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Városfejlesztés mellett

Harc a koronavírus ellen
Helyzetjelentés az elmúlt másfél hónapról

Tavasszal a húsvétról, a majálisról és minden 
építő dologról szerettem volna elsősorban 
szólni. Azonban ez a tavasz más, mint az 
eddigiek. Nem csak nekünk, szikszóiaknak, 
hanem az egész országnak, az egész világ-
nak. Az elmúlt másfél hónap rendhagyó volt 
és sajnos még nincs vége.

Mi is történt a járványhelyzettel 
összefüggésben településünkön?

A miniszterelnök március 13-i 
bejelentését követően a képvise-
lő-testület már másnap, március 
14-én, szombaton délután rend-
kívüli ülést tartott, ahol többek 
között az óvodák ügyeleti rend-
ben történő működéséről, a 
gyermekek étkeztetésének meg-
oldásáról döntött. Március 15-én 
sajnos rendhagyó és szomorú 
módon, csöndes koszorúzással 
emlékezett meg a város a ’48-as 
hősökről ünnepség, rendezvény 
és a lakosság részvétele nélkül.

A híradásokban szereplő 70 év 
feletti veszélyeztetettséget szem 
előtt tartva Szikszó vezetősége 
március 17-én plakátokon és szó-
rólapokon is tájékoztatta a lakos-
ságot arról, hogy az önkormány-
zat a szociális szolgáltató központ 
közreműködésével és munkatár-
sai mindennapos segítségével 
már 65 éves kortól biztosítja a 
bevásárlást, gyógyszerbeszer-
zést, csekkbefizetést azért, hogy 
a legveszélyeztetettebb korosztály 
tagjai otthon maradhassanak.

Az idősek állapotának felmé-
rése érdekében március 21-től 

kezdődően a szikszói közterü-
let-felügyelet és a polgárőrség 
személyesen keresett fel minden 
70 év feletti, a szociális ellátórend-
szer szolgáltatásait igénybe nem 
vevő, önálló életvitelt folytató 
lakost. Tájékoztatást nyújtottak 
számukra a kialakult pandémiás 
helyzetről, továbbá arról, hogy 
hová és milyen fórumokon for-
duljanak segítségért, ha ennek 
szükségességét érzik.

Az önkormányzat és a szociális 
szolgáltató központ külön-külön 

e célra elérhető telefonszámot 
(tel.: 46/596-444 – önkormányzat, 
tel.: 46/780-051 – szociális szol-
gáltató) és email (titkar@szikszo.
hu, szikszockozpont@gmail.com) 
címet biztosított és biztosít folya-
matosan jelenleg is.

Március utolsó napjaiban sok 
önkéntes segítségével kétrétegű, 
mosható, fertőtleníthető pamut-
vászon maszkot kezdtünk el 
készíteni, készíttetni, amelynek 
eredményeként első körben közel 
3000 db maszk készült el a város 
lakóinak részére.

Április 1-jétől juttatták el a 
városi intézmények munkatár-
sai és önkéntesek a maszkokat a 
lakosság számára. Minden ház-
tartás kapott egyet azért, hogy a 
bevásárlást intéző családtag ren-
delkezzen vele.

Időközben döntött a város ar-
ról, hogy saját eszközeivel meg-
oldja a rászorulók számára az 
ingyenes, napi egyszeri meleg 
étel biztosítását és házhoz szál-
lítását eldobható dobozokban. 
Április elejére eljutottunk oda, 
hogy nem lehet Szikszón olyan 
rászoruló gyermek és felnőtt, aki 
folyamatosan ne jutna minden 
nap legalább egyszer ingyenesen 
meleg ételhez.

A húsvéti ünnep csendben, 
fegyelmezetten telt városunkban, 
mindenki szem előtt tartotta a ki-
járási korlátozás szabályait. Vasár-
nap és hétfőn is csöndesek voltak 

a közterületek, a lakosság elfogad-
ta és betartotta kérésünket.

Április 14-én − a veszélyhely-
zetben a miniszterelnök felhatal-
mazása alapján a képviselő-tes-
tület nélkül − rendeletet hoztam, 
amely április 20. napjától kötele-
zővé teszi a szájmaszk (vagy an-
nak hiányában az orrot és szájat 
eltakaró textil) viselését Szikszó 
város közigazgatási területén a 
lakosság ellátását szolgáló üzle-
tekben, gyógyszertárban, postán, 
dohányboltban, az önkormányzat 
által fenntartott intézményekben, 
valamint az egészségügyi intéz-
ményekben és a Szikszó Város 
Közös Önkormányzati Hivatal-
ba ügyintézés céljából történő 
belépéskor. A maszkot tehát zárt 
térben, a másik megóvása céljá-
ból kell viselni; az utcára, szabad 
levegőre a rendelet nem vonat-
kozik.

Az intézkedéssel egy időben 
értesültünk hivatalosan arról, 
hogy sajnos szikszói lakóhellyel 
rendelkező, a vírussal igazoltan 
fertőzött személy áll kórházi ke-
zelés alatt. Bízom benne, hogy ezt 
a számot alacsonyan tudjuk majd 
tartani.

Április második felében a köz-
területeket, buszmegállókat fer-
tőtlenítőszerrel permetezték az 
önkormányzat cégének dolgozói.

A korlátozások miatt nem 
tarthatóak meg a szentmisék és 
istentiszteletek sem városunkban. 
Nagy eredmény, hogy a SIXO TV 
közreműködésével vasárnapon-
ként 8.00 órától görögkatolikus 
szent liturgia, 9.00 órától római 
katolikus szentmise, 10.00 órától 
református istentisztelet követ-
hető élő adásban a facebook-on 
és az SIXO TV frekvenciáján. Az 
adásokat még nem minden szik-
szói háztartásban tudják fogni, 
de terveink szerint még ebben 
az évben mindenki számára el-
érhetővé válnak az élő és az egy-
re több magazinműsor mellett a 
keddi és pénteki napokon 19.00 
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órától sugárzott városi híradó is. 
A facebook-on azonban élőben és 
utólag is megtekinthető minden 
adás..

Szikszó Város képviselő-tes-
tülete áprilisban a rászorulók tá-
mogatására létrehozott egy ado-
mány alapot annak érdekében, 
hogy a következő hónapokban 
felmerülő védekezési feladatokat 
és a rászorulók támogatását haté-
konyan, kellő mértékben el tudják 
majd látni.

Az adományalapot Szikszó Vá-
ros képviselő-testületének tagjai 
és a polgármester saját jövedel-
mükből fejenként 60.000, ösz-
szesen 540.000 Ft-tal indították 
el. A pénzadományokat az ön-
kormányzat folyamatosan várja 
a Szikszó Városért Alapítvány 
10102718-63357600-01003002 
számú számlájára, „KORONA-
VÍRUS” közleménnyel ellátva. Az 
alapítvány közhasznú, vállalko-
zások számára így a jótékonyság 
mellett az adóalapot is csökkenti.

A kormány döntése alapján 
az önkormányzatoknak gépjár-
műadó-bevételeiket az ország 
védekezéséhez a központi költ-
ségvetés számára rendelkezésre 
kell bocsátaniuk, így Szikszónak 
újabb komoly kieséssel kell szá-
molnia. A védekezés számára 
létrehozott adományalap továb-
bi finanszírozása ezért még szük-
ségesebb, mert a járványhelyzet 
kezelésére más forrás nem ér-
kezik. Feszes, nyílt és takarékos 
gazdálkodásunk ellenére minden 
forint segítség. Várjuk a hozzájá-
rulásokat.

Komoly munka zajlik, sok vá-
rost érintő egyéb fontos tervünk 
és elképzelésünk felülíródik most 
– zajlanak azért munkálatok a 
háttérben –, de a legfontosabb az, 
hogy a szikszóiakat minél jobban 
megvédjük a világjárvány követ-
kezményeitől. Közös munka ez, 
a lakosság közreműködése és fe-
lelős magatartása nélkül minden 
törekvésünk hiábavaló lenne. 

Összességében elmondható, 
hogy városunk fegyelmezett, 
megértette a helyzetet, annak 
megfelelően viselkedik.

Köszönöm a lakosság példaér-
tékű hozzáállását, folytassuk így 
tovább!

Jó egészséget kívánok, kívá-
nunk mindenkinek!

Sváb Antal, polgármester

371 millió forint kormányzati 
céltámogatás és gazdasági
célterületi besorolás

Talán még nem volt a város életében, hogy 
közvetlenül az ország Kormánya egy jó hét 
alatt, két pozitív határozatot is hozott Szikszó 
város támogatásáról. Miként ezt egy koráb-
bi tájékoztató lapon megírtuk, erre nagyon 
vártunk.

Először 371.245.000 forintos 
belügyminisztériumi céltámo-
gatást kaptunk április 14-én: 
„A Kormány 1151/2020. (IV. 
14.) Korm. határozata a Gazda-
ságvédelmi Akcióterv keretében 
a települési önkormányzatok 
fejlesztési és működési támo-
gatásáról. A kormány egyetért 
azzal, hogy a belügyminiszter a 
2. pont szerint átcsoportosított 
előirányzat terhére, az 1. mel-
lékletben meghatározott támo-
gatási célokra, külön pályázat 
és kérelem benyújtása nélkül, az 
államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. 
§-a hatálya alá tartozó vissza 
nem térítendő egyedi támoga-
tást nyújtson az érintett önkor-
mányzatok részére támogatási 
előlegként a támogatás felhasz-
nálásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okirat alapján.”

Másodszor: „A Kormány 
1168/2020. (IV. 21.) Korm. ha-
tározata a Szikszó város külte-
rületén fekvő egyes földrészletek 
beruházási célterületté nyilvá-
nításáról. A Kormány a termő-
föld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) 
bekezdésében foglaltakra figye-
lemmel beruházási célterületté 
nyilvánítja a Szikszó város köz-
igazgatási területén fekvő, az 
ingatlan- nyilvántartás szerint 
Szikszó külterület 023/4, 023/17, 
023/28, 023/30, 023/50, 023/53, 
023/54, 023/55, 023/56, 023/57, 
023/58, 024/1 és 025/1 helyrajzi 
számú földrészleteket, valamint 
az ezen földrészletekből a telek-
alakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kiala-
kított földrészleteket. Orbán Vik-
tor s. k., miniszterelnök”

Ezekben a pozitív döntések-
ben az elmúlt hónapokban – a 
Külgazdasági és Külügyminisz-

tériumban, Nemzeti Befektetési 
Ügynökségénél, valamint a Bel-
ügyminisztériumban – a polgár-
mester úrral közösen – folytatott 
szakmai tárgyalásaink, egyezte-
téseink eredménye jelenik meg. 
Ezúton is köszönjük szakmai 
partnereinknek a kormányzati 
döntést előkészítő munka során 
nyújtott segítségét, mellyel egy 
konkrét fejlesztési programunk 
megvalósítása vált lehetővé.

A városvezetői munkánk első 
napjától – miként ezt a Helyzet-
feltáró Bizottság jelentésében 
is leírtuk – arra törekedtünk, 
hogy a több, félbehagyott, ezál-
tal nem működő iparterület-fej-
lesztési kezdeményezést „rendbe 
tegyük”. Egyrészt a már elnyert 
pályázatok beruházásainak 
megmentésével, amit Marjai 
Pál, a Városüzemeltetési Bizott-
ság elnöke koordinál. Másrészt 
az én alpolgármesteri teendőm 
volt, a „meglévő rész ele mekből”, 
egy közel 30 hektáros területegy-
ség, a nemzetközi befektetők fo-
gadására alkalmas iparterület 
kialakítása és készre-fejlesztése. 
Ennek megvalósítása a két dön-
téssel most kézzelfogható lett. A 
pénzügyi céltámogatás lehetővé 
teszi a hiányzó, a betelepülést 
eddig akadályozó infrastruk-
túra-fejlesztések (szennyvíz, 
energia, utak) megvalósítását. 
A második döntés pedig a város 
és a befektetők számára egy aránt 
kedvező, hatósági ügyintézést és 
más előnyöket is nyújtó beruhá-
zási célterületi státusz elérését 
jelenti. Reméljük, hogy az éppen 
folyamatban lévő – egy külföl-
di partner által finanszírozott 
– régészeti feltárások, – mely-
nek földmunkáit a Miskolc felé 
közlekedők láthatják – pozitív 
eredmények után, nemsokára el-
kezdődik a betelepülési szakasz, 
melyben a globális vírusjárvány 
nem eredményez jelentős kése-
delmeket.

SZ.V.Ö. – dr.P.I.
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1740. pestisjárvány Szikszón (korabeli rajz)

Vészterhes idők
A 2020-as esztendő is így íródik 
be az emberiség történetébe. A 
Kí nából kiinduló koronavírus-jár-
vány rövid idő alatt világjárvánnyá 
terebélyesedett. A láthatatlan 
ellenséggel egyelőre tehetetlenül 
áll szemben az orvostudomány. 
Egyetlen hatásos védekezés 
ellene a megelőzés, vagyis, hogy 
csökkentsük a megbetegedések 
számát, ezáltal tehermentesítve a 
kórházakat.

Karanténban vagyunk, úgy néz 
ki, hosszú hetekre. De, mielőtt 
nagyon kétségbe esnénk, néz-
zünk meg néhány súlyos helyzetet, 
amikor elődeinknek kellett szem-
benézniük valamilyen pusztító 
kórral. A számtalan csapás – há-
borúk, elemi csapások – mellett 
a járványok is bőven tizedelték a 
lakosságot. Ezek közül néhányat 
feljegyeztek az egyházi anyaköny-
vek, ill. jegyzőkönyvek.

A középkor legrettenetesebb 
ragályos betegsége a pestis, más 
néven dögvész, vagy fekete halál, 
mely 1345–51 között elpusztította 
Európa lakosságának 30–60%-át. 
Ázsiából hurcolták be, elsősorban 
a kereskedelmi hajókkal, fertőzött 
patkányok közvetítésével. A be-
tegség rendszeresen visszatért, a 
legnagyobb pusztítást a Rákóczi 
szabadságharc idején, 1708-ban 
okozta. A járványban 410 ezer 
ember pusztult el, jóval több, mint 
a harcok által. Mikszáth Fekete vá-
ros című regényében érzékletesen 
festi le a járvány elleni harcot (ka-
rantén, a ruházat elégetése, füstölés 
stb.)

A szikszói református egyház 
jegyzőkönyvében is döbbenetes 
beszámolókat találunk a váro-
sunkat is elérő pestisjárványról az 
1709-es esztendőből: „Nagy pestis 
támadott az országban. melyben 
Szikszó városában …megholta-
nak 800 emberek, és mivel sűrűn 
holtanak, megesett, hogy nyolc 
halottakat is kellett egy napon el-
temetni, kiknek egymás után való 
temetésekre, minthogy nem lehetett 
érkezni, nyolcan is azok közül ösz-
szve horgattanak az első Parochia 
kapuja eleibe és onnan seregestől 
vitettek ki a temetőbe…”

1739-ben újra fellángolt a 
ragály, az első megbetegedést 

augusztus 29-én észlelték. A leg-
gyászosabb nap szeptember 5-e 
volt, amikor 53 halottat temettek! 
Körtvélyesi István bíró 370 áldo-
zatról számolt be. Becslések sze-
rint a lakosság 15–20%-a eshetett 
a pestis áldozatául: „…királyi pa-
rancsolatra korlátozták a ki és be-
utazást. Augusztustól a következő 
esztendőnek június haváig. Ebben 
a pestisben 370 emberek haltanak 
meg…kiknek neveket láthadd a 
Protocollumban.”

Az 1830-as években felütötte fe-
jét a másik rettegett kór, a kolera, 
mely több hullámban hét világjár-
ványhoz vezetett. Ez a betegség is 
Ázsiából indult, ezúttal a fertőzött 
víz volt a kiváltó ok. A súlyos has-
menéssel, hányással, kiszáradással 
járó betegség hamarosan halálhoz 
vezetett. A járvány következtében 
a Magyar Királyság 1 millió lako-
sát veszítette el az évszázad végére.

A kolera (korabeli szóhaszná-
lattal epekórság) az észak-ma-
gyarországi országrészt érintette 
először. Szikszót 1831-ben érte el, 
egy év alatt 272 ember halt meg és 
csak 82 gyermek született. A város 
lakossága 1825-ben 3799 fő volt, 
és 1840-ben is szinte ugyanennyi 
maradt. A város 23 elöljárója közül 
négyen is a kolera áldozatai lettek. 

A főbíró, Muhi György túlélte a 
járványt. A legtöbben július 15. és 
augusztus 24. között haltak meg.

Természetesen a gazdasági 
élet is megsínylette a járványt, a 
termények ára a duplájára emel-
kedett, leállt a kereskedelem, a 
közlekedés, éhínség tört ki. Az 
általános elégedetlenség az ún. 
kolera-lázadássá fajult, melyről 
a szikszói nótárius (jegyző) is 
említést tesz. A lázadást végül a 
császári katonaság verte le.

A felkelés rávilágított a szegény 
néprétegek, elsősorban a jobbá-
gyok nyomorúságos életkörülmé-
nyeire, a társadalmi feszültségekre, 
de a közegészségügy hiányosságai-
ra is, valamint arra, hogy a járvány 
visszaszorításában a vízhálózat 
gondos ellenőrzésének van a leg-
fontosabb szerepe.

Az első patika Szikszón 1821-
ben létesült, de kórház ekkor még 
nem volt. Az 1873-ban ismét fel-
lángoló kolerajárvány idején a 
református egyház épületeiben 
rendeztek be járványkórházat. 
1879-ben pedig a pestisjárvány 
idejére a Zöldág kocsma épületét 
szükségkórházzá jelölték ki. 

A kórházépítés gondolata már 
1848/49-ben felvetődött (ebben 
az évben is volt kolerajárvány), 
de a megvalósításra 80 évet kel-
lett várni! Évtizedekig gyűjtötték 
a pénzt, de a politikai és gazdasági 
nehézségek mindig közbeszóltak. 
1914-ben a Szociális Missziótár-
sulat hadikórházat nyitott Szik-
szón, 4 fő sebesültet kezelhettek. 
1921-ben járási csecsemővédő 
állomást alapítottak.

Az I. világháború, a trianoni 
országcsonkítás után Abaúj vár-
megye székhelye lett Szikszó, így 
elkerülhetetlenné vált a kórház 
felépítése. 1930. július 4-én adták 
át rendeltetésének a II. Rákóczi 
Ferenc gondozó és közkórházat, 
melynek első igazgatója dr. Tóth 
Ernő volt. Korabeli fényképek 
örökítik meg a kórház orvosait 
(dr. Kiszthy Jenőt, dr. Kis Károlyt 
és a többi munkatársat).

A XX. század legpusztítóbb vi-
lágjárványa, az ún. spanyolnátha 
éppen 100 éve tombolt, és kipusz-
tította a Föld lakosságának 3–5%-
át, 40–50 millió embert, egyes 
becslések szerint még többet is. 

És most itt állunk egy újabb, 
ádáz ellenséggel, egy láthatatlanul 
lopakodó vírussal szemben.

Háború van, de nem fegyve-
rekkel vívják. Látszólag minden 
békés. Nem kell bunkerban átvé-
szelnünk a karantént, mint nagy-
szüleinknek a frontkor. Ennek a 
járványnak is vége lesz egyszer. 
Annyi nehézséget túlélt már ez 
a nép, olyan kilátástalan helyze-
tekből is talpra tudott állni, most 
is így lesz!

Biztosan hiszem, hogy az Isten 
most is próbára tesz bennünket, 
ez egy újabb figyelmeztetés, hogy 
tévúton járunk, nem tartottuk meg 
az Ő törvényeit, súlyos hibákat és 
bűnöket követtünk el. Most és itt 
van egy újabb lehetőség változtat-
ni, közelebb kerülni Őhozzá! Soha 
nincs késő a megtéréshez!

Imádkozzatok és buzgón kér-
jetek!

Vécseyné Fedor Zsuzsa1930. a szikszói kórház orvosai

„...erős bátorításunk van ne-
künk, akik odamenekül tünk, 
hogy belekapaszkodjunk az 
előttünk levő reménységbe. A 
reménység lelkünknek biztos 
és erős horgonya, amely beha-
tol a kárpit mögé, ahova első-
ként bement értünk Jézus...”

Pál apostol Zsidók hoz írt levél 6:19
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Élet a karanténban
Körkérdést intéztünk néhány 65 éven felüli, szikszói lakoshoz, 
hogyan éli meg ezt a helyzetet, a bezártságot, mivel telnek 
napjai, hogy oldja meg ügyes-bajos dolgait. Volt, aki rövideb-
ben, volt, aki hosszabban válaszolt. Íme.

Dr. Ambrus Barnabás (80) – Itt-
hon vagyok, nem megyek seho-
va. Tamás fiammal ketten élünk, 
és ő intéz el nekem mindent. El-
megy a boltba, bevásárol, elmegy 
a gyógyszertárba is, kiváltja a 
gyógyszereket. Néha, ha elfog a 
„honvágy”, autóba ülök, és teszek 
egy kört, hogy láthassam kedves 
városomat. Természetesen nem 
szállok ki az autóból.

Szántói Béla (68) – A járvány 
előtt volt egy komoly mellhár-
tyagyulladásom, amivel három 
hétig bajlódtam. Mire ebből 
meggyógyultam, kitört ez a ko-
ronavírus-járvány. Elég nehéz 
ezt a bezártságot megszokni, hi-
szen szeretek kertészkedni, sző-
lőt művelni. Egy héten kétszer 
szoktam elmenni bevásárolni. 
Ilyenkor felteszem a szájmasz-
kot. Feleségemmel ketten élünk, 
próbálunk vigyázni magunkra.

Horváth Márton (73) – Az ember 
nehezen veszi ezt tudomásul, de 
hát a törvényeket be kell tartani. 
Feleségemmel ketten vagyunk 
itthon, de csak a legminimáli-
sabb esetben hagyjuk el a házat. 
A két gyerekünk elhozza, ami 
szükséges. Az ebédet is kihord-
ják a házhoz, így ez is meg van 
oldva. Itthon, a kertben esetleg 
néha teszek-veszek.

Dobos Sándor (73) - A jár-
vány kitörése óta önkéntes ka-
ranténban vagyunk. Feleségem 
főz,takarít, sterilizál. Én néha 
kimegyek a kertbe elvégezni a 
legfontosabb teendőket. S ter-
mészetesen a macskákat etetem, 
gondozom. Sajnos unokáinkat 
nem láthatjuk,pedig erre az idő-
szakra tervezték hazajönni Né-
metországból.

Nagyon sok segítséget ka-
punk, s ez nagyon jól esik!

Kiemelném Szikszó Város 
Önkormányzatának a tájé-
koztatás és segítségnyújtással 

kapcsolatos gyors anyagait. A 
Szociális Szolgáltató Központ is 
segít, csekket adtak fel a postán. 
Ducsai Gergelyné jelezte, hogy a 
Tornyos ABC megrendeléseket 
ingyen házhoz szállít. Precízen, 
megadott időben érkeznek az 
áruval. Hétköznapi étkezésünk 
is megoldott. Jablonkai Gábor 
cége biztosítja ebédünket.

Biztatunk mindenkit, hogy 
minél többet maradjanak ott-
hon!

Én most igazán hódolhatok 
kedvenc hobbimnak, sok rejt-
vényt fejtek,TV-t nézek!

Suhajda József (76) – A kínai 
járványügyi események kezde-
tén reménykedtem, hátha ben-
nünket elkerül a járvány. Sajnos 
tévedtem.

Az első héten még voltak 
olyan tennivalóim ami miatt el 
kellett hagynom a lakásomat. 
Évek óta hordom az ebédet a 
konyháról, azért minden nap 
mentem. A második héttől ki-
hordják. Mindketten betegek 
vagyunk, felírattam a gyógy-
szereinket, el kellett mennem a 
gyógyszertárba, jó ideig sorban 
álltam, betartva az utasításokat.

Előkészítettem a kertet vete-
ményezéshez. A gyermekeink 
Miskolcon élnek, lesik minden 
kívánságunkat. Az unokáink 
azonban nem járnak iskolába, 
kértük őket, hogy velük foglal-
kozzanak. Négy unokánk van. 
Az idősebb fi am éknál két fiú, a 
fiatalabbnál két leány. A kisebb 
fiú unokánk középiskolai felvéte-
lire, a nagyobb leány érettségire 
készül. A nagyobbik fiú unokánk 
egyetemista, az ELTÉ-n III. éves 
programozó informatikusnak 
tanul, odahaza írja a szakdol-
gozatát. Van tennivalójuk tehát 
bőven.

Én minden napomat a Kossuth 
rádió hajnaltáj című műsorának 
hallgatásával kezdem. Elkészí-
tem a reggelit, megreggelizünk. 

Majd bekapcsolom a számító-
gépem a „Máltai”-s munkám 
miatt. Az ottani információk és 
telefonos megkeresések alapján 
elintézem a feladatokat. Amióta 
a TV5 csatornán általános és kö-
zépiskolai tanórák vannak, azt 
is rendszeresen nézem, ellenőr-
zöm mennyit kopott a tudásom. 
Könyveket olvasok, rejtvényt 
fejtek. Este TV-t nézünk, a fe-
leségem kedvéért a sorozatokat, 
én híreket és sportműsorokat is. 
Az új kijárási rend szerint 9–12 
óra között, ha szükségünk van 
valamire, bevásárolok.

A leglényegesebbet hagytam 
utolsónak. Rendszeresen imád-
kozunk, hogy családunk, vá-
rosunk és nemzetünk is minél 
kevesebb egészségi, lelki, anyagi 
fájdalommal vészelje át ezt a szo-
morú eseményt.

Horváth László (81) – Egyetér-
tek a kijárási korlátozással, mert 
úgy terjed a legjobban a vírus, ha 
az emberek közel vannak egy-
máshoz. Nehezen éljük meg a be-
zártságot a feleségemmel, főleg, 
ha rossz idő van, mert ha jó az 
idő, akkor egy kicsit kimegyünk 
a kertbe. A családsegítő szolgá-
lat segítségét igénybe vesszük, és 
amit lehet, elhozatunk velük. A 
mozi-diszkont felajánlotta, hogy 
a kenyeret házhoz szállítja. Ebé-
det nem hordunk, a feleségem 
itthon főz. A fiam nem itt lakik, 
de ha kell, az ő segítségét is igény-
be tudom venni.

Hocza Béla (84) – Ketten élünk 
a nejemmel, aki velem egyidős. 
Az itthoni kertemben van sző-
lő, azzal foglalatoskodom, met-
szek, permetezek. A családsegítő 
központ elhoz nekünk mindent, 
amit kérünk, ez nagy segítség 
számunkra. Annyi gondom van, 
hogy sajnos a fogászaton nincs 
rendelés, pedig oda mennem 
kellett volna, de most nem le-
het. Vigyázunk magunkra, nem 
megyünk sehova.

Bilkay Attiláné (76) – Nekem 
soha nem volt üres a spájz, mert 
még a szüleimtől úgy tanultam, 
amikor szegénység volt, hogy jó, 

ha vannak az embernek tartalé-
kai. A gyógyszereket mindig há-
rom hónapra szoktam felíratni, 
így most azzal is el vagyunk látva. 
A kenyeret a szomszéd vásárolja 
meg, ő még fiatal, jobban mozog-
hat a városban. Én és a 84 éves 
férjem, március 16-tól nem vol-
tunk a városban, de még az utcán 
sem. Napközben főzök, olvasunk, 
TV-t többnyire csak este nézünk. 
A rokonokkal, ismerősökkel te-
lefonon tartjuk a kapcsolatot. Ha 
még valamire szükségünk van, 
akkor a gyermekünk is segít. A 
segélykérőnk be van kötve a Szo-
ciális Szolgáltató Központba, ha 
valami baj lenne, azon tudunk 
segítséget kérni. Egyelőre meg-
vagyunk, nem érezzük hátrányát 
a bezártságnak.

Vécsey Béla (76) – Egy olyan 
embernek, aki kertes házban la-
kik, mindig van tennivaló. Akár 
bent, akár kint. Én is elfoglalom 
magam, van tennivaló a kertben 
is. A kijárási korlátozást betart-
juk, nem kell elmennünk még 
vásárolni sem, élünk a Tornyos 
ABC felajánlásával, és onnan ho-
zatjuk a szükséges dolgokat, de 
segítenek ebben a szomszédok is.

Leskó Józsefné (74) – Március 
16-a óta nem hagytam el a lakást. 
Kicsit megijedtem ettől a hely-
zettől. A bevásárlást a két fiam 
és a menyem megoldják. Mivel 
a foltvarró szakkör tagja vagyok, 
én is beszálltam a szájmaszk var-
rásába, és már több mint százat 
készítettem. Húsz éve egyedül 
élek, ezért ez az állapotot már 
megszoktam. Amióta szép az 
idő, kertészkedek, készülök lel-
kileg az ünnepekre, s közben 
aggódom az unokáimért, me-
nyeimért, fiaimért, és minden-
kiért, akik értünk dolgoznak és 
kiszolgálnak bennünket.

Lengyel József (68) – Felesé-
gemmel ketten lakunk, de most 
itthon van a fiam is, itthonról 
dolgozik, így többnyire ő oldja 
meg a bevásárlást. Itthon ker-
tészkedek, néha kinézek a szőlő-
be. Miskolcra jártam kosárlabda 
edzést tartani, de március 14-e 
óta az is szünetel. A gyerekeknek 
interneten adtuk ki az edzéster-
vet. Alkalmanként kerékpározni 
is szoktam, csak a mozgás miatt.
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A járványügyi helyzet kapcsán, március 16-tól, 
a Szikszói Városi Intézményműködtető Köz-
pont és Könyvtár szolgáltatásait szünetelteti. 
Ebből adódóan rendezvényeink – Húsvétváró, 
Majális, Gyereknap – elmaradnak…

Intézményünk ez idő alatt el-
kezdte az éves karbantartási 
munkálatait.

A városi uszoda előre hozta az 
egyébként is kötelező éves kar-
bantartását. Az úszó- és a tan-
medence vízcseréje megtörtént, 
a medencék fugázása, tisztítása 
és fertőtlenítése zajlik. Az előre-
láthatólag hosszú kényszerszü-
netből adódóan egy alapos gé-
pészeti felújítás is kezdetét vette. 
Nem csak az uszodatér, hanem a 
teljes épület – folyosók, mosdók, 
öltözők, előtér – tisztasági festése 
zajlik. Ezek után egy alapos nagy-

takarítással és fertőtlenítéssel zár-
juk a karbantartási és felújítási 
munkálatokat.

Az épület belső felújítása mel-
lett nagy hangsúlyt fektetünk az 
uszoda udvarának rendbetételére 
is. A tavasz folyamán a műfüves 
pálya karbantartása fog meg-
történni. Ezzel párhuzamosan 
a strandröplabda pálya, illetve a 
nyári plázs homokcseréjét tervez-
zük. Ezeknek a munkálatoknak a 
lebonyolításához – ebben a nehéz 
anyagi helyzetben – nagy segítsé-
günkre van a járási hivatal foglal-
koztatási osztálya által a hosszú 

távú közfoglalkoztatási program 
támogatása. A jó idő beköszön-
tével parkosításra is gondolunk, 
virágokat ültetünk a területen.

A közkedvelt Magyar-hegyi 
Borok Háza teljes festése meg-
történt. Az épület takarítása zaj-
lik, mellyel egyidejűleg az udvar 
parkosítása, füvesítése is folya-
matban van.

A Könyvtári Intézet és az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár útmu-
tatásai alapján a könyvtárak, on-

line folytatják munkájukat. Sajnos 
a papíron nagyon sokáig meg tud 
tapadni a vírus, így most csak az 
elektronikus könyvtárhasználat 
marad számunkra, mint az élet 
minden területén, ahol – néhány 
kivételtől eltekintve – biztonsági 
okokból szintén elektronikusan 
intézhetjük ügyeinket. Könyv-
tárunk is részt vesz az országos 
akcióban. Információkkal, ingyen 
letölthető pdf könyvekkel, mese-
felolvasással, kézműves bemuta-
tókkal, online zenehallgatással, 
főzési tanácsokkal, fejtörőkkel 
próbáljuk enyhíteni az otthon-
maradásra kényszerült emberek 
mindennapjait.

 Az Inkubátorházban is meg-
kezdődött az éves karbantartás. 
A színházterem, galéria, földszint, 
házasságkötő terem festése a hó-
nap végén megtörténik. Az elmúlt 
időszakban a rendezvényeinken 
sokat használt párnázott székek 
vizes takarítógéppel történő kár-
pittisztítása, fertőtlenítése zajlik. 

 Az önkormányzat szervezésé-
ben intézményünk dolgozói részt 
vesznek a lakosság védekezését 
szolgáló feladatokban, szájmasz-
kok, szórólapok terjesztésében.

Gál Péter, intézményvezető

Kényszer-
szünet
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Digitális oktatás
Március 16-tól, a Szent Márton Katolikus Gimná-
zium és Általános Iskola is új módon folytatta a 
2019–’20-as tanévet. Sajnos a járvány miatt ve-
szélyhelyzetet volt szükséges kihirdetni, egyben 
elrendelték a „tantermen kívüli digitális oktatási 
formát” a közép- és általános iskolákban.

A bejelentésre pénteken este ke-
rült sor, s bár lehetett számítani 
arra, hogy az iskolákat is fogják 
érinteni az intézkedések, mégis 
egy kicsit váratlanul ért minket. 
Hétvége lévén, nem tudtunk a 
diákokkal személyesen kommu-
nikálni, így előkészíteni sem volt 
módunk az új oktatási módot.

A fenntartónkkal való egyez-
tetés után az iskola vezetősége 
szombaton megbeszélést tartott, 
amelyen átgondoltuk a legfon-
tosabb teendőket. Megkerestük 
e-mailen a tanár kollégákat és 
értesítettük őket a helyzetről. Az 
osztályfőnökök a már korábban is 
meglévő facebook osztálycsopor-
tokon keresztül tájékoztatták a di-
ákokat és a szülőket. Többeknek 
– pl. az iskolaotthonos formában 
tanulóknak is – az iskolában ma-
radt a tankönyve, így az osztály-
főnökök egyeztettek velük arról, 
hogyan jöhetnek be azokért, hogy 
a szabályokat is betartsuk.

Hétfőn tantestületi értekezlet-
tel kezdtünk. Megállapodtunk, 
hogy minden munkaközösség 
egyeztet az új oktatási mód saját 
szakterületére vonatkozó teen-
dőiről. Ezután az osztályfőnökök-
kel konzultáltak az osztálytanítók 
a tevékenységek egyes osztályokra 
vonatkozó módjáról és idejéről. 
Minden kolléga az általa taní-
tott osztályokkal, csoportokkal 
tantárgyanként is létrehoztak 
online közösségeket, amelyeken 
keresztül tartják a kapcsolatot, il-
letve egyes tantárgyak esetében a 
már meglévő osztálycsoportokat 
kezdtük el használni erre a célra is.

Tudtuk, hogy nagy kihívás 
előtt állunk, de hogy mekkora ez 
a feladat az csak ezután derült ki 
igazán.

Az első hét a digitális oktatási 
forma előkészítésével telt. Pe-
dagógus kollégáim nagy lelke-
sedéssel vetették magukat az új 
munkába. Hamar kiderült, hogy 

ez sokkal több időt és energiát 
kíván a kollégáktól, mint egy ha-
gyományos órára való felkészü-
lés, illetve annak megtartása. Új 
módszereket, eszközöket kellett 
keresni és megtanulni, kipróbálni 
azok hatékonyságát.

A mi gyerekeink nagyon jó 
gyerekek, túlnyomó többségük 
nagy lelkesedéssel folytatta tanul-
mányait ezen az új módon.

Köszönet illeti a szülőket is, ez 
az oktatás igencsak nagy terhet ró 
rájuk is. Meg kell oldani a gyere-
kek felügyeletét, rá kell venni őket 
a tanulásra, hiszen – bár otthon 
vannak –, ez mégsem szünet. A 
kisebb diákokkal tanulni is kell, le 
kell foglalni a szabadidejüket is, a 
középiskolásokat pedig a tanulás 
mellett arra is rá kell venni, hogy 
otthon maradjanak. Ez most első-
sorban a szülőkre hárul.

A napok múlásával több prob-
léma merült fel. Kiderült, hogy 
van olyan kolléga, aki nagyon 
lelkes, de az általa elvárt felada-
tok túl sok időt vesznek igénybe. 
Így az osztályfőnökökre bíztuk, 
hogy – mivel ők ismerik diákjaik 
minden tennivalóját – ügyeljenek 
a megfelelő arányokra, a feladatok 
megfelelő mennyiségére.

Egyre több technikai probléma 
is adódott. Tanulóink sok telepü-
lésről járnak iskolánkba, szociális 
hátterük sem egyforma. Többek-
nek gondot okoz az eszközök hi-
ánya. A telefonjuk, ha van, akkor 
sem tudja sok esetben a digitális 
oktatáshoz szükséges feltételeket 
biztosítani. Gyakori probléma, 
hogy csak egy számítástechnikai 
eszköz van a családban, amelyen 
több gyerek és akár még a szülők 
is dolgoznak. Nehézséget jelent 
az internetkapcsolat is, a legtöb-
ben ugyanis nem rendelkeznek 
korlátlan mennyiségű adatátviteli 
lehetőséggel.

A legnehezebb dolguk azon-
ban most az érettségi előtt állók-

nak van. A diákok jövője múlhat 
ezen!. Sokan közülük tovább 
akarnak tanulni és ehhez a je-
lenlegi szabályok szerint fontos 
a jó vizsgaeredmény, sok esetben 
emelt szinten.

Április 16-án döntés született 
az érettségi vizsga lebonyolítá-
sáról.A döntés szerint idén csak 
írásbeli érettségi vizsgák lesznek. 
Szóbeli vizsgák csak abban az 
esetben, ha nincs a tantárgyból 
írásbeli, vagy ha mentesül a tanu-
ló az írásbeli alól. Nem kötelező 
érettségi vizsgát tenni. Előre ho-
zott érettségi vizsga nem tehető.

A vizsgák ily’ módon történő 
szervezését a döntés bejelenté-
se után azonnal megkezdtük. A 
rendelet azonban számos kérdést 
hagy nyitva, új problémát vet fel. 

Bízunk abban, hogy kérdése-
inkre időben választ kapunk, s az 
érettségi vizsgákat a nehéz körül-
mények ellenére is sikerrel teszik 
majd le diákjaink.

A digitális oktatás bevezetése 
azt jelenti, hogy a tanév folytató-
dik, nem került felfüggesztésre, 
rendkívüli szünetet sem hirdet-
tek, így nem veszítenek tanévet 
a diákok.

A tavaszra tervezett iskolai 
rendezvények megtartása azon-
ban nem lehetséges, elmaradnak 
a versenyek, vagy ezek következő 
fordulói. Halasztást szenvednek a 
„Határtalanul” pályázat keretében 
szervezett szovátai, felvidéki, vaj-
dasági utazások, a waldemsi csere-
kapcsolat évfordulós találkozója, 
valamint a 9. és 11. évfolyamosok 
angliai nyelv gyakorlási utazása is.

A nyelvvizsga-lehetőségek is 
módosultak, pedig a végzősök 

felvételizéséhez ez nagyon fontos 
lenne...

Elmaradt számos olyan ren-
dezvényünk is, amelyek összeköt-
nek minket és lehetőséget terem-
tenek közösségünk erősítéséhez. 
Le kell mondanunk sajnos a bal-
lagásról, amely diáknak, szülőnek, 
tanárnak egyaránt fontos érzelmi 
kapocs és örök élmény.

A diákok internetes csoportja-
inak többségébe jómagam is kér-
tem felvételemet, hogy láthassam, 
hogyan halad az oktatás. A mi-
nap „bekukkantottam” egy ilyen 
órára. A tanulók először megle-
pődtek, majd kérdésemre, hogy 
van-e valami gond, az egyik lány 
azt válaszolta: Van. – Mi a gond? 
– kérdeztem. – Hát az, igazgatónő, 
hogy hiányzik az iskola… Ettől 
nagyobb dicséretet azt hiszem 
nem kaphattunk volna!

Egy miniszter mondta régen: 
Minden iskola a tanárok és diákok 
által telik meg tartalommal, rajtuk 
múlik, hogy milyen lesz. Nél külük 
csak egy épület az iskola.

Iskolánk látszatra most csak 
üres épületekből áll. De tudom, 
hogy mi távolról is meg tudjuk 
tölteni tartalommal, s hamarosan 
meg is töltjük olyan iskolai élettel, 
ahol nemcsak tanulunk, hanem 
mindenki jól érezi magát, szeret 
ott élni és lelkileg is megerősítést 
kap.

Köszönöm mindenkinek, 
pedagógusoknak, szülőknek és 
diákoknak a nehéz időkben az 
iskolához való hozzáállását és 
segítségét! Bízom benne, hogy 
együtt sikerül!

Nyitrainé Jurácsik Antónia
igazgató
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Röviden, a járvány miatt és azon túl…

Önkormányzati hírek
Szikszó 30
Sokan várták, hogy végre a 
Szikszó 30 programsorozat ke-
retein belül kisorsolásra kerülő 
nyereményautó szelvényeinek 
begyűjtése is elkezdődik, ám 
erre még várni kell. A kialakult 
helyzetre való tekintettel a gyűj-

tőurna kihelyezése is tolódik, ám 
amint lehetséges a szelvények 
begyűjtése és nem veszélyezteti 
az egészséget, megkezdjük. Így 
érdemes továbbra is vigyázni a 
„pecsétes-füzetekre”.

Szikszó-jegy
A tavalyi Szikszó-jegyek bevál-
tásának határidejét a járvány-
helyzet miatt május 30-ig meg-
hosszabbítja az önkormányzat. 
A rendeletet a képviselő-testület 
jogszabályi okok miatt felülvizs-
gálja, annak mechanizmusát és 

differenciáltságát a törvényi elő-
írások és szociális okok mentén 
átdolgozza. A módosított rende-
let után a 2020-as Szikszó-jegyek 
gyártása elkezdődik, a kiosztása 
– a vírushelyzet miatt is – az év 
második felében várható. 

Városüzemeltetés
A városüzemeltetési bizottság 
három tagjának (Marjai Pál, 
Hetesi Gergely, Tóth Tibor) fo-
lyamatos, felelősségteljes mun-
káját követően a rendszerszerű 
városüzemeltetési munka a jár-
vány árnyékában is folyik tele-
pülésünkön. Folyamatosan ta-
karítják az árkokat és átfolyókat 
a Sixo Tender Kft. munkatársai, 

akik egyelőre apróbb kátyúzási 
munkálatokat is elkezdtek. Zajlik 
a közlekedési táblák felülvizsgála-
ta, racionalizálása is.

Dolgoznak a szemetelés által 
okozott károk elhárításán, de itt 
a munka sajnos szinte végtelen. 
A hulladékudvar – járvány követ-
keztében történt – bezárása miatt 
ugyanis az illegális szemétlerakás 

sajnos még inkább megszaporo-
dott. A közterület-felügyelet és a 
rendőrség intézkedési nyomán a 
szabálysértők komoly bünteté-

sekre számíthatnak, a város la-
kott- és külterületeit, földön és – 
drónok segítségével – a levegőben 
májustól fokozottan ellenőrzik.

Nemes gesztus
Március 17-én egy szokatlan hirdetés jelent meg a „Szikszó 
a jelenben” facebook-csoport bejegyzései közt.

Tisztelt Szikszói lakosok! Ducsai Gergelyné a Szikszói Tornyos ABC veze-
tője szeretném felajánlani hogy az idős, beteg rászorult emberek részére 
házhozszállítást vállalunk, természetesen minden biztonsági előírásnak 
megfelelően! Kérem, akinek szüksége van rá, az alábbi telefonszámon adja 
le megrendelését: 46/395-396. Természetesen a kiszállítás ingyenes!

Megkerestük a Tornyos ABC vezetőjét, Ducsai Gergelynét, aki elmondta, 
hogy kedvező fogadtatása volt a kezdeményezésnek mind az önkormány-
zat, mind a lakosság részéről. Naponta 8–10 idős ember veszi igénybe ezt 
a szolgáltatást. Szerkesztőségünk is csak gratulálni tud hozzá, és talán 
az is sokat elmond, hogy a facebookon több mint hatszázan fejezték ki 
tetszésüket a bejegyzésre. #respecttornyosabc

Civil Tanács
A képviselő-testület döntései-
nek, a város irányvonalának véle-
ményezésére létrehozott Civil Ta-
nács egyelőre szintén nem tudott 
összeülni. A közeljövőben elektro-

nikus kapcsolattartással kezdheti 
meg munkáját a 20 fős grémium.  
Reméljük, hogy ezirányú tervein-
ket is el tudjuk indítani az egész-
ségügyi helyzet rendeződése után.

Építkezések
Készül a parkoló a temető mel-
lett, valamint elkezdődik az ún. 
„közösségi ház” építése a Rákóczi 

úton. Ezeknek a munkáknak az  
előrehaladásáról is folyamatosan 
beszámolunk  a közeljövőben.

Mivel most van 
az adóbevallások 
időszaka, a Szik-
szó Város képvi-
selő-testülete 
által létrehozott 
adományalaphoz 
a személyi jöve-
delemadó (SZJA) 
1%-ának felaján-
lásával is lehet 
csatlakozni.

A Szikszó Városért Alapítvány
számlaszáma: 

10102718-63357600-01003002
Adószám:  19335960-1-05
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Folyik a gazdasági program tervezése
Rövid jelentés a másfélszáz lakossági és vállalkozói kérdőív eredményeiről

Köszönjük, hogy több mint másfélszázan a 
neten, illetve papíros formában kitöltötték a 
gazdaságfejlesztésről szóló két kérdőívet, s 
így éltek azzal a lehetőséggel, hogy formálják 
azt! Reméljük a korlátozások enyhülése után 
a későbbiekben tudunk majd a Civil Tanács-
csal is egyeztetni és nyílt fórumokat is tartani.

Mit mutatnak a vélemények? 
Melyek a további helyi gazda-
ságfejlesztési tervek?

Szigorú lakossági elvárások 
jelentek meg a kérdőívekben, 
például a minőségi foglalkozta-
tás, a városi infrastruktúra-fej-
lesztés mellett a kereskedelmi, 
vendéglátó-szórakozási lehető-
ségeket biztosító vállalkozások 
számának növekedése iránt is.

Az adóforintok elköltésében a 
válaszadók – sajnos, de jogosan 
olyan dolgokra költenének, me-
lyek fejlesztésén már túl kellene 
lennünk – az utak-járdák, a köz-
biztonság, az egészségügyi alap-
ellátás, a környezet védelmére, 
a zöldterületek növelésére, ke-
rékpárutak kialakítására, s csak 
utána jelennek meg a jövőnk 
minőségibb életét formáló ha-
gyományápoló-kulturális, spor-
tolási, turisztikai célú kiadások, 
okos város informatikai fejlesz-
tések, a képzés, a közösségépítés.

A lakosság elsősorban, mi-
ként a vállalkozások is a keres-
kedelemben, a mezőgazdasági 
termelésben látják a kívánatos 
fejlesztési irányt, s nem lévén 
szikszói előzményei, érthetően 
óvatos, de támogató a hozzá-
állása is a turisztikai piaci, az 
innovatív, kreatív ipari fejlesz-
tések iránt. A vírus okozta tu-
rizmus-krach idején különösen 
érthetőnek tartom ezt, ugyan-
akkor turizmusfejlesztőként 
meggyőződésem, hogy ez a 
válsághelyzet olyan új keresleti 
irányokat erősít majd meg, ahol 
Szikszó, egy kisváros számára is 
elérhető lehetőségek teremtőd-
nek. Mindenképpen elindulunk 
a turizmusfejlesztési irányba, 
hiszen a helyiek kereskedelem, 
vendéglátás, szórakozás terén 

meglévő igénye, csak egy turis-
tákkal megerősített kereslettel 
lesz fenntartható a vállalkozá-
sok oldaláról. Emellett a saját 
turisztikai kínálat kialakítása 
– szándékaink szerint a slow, 
a kreatív és a hagyományokra 
épülő kulturális és borturiz-
mus irányában – a kisebb helyi, 
mezőgazdasági és kézműipari 
termelő, szolgáltató vállalko-
zások létrejöttét, a lakossági 
önfoglalkoztatását, a kiegészítő 
tevékenységeik növelését is ösz-
tönzi. Azaz képes a vírusválság 
miatt újra megnőni látszó, új 
foglalkoztatási gondok és az 
akut álláskeresési nehézségek 
megoldásában is segíteni.

A vállalkozások iparűzési 
adókedvezmények mellett igény-
lik az önkormányzat gazdaság-
szervezői támogatását, nemcsak 
a pénzügyi és adminisztrációs 
ügyintézés terén. A jó munka-
társak igényének kielégítése ér-
dekében szeretnénk erős, helyi 
szakmai és felnőttképzési kí-
nálat kialakítását ösztönözni. 
Nyitottságot tapasztaltunk arra, 
hogy az önkormányzat saját, il-
letve általa generált, társadalmi 
vállalkozások révén is segítse a 
helyi gazdaság bővülését, szer-
vezését.

A gazdaság érdekében egyér-
telműen szükséges együttmű-
ködések ösztönzésére létrehí-
vunk egy „lazább üzleti klubot” 
és egy szorosabb kooperáció-
kat támogató Városfejlesztési 
Klasztert is. Megterveztük – s 
reméljük, egy beadott pályázat 
segítségével meg is valósíthat-
juk majd – az „IKSZ-házat”, 
ahol a vállalkozások Informá-
ciót-tudást kapnak, Kapcsolatot 
építhetnek és Szolgáltatásokat 

vehetnek igénybe majd az egy-
kori „rendőrségi-épületben”. Ez 
a hely adna otthont az előző két 
együttműködési formának is.

A gazdaságfejlesztést támo-
gató, tervezett városmarketing 
munkánk, nemcsak az éppen 
most kezdődő kiadványkészí-
tés, honlapfejlesztés terén je-
lenik majd meg, hanem üzleti, 
stratégiai, vállalkozásfejlesztési, 
pályázati, valamint a vállalko-
zások marketing, ezen belül 
értékesítését, kommunikáció-
jukat segítő oktatási és tanács-
adási tevékenységben is. Szikszó 
partnervárosi kapcsolatainak 
újra-aktiválásával, a külső vál-
lalkozói kapcsolatokat is ösztö-
nöznénk.

A megkérdezések egyértelmű 
tapasztalata, hogy a jelenlegi, 
érzékelt nehézségek, gondok 
ellenére mind a lakosság, mind 
a vállalkozások pozitív várako-

zásokkal, bizalommal vannak 
a város gazdasági fejlődése, fej-
lesztési lépéseink iránt, a jelen-
legi gondjaink, a válsághelyzet 
ellenére is.

A gazdaság fejlesztése, nö-
velése érdekében újra fogjuk 
tervezni az adórendeleteinket, 
kialakítjuk a helyi kis- és közép-
vállalkozásokat jobban segítő 
kedvezményi és szolgáltatási, 
szakmai támogatási rendszert, s 
ehhez igazítjuk majd következő 
évek költségvetésének tervezé-
sét is. Az ez évi – egyébként is 
szűkös – büdzsénket felborítja 
a válsághelyzet, a többletkiadá-
sokkal, a megnövekvő szociális 
feladatokkal, a kormány általi 
adóátcsoportosítással egyaránt. 
Bízom benne, hogy terveinket 
csak időben rendezi át a járvány, 
alapjaiban folytathatjuk a terve-
zett munkát. 

SZ.V.Ö. – dr.P.I.
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  54,3%

    7,1%

      0%

      0%
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  54,5%
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Kis mértékben javulni fog

Kifejezetten erősebb lesz

Egyhelyben fog toporogni

Kis mértékben romlani fog

Jelentősen romlani fog

Lakosság Vállalkozások

A következő öt évben hogyan fog alakulni Szikszó gazdasági helyzete?



Ember 
tervez...
...Isten végez, tartja a 
régi mondás. Februárban 
hirdettünk meg egy rajz-
pályázatot a 2020. évi 
olimpia kapcsán, sport 
témájú rajzokat vártunk.

Akkor még nem sejtet-
tük, hogy a világverseny 
idén elmarad, 2021-re 
tolódik. Így a pályázat is 
„okafogyottá” vált, de jö-
vőre ismét meghirdetjük.

A bizottság „online” 
megbeszélést követően új 
pályázatot írt ki diákja-
ink számára. Kérdezhet-
né valaki, hogy ez most 
a legnagyobb gondunk? 
Igen, gondolni kell arra a 
sok, otthon ülő gyerekre, 
akiknek már sajnos eb-
ben a tanévben nem lesz 
„igazi” tanítás, és amíg 
rajzolnak, rövid időre 
leteszik a mobiltelefont…

Íme, az új rajzpályázat:
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Szikszó Város
Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottsága

rajzpályázatot 
hirdet

szikszói iskolásoknak, melynek témája:

„Élet 
a karanténban”

avagy, hogyan éltétek meg 
a bezártságot, a digitális oktatást?

A rajzok bármilyen technikával 
készülhetnek, minimum A/4, 
maximum A/3-as méretben.

Három kategóriában értékelünk:
alsó tagozat • felső tagozat • gimnázium

Leadási határidő: amikor 
legközelebb iskolába jöttök...

A rajzokat (majd) leadhatjátok 
az osztályfőnöknek, 

illetve Fedor János tanár úrnak.

Eredményhirdetés és kiállítás: 
vélhetően 2020. szeptemberben

Kósza gondolatok
Lekner Balázs 25 éves, szikszói fiatalember 2014 óta ír verseket. Most 
összegyűjtötte munkáit egy kötetbe, ahol mintegy 85 verset olvasha-
tunk. A könyv egyelőre csak online formában látott napvilágot, de ha 
Balázs talál egy kiadót, szeretné nyomtatásban is megjelentetni. Addig 
is szívesen elküldi e-mailen az érdeklődőknek. 

Szép hazám, te gyönyörű Szikszó,
Ha rád gondolok, nem kell több szó.
Utcáid hossza végtelennek tűnik,
Mint a vadászat, mikor a vadat űzik.

Szép hazám, te gyönyörű Szikszó,
Ha rád gondolok, nem kell több szó.
Büszke történelmi múltad gazdag,
Mert itt Rákóczi Zsigmond
 parancsolt a hadnak.

Szép hazám, te gyönyörű Szikszó,
Ha rád gondolok, nem kell több szó.
Templomod védelmet nyújtott
 oly sok embernek,
S környéke a véget jelentette
 oly sok ellenségnek.

Szép hazám, te gyönyörű Szikszó,
Ha rád gondolok, nem kell több szó.
Oly rég vagy jelen e világon,
S oly sok embernek jelented a világot.

Szép hazám, te gyönyörű Szikszó.
Ha rád gondolok, nem kell több szó.
Magyar-hegyed szőlő erdei,
Számomra a világ közepét jelenti.

Szép hazám, te gyönyörű Szikszó,
Ha rád gondolok, nem kell több szó.
Máshol nem élnék szívesen
 csak benned,
Számomra tökéletes, nem kell
 jobbnak lenned.

Szép hazám, te gyönyörű Szikszó,
Ha rád gondolok, nem kell több szó.
Ha sorsom elvinne innen, 
Ígérem, visszatérek, mert nélküled
 élet nincsen.

Lekner Balázs  „Szép hazám” című 
költeménye „Az én Szikszóm” el-
nevezésű versírópályázat 3. helye-
zett verse.

Velünk élő
Nemrégiben jelent meg a szikszói 
Nemes P. Ferenc „Semmi beszéd” 
című könyve, melyről az  Észak-Ma-
gyarország, Keresztény Élet, Új 
Misszió folyóirat is tudósított, de in-
terjút készített vele a Miskolci Tele-
vízió is. Amint a járvány által hozott 
intézkedések lehetővé teszik, szik-
szói könyvtár szervezésében itthon 
is találkozhatunk a könyv írójával és 
közelebbről is megismerkedhetünk 
művével.

Negyvenhat év után...
1974-ben 38-an ballagtunk a 
Móricz Zsigmond Általános Is-
kola 8.c osztályából. Többen már 
az óvodába is együtt jártunk, 
néhányan együtt érettségiztünk. 
Most 46 év után, 60 évesen újra 
találkoztunk.

A készülődés gyermeki izga-
tottsággal telt, közben is sok em-
léket felidézve. Találkozáskor csak 
úgy röpködött a „Te ki vagy?” kér-
dés, méregetve egymást.

Sajnos, nyolc társunkat már 
csak nyolc gyertyácska lángja 
idézte meg. Emlékeztünk taná-
rainkra, a kisebb-nagyobb csí-
nyekre. Megilletődötten, szófukar 
módon összegezte mindenki az 
eltelt idő történéseit, élete nagy 
pillanatait.

Szürkesége ellenére szép, szívet 
melengető nap volt 2020. február 
15-e.

(Ibolya)

Előző számunkban adtuk hírül, 
hogy május 1-én lesz az I. Szik-
szói Gépésztalálkozó. Sajnos a 
koronavírus-járvány miatt, mint 
sok más rendezvény, ez is elma-
rad. A fő szervező, Leskó Zsolt 
elmondta, hogy terveik szerint 
későbbi időpontban kerül meg-
rendezésre a találkozó.

Elmarad

a találkozó
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Olimpiai történet – egy kis háttér-információval…
A „dr. Mező Ferenc Szellemi 
Diákolimpiát” a 2000-es évek 
elején vezette be a Magyar Diák-
sport Szövetség. Tudnivaló, hogy 
1912–’48 között az olimpiákon 
szellemi versenyeket is rendez-
tek, ahol sporttémájú verssel, 
prózával, szoborral, festmény-
nyel és stadiontervekkel lehetett 
pályázni. Dr. Mező az egyetlen 

magyar olimpiai bajnok, aki az 
1928-as amszterdami olimpián 
aranyérmes lett az „Ókori olim-
piák története” c. művével. Az ő 
emlékére rendezik meg évente a 
vetélkedőt, melyen négyfős csa-
patok a magyar sportolók olim-
piai eredményeiről adnak számot. 
Okos dolog ez, mert a szegény 
magyar gyerek tudja, hogy ki az 

a Majka, meg Győzike, de nem 
tudja, hogy ki volt Hajós Alfréd, 
vagy Papp Laci…

Amíg Homrogdon tanítottam 
(2012), minden évben benevez-
tünk a gyerekekkel, és több alka-
lommal eljutottunk az országos 
döntőbe, ahol találkozhattunk 
„élő” olimpiai bajnokokkal is. 
Polyák Imre, Varga János, Németh 
Angéla, Gyarmati Dezső, Dömölky 
Lídia, Németh Imre neve azoknak 
mond valamit, akik egy kicsit is-
merik a magyar olimpiai bajno-
kok nevét, történetét.

Ma már a szikszói tanulók is 
részesei ennek a sikernek, ugyanis 
februárban – az országos elődön-
tőben 2. helyet szerezve – beju-
tottak a döntőbe. A csapat tagjai: 
Zádeczki Zita, Babusa Tamara, 
Szita Illés, Magyar Gergely. Fel-
készítő tanáruk Dienes Zoltán, 

aki ugyancsak „szerelmese” az 
olimpiai mozgalomnak.

A Tatán rendezendő döntőre 
engem is invitáltak, s örömmel 
mondtam igent, hiszen gyerek-
korom óta szívem csücske az 
olimpiai mozgalom.

Sajnos bekövetkezett azon-
ban, amire számítottunk. A NOB 
bejelentette, hogy a járvány mi-
att 2021 nyarára halasztotta az 
olimpiát.

Ötven éve rajzolok karikatúrá-
kat, de ilyen szomorú szívvel még 
nem készítettem rajzot… (mi)

Dömölky Lídia, az 1964. évi tokiói olimpia női tőrcsapatának aranyérmese
a szikszói versenyzőkkel. Idén bizony ő is már 84 éves…

Köszönjük, Tibor atya!
11 évvel ezelőtt kis templomunk-
ban megjelent egy szimpatikus, 
mosolygó fiatalember. Fiatalos 
lendülettel kezdett hozzá a temp-
lom, és a közösség építéséhez is. 
Hitét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy először írt egy imádsá-
got, melyben a Szűzanya segítsé-
gét kértük minden szertartáson.

Alig imádkoztuk néhányszor, 
s a templomépítés megindult. 
Ő valahogy mindig megtalálta, 
vonzotta azokat az embereket, 
akik a kitűzött célok elérésében 
segíteni tudtak. Humorával és 
pozitív gondolkodásával sokakat 
tudott megmozgatni, maga mellé 
állítani. Aki már találkozott vele, 
tudja, hogy nem ismer lehetetlent. 
Sokszor meg is ijedtünk ötleteitől, 
de mindig el tudta velünk hitetni, 
hogy mi erre is képesek vagyunk.

Sajnos, egy emberi szemmel 
értelmetlennek látszó betegség 
megakasztotta ezt a csodálatos 
sikersorozatot. Mi tudjuk, hogy 
Isten tervében mindennek helye 
van és egyszer mi is megértjük 
ennek a keresztnek az lényegét: 

vajon miért kellett ennek így 
történnie? A sok közös élményt 
azonban már senki sem veheti el 
tőlünk. Voltak egyházi kirándu-
lásaink, zarándoklataink, jártunk 
nyíregyházi bálban és szervez-
tünk mi is bálokat. Megélhettük 
új templomunk felszentelését 
püspökeink jelenlétében. Láttunk 
színvonalas koncerteket, megis-
merkedtünk híres emberekkel, 
akik mellénk álltak. De az biztos, 
hogy Isten mindig mellénk állt, 
Tibor atya pedig egy pillanatra 
sem hagyta, hogy ebben kétel-
kedjünk.

Hálásak vagyunk a Jósten-
nek, hogy együtt tölthettük ezt a 

11 évet. Tibor atya, neked pedig 
köszönjük a közösségért végzett 
áldozatos és fáradságot nem isme-
rő munkádat. Kívánunk mielőbbi 
gyógyulást és ígérjük, hogy nem 
felejtjük el, amit értünk tettél. Min-
dig szívesen látunk. Bárhová is ve-
zessen téged a gondviselés, tudd, 
hogy Szikszón vagy igazán itthon!

Leskó János

Bemutatkozik 
Béres Gábor
„Hadd énekeljem el barátomnak 
szőleje iránti szerelme énekét”.

Béres Gábornak hívnak, szen-
telési jelmondatommal kezdem 
bemutatkozásomat. Miskolcon 
születtem 1974-ben. Az általános 
iskola után az esztergomi feren-
ces gimnáziumban érettségiz-
tem 1992-ben. Keresztes Szilárd 
püspök úr abban az esztendőben 
vett fel a görögkatolikus kispapok 
sorába. Nyíregyházán jártam sze-
mináriumba, 1998-ban végeztem.

Esküvőm és a papszentelés 
után Debrecenben négy évig 
segédlelkészként szolgáltam. 
Ez után kilenc évre egy nyírségi 
fa luba, Bátorligetre szólított a 
hiva tásom. Templomot és közös-
séget építettünk, az egyházközség 
mellett három filiát ellátva. 2011-

ben Fülöp metropolita a Miskolci 
Görögkatolikus Általános Iskola 
iskolalelkészévé nevezett ki, ahol 
nevelési igazgatóhelyettesként 
e tanév végéig tevékenykedek. 
Emellett a Miskolci Karmelita 
Templom és Rendház temp-
lomigazgatója is lettem, valamint 
a Miskolci Világban Élő Karmeli-
ták lelki ellátásával is megbíztak.

Feleségem, Tóth Szilvia, taní-
tó-hittanár szakon végzett Nyír-
egyházán. Három fiunk van, Dá-
vid, Gergő és Máté. A legnagyobb 
egyetemista, a kisebbek a Fráter 
György Gimnázium tanulói. 

Izgalommal és érdeklődéssel 
teli várakozással tekintünk a jövő 
felé, várva az időt, hogy teljesen a 
szikszói hívek és a város közös-
sége szolgálatának szentelhes-
sük magunkat. Kérjük a kedves 
híveket, a lakosokat, fogadjanak 
bizalmukba, hogy együtt, közös 
erővel munkálkodhassunk a kö-
zösség boldogságán, mely magá-
ba foglalja nem pusztán a földi, de 
a remélt mennyei boldogságot is.

Változás a görögkatolikus egyháznál
Moldván Tibor, aki 2009 óta látta el a szikszói görögkatolikus egy-
házközség parókusi feladatait, betegségére való tekintettel felmen-
tését kérte a szolgálat alól Dr. Orosz Atanáztól. A püspök február 
1-jével Béres Gábor parókust nevezte ki az egyházközség élére.
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