkalomból jelentette meg legújabb, immár 18. – HETVENKEDEM 
címet viselő – könyvét.
Elolvastam, tetszettek a sztorijai. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, 
mindenkinek kívánom azt az egészséges derűt, mellyel Pista tekint erre 
a ma már kissé zilált világra.
Nagy szükség van az ilyen emberekre, akik még hordoznak valamit 
abból a korból, melyre sokan már csak nosztalgiázva emlékszünk.
Isten éltessen kedves István, még sok-sok éven át!                     bg

Gondolatok a játszótérhez
Minden hely mesél. A földnek, 

a házaknak, egy virágoskertnek 
is van története, de előfordul, 
hogy csak kevesen ismerik.

Én a játszótér földjének mesé
jét ismerem, ahol egykor egy élet
tel teli ház állt, amit gondos ke
zek csinosítottak. A tornácos ház 
egyik gerendáját a II. világhábo
rúban egy repesz is látványosan 
eltalálta, de ez a gerenda később 
egy kislány hintáját is képes volt 
megtartani sok éven keresztül.

Látott örömet, bánatot, szüle
tést és halált. Látott árvizet, nem 
is egyet, ami végül a végzete lett.

Ebben a földben most mégis erő 
van! Hogy honnan származik?

Megismerte az emberek fé
lelmét, aggodalmát, mikor ez a 

szelíd, kis patak újra és újra el
hagyta a medrét, és tanúja volt a 
szikszói emberek összefogásának.

A közösség ereje és munkája 
adta neki az erőt!

Most ez a hely ismét élettel 
telik meg, a játszótér gyermeki 
kacajával, örömmel, ami tovább 
szövi meséjét...

Boldizsár Anita

Izsó Norbert, a frissen érettsé-
gizett fiatalember, a nyáron is 
versenyzett, részt vett a Bükk He-
gyikerékpár Maratonon, ahol kö-
zéptávon indult (51 km), a felnőtt 
kategóriában 4. helyen végzett.

A versenyző szerint nagyon 
nehéz volt, mert szombaton az 
eső esett egész nap. Vasárnap 
a verseny napján reggel is esett 
majd a rajt után 1 óra hosszán át 
nem, aztán leszakadt az ég, na-
gyon nagy sár volt, ami megne-
hezítette a versenyt, valahol tolni 
kellett a bringát.

A mellékelt fényképen jól lát-
szik, hogy milyen terepen verse-
nyeztek...

Szikszói
bringás
sikere

Ultra Lupató verseny: 48 km „Korintosz” Baja–Szekszárd verseny: 81 km

Ultra Tiszató verseny: 65 km

Egymásra HANGoló
Egyházközségi napot rendeznek városunk római katolikus hívei 
2021. szeptember 25én 10 órától a helyi templomban és plébánián 
az alsóvadászi és az aszalói egyházközségek részvételével.

Szentmisével kezdődnek a rendezvények, majd a Vadméz együt-
tes koncertjét, az egyházi óvodások és iskolások bemutatkozását kö-
vetően a Szikszói Harangvirág Nyugdíjas Klub műsora, mesterségek 
bemutatkozása és a Fráter Kórus előadása zárja a programsorozatot.

A Rákóczi Leader Egyesület által támogatott rendezvényre min-
denkit szeretettel várnak!
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Isten éltessen Magyarország!

Az államalapítást
ünnepeltük


