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Nagyobb fegyelem kell!
Mire ez a riport megjelenik, 
talán már újabb járványügyi 
rendeletek lépnek érvénybe.

Fontos dolgok ezek, hiszen 
naponta több ezren fertőződnek 
meg, és száz fölött van a napi 
halálozások száma az országban. 
A jelenlegi helyzetről, a rende-
letek betartásáról, a szájmaszk 
használatáról, a kijárási tilalom 
betartásáról kérdeztem a közte-
rületfelügyelet két munkatársát, 
Majoros Pétert és Trézsi Tamást.

Mik a tapasztalataik, a szik-
szói emberek mennyire veszik 
komolyan a járványügyi rende-
leteket? 

Sajnos még mindig vannak 
olyan emberek, akik nem, vagy 
nem helyesen viselik a száj-
maszkot. Városunkban jelenleg 
az utcán még nem kötelező, de 

minden boltban, egyéb üzletben 
igen. Szolgálatunk közben mi is 
bemegyünk gyakran a boltokba, 
és figyelmeztetjük a szabályta-
lankodókat. A többség azért be-
tartja, de van, aki nem helyesen 
viseli.  A kórházban, illetve a ren-
delőben is tapasztaltunk olyat, 
hogy amíg bemegy az épületbe 
rajta van, de bent már leveszi. Je-
lenleg (egyelőre legalábbis) csak 
figyelmeztetni tudunk, szankci-
onálni nem.

Milyen jogkörük van, és milyen 
eszközöket használhatnak?  

Elsősorban figyelmeztetünk, 
de helyszíni bírságot is kiszab-
hatunk a szabálysértés elköve-
tőjével szemben, illetve feljelen-
tést tehetünk a rendőrség felé, 
valamint igazoltathatunk is, és 
a rendőr kiérkezéséig vissza-
tarthatjuk az illetőt. Amit tör-
vényesen kényszerítő eszközként 

használhatunk, a tonfa, bilincs, 
és gázspray. 

A buszmegállókban mi a hely-
zet?

Ott még nem kötelező viselni 
a maszkot (ellentétben a Miskolc 
Búza téri autóbusz pályaudvar-
ral), és ha felszáll az illető a 
buszra, ott már a gépkocsivezető 
feladata az ellenőrzés, illetve fi-
gyelmeztetés. Sajnos sok felelőt-
len és agresszív ember van. 

Az este 8 óra utáni kijárási 
tilalmat hogy tartják be az em-
berek?  

Napi 16 órában látjuk el a szol-
gálatot, így éjszaka is járőrözünk, 
ezért tehát erre is figyelnünk kell. 
Főleg az első napokban kellett fi-
gyelmeztetni, egy fiatal társasá-
got, hogy menjenek haza. Néha 
az is előfordul, hogy „csak kávét 
viszek át a szomszédba” szöveg-
gel próbálják magyarázni a kijá-

rási tilalom megszegését, illetve 
a ravaszabbak a kertek alatt pró-
bálnak menni. Összességében 
azért betartják az emberek ezt is. 

Ha értékelni kellene egy tízes 
skálán, hogy milyen a fegyelem 
városunkban a járvány idején, 
Önök milyennek értékelnék? 

Erre a kérdésre mind a két 
közterület felügyelő 7-es osztály-
zatot mondott, ami ugyan nem 
rossz, de ezek szerint lehet, és kell 
is rajta javítani.

(mi)

Városüzemeltetési feladatok, 
építési munkálatok
A városüzemeltetési feladatokat a település 100%-os önkor-
mányzati tulajdonú cége, a Sixo Tender Kft. végzi.

A karbantartási munkálatok 
– polgármesteri hivatal, óvoda, 
szociális szolgáltató központ, 
sportcsarnok, uszoda, inkubátor-
ház, Borok Háza és a bérlakások 
üzemeltetése – a cég fő profilja.

A feladatok tervezésében a 
Városüzemeltetési Bizottság 
(Marjai Pál, Hetesi Gergely, Tóth 
Tibor) aktívan részt vett. 2020-
ban több területen is dolgoztak: 
közlekedésbiztonsági szempont-
ból jelzőtáblák, tükrök kerültek 
kihelyezésre. A közbiztonság ja-
vítása érdekében optimalizálták 
és bővítették – főtér, vasútállomás 
– a város kamerarendszerét. 

Építkeztünk is az idén: elké-
szült a temető parkolója, a városi 
óvoda parkolója, az uszoda par-
kolója pedig rövidesen elkészül. A 
három terület teljes mérete 1400 
négyzetméter, ami annyi, mint a 
város eddigi parkolóinak területe 
összesen. Megújult a Rákóczi út 
burkolata, befejeztük a választá-

sok után félbehagyott Miskolci 
úti járda betonozását, majd elké-
szült az aszfaltozás is. 

Sok jelzés érkezik felénk út, 
járda, vízelvezetés kérdésekben. 
A kérdések mellett többnyire 
megértés is mutatkozik, hiszen 
10–15 éves vagy régebbi problé-
mák ezek. Haladunk sorban, de 
szinte mindenhol van teendőnk 
(közel 100 utcánk van). 

Az idei évben a Közösségi Ház 
(Stelmach Mariann képviselő asz-
szony cikke erről is szól a lapban) 
is elkészült, az udvarán játszóesz-
közökkel. 

2020 januárjától a város min-
den engedéllyel rendelkező 
konyhát üzemeltet, amely a Vá-
rosi Óvoda gyermekei mellett 
sok szikszói lakos megrendelését, 
napi menüjét is biztosítja. A vá-
ros kertészetéből is szállítunk ide 
nyersanyagot, ezzel is a település 
határain belül tartva a megter-
melt értékeket.

December 6-án az Inkubátorház előtt kisorsolták a nyereménya-
utót. A sorsolás azért húzódott el majd egy évig, mert annak jogi és 
anyagi háttere rendezetlen volt. A járványhelyzet miatt nem lehettek 
nézők a sorsoláson, de a TV nézők élőben láthatták, hogy a közjegyző 
jelenlétében megtartott sorsoláson a nyertes Kosztyó Ferencné lett, 
aki Sváb Antal polgármestertől vette át a Hell Energy Magyarország 
Kft. ajándékát, a piros MINI Coopert.

Ösztöndíjpályázat – 2020 
A felhívásra az I. és II. kategóri-
ában 4–4, a III. kategóriában 12 
db pályázat érkezett, mindegyik 
megfelelt a kiírt feltételeknek. A 
bírálati szempontok alapján a 
következő döntés született: az 
I. kategória nyertese Tomkóné 
Nyíri Katalin, a II. kategóriáé 
Kisbenedek Máté, a Miskolci 
Egyetem hallgatói. A III. kategó-
riában Jobbágy Anna és Tapasztó 

Anett tanulók azonos pontszám-
mal – a bizottság elnökének ja-
vaslatára – mindketten elnyerték 
a 10.000 Ft összegű havi ösztön-
díjat.

Tőlük mindössze egy ponttal 
maradtak el Bakó Réka és Szarvas 
Lilla tanulók, ezért a bizottság el-
nöke azt a javaslatot tette, hogy a 
részükre 5.000 Ft havi ösztöndíj 
kerüljön megítélésre.

Gazdára talált...
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Nem beszélek a vírusról, így is 
kitölti a mindennapjainkat. Nem 
felejthetjük azonban, hogy átírta 
az évünket. Az maradt el, ami a 
legfontosabb: az összejöveteleink, 
közös eseményeink, találkozása-
ink. Közben sok kedves barátot, 
ismerőst is elveszítettünk az idén. 
De varrtunk maszkot, adtunk 
tisztítószert, létrehozunk ado-
mányalapot, hordtunk ebédet. 
Összefogtunk. 

Az elmúlt egy év szinte egy 
pillanat volt a polgármesteri 
feladatkörben. A napi munka, 
a jövő komoly tervei és a múlt 
rendezése összemosta a hétköz-
napokat a hétvégékkel, a regge-
leket az éjszakákkal. Tavaly meg-
fogadtam, hogy hetente egyszer 
körbejárom a települést minden 
héten. Azt nem gondoltam, hogy 
sokszor beszorulok az irodába és 
a fogadalmam nem valósul meg 
teljesen. 

A legkisebb kátyú, a kiégett 
közvilágítás, a Szikszó FC tabel-
lán elfoglalt helye, a beázott tető 
problémáit és számtalan hasonló 
napi gondot is megosztanak ve-
lem. Fontos tudni mindezt. De 
büszke arra vagyok, hogy köz-
ben – járvány ide vagy oda – ko-
moly lépéseket is tettünk: dolgozó 
családok letelepedését segítettük, 
1000 nyugdíjasnak adtunk törvé-
nyesen és nagyobb anyagi ráfor-

dítással Szikszó-jegyet, eltöröltük 
a kommunális adót, a város ingat-
lanjait elkezdtük visszavásárolni, 
a korábbi években felhalmozott 
adósságot csökkentettük. Utat, 
járdát, parkolókat, közösségi há-
zat építettünk, focipályát hoztunk 
létre. Sikeresen pályáztunk a karo-
lai kastély felújítására, csapadék-
víz-elvezetésre, játszótérépítésre, 
kültéri kondipark létrehozására, 
az ivóvízhálózat 40 éves elavult 
vezetékeinek cseréjére. Tárgyalá-
sokat kezdtünk építési telkek lét-
rehozására. A következő évben, 
években ezek megvalósulnak. A 
témákról bővebben olvashatnak 
később az újság lapjain.

Őszintén mondom – és kérem, 
ne értsék félre, de – hatalmas 

munka van emögött egy világjár-
vány és annak gazdasági hatásai-
val járó év közepette. Egyetlen 
év eredményei ezek, de a tervek 
szerint ez csak a kezdet. 

A fenti felsorolás – sajnos el-
kopott a kifejezés, de esetünkben 
nagybetűs – CSAPATMUNKA 
eredménye. Az irányt, elveket 
és az értékrendet kijelölő csa-
pat a képviselő-testület. Hála 
és köszönet a testület tagjainak, 
akik a mai világban már-már 
értelmezhetetlen önzetlenséggel 
dolgoznak. Megosztjuk a mun-
kát, kialakulnak a tevékenységi, 
felelősségi körök, amelynek végén 
természetesen a polgármester áll 
a felelősség vállalásával. Van még 
javítandó a közös munkában, de 
szinte biztos, hogy mindig lesz is. 
Szokatlan és felemelő az az önzet-
lenség, amely az elmúlt évekhez 
képest újdonság számomra. 

Terveztem, hogy minden év 
végén egy rendezvényen számo-
lunk be az év eseményeiről, ahol a 
lakosság lehetőséget kap szemtől 
szemben kérdéseket feltenni. Ti-
tok nincs, nincs kellemetlen kér-
dés. Minden nyilvános és egyenes. 
Kérem, ha bármi kérdés, hír vagy 
álhír szárnyra kap, kérdezzenek. 
Jelenleg leginkább online van erre 
lehetőség, de el fog múlni egyszer 
ez a cudar helyzet.

A decemberi lapszám viszont 
– amint látják – éppen ezért vas-
kosabb, mert ugyan tömören, a 
lényegi elemekre törekedve, de 
tartalmazza az éves beszámolót, 
évértékelőt. Nézzék meg itt, ké-
rem, a képviselők gondolatait. 
Nem egyeztettünk, nem beszél-
tük meg, mindenki azt írt, amit 
szeretett volna. Mégis érezni azt a 

közös értékrendet, amire utaltam 
az imént…

A járványhelyzetben minden 
döntést egyedül hoz meg most a 
polgármester: nem testületi, ha-
nem polgármesteri határozatok 
születnek. Hiányzik a hagyo-
mányos testületi munka, a kö-
zös gondolkodás, az egészséges 
viták, ahol az „érted haragszom, 
nem ellened” elv érvényesül. Bí-
zom benne, hogy rövidesen újra 
megélhetjük ezeket.

Köszönöm – a képviselők mel-
lett – a munkát a hivatal dolgo-
zóinak és a jegyzőnek, az önkor-
mányzati cégek alkalmazottainak, 
a szociális szférában munkát vég-
zőknek, orvosainknak, védőnő-
inknek, pedagógusainknak, az 
egyházaknak és annak a sok civil 
segítőnek, aki önként vállalt fel-
adatot 2020-ban a város területén.

A város építése, vezetése ki-
emelten nemes feladat: küldetés, 
ami értelmet ad a napi munkának. 
Köszönöm, köszönjük Önöknek!

December van, karácsony. 
Várakozunk és ünnepeljük a 
Megváltó megérkezését. Az ün-
nepek alatt forduljanak őszinte 
szívvel egymás felé, fogják meg 
szeretteik, családtagjaik kezét 
és köszönjék meg, hogy vannak 
egymásnak. Töltsenek minél több 
időt tartalmasan együtt. A hosszú 
várakozás után remélem, hogy rö-
videsen magunk mögött hagyjuk 
a bezártságot, az egyedüllétet és 
2021-ben az elmaradt találkozá-
sokat, beszélgetéseket, élménye-
ket mind bepótoljuk.

Áldott ünnepet, szép újévet és 
jó egészséget kívánok Önöknek!

Sváb Antal, polgármester

Tisztelt Szikszóiak, kedves Várostársak!

A város építése, vezetése 
kiemelten nemes feladat: 
küldetés, ami értelmet ad 
a napi munkának. 

Várostársak: furcsa szóalkotás, 
elismerem. Várostársak. 
A házakban, lakásokban, családok, 
házastársak, esetleg élettársak 
vagy lakótársak élnek, 
de családjainkon túl, Szikszón 
belül szeretném, hogy Várostársak 
éljenek. Egymás Várostársa 
legyen az 5590 szikszói lakos. 
Társak egy városban, 
ahol közösek a települést 
érintő tapasztalataink, 
közösek a problémáink, 
közösek az örömeink, amelyek által 
akarva-akaratlanul is társakká 
válunk. Én a tudatos 
társakká váláson dolgozom, 
ami 2020-ban különösen 
fontossá, időnként 
elkerülhetetlenné vált.
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Gondolatok a készületről és az időről
Egy afrikai mondás szerint, mely ránk, európai emberekre 
vonatkozik: „Nektek órátok van, nekünk pedig időnk.”

Valóban ezt tapasztaljuk igen 
sokszor a hétköznapokban. Fu-
tunk, loholunk a dolgaink után, 
próbáljuk utolérni magunkat, 
megfelelni az óra által ránk kény-
szerített napi menetrendünknek, 
beosztásunknak, s közben köny-
nyen elfeledkezünk a lényegről, 
hogy miért is csináljuk ezt. Az 
óra eszközből céllá válik. Pedig 
milyen fontos is lenne visszata-
lálnunk az eredeti egyensúlyhoz! 
Mert nem mindegy, hogy mire, 
kire szánjuk azt az időt. Ebben 
az adventben talán kicsit többet 
is kaptunk az időből a járvány-
helyzet korlátozásai által, de a 
kísértés most is adott: elpaza-
rolhatjuk.

Az idő a legdrágább kincsünk. 
Minden egyes pillanattal keve-
sebb van belőle, akár 60, akár 
100 évig fogunk élni. Éppen ezért 
nem mindegy, hogy elpazarol-
juk, vagy jól használjuk fel. A jó 
felhasználás egyik módjára maga 
Krisztus adott példát, amikor 
megtestesült, eljött közénk, és az 
egész életét, minden Földön töl-

tött percét ránk szánta, nekünk 
ajándékozta. Karácsonykor ezt 
az ajándékozó szeretetet ünne-
peljük: Isten nekünk adta Önma-
gát, a legdrágább kincsét, földi 
életének idejét adva nekünk.

Ez a példa minket is megszólít. 
Vajon az idei karácsonykor mire 
fogok TUDATOSAN több időt 
szánni: a szeretteimnek szánt 
ajándékok felkutatására, előte-

remtésére, vagy a VELÜK töltött 
tartalmas időre? Nem mindegy 
ugyanis, hogy mire használom 
fel az Isten által nekem adott 
időt. Hagyom-e magam bele-
sodródni a csapdába, miszerint 
a sok foglalatosság, melyet sze-
retteimért vállalok, épp tőlük ra-
bolnak el, vagy felvállalom, hogy 
idén karácsonykor esetleg egy 
kicsit rugalmasabban, nagyvo-
nalúbban próbálok a megszokott 
”körülményekkel” gazdálkodni, 
így hagyva időt azokra, akik iga-
zán fontosak számomra?

Az idő nagy kincs. A legna-
gyobb ajándék. Mutassuk hát 
ki szeretetünk azzal, hogy ezt 
adjuk ajándékba mind szerette-
inknek, mind Istennek, és ezáltal 
mi magunk is megtapasztaljuk: 
jobb adni mint kapni, mert az 
Istennel és a másik emberrel 
eltöltött időt soha semmi nem 
törölheti el, a moly nem rágja 
meg, a rozsda nem marja szét, 
hanem örökre ott marad kincs-
ként a szívünkben.

Áldott karácsonyt!
Béres Gábor parókus

Ha zörget Jézus...
„...úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
(János 3,16)

Amikor valaki megajándékoz, 
nem illik megkérdezni, hogy 
mibe került az ajándék, még ak-
kor sem, ha sejtjük, hogy milyen 
nagy értéket kaptunk. A Biblia 
pontosan megmondja, mi volt 
az ára Isten ajándékának. Meg-
lehetősen nagy volt az ára. „Úgy 
szerette..., hogy adta”. Egyszülött 
Fiát! Karácsonykor Isten a Fiát 
küldte el értünk. Jézus azért jött, 
hogy meghaljon helyettünk a ke-
reszten. Az Úr Jézus örök életet ad 
annak aki hisz őbenne...!

Örök élet! Micsoda ajándék! 
Annyit teszünk érte, elfogadjuk, 
és követjük az Úr Jézust. Őseink 
hitvallása: egyedül Kegyelem ál-
tal nyerjük el az üdvösséget. Az 
ember önerőből képtelen meg-
szerezni az üdvösséget! Olyan 
ajándék ez, amit mi magunk 
képtelenek vagyunk megfizetni. 
Ahogyan Ágoston atya és Luther 
Márton is kijelentette: „nem tu-
dok nem vétkezni”. Nem tudom 
magamtól kiérdemelni az örök 
élet ajándékát. Egyedül Krisztus 
az, aki megadhatja ezt. Egyedül 
azért, mert Isten kegyelmes, mert 
ilyen a Mindenható természete, 
„Isten a szeretet.” (1Jn 4,7). Ő pe-
dig nem azért adja ajándékát a 
világnak, mert a világ rászolgált 
volna, vagy kiérdemelte volna ezt 

az ajándékot. Ha fizetni kellene 
érte, vagyonnal, cselekedetekkel, 
akkor már nem lenne ajándék. Ha 
valahogy meg lehetne vásárolni, 
nem lenne olyan ember a földön, 
aki eleget tudna adni érte. Mégis, 
a miénk lehet a Krisztusban felkí-
nált ajándék, egyedül azért mert 
Isten kegyelmes, szerető Atyánk. 
Ez a karácsony egyik legnagyobb 
üzenete. Isten fia nem azért ér-
kezett a földre kisdedként, mert 
az emberiség kiérdemelte. Betle-
hemben azért közelített el az Isten 
országa Jézus Krisztus által, mert, 
Isten kegyelmes. Egyedül ezért!

 Sola Gratia – Egyedül Kegye-
lem által van üdvösségünk!

Aki elfogadja, ezt a kegyelmi 
ajándékot, az (a hívő ember) nem 
tud „kiesni a kegyelemből”. Mert, 
ha nem bennünk, emberekben 
van az oka, hogy üdvösségre ju-
tunk, akkor nem lehet bennünk, 
annak az oka, hogy Isten valaho-
gyan elvessen minket. Így ennek 
nem lenne értelme! Ugyanis, ha 
Isten kiválasztott az üdvösségre, 
az azt jelenti, hogy Jézus Krisz-
tus mindent elkövetett, meghalt 
bűneinkért. Hiszen tartsuk észbe, 
hogy Isten kizárólag Jézus érde-
meiért tart igaznak minket. Sokan 
azt hiszik, hogy Isten kegyelme 
egyszer elfogy. Pedig Isten kegyel-

méből nem lehet kiesni, csak ha az 
ember tudatosan Isten ellen dönt. 
Isten szeretete soha el nem fogy. 
Mi vagyunk, akik rendszeresen 
eltávolodunk tőle. „Mit tegyünk, 
tehát? Vétkezzünk, mert nem a 
törvény, hanem a kegyelem ural-
ma alatt élünk? Szó sincs róla!” 
(Róma 6,15). Pál Isten kegyelmé-
re, és Krisztusban megtapasztalt 
szeretetére hivatkozik, amikor 
az Istennek szánt életről beszél: 
„Kérlek azért titeket, testvéreim, az 
Isten irgalmasságára, hogy okos is-
tentiszteletként szánjátok oda ma-
gatokat élő, szent, Istennek tetsző 
áldozatul.” (Róm 12,1). Hálából 
Istennek odaszánni az életet. Nem 
azért, hogy kiérdemeljük az örök 
életet. Ellenkezőleg: azért mert Is-

Szertartások 
a görögkatolikus 
templomban
DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK
23:00 Nagy esti zsolozsma
23:45 Karácsonyi műsor 
24:00 Éjféli Szent Liturgia
(Kijárási korlátozás 
esetén 16:00, 16:45, 17:00)
DEC. 25. | PÉNTEK
9:30 Szent Liturgia
DEC. 26. | SZOMBAT
8:00 Szent Liturgia Aszalón
9:30 Szent Liturgia Szikszón 
11:00  Szent Liturgia 

Alsóvadászon
DEC. 27. | VASÁRNAP
9:30  Szent Liturgia
DEC. 31. | CSÜTÖRTÖK
16:00 Év végi hálaadás
JAN. 1. | PÉNTEK
9:30 Szent Liturgia
JAN. 3. | VASÁRNAP
9:30 Szent Liturgia
JAN. 6. | SZERDA
16:30 Szent Liturgia, vízszentelés

Istentiszteletek
a református 
templomban
DEC. 23. | SZERDA
17:00 Bűnbánati Istentisztelet
DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK
17:00  Szentesti Istentisztelet
DEC. 25. | PÉNTEK
10:00  Karácsonyi Istentisztelet, 

Úrvacsora
DEC. 26. | SZOMBAT
10:00 Karácsonyi Istentisztelet
DEC. 27. | VASÁRNAP
10:00 Vasárnapi Istentisztelet
DEC. 31. | CSÜTÖRTÖK
17:00  Óesztendei Istentisztelet
JAN. 1. | PÉNTEK
10:00  Újévi Istentisztelet

Istentiszteleteinket engedel-
meskedve – akár online formá-
ban is – megtartjuk.
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ten kegyelméből már megkaptuk 
Krisztus váltságajándékát.

Nehéz napokat élünk. Járvány 
tizedeli a föld népét. Nehéz látni 
Isten szeretetét. Kezdjük el olvasni 
a Bibliát, az első karácsonyt, úgy, 
hogy átérezzük Mária életét. Ifjú 
lányként áldott állapotban lenni. 
Könnyű volt? József menyasszo-
nya áldott állapotban van. Nem 
éltek próbaházasságot. Amikor 
eljött a szülés ideje, akkor Betle-

hembe kellett menni! Népszám-
lálást rendelt el a császár, József 
Betlehemből származott. Az egész 
világban felfordulás, de Mária és 
József engedelmes.

Engedelmes Istennek, enge-
delmes a császárnak és „.. egy 
gyermek születik nekünk, fiú 
adatik nekünk. Az uralom az ő 
vállán lesz, és így fogják nevezni: 
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, 
Örökkévaló Atya, Békesség Feje-

delme!” (Ézsiás 9,6). Isten vala-
mi olyat tett: „…mintha a méheit 
nagyon szerető méhésznek mód-
jában állna egyszer méhhé vál-
toztatni a fiát, csak azért, hogy 
végre kaptáron belül mondassa 
el vele, mutassa meg, kicsoda is 
Ő, a méheket gondozó gazda.”. 
Világosan fogalmaz az evangé-
lium: „...az ítélet, hogy a világos-
ság, Krisztus a világra jött, de az 
emberek jobban szerették a sötét-

séget, mint a világosságot, hogy 
le ne lepleződjenek cselekedetük-
ben.”. Ebben a világosságban az 
ember rádöbbenhet arra, hogy 
elszakadt az Istentől, és nem él 
közösségben az Istennel. Az Is-
ten nélküli állapot önmagában 
„kárhozatos”! Jöjj, Krisztus se-
gítségével van újjászületés! „Ha 
zörget Jézus, jól figyelj ám / Betér 
a szívünk ajtaján!”.

Csomós Jánosné lelkész

„A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt,
nyájukat őrizték az éjszakában.” 

Betlehemi éjszaka 
Volt egyszer egy szép betlehemi éjszaka, amikor összeölelke-
zett az ég és a föld. Megszületett a Megváltó.

A világ teremtésekor az ősbűn, 
az eredendő bűn után az ember, 
Ádám és Éva elbujdostak a kert 
fái között, az addigi jó kapcsolat 
Isten és ember között átalakul. 
Már nem szemtől szembe beszél-
getnek egymással. Karácsonykor 
a közénk jövő Istengyermek ezt 
a kapcsolatot akarja helyreállí-
tani. Karácsony az összekötteté-
sek ünnepe. Az egyházatyák ezt 
a titkot így fogalmazták meg: 
„Krisztus születésével az ég és a 
föld összeköttetésbe léptek. Ma 
az Isten a földre jött, és az ember 
fölszállott az égbe!”

Ennek az összeköttetésnek 
egyik fő hatása: fény jött a föld-
re! Megvilágosodott az emberi 
életnek az értelme. Világossá lett, 
hogy a Föld önmagában nem elég 
az ember boldogságához. Az em-
beri élet értelmét ez az összeköt-
tetés adja, eljuthatunk az égbe, 
találkozhatunk Istennel. Az élő 
istenkapcsolatból erőt kapunk.

A régi népi világ „csillag-
nak” is nevezte a gyermekeket. 
A gyermeket, aki fényt hoz, és 
aki a régiek szerint hét esztendős 
koráig még Isten tenyerén él, és 
csak ezután „érkezik meg” teljes 
egészében a földi világba. Jézus 
szavai szerint viszont felnőtt-
ként legyünk újra olyanok, mint 
a gyermekek, nyitottak, kérde-
zők, figyelők.

Jézus születésével új szakasz 
kezdődött a világ és minden em-

ber egyéni sorsában: Jézus saját 
személyében hidat vert az ég és a 
föld, Isten és az ember között. A 
szentek már révbe értek, átmen-
tek a hídon, mi viszont remény-
nyel a szívünkben, égre emelt 
tekintettel valljuk, hogy nyitva a 
mennyország ajtaja, az angyalok 
hirdetik az örömhírt.

Egy középkori legenda szerint 
két szerzetes azt olvasta egyszer 
egy régi könyvben, hogy a világ 
végén van egy hely, ahol a föld 
és az ég találkozik. Elhatározták, 
hogy megkeresik, s mindaddig 

vissza sem térnek, amíg meg 
nem találják. Bebarangolták az 
egész világot, kiálltak számtalan 
veszélyt, mindenféle nélkülözés-
ben volt részük, amit egy ilyen 
vándorlás az embernek jelent, 
és mindenféle kísértést elszen-
vedtek, ami az embert céljától 
eltéríthetné. Végül, amit keres-
tek, megtalálták. Bekopogtak az 
ajtón. Szívdobogva várták, amint 

kinyílott, s amikor beléptek – ott 
álltak, otthon, saját szerzetesi 
szobájukban. Akkor megértet-
ték: az a hely, ahol az ég és a föld 
találkozik, itt van, ezen a földön, 
ott, azon a helyen, amelyet Isten 
kijelölt nekünk.

Uram, Jézusom! Köszönjük, 
hogy értünk megszülettél, hogy 
megváltónk lettél!

Szarvas István plébános

Szentmisék
a római katolikus 
templomban
DEC. 24. | CSÜTÖRTÖK
24:00 Szentmise
(Kijárási korlátozás 
esetén 17:00)
DEC. 25. | PÉNTEK
10:00 Szentmise
DEC. 26. | SZOMBAT
10:00 Szentmise
DEC. 27. | VASÁRNAP
10:00 Szentmise
DEC. 31. | CSÜTÖRTÖK
17:00 Év végi hálaadás
JAN. 1. | PÉNTEK
10:00 Szentmise

Az esetleges változásokat a 
plébánia Facebook oldalán 
(Szikszó Római Katolikus 
Plébánia) és templomi 
hirdetésben tesszük közzé.
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Elutasítottuk a kártérítési alkut
Már a választásokkor felháborodást keltett a SIXO Park Kft. 
– „valaki” száz milliójából történt – földvásárlása a Kassai út 
mögötti területen. Akkor nem, de ez évben lassan választ kapunk 
a háttérre, melyből kockázatos, felelőtlen városvezetői magatar-
tás kerekedik ki. 

Ennek kapcsán 2020. július 21-én 
érkezett egy több, mint ötmilliárd fo-
rintnyi, önkormányzatunkkal szem-
beni kártérítési igény. Az ügy még 
folyamatban, de gazdasági súlya, a 
„hihetetlen” vezetői döntések miatt 
szükségesnek ítélték a képviselők, 
hogy tájékoztassuk a város közvé-
leményét.

A képviselő-testület még 2017-
ben döntött a SIXO Park Kft. 
létrehozásáról az önkormányzat 
26%-os, a Plexpert Kft. (Plávensz-
ki László tulajdona) 74%-os rész-
arányával. Majd azonnal az önkor-
mányzat – több leendő iparterület 
vásárlásához – a cégtől 26 milliónyi 
kölcsönt kért, s vissza nem fizetés 
esetén magukat a telkeket kellett 
volna átadni. Mivel ezek részben a 
japán befektető telkek voltak, az új 
városvezetés gyorsan visszafizette 
az egyik tételt, míg a másik követe-
lést később, így elhárultak a telkeket 
fenyegető kockázatok.

A választások után a kft. többsé-
gi tulajdonosa szóbeli tájékoztatást 
adott arról, hogy a telekvásárláshoz 
a kölcsönt egy Gedeocent nevű cég 
adta, de az elvárt 20 hektárnyi terü-
let átadását, a határidő lejárta elle-
nére nem teljesítette. Ezt követően 
sokszori felszólításra sem adott a 
cégvezetés több tájékoztatást az 
önkormányzatnak.

Ez év februárjában a városhá-
zán járt F. A., s fia a Gedeocent Kft. 
ügyvezetője, aki megküldte a cég és 
a SIXO Parkkal 2018. szeptember 
4-én kötött – polgármester által is 
aláírt – megállapodást. E szerint 
ott számos gyár, szerszámgépgyár, 
erőmű stb. jött volna létre. A kft. 
nemteljesítése kapcsán az önkor-
mányzat felelősségét nem ismertük 
el, azt két cég közötti megállapo-
dásnak tekintettük, amiért csak a 
SIXO Park Kft.-beli üzletrészünk-
kel tartozunk felelősséggel. A kft. 
nemteljesítéséért nem tudunk és 
nem akarunk helytállni, annak ke-
retében telkeket nem adunk át. A 
Gedeocent kérésére – az előzmé-
nyektől függetlenül – jövőbeni be-
fektetés céljára a déli iparterületen 
adtunk meg beruházási lehetőséget, 
a most aktuális feltételek szerinti 

vásárlásra. Az „ajánlati” e-mailre 
nem érkezett válasz.

Hónapokkal ezután, júliusban 
jött a több mint ötmilliárd forintnyi 
kártérítési felszólítás. Ebben, mint 
aktív szervezőt, az önkormányzatot 
teszik felelőssé, s a SIXO Park Kft.-t 
lebonyolítónak tekinti. Szerintük 
így a városnak kellene helytállni. 
Természetesen a felelősséget nem 
ismertük el. A levélváltások során 
a másik fél megküldött a Gedeocent 
és Szikszó Város Önkormányzata 
nevében a polgármester által – még 
2018. május 24-én – aláírt megál-
lapodást, melyben Füzesséri József 
nemcsak elvállalja a – későbbi 
SIXO Park Kft. szerződésében is 
megjelenő – telekkialakítási fel-
adatot, de a tervezett beruházá-
sok költségének 30%-ig terjedő 
„kártérítés” megfizetést is ígért. 

A Gedeocent és az érintett cégek 
a polgármesteri megállapodásra 
építik kártérítési igényüket. Tény-
ként rögzítendő, hogy a szerződés 
tartalmazza, hogy annak hatályba 
lépéséhez a képviselő-testület jó-
váhagyása szükséges. Ez a „titkos” 
szerződés nem volt számunkra 
ismert, a korábbi városvezetés, a 
jegyző nem adta azt át a választás 
után született, az ún. átadás-át-
vételi dokumentumok között. A 
képviselő-testület elé sem került, 
semmilyen jegyzőkönyvben, hatá-
rozatban nem lelhető fel.

Mindezek után 2020. szeptem-
ber 23-án a két fél közötti tárgya-
lás természetesen nem vezetett 
eredményre, a befektetők jogásza 
– elkerülendő a hosszú pereskedést 
– megfogalmazta, hogy kész az ere-
detileg követelt összegnél kisebb, a 
ténylegesen felmerült költségek, ki-
adások mértékén alapuló kártérítés 
elfogadására. A szeptember végén 
megérkezett ajánlat 1.400.000 Ft 
költségszintű kárt tartalmaz, s két 
konkrét alternatívát ad meg az 
egyezséghez.

A testület egyhangú szavazással 
nem fogadta el a megküldött kárté-
rítési ajánlatokat, s nem adott ellen-
ajánlatot, mivel alapvetően nem is-
merjük el az egykori polgármester 
által aláírt szerződés érvényességét, 
hatályosulását, amit a testület so-
hasem hagyott jóvá. A teljesítetlen 
telekátadás következményeiért a 
felelősséget a SIXO Park Kft.-nek 
kell vállalnia.

Az ügy folytatása várható. Egy-
részt a budapesti befektetői kör 
kártérítési pere által, melynek el-
indításáról eddig nem kaptunk 
értesítést, másrészt a városvezetés 
elítélendőnek tartja, s jogászokkal, 
hatóságokkal is vizsgáltatja azt a ko-
rábbi városvezetői magatartást, mely 
titkosan intézett ilyen horderejű 
ügyet, a testületet, s a nyilvánosságot 
is megtévesztette, s egyik résztulaj-
donú cégében ésszerűtlen kockáza-
tokat vállalt, egy egyébként hasznos 
– persze nem az adott helyen, nem 
ilyen módon történő – iparfejlesz-
tési program megvalósításakor. Tö-
rekvésünk a területek város tulajdo-
nába történő megszerzése, s más – a 
város közvéleményével megvitatott 
módon – nem iparterületként tör-
ténő jövőbeni hasznosítása.

SZ.V.Ö. – Dr.P.I.

Szikszó a kisvárosfejlesztési 
országos programban
Az olyan kisvárosok, mint mi, egy-
re gyorsabban fejlődnek a világban, 
hiszen a jövő trendjei, a nagyvárosi 
zsúfoltság, a társadalmi-környezeti 
gondok, az életmódváltozás egyre 
vonzóbbá teszik a kisvárosi élet-
formát. Ugyanakkor a kisvárosok 
célzott fejlesztése szükséges, meg 
kell tanulniuk élni e lehetőséggel, 
tudatosan, felkészülten kell vezetni, 
építeni egy várost, hogy sikerüljön 
megfordítani az elmúlt évtizedek 
„veszteségfolyamatait”, az elván-
dorlást, a munkanélküliséget, a le-
épülést, az elhanyagoltságot.

A Miskolci Egyetem Marketing 
és Turizmus Intézetében – a hú-
széves város-, gazdaság és turiz-
musfejlesztési, marketing gyakor-
lati tapasztalatokra, s a személyes 
alpolgármesteri érintettségemre is 
épülően – egy Kisvárosfejlesztési 
Kutatási Műhelyt alapítottunk és 
konkrét országos programot hirdet-
tünk, a hazai kisvárosok szakmai 
felkészülését segítendő. E program 

elemei: 1. Országos lakossági fel-
mérés az életmódváltásról, a lakó-
hely-preferenciákról, elvárásokról. 
2. Nemzetközi jó gyakorlatok ösz-
szegyűjtése. 3. A 180 hazai kisváros 
(5–20 ezer lakosúak tartoznak ide) 
vizsgálata a fejlesztési és marke-
tinggyakorlatukról, terveikről. 4. 
Tervezési és fejlesztési módszerta-
ni megoldások kidolgozása. 5. Öt 
kisvárosban mintaprojekt megva-
lósítása. 6. Kisvárosi Akadémia lét-
rehozása a tudás és a tapasztalatok 
cseréje érdekében.

A programot a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szö-
vetségének elnöksége, a Magyar 
Marketing Szövetség, a Miskolci 
Egyetem vezetője egyaránt támo-
gatja, s társulnak majd hozzá más 
egyetemek, a BCE, NKE, ELTE, 
EKF kutatói, szakemberei is. Már 
folyik a hazai 180 kisváros megkér-
dezése, a gyakorlatuk és a jövőre 
vonatkozó irányok, elvárások, vé-
lemények feltárása. A kutatási-fej-

lesztési programunk teljes megva-
lósításához pályáztunk. Terveink 
szerint Szikszón mintaprogramot 
indítunk, mely megalapozza az új 
hétéves fejlesztési-pályázati ciklus 
sikerességét. Szikszót szakmai-ta-
lálkozási pontként is pozícionáljuk 
a kisvárosi országos együttműkö-
désben.

Szikszó fejlesztési tervei részle-
teinek kidolgozásában az együtt 
gondolkodás, a közös cselekvés 
érdekében 2021 első hónapjaitól 
Városfejlesztési Esték címen rend-
szeres, nyílt, összejöveteleket szer-
vezünk, jó lenne már személyesen, 
de online formában is elindítjuk. 
Bízunk benne, hogy a program 
eredményei segíthetik minden hazai 
kisváros felkészülését a Kormány 
által tervezett – egyelőre halasztott, 
de majd bizonyára elinduló – kis-
városfejlesztési célzott támogatási, 
pályázati programon való sikeres 
részvételben.

SZ.V.Ö. – Dr.P.I.
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Ezt végeztük, itt tartunk, erre megyünk tovább
A városvezetés, a képviselő-testület év végi számadása
Az önkormányzati választások 
óta elmúlt mintegy 14 hónapban, 
a 2020-as évben sok minden – iz-
galmas, örömteli, fájdalmas, terve-
zett és nem várt esemény – történt 
a világban, Európában, hazánkban, 
a megyénkben és természetesen 
szűkebb pátriánkban, Szikszón, a 
„szikszói családban” is. Ez általában 
minden évről elmondható, no de ez 
az idei, ilyet még egyikünk sem élt 
meg, szinte mindent átírt a pandé-
mia, a vírus okozta válsághelyzet.

A családunkban, egyénileg is 
„birkózunk” vele, összefogással, 

kitartással, nehézségekkel, minden 
energiánkat megmozgatva, s sze-
rencsére kisebb és nagyobb sikerrel 
egyaránt.

A városvezetési, önkormányzati 
munka is új helyzetbe, új kihívások 
elé került. Új vezetőkként éppen, 
hogy tanultuk feladatainkat, ami-
kor azonnal rendkívüli helyzetek 
adódtak számunkra. A legna-
gyobb nehézséget nem a konkrét 
teendők megoldása, hanem az 
okozta és okozza, hogy jelentősen 
megváltozni látszik azon gazdasá-
gi-társadalmi környezet, pozitív, 

fejlődést ígérő hazai és nemzetközi 
légkör, szűkülnek a lehetőségeink, 
melyek megkönnyíthetnék ambi-
ciózus terveink megvalósítását. 
Természetesen a tervekről nem 
mondunk le, de stratégiánkat, 
megoldási módszereinket igazít-
juk az új feltételekhez.

Sok változást, határozott lépé-
seket, új kezdeményezéseket, s 
folyamatos, őszinte tájékoztatást 
ígértünk. A következő táblázat-
ban áttekintést adunk az elvégzett 
munka legfontosabb eredménye-
iről, az induláskor megfogalma-
zott konkrét ígéretek megvalósí-
tásának állásáról, s mindazokról 

is, ahol még nem sikerült megva-
lósítani elképzelésünket, s a ter-
vezés folyik. Találnak olyan tel-
jesítményeket is, amit előzetesen 
nem terveztünk, de kihasználva a 
lehetőségeket megvalósítottunk.

Az áttekintés sok-sok informá-
ciót, az év sok történését felelevení-
ti. A következő oldalakon olvassák 
el a polgármesteri és alpolgármes-
teri kiegészítéseket, elsősorban a 
gazdálkodással kapcsolatos to-
vábbi tényeket, összegző gondo-
latokat, majd a képviselő-testület 
tagjainak írásait.

SZ.V.Ö. – Dr.P.I.

ivóvíz távvezeték és városi törzshálózatának
rekonstrukciójára vonatkozó fejlesztés, projekt elindulása
két új – egy ipari és egy kommunális - szennyvíztisztító telep
és a kapcsolódó fejlesztési projekt elindulása
a városi csapadékvízelvezetési probléma
egy szakaszon történő kezelésére elnyert pályázat 
371 millió kormányzati iparterületfejlesztési támogatás,
s kiemelt fejlesztési területi cím elnyerése 
ipari (park) fejlesztés külső területekre koncentrálása,
egységes Déli Iparterület kialakítása
gazdasági program elfogadása, új városfejlesztési irányok 
rögzítése, előkészítése
a városon áthaladó kerékpárút-fejlesztés, az Onga felé induló
új kerékpárút projekt előkészítése

Civil Tanács létrehozása 

a lakossági kommunális adó 0 forintra csökkentése
2020-tól két lépésben, megtörtént
a településadó felhasználása az ingatlanok védelme érdekében, 
az adó várható megszüntetése 2022-től
Szikszó Jegy emelése elkezdődött, s a rászorultsági elv mellett 
30.000 illetve 40.000 Ft-ig emelkedett
letelepedési támogatás (házépítés 1 mFt, vásárlás 0,5 mFt) 
bevezetésre került
szociális segély- és támogatási rendszer újraszabályozása, 
adományalap létesítése, támogatások nyújtása 
a Bursa Hungarica és diákösztöndíj-pályázatok meghirdetése, 
támogatása
egykori focipálya területek sport- és szabadidő funkcióinak 
helyreállítása, a focicsapat támogatása

Karola-kastély megújításának elkezdése INTERREG pályázattal

a SIXO TV technikai feltételeinek
kétmilliós pályázattal történő fejlesztése
a volt rendőrségi épület, mint vállalkozók, szolgáltatások háza 
INTERREG, Leader pályázat előkészítése

Rákóczi út egy szakaszának felújítása, újraaszfaltozása

a temetői, az óvodai és az uszodai parkolók építése 

a 2019-es Miskolci úti járdaépítés befejezése

két új játszótér építésére sikeres pályázat előkészítése, 
megvalósítása jövőre

a városi konyha feltételeinek rendezése, továbbfejlesztése

új térfigyelő kamerák kihelyezése, a közbiztonsági,
közterületi felügyelet erősítése 

a városi könyvtár épületének megvásárlása, 

Bethlen, s a Kassai út mögötti ipari területi besorolás 
megszüntetés, fejlesztési terv előkészítése 
fürdőfejlesztés – városi uszoda szabadtéri medencével bővítése 
projekt előkészítése

borfalu pihenő-, szórakozónegyed újratervezése, előkészítése

a patak „bekapcsolása” a város életébe
az árvízvédelem megoldásával, megállapodások előkészítése
Szikszó Gazdasági Klaszter – vállalkozói klub kialakítása – 
helyi vállalkozások, támogatása 
közvilágítás, lámpatestek cseréjére vonatkozó
fejlesztési projekt előkészítése
kertészeti termelési és feldolgozási fejlesztési program 
kialakítása, pályázati támogatásokkal előkészítése
kulturális tevékenységek, programok támogatása
az adott egészségügyi helyzet erős korlátai mellett
belvárosi havi helyi termelői, kézműves és bolhapiac
projekt előkészítése 
Helyi vállalkozások célzott bevonása
az önkormányzatifeladat-megoldásba
rendszeres polgármesteri nyílt napok, tematikus fórumok, 
fogadóórák

testületi ülések újbóli nyilvánossága, helyi tv általi közvetítése

városkommunikáció, honlap-, facebookmegjelenés,
kisfilm, kiadványok készítése
hatékony városirányítási módszerek, szervezeti keretek 
kialakítása,

iparűzési adókedvezmény kiemelt tevékenységekhez 

polgármesteri minőségi prémium közfoglalkoztatottaknak, 
munkairányítói döntés alapján
Leader-, partnertelepülési együttműködés,
a „Hernád-projekt” tervezése

szakképzés, felnőttképzés koordinált fejlesztése

„közösségi kertek” kialakítása, a kertészeti fejlesztési projekt 
részeként

városon belüli biztonságos kerékpározás feltétleinek javítása

új, megelőzésre épülő szúnyogirtás gyakorlatának kialakítása

A 2020. év eredményei, legfontosabb elvégzett feladatok      megvalósult      folyamatban      tervezett
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A város költségvetési 
gazdálkodásáról
A múlt legsúlyosabb nehézsége 
az a pénzügyi örökség, amely a 
választások után várt ránk. Ta-
valy október 13-án, a választások 
napján 153.921.417 Ft-os adósság-
állományt görgetett maga előtt a 
város, amelyet a kampányidőszak 
megrendelései után érkező számlák 
közel 180 millió Ft-ra duzzasztot-
tak.

Komoly gond és a fejlődést ne-
hezítő tényező, hogy az elmúlt 
évek gazdálkodása mellett a város 
ingatlanvagyona is nagy károkat 
szenvedett. Stratégiai fontosságú 
épületek és ingatlanok kerültek ki 
településünk tulajdonából összesen 
175 millió Ft értékben. A 2019. ok-
tóberi fizetetlen számlák (154 millió 
Ft), az értékesített ingatlanok (175 
millió Ft), valamint a részben már 
előre (2020-ra és 2021-re) elköltött 
iparűzési adó (100 millió Ft) össze-
sen 429 millió Ft veszteséget jelent 
számunkra.

Felmerült közben a kérdés: ho-
gyan lehet az, hogy a jelenlegi tes-
tületből ugyan többen is ott voltak 
az előzőben és most mégis „vissza-
felé mutogatnak”? A helyzet ennél 
árnyaltabb. A korábbi döntések jó 
részénél a testületi üléseket reggel, 
rendkívüli ülésként szervezték. Ha 
valami szándék megakadt, akkor 
elővették egy újabb reggelen. A 
meghirdetett napirendi pontokon 
túl ilyenkor azonnal, szóbeli elő-
terjesztésként merőben új, fontos 
kérdések is felmerültek és a tes-
tületi többség miatt át is mentek. 
Pénzügyi bizottsági vélemények és 
előzetes írásos anyagok nélkül, vagy 
csak a legszükségesebb, de nem tel-
jes képet és szándékot jelezve…

Az idei évben a túlzó, fölösleges 
kiadásokat (tiszteletdíjak, tanács-
adási díjak, kommunikációs költ-
ségek, ingatlanbérletek, kiállítási 
díjak, vendéglátások, utazások, az 
indokolatlan segélyezések) gyakor-
latát megszüntettük. Összességében 
havi 5 milliós, éves szinten 60 mil-
liós pénzcsapot zártunk el.

A fentiek után az idei év feszes, 
átgondolt gazdálkodásával a vírus-
helyzet ellenére elindultunk a saját 
utunkon, ami a város igazi útja. Az 
adósságot az idei évben a 180 mil-
lióról 50 millió Ft alá tudtuk vinni, 
a város ingatlanjait a jövőben pedig 
igyekszünk visszavásárolni.

Kommunális adó A költségvetés 
tavalyi tervezésekor szembesülve a 
súlyos pénzügyi helyzettel a 22.000 
Ft-os kommunális adót első kör-
ben „csak” felére csökkentettük, de 
2020-ban már eltöröltük. A döntés 
időpontjával összefüggésben 2020-
ban 5.500 Ft-ot még fizetni kellett 
a háztartásoknak ezen jogcímen, 
2021-től viszont már nincs fize-
tendő kommunális adó. A ciklus 
végéig, 2024-ig így minden szikszói 
család 105.000 Ft-ot takarít meg. 
Kétezer háztartással számolva ez 
azt jelenti, hogy a képviselő-testület 
210 millió Ft-ot hagy a lakosságnál 
5 év alatt az adónem eltörlésével. 
A helyi vállalkozások érdekében 
minden adónem mértékét válto-
zatlanul hagytuk annak ellenére, 
hogy a gépjárműadó bevétele már 
nem a városé…

TÁMOGATÁSOK,
JÓ ÜGYEK SEGÍTÉSE

Letelepedési támogatás A támo-
gatás célja, hogy vonzóvá tegyük 
Szikszót mind az itthon élők, mind 
a más településről otthont keresők 
és a szigorú feltételeknek megfele-
lő pályázók számára. Vásárláshoz 
500.000 Ft, építkezéshez 1 millió Ft 
támogatást nyújtunk. Siker, hogy 
az idén már nem csak döntések 
születtek, hanem az éves keret no-
vemberre ki is merült. Nyolc család 
vásárlásra, egy család építkezésre 
kapta meg a támogatást.
Szikszó Jegy A szociális rendelet 
számos alkalommal módosult az 
elmúlt években, ezért új rendeletet 
alkottunk. A törvényi rendelkezés 
értelmében elkerülhetetlen válto-
zás volt többek között az, hogy 
2020-tól kérelem és a nyugdíj 

mértékének igazolása szükséges a 
juttatáshoz. Tudom, hogy az idei 
év mind az érintettekre, mind a 
hivatal munkatársaira nagyobb 
terhet rótt, hiszen a korábbi évek-
ben „automatikusan járt”, de a 
törvényes keretek betartása miatt 
rendeznünk kellett a fenntartha-
tatlan helyzetet.

Örömteli viszont, hogy a sávos 
juttatási rendszer kialakításával 
a közel 1000 igénylőből 250 fő az 
idén már nem 20.000 Ft-os, hanem 
30.000 vagy 40.000 Ft-os jegyre lett 
jogosult. Szikszó akkora összeggel 
segítette időseit 2020-ban is, mint 
az azt megelőző években. Tettük 
mindezt úgy, hogy most már meg-
felelünk a törvényi előírásoknak és 
a szegényebbek több, a kicsit sze-

rencsésebb anyagi helyzetben lévő 
idősek pedig változatlan összeget 
kaptak. Köszönöm az érintettek 
együttműködését.
Adományalap A nem tervezett, 
de a vírus miatt munkájukat, jö-
vedelmüket elvesztett szikszóiak-
nak szükséges támogatást a város 
nem saját költségvetésből, hanem 
a képviselő-testület tagjai által –
kérésemre többségében a tisztelet-
díjukon felül, saját jövedelmükből- 
felajánlott forrásból indították el. 
Az alapot sok szikszói vállalkozás 
és magánszemély tovább növelte. 
Összesen 1.300.000 Ft gyorssegélyt 
tudtunk adni a bajba került mun-
kavállalóknak. Az egyházaknak ter-
vezett 1–1 millió Ft-os támogatást 
teljesítettük.

INGATLANGAZDÁLKODÁS 2019 ELŐTT ÉS UTÁN

Az elmúlt években 2019 őszéig, a választásokig eladott városi ingatlanok

2019 előtt – Mi történt az ingatla-
nokkal avagy a volt polgármester 
kinek az érdekeit nézte?
A legtöbb stratégiailag fontos in-
gatlanunk magánkézbe került, 
amelyért szó szerint súlyos árat fi-
zet a város. Egyrészt amellett, hogy 
eladták ezeket az ingatlanokat, az 
azokból származó bevétel jó része 
működésre, napi ügyekre elfolyt. 
Másrészt az ingatlanok eladása még 
veszteséggel is járt. Mivel?
•   Az 1. pontban szereplő Kistérségi 

Irodát az eladás után alig egy év-
vel pályázat keretében bérbe vette 
(kvázi visszabérelte) a város és a 
kistérség. Azt az ingatlant, amely 
a tulajdonában volt…

•  A Bolt u. 11 szám alatti ingatlant 
a város megvásárolta egy magán-
személytől azzal, hogy szociális 
bérlakásra van szüksége a telepü-
lésnek. Sajnos tényleg sok rászo-
ruló van, ezért ez indokolható is 
volt. Az már kevéssé, hogy néhány 
hónap múlva (!) a lakás állapotá-
ra és a felújítás magas költségeire 
hivatkozva az ingatlant eladja az 
egyik akkori alpolgármesternek. 
Ráadásul nem az egészet, hanem 
csak az ingatlan 70%-át…

•  A focipálya területén több pro-
jekt alapkövét helyezték el, ame-
lyekből nem lett beruházás, csak 
a megszokott ígéretek.

•  A menza eladása után vállalko-
zótól vásároltuk az ebédet, majd 
beindult az állami forrásból jól 
működő és nyereséges népkony-
ha is. A népkonyha „természete-
sen” már nem a városnak, hanem 
az új tulajdonosnak hozza a nye-
reséget.

•  Miután nem volt használható 
ingatlan Szikszó tulajdonában, 
magánszemélytől vette bérbe az 
intézményműködtető központ 
2017-től a könyvtár épületét is. 
Azt az ingatlant, amelyet a volt 
polgármester pályázati forrásból 
épített. Jogilag sajnos körülbás-
tyázott, de erkölcsileg, a város 
érdekeit nézve, aligha…

2019 után – Mit léptünk mi a fen-
tiekben?
•  Az eladott Kistérségi Iroda tulaj-

donosának felmondtuk a bérleti 
szerződését és saját ingatlanba 
költöztettük a pályázat munka-
társait.

•  A Bolt u. 11. szám alatti ingatlan 
30%-ának használatával, az el-

Ingatlan Eladás éve Eladási ár
Kistérségi Iroda (Pázmány P. tér) 2017 14.000.000 Ft
Öregek Napköziotthona (Szent A. u.) 2014 26.000.000 Ft
Társasházi ingatlanrész 70%-a (!)
(Bolt u.11.) 2017   3.990.000 Ft

Turul épület (Táncsics–Jókai u. sarok) 2013 20.000.000 Ft
Uszoda/sportcsarnok szomszéd területei 
volt focipályán túli területek, Gól Söröző 2015–18 77.700.000 Ft

Bölcsődeépület (Thököly u.) 2017 15.000.000 Ft
Menza (iskolaudvar – Malom u.) 2017 18.500.000 Ft

ÖSSZESEN:    175.500.000 Ft
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Szikszó erőt ad, nehéz és örömteli 
teendőket, eredményeket egyaránt

Jó, hogy mindjárt karácsony! Jó, 
hogy lassan vége az évnek, s indul-
hatunk az újnak! Jómagam, s csa-
ládom is sokat terveztünk 2020-ra, 
sokat vártunk az évtől. Izgalmas, 
változatos, kihívásokkal, nehéz-
ségekkel és sok-sok örömmel teli 
időszakként, egy olyan évként fo-
gok gondolni rá, ahol minden egy 
kicsit másként, de egészében jól 
alakult. Feleségemmel „büszkén 
vállalva” átsétáltunk a hatvanas 
éveinkbe, a lányaink igazi társat, 
férjet találtak, s megszületett első 
unokánk is. Az ünneplések, bu-
lik, a nyaralás visszafogottabbak 
lettek, de igazán bensőségesek, s 
értem már a barátaimtól korábban 
néha mosollyal fogadott nagyszü-
lői érzést is.

A számtan ugyanakkor most 
sem sikerült, rendszeresen elszá-
moltam magam a vállalt feladatok, 
a magamnak teremtett kihívások 
terén, s egyre gyakoribbá vált, 
hogy szaladok magam után, nap-
ra-napra, óráról-órára ütemezve a 
teendőket, s néha „tűzoltókészü-
léket” használva. Ugyanakkor a 
hat szakot menedzselő tizenöt fős 
Marketing és Turizmus Intézet, a 
több mint száz felnőtt és tovább-
képző kurzust kínáló egyetemi to-
vábbképző, a Mentorius vezetése 
mellett, az ELTE-n vállalt marke-
tingkurzus, a marketing szövetségi 
elnökségi munka, a Városmarke-
ting Gyémánt Díj szervezése, a tu-
dományos akadémiai, marketing 
bizottsági elnökség, a tudományos 
kutatási projektek, a tanácsadói 
megbízások, mind-mind olyan 
egyedi szakmai élmény-felada-
tok és egymást erősítő, „meg nem 
fizethető” tapasztalatok forrásai, 

melyből erőt lehet gyűjteni. Még 
egy „szinte tuti-kimenetelű” rek-
tori pályázathoz, versenyhez való 
erőt is, mely számomra önmaga is 
érték alkotó. Mind ehhez szerethe-
tően, támogatóan illeszkedik – a 
szándékaim szerint – elkötelezet-
ten végzett, megtisztelő alpolgár-
mesteri teendők sora is, a hétfői 
szikszói-nap, meg aztán gyakran 
a szerda, a csütörtök, a vasárnap 
...hálás vagyok érte, hogy szolgál-
hatom a várost, a magam és előde-
im otthonát.

„Szikszó (is) erőt ad”, s persze 
engem az a tény „működtet”, hogy 
igazán azt csinálhatom mindenütt, 
amit szeretek, s ezért keresek és 
vállalok mindig újabbakat, ezért 
vágyom a feladatokat, s igenis 
öröm, ha azok sikeresen, eredmé-
nyesen zárulnak. Az évvégében 
az jó, hogy többnyire a munkák-
ban utolérjük magunkat, s jöhet a 
pihentető, feltöltődést nyújtó ün-
nepkör, ahol maga a készülődés él-
ménye is pótolhatatlan. Ez évben 
az utolérési időpont számomra, 
remélhetően december 19., s utána 
csak a családi restanciák teljesítése 
és sűrű „bocsánatkérések” az év-
közi családi „rovásokért”. Jó, hogy 
mindjárt karácsony! Jó, hogy las-
san vége az évnek, s indulhatunk 
az újnak!

A „karácsonyi, évvégi hangula-
tos” gondolatok után, az alpolgár-
mesteri munkám néhány kiemelt 
témáját felelevenítve adnék rövid 
értékelést.

A LEGFONTOSABB:
GAZDASÁGI PROGRAM

A Gazdasági Program elkészítését, 
elfogadtatását, s jövőépítő céljaink 
stratégiánk megfogalmazását tar-
tom a legfontosabb eredményem-
nek. Reményeink szerint jól ala-
pozza meg a következő tervezési 
ciklusra születő fejlesztési koncep-
ciónkat. A részletező programok, 
projektek kidolgozását elkezdtük, 
s bízunk benne, hogy a 2021-ben 
megnyíló új fejlesztési pályázato-
kon felkészülten tudunk majd sze-
repelni, az ez évi eredményeket is 
meghaladó mértékben forrásokat 
tudunk bevonni. Ezek segítségével 
elkezdhetjük majd a „nagy terve-
ink” megvalósítását, olyanokat, 
mint az uszoda, szabadtéri meden-

cékkel bővítése, a belváros komp-
lex megújítása, az ún. City Park fej-
lesztés, a Magyar-hegyi projekt és 
még sok más. Erről a programról 
már többször írtam, s bízom ben-
ne, hogy jövőre egyre gyakrabban 
a megvalósítás előrehaladásáról. 
A várostervezés részletező szaka-
sza természetesen közös munka 
lesz, s minden szikszói nemcsak 
elmondhatja majd véleményét, 
hanem alkotóan, saját ötletekkel, 
elképzelésekkel tehet hozzá az 
egyes fejlesztési elképzelésekhez. 
Tavasszal indítjuk a kooperatív 
tervezés nyílt folyamatait.

A LEGFÁJDALMASABB:
A JAPÁN SZTORI

Az elmúlt időszakban a legtöbb 
szakmai figyelmet, energiát a ja-
pán-projekt igényelt tőlem, mely-
nek részleteiről ugyanakkor a be-
fektető kérésére – üzleti okokból 
kifolyólag – csak nagyon keveset 
oszthattunk meg a szikszóiakkal, 
s jórészt csak utalásokkal, a „virá-
gok” nyelvén fogalmazva jeleztük, 
hogy egy igen komoly autóipari 
beruházást tervező, visszapillan-
tó tükröket, majd intelligens szél-
védőket gyártó japán cég döntött 
a szikszói iparterület mellett, s itt 
fogja megvalósítani első európai 
gyárát, mintegy 13 milliárdos 
beruházásból, két-háromszáz fő 
számára biztosítva munkahelyet. 
Az előző városvezetéstől örökölt 
kapcsolat, a megkötött előzetes 
megállapodások rögtön válság-
helyzetet teremtettek. Kiderült, 
hogy a kiválasztott telket – mond-
vacsinált megállapodás alapján 
– át kellene adnia a városnak a 
többségi magántulajdonú SIXO 
Park-nak, a még megvásárlandó 
telekrész megvásárlására nagyon 
aránytalan áron vállaltak kötele-
zettséget, s a japán félnek pedig 
olyan infrastrukturális ígéretek 
tettek, melyek megvalósítására 
semmilyen fedezet nem áll ren-
delkezésre. A helyzetet sikerült 
megmenteni, a telkeket megőriz-
tük városi tulajdonban, az ígéretek 
teljesítéséhez sikerült célzott álla-
mi támogatást szerezni, kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítani a 
területet, mindezzel megnyugtat-
va a japán felet, aki ez követően 
egyértelmű döntést hozott Szikszó 

maradt hasznosítással, a bérleti 
díjával kapcsolatban megtesszük 
a szükséges lépéseket a város ér-
dekében.

•  Megegyeztünk a focipálya terü-
letének tulajdonosával, azóta a 
szikszói fiatalok és a Szikszó FC 
bázisa a terület.

•  A menza eladása után még a 
választások előtt több milli-
ós befektetéssel létrehozott új 
konyhát legális, engedélyekkel 
rendelkező üzemmé alakítottuk. 
Ma már jogszerűen működik és 
főz a város lakóinak, gyermekei-
nek. Kérdés, hogy miért adta el az 
előző vezetés konyhát, majd kez-
dett egy új létrehozásába. Városi 
érdekeket és a szikszóiak érdekét 
biztosan nem szolgálta… Másét 
lehet…A szükséges jogi lépéseket 
megtettük.

•  A volt polgármester ingatlanából 
létrehozott könyvtár vásárlására 
az új tulajdonossal megkötöttük 
az adásvételi szerződést és rövi-
desen teljesen megszüntetjük a 
bérlését, városi vagyonná tesz-
szük.

NYÍLT VÁROSVEZETÉS
JEGYÉBEN

A vírus kirobbanásáig és a pan-
démia két hulláma között tud-
tuk megvalósítani 2020-ban azt 
a városvezetési stílust, amelyet a 
későbbiekben is folytatni fogunk. 
Mit is jelent ez? Hétfőnként al-
polgármesteri, havonta egyszer 
keddenként képviselői, minden 
csütörtökön polgármesteri foga-
dóóra van. Az utóbbira többen je-
lentkeznek egy-egy heti kapacitás-
nál, ezért előfordulhat, hogy csak 
a következő héten van lehetőség a 
konzultációra. A képviselő-testü-
let azonban online mindig elérhető 
és nyitott is rá.

A Szik-Szó újságot évente 4 
alkalom helyett 6 alkalommal 
jelentetjük meg. Minden rendes 
testületi ülést közvetít a Sixo TV, 
az évi egy alkalommal kötelező 
közmeghallgatást két alkalommal 
tartjuk.

Minimum havi rendszeresség-
gel készül a polgármesterrel beszá-
moló, tájékoztató az adott időszak 
fejleményeiről. Megalakult a Civil 
Tanács, de itt komoly hiányérze-
tem van, hiszen a vírus miatt az 
idei évben mindössze egyszer ta-
lálkozhattunk. Nagy szükség van 
erre a szélesebb és heterogén tes-
tületre is.

Sváb Antal, polgármester
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mellett. Sikerült a szükséges kor-
mányzati szerződéseket megkötni, 
s az önkormányzat és a Murakami 
cég közötti szerződés is előnyösen 
alakult, a partnerek vállalták a te-
rület átadásához szükséges vizs-
gálati, régészeti feltáró kutatások 
finanszírozását is. Minden helyére 
került, mindkét fél tette a dolgát. A 
külügyminisztérium szakcégének, 
a HIPÁ-nak a vezérigazgatója szik-
szói látogatásán, februárban úgy 
fogalmazott: 99%, hogy a beruhá-
zás megvalósul. Majd jött a CO-
VID. Júniusban a japánok, miként 
a BMW is Debrecennek, jelezte ne-
künk, hogy egy évvel csúszik a be-
ruházás, de a telket, még ez évben 
megveszik. Majd szeptemberben 
azt az infót kaptuk, hogy az igazga-
tótanács visszavonta, elhalasztotta 
az európai terjeszkedési progra-
mot, így törlik a szikszói beruhá-
zást is. Az elköszönő video-kon-
ferencián „murakamiék” annak a 
reményüknek adtak hangot, hogy 
két év múlva bíznak a projekt újra 
indulásában. Ez a téma a legfájdal-
masabb számomra, a tehetetlenség 
fájdalma, hogy minden megoldási 
javaslatunk ellenére sem tudtuk el-
kerülni a projekt lezárását.

A LEGHASZNOSABB:
PÁLYÁZATI PROJEKTEK

Az önkormányzati források nem 
elhanyagolható része a pályázatok-
ból származik. A 2020-as év, mint 
a két hétéves uniós költségvetési 
ciklus közötti átmeneti év, nem-
igen bővelkedett jelentős pályáza-
ti kiírásokban, így igyekeztünk a 
záró, last minute lehetőségeket is 
kihasználni, hogy néhány konk-
rét, kisprojekt-tervünket elindít-
hassuk. Több – általam, s más 
képviselőtársam által koordinált 
– pályázatról is rendszeresen ír-
tunk, ugyanakkor a megnyertek 
felsorolása, állása mellett néhány 
további, realizálásban, előkészült-
ben lévő tervről is írnék. Ezekről 
van szó:
•  a két, megnyert INTERREG szlo-

vák-magyar határmenti együtt-
működést támogató nemzetközi 
pályázat elindult. A Karola-kas-
tély, képzőközpont felújítási 
munkálatai pályáztatás alatt 
van, kénytelenek voltunk má-
sodik fordulót hirdetni a finan-
szírozás megoldása érdekében. 
Kora nyáron már rendezvényt 
tervezünk ott, s tavasszal több 
a környezettudatosságot növelő 
közös program lesz Szikszón is 
a felsővályiakkal. A másik, ja-

nuárban induló program kisvál-
lalkozások fejlesztését támogatja 
majd, s a vállalkozók házának 
kialakítását segíti

•  a Vállalkozók Háza kialakítása 
(a volt gyógyszertár, rendőrség 
épület felújításával) pályázat jó 
eséllyel, de még pályázattech-
nikai megoldandó feladatokkal 
várja a sikert

•  beszerzés alatt van az Abaúj TV 
Alapítvány kedvezményezettsé-
gével a SIXO TV számára kamera 
és más berendezések beszerzése 
kétmillió forint értékben Le-
ader-pályázatból

•  írtunk már a megvalósítás felé 
tartó két játszótérről, az új sza-
badtéri kondiparkról, a csapa-
dékvíz-elvezetés terén elnyert 
pályázatról is

•  készülőben vannak különböző 
LEADER-projektbe beadandó 
pályázatok, részben a kertészeti 
tevékenységhez, részben a vá-
rosüzemeltetési feladatokhoz 
történő eszköz, s gépbeszerzések 
érdekében

•  biztató előkészületeket kezdtünk, 
lehetőségeket kaptunk egy helyi 
kertészeti termékek feldolgozá-
sát végző tervezett üzem kialakí-
tás és egy Onga felé tartó bicik-
liútprojektnek a megvalósítása 
terén.

A LEGNAGYOBB CSALÓDÁS:
ELSZÁMOLÁS A MÚLTTAL

Azt gondolom, hogy közel állunk 
ahhoz, hogy ismerjük, s szinte 
minden lépésében felismerjük azt 
a korábbi városvezetési szemléletet, 
gyakorlatot, mely sok-sok program, 
projekt intézkedés, szerződés vizs-
gálata után egyértelműen kirajzoló-
dik. Ez – szerintem – sok esetben 
felelőtlen, hozzá nem értő, káros 
gyakorlat látszatát adja, melyet nem 
szabad lett volna megcsinálni, amit 
semmiképpen nem csinálhatunk 
utánuk. Az a véleményem, hogy az 
egyéni, a személyes, a városvezetői 
és a város érdekei nagyon összeke-
veredtek, gyakorta szembekerül-
tek egymással az utóbbi rovására. 
A címben említett csalódás érzése 
már 2017-ben kialakult, mellbevá-
gott a polgármester akkori vitánk 
kapcsán megnyilvánult, nem várt 
magatartása, s ez ebben az évben 
– az egykori iskolatárssal, barát-
tal, szakmai ismerőssel szembe-
ni csalódás érzése – fájdalmasan 
elmélyült. Véleményem szerint a 
korábbi városvezetés elpocsékolt 
tíz évet a város, itt élő mindany-
nyiunk életéből, egy jó gazdasági 

fejlődési időszakban a meg nem 
valósított városfejlesztéssel, a szét-
szórt forrásokkal, a látszatra figye-
lő, a lehetőségekkel nem törődő, 
haszonelvű vezetési gyakorlattal. 
Ezen magatartás jól felismerhető 
jellemzőit, jogi technikáit, városel-
lenes módszertanát már a februári 
jelentésben, s azóta is leírtuk, példá-
it jómagam és a polgármester úr is 
bemutattuk. Mire az újságot kézbe 
veszik több témában elkészültek a 
jogászok beadványai, melyek rész-
ben büntetőfeljelentéseket, részben 
polgári jogi alapú lépéseket jelente-
nek az alábbi témákban:
•  az Ipari Park fejlesztési pályá-

zathoz, az ún. TOP1 projekthez 
kötődő, magánszemélytől kapott, 
mintegy hatvanmillió forintnyi 
hitelből történt földterület-vá-
sárlás ügyében, ahol a kölcsönt az 
önkormányzat nem egyszerűen, 
kamatokkal tervezte visszafizetni, 
hanem – itt most nem részlete-
zendő – maga az önkormányzat 
által elismert sajátos „menedzseri 
jogok” kivásárlására hivatkozva, 
az általunk indokoltnak tartottnál 
mintegy kétszeresen több összeg 
kifizetésére szerződött

•  a Szikszó Menza Kft. értékesítése 
ügyében

•  a Szikszó Centrum Kft.-vel kap-
csolatos önkormányzati szerző-
dések, ingatlan-adásvételek és a 
cégben való önkormányzati tu-
lajdonrészek értékesítése ügyében

•  keresetet nyújtunk be a Szikszó 
Ipari Park, felszámolás alatt lévő 
városi tulajdonú társaság egyko-
ri ügyvezetőjével szemben an-
nak megállapítása iránt, hogy a 
fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzetben nem a hitelezők érde-
keinek szem előtt tartásával járt el, 
s ezáltal felelősséggel tartozik az 
önkormányzatnak a céggel szem-
beni több mint 20 millió forint hi-
telezői követelés megtérítésének 
meghiúsulásáért

•  több, relatíve kisebb, „csak” né-
hány millió forint összegű, el-
sősorban jogtalan, törvénybe 
ütköző, alapítványoknak nyújtott 
önkormányzati, polgármesteri 
támogatásokkal kapcsolatban 
vizsgálatok folynak

•  nem értünk még a végére a Kas-
sai út mögötti földterületekkel, a 
fővárosi befektetői kör által finan-
szírozott meghiúsult iparfejlesz-
tési projekttel, a SIXO Park Kft.-
hez kapcsolódó szerződésekkel, 
polgármesteri kezdeményezésű, 
nem megalapozott testületi dön-
tésekkel kapcsolatos jogi értéke-

lésnek, hiszen a várost fenyegető 
per – melyről az újság más részé-
ben írtam – új elemeket hozott a 
vizsgálatba.
Láthatóan a feljelentések, ke-

resetlevelek nem csupán a feltárt 
szabálytalanságok, törvénytelen-
ségekhez kapcsolódó kötelező jogi, 
erkölcsi, etikai felelősségmegálla-
pításra, az igazság részletes kide-
rítésére irányulnak, hanem céljuk 
több tízmillió forintnyi pénzbeli 
kár megtérítésre, illetve jogtalannak 
vélt jövőbeni követelések elhárítása. 
Bár nagyon szeretném, szeretnénk 
már lezárni az előző évek „rendet-
lenségeivel”, visszaéléseivel történő 
foglalkozást, de – ismerve, a napi-
renden lévő kérdéseket – félő, hogy 
ezt még egy ideig folytatni kell.

A „LEGNEHEZEBB”:
VÁROSMARKETING ELEMEK

Az események, az év feladatinak 
fintora, hogy a közvetlen szakmám 
egyik fő eleme, a klasszikus város-
kommunikációs területen tervezett 
fejlesztési elképzeléseim időará-
nyos megvalósításával vagyok a 
legkevésbé elégedett. Ha nem is a 
„cipész lyukas cipője” esete, hiszen 
sok mindent végeztünk, de többet 
szerettem volna. Megtörtént a nyil-
vánosság erősítése a testületi ülések 
nyilvánossága, közvetítése által, a 
rendszeres honlap, facebook kom-
munikációval, a fogadóórák rend-
szerével, az új Szikszó „városháza” 
facebook oldal kialakításával, a 
SIXO TV helyzetének rendezé-
sével. Még tervezés alatt van egy 
igazi marketingstratégia, melyből 
a „Szikszó erőt ad” szlogen és új 
arculati elemek feltűnnek már. A 
pénzügyi és idő, energia, koordi-
nációs korlátok, technikai nehéz-
ségek okán lett lassabb a történet, 
hiszen fontos célunk volt, hogy 
egyelőre itt is kiadásokat, mintegy 
20 millió forintot megtakarítsunk. 
Ezért még csak félig kész a város 
honlapja, ahol sok tartalomfejlesz-
tés és részben technikai, arculati 
munka hiányzik. Az utolsó vágások 
és az angol nyelvű mutáció készí-
tése van hátra a városi kisfilmen, 
s egy magyar-angol nyelvű, első-
sorban a gazdasági lehetőségeket 
bemutató kiadvány szerkesztése is 
folyik, mely utóbbiakra szintén egy 
pályázat biztosít forrást. Tervünk, 
hogy év elején, lehetőleg januárban 
behozzuk a lemaradásokat, s e vo-
natkozásban is vonzó, méltó keretet 
adjunk a városnak.

Piskóti István, alpolgármester
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A munka és az élet nem állhat meg
Ha évet kell értékelnünk, akkor 
a 2020-as esztendő a képviselő 
feladatok ellátására mind pe-
dig a Szikszói Városi Szabadidő 
Központ életére is jelentős befo-
lyással bírt. A világban kialakult 
járvány ügyi helyzet rányomta és 
a mai napig rányomja a társada-
lomra, emberekre, munkahe-
lyekre a negatív hatását. Nagy 
kihívás ez mindenki számára, 
hogy hogyan küzdjünk e nem kis 
feladattal. Ebből adódóan rend-
kívüli nagy terhet ró az önkor-
mányzatokra és hozzá tartorzozó 
intézményhálózatára egyaránt. 
A képviselői munka ebben az év-
ben sokszor online térbe szorult 
át, ami azt gondolom minden 
képviselőnek, önkormányzati, 
hivatali dolgozónak új kihívás-
ként jelentkezett. Hiszen ez az 
év jól tudjuk, sok minden eddi-
gi jól megszokott munkarendet 
felülírt. A munka és az élet nem 
állhat meg, hiszen működnünk 
kell, feladat és megoldásra váró 

feladatok, teendők bőven akad-
tak. A járvány következtében 
sok szikszói állampolgár került 
olyan helyzetbe, amiben ne-
künk képviselőknek segítséget 
kellett, hogy adjunk. Az önkor-
mányzat kezdeményezésére egy 
segélyalap jött létre, amibe két-
havi tiszteletdíjam felajánlásával 
próbáltam a többi képviselőtár-
saimmal segítséget nyújtani a 

bajba jutottakon. A kormánnyal 
és Dr. Koncz Zsófiával a térség 
orszá g gyű lési képviselőjével sze-
mélyes jó kapcsolat révén a város, 
az intézményi, pályázati, fejlesz-
tési lehetőségeivel kapcsoltban 
folyamatos az együttműködés. 
Képviselői feladatom legked-
vesebb lapja a város kulturális 
életének a szervezése a Szikszói 
Városi Szabadidő Központ és 
Könyvtár programjainak meg-
alkotása. A járvány ezt a terü-
letet különösen negatív irányba 
befolyásolta. Számos leszervezett 
rendezvényünk maradt el, Gye-
reknap, Plázsniytó, Szüreti Fesz-
tivál, és különös nagy fájdalom, 
hogy ebben az éven nem tudjuk 
megrendezni a 10 éves jubileu-
mi Mikulás lakot. Ugyanakkor 
büszkeség számunkra, hogy 
2020- ban a Mikulás Lak projek-
tünk a Magyar Városmarketing 
Díj gyémánt elismerését hozta el 
Szikszó városának. Szintén jó hír, 
hogy az uszoda udvarán az Em-

beri Erőforrások Minisztériuma 
által Egyedi sportlétesítmény tá-
mogatásával szabadtéri kondici-
onáló parkot tudtunk megvalósí-
tani. Nagy sikert aratott az idén 
is a Spongyabob tábor, aminek 
helyszíne a városi uszoda volt. 
Az idén több mint 150 gyerek 
táborozott nálunk egy hónapon 
keresztül, akik rengeteg élményt 
szereztek, és intézményünk jó 
hírnevét vitték térségünkbe. 
Öröm számunkra, hogy ebben az 
évben is a nyári diákmunkások 
jelentős része intézményünk-
ben akart dolgozni, ismerkedni 
a munka sokszínű világával. Bí-
zunk abban, hogy a 2021 évben 
a világ megszabadul a vírustól 
és újra együtt ünnepelhetünk, 
szórakozhatunk, sportolhatunk 
városunk rendezvényein. 

Magam és a kollégáim nevé-
ben is Békés Boldog Karácsonyi 
ünnepeket, és jó egészséget kí-
vánunk! 

Gál Péter, képviselő

Hálás vagyok…
Milyen volt a 2020-as év? Ami-
lyenné mi magunk tettük. Igen, 
számos nehezítő körülmény-
nyel kellett megküzdenünk, de 
néhány gondolattal szeretném 
megvilágítani, hogy ezek ellené-
re miért is látom így az évünket. 
Bízom benne, hogy néhányan 
talán megállunk, és itt, az év 
végeztével hálát is tudunk adni 
mindazért, amit átéltünk. Há-
laadásról beszélni a 2020-as év 
végén? Igen!

Régóta hiszem, és sok nehéz-
ségen át tudott már lendíteni az a 
nézet, miszerint két momentum 
van, ami az életünket, a kedvün-
ket, a hangulatunkat befolyásol-
ja: egyrészt a környezetünkben 
történtek, másrészt az, ahogyan 
reagálunk rájuk.

A történéseknek jórészt nem-
igen vagyunk urai, ahogy a szak-
irodalom mondja: kívül esnek a 
befolyásolási körünkön. Sokszor 
ott hibázunk, amikor az általunk 
befolyásolhatatlan dolgok fölött a 

kelleténél többet időzünk, egyre 
mélyebbre és mélyebbre ásva ma-
gunkat saját érzelmi mocsarunk-
ba. Nem, nem azt akarom ezzel 
mondani, hogy a megéléseknek, a 
gyásznak nincs helye, de legyünk 
őszinték: biztos, hogy soha sem 
töltünk ezzel a kelleténél több 
időt? Biztos, hogy nem esik job-
ban sajnáltatni magunkat és a 
rosszat szajkózni, mint a kiutat 
keresni? Tudnunk kell meghúz-
ni a határt önmagunkban, akár a 
médiából sugárzott negatív infor-
mációkkal szemben is.

A másik összetevő a változá-
sokra, a kihívásokra való rea-
gálásunk. Itt még inkább van 
(már) mit tennünk, ez a döntés 
teljes mértékben a mi kezünk-
ben van! Az elmúlt évben igen 
sok kihívással találtuk szembe 
magunkat, amelyek ellen sajnos 
sokat nem tehettünk.

Én mégis hálás vagyok, mert 
az élet sok területén bebizonyo-
sodott: többek vagyunk, mint 

amit valaha elképzeltünk ma-
gunkról.

Hálás vagyok, hogy a csalá-
dom, a közeli hozzátartozóim 
egészségesek, és ha volt is olyan, 
aki átesett a rettegett vírusfer-
tőzésen, az is megbirkózott vele.

Hálás vagyok, hogy a legsöté-
tebb napokban is bekapcso-
lódhattam egyházközségem 
hit életébe, vagy az országos 
közvetítések segítségével olyan 
szentbeszédek is tanítottak, 
amikkel máskor nem találkoz-
tam volna.

Hálás vagyok a digitális oktatá-
sért, mert a fiaim befejezhették a 
tanévet, értelmes módon töltötték 
el az idejüket és a technika a se-
gítségükre volt.

Hálás vagyok, hogy minden 
feladatomat el tudtam látni, a 
munkahelyeimen teljesíteni a 
felém támasztott elvárásokat. A 
munkámmal számos embernek 
nyújthattam segítséget, ami külön 
boldoggá tesz.

Hálás vagyok azért, hogy a 
városom új növekedési pályára 
tudott állni és minden anyagi 
nehézség ellenére is stabil hely-
zetben tudott maradni.

Hálás vagyok azokért az együtt 
töltött órákért, napokért, amik a 
bezártság nélkül egészen más-
képp alakultak volna. Talán soha 
sem volt még ilyen húsvétunk, 
mint az idei és igen nagy remé-
nyekkel nézek a karácsony elé is.

Hálás vagyok a 2020-as évért!
Kívánok minden kedves szik-

szói lakosnak áldott karácsonyt 
és minden jóban gazdag új évet!

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita
képviselő
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Az irány jó, folytatni kell a munkát
Valamivel több, mint egy évvel 
ezelőtt izgatottan vártuk a vá-
lasztás estéjén az eredményeket 
egy Magyar-hegyi borospincé-
ben. Volt, akinek már a sokadik 
alkalom volt, nekem az első. Az 
egyik kedvenc filmemből idézve: 
„Tudtam, de nem sejtettem...” azt, 
hogy mi vár rám, mi vár ránk. A 
cél világos volt: tenni a Városért. 
Élt a fejemben egy elképzelés, 
hogy mi az, amit másképp, mi 
az, amit egyáltalán nem, mi az, 
amit látni szeretnék, és ezt hogy 
szeretném majd véghezvinni a 
társaimmal karöltve… Aztán 
jött a hír: lesz rá lehetőségünk, 
a lakosság bizalmat szavazott 
nekünk. 

Az első egy-két napon még 
talán föl sem fogtam. Barátok, 
ismerősök és ismeretlenek ír-
tak, hívtak, gratuláltak. Aztán 
pár nap múlva ott találtam ma-
gam az alakuló ülésen, teljesen 
tapasztalatlanul, kissé megille-
tődve, nem kicsit elérzékenyül-
ve. Körbenéztem és tudtam, egy 

igazán jó „csapat” tagjaként nagy 
dolgokat fogunk véghezvinni a 
következő 5 évben, tudtam, hogy 
új időszámítás kezdődik és tud-
tam-tudom, hogy 5 év múlva 
büszkén húzhatom majd ki ma-
gam, hogy a városvezetés tagja 
lehettem.

Elkezdődött a munka... Ki-
derült, hogy a város nem gaz-
dag, mint ahogyan azt hittük, 
ahogyan azt kampányunk alatt 

hirdettük. Kiestek azok a bi-
zonyos csontvázak a szekrény-
ből és ráébredtünk, hogy igazi 
megfeszített munka vár ránk a 
következő években. A cél vilá-
gos, a tervek változatlanok, ám 
jócskán változtatnunk kellett 
a menetrenden. Láttuk, hogy a 
fejlődés és annak sebessége lé-
nyegesen lassabb lesz, mint azt 
terveztük és ekkor még nem szá-
moltunk azzal, hogy ebbe még 
egy világjárvány is bele fog las-
sítani. Szerencse, hogy a testület 
erős akarattal és nagy szakmai 
tudással megáldott emberekből 
áll, akik mind-mind megtalálták 
a maguk helyét és küldetését a 
város életének és sorsának ala-
kításában.

Nem szeretném felsorolni azt, 
hogy mit tettünk, mit értünk el 
az elmúlt egy évben, sok kis és 
sok nagy lépésen vagyunk túl. 
Látszik az, hogy az irány jó, és 
folytatni kell a munkát a már 
lefektetett értékrendek mentén. 
Hiszem és tudom, hogy a fej-

lődés, ami elindult egyre látvá-
nyosabb méreteket fog ölteni, 
és ha most még nem is látszik a 
háttérben folyó rengeteg mun-
ka, hamarosan az eredmények 
szemmel láthatóak és kézzel 
foghatóak lesznek.

Szeretnék köszönetet monda-
ni mindenkinek, akik munkám 
során támogatnak. Köszönöm a 
sok segítséget és jótanácsot kép-
viselőtársaimnak, a polgármes-
ter úrnak, az önkormányzat dol-
gozóinak és nem utolsó sorban 
családomnak, akik mindenben 
támogatnak. Az elmúlt év csa-
patmunka volt és ez egy igazán 
jó Csapat.

Bár lehetőségeink sajnos kor-
látozottak az ünneplésre, de kel-
lemes karácsonyi ünnepeket és 
– egy ennél lényegesen egészsé-
gesebb és szerencsésebb – boldog 
új esztendőt kívánok városunk 
minden lakójának! Vigyázzunk 
magunkra, vigyázzunk egymásra!

Kőhalmi Mónika, képviselő

A képviselői kihívások egy másik oldala
2019. októbere. Olyan mérföld-
kő, ami nem várt meglepetést 
hozott: elsöprő többséggel, szinte 
teljes egységben kerültünk be a 
városvezetésbe. Ami azt is jelen-
tette, itt nem lesz, nem lehet ki-
fogás - nincs ellenzék, nincs kire 
fogni, ha valamit nem tudunk 
megcsinálni, minden rajtunk 
múlik. Ez az egyben felemelő és 
megtisztelő érzés valódi súlyt is 
helyezett a vállunkra. Egy csapat, 
egy közösség létrejöttekor van 
egy, az emberi természetünkből 
fakadó pálya, amit végig kell 
járni ahhoz, hogy harmonikus 
egység, valódi eredmények, 
lendületes munka adódjon. 1. 
Formálódás, 2. Viharok, 3. Nor-
malizálódás, 4. Teljesítés (For-
ming-storming-norming-per-
forming).

FORMÁLÓDÁS

Merőben új környezetet és mun-
kakultúrát jelentett többünk szá-
mára a hivatali élet. Feltérképezni 

a feladatokat, szembesülni azzal, 
milyen pongyolán, sok esetben 
felelőtlenül, máskor pedig egye-
nes kárt okozva álltak néhányan 
a korábbi vezetőségből a város-
hoz. Megismerni a dolgozókat, 
átlátni a rendszert. Gondoljunk 
csak bele, egy munkahely váltás-
nál mennyi idő után tudjuk azt 
mondani, „mostmár otthonosan 
érzem magam, nem tudnak meg-
fogni, bármit kérdezhetnek”.. . Itt 
nem egy munkakörről, hanem 
egy teljes intézményrendszerről 
van szó. Kihívás a javából.

VIHAROK

Hajlamosak vagyunk azt hinni, 
ha jön egy új csapat, majd min-
den kizöldül. Ez most így is lesz, 
de nem azonnal. A testület csak 
egy pici része a szervezetnek. 
Éles volt a váltás, ebből adódóan 
nagy a bizonytalanság. Nem csak 
8 ember összeszokásáról beszélek, 
hanem a teljes dolgozói gárdáról. 
Ki mit csináljon, mit nem csinált 

eddig, vagy épp ki helyett végezte 
el az ő dolgát is pluszban. Sokunk 
végtelenül csalódott volt, látván a 
korábbi kizsákmányolásokat, il-
letve azt, hogy a jogrendszer kaci-
fántos útvesztőiben milyen nehéz 
is a felelősségre vonás. Arról nem 
is beszélve, hogy az elmúlt 20 év 
összes hiányosságát sokan hirte-
len rajtunk kérték számon, az ez 
idő alatt összegyűlt bosszúsággal 
ránk zúdítva.

NORMALIZÁLÓDÁS

Ugyan volt, aki gyanakodott, volt, 
aki félt, volt, aki inkább magától 
elment, de szerencsére a legtöb-
ben fellélegeztek. Nem mondom, 
hogy minden a helyén, de a főbb 
vonalak kirajzolódni látszanak, a 
felelősségi körök definiálódtak.

TELJESÍTÉS

Közhelyesen nehéz időszakban 
fejlődött a város annyit, ameny-
nyit az elmúlt években összesen 
nem láttam. Pedig a munka csak 
most indul. A színfalak mögött 
készülnek a következő évek csat-
tanói. Bízom benne, hogy elfo-
gulatlanság nélkül is megkérdő-
jelezhetetlen az irány. Kívánom, 
hogy olyan odaadással, törődéssel 
és reményekkel teli évet zárjanak 
Önök is, mint mi. 

Boldog karácsonyt, boldog új 
évet kívánok!

Hetesi Gergely, képviselő
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Az egész életem az oktatás,
a kultúra és a sport körül forgott
Elmúlt egy év… Nekem elkez-
dődött a hetvenedik, az önkor-
mányzati munkában a huszon-
hetedik. Az elmúlt ciklusban 
az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke voltam, s ami-
kor az új polgármester felkért, 
örömmel vállaltam, hogy foly-
tassam ezt a munkát. Annál is 
inkább mert az egész életem az 
oktatás, a kultúra és a sport körül 
forgott. A bizottság munkájában 
Gál Péter és Vécseyné Fedor Zsu-
zsa vesz még részt. 

Amikor kiderült, hogy mi-
lyen szűkös az önkormányzat 
anyagi helyzete, várható volt, 
hogy ez a bizottság költségve-
tését is befolyásolja. Bizottsá-
gunk költségvetése tartalmazza 
az önkormányzat ösztöndíj-pá-
lyázatát, a BURSA ösztöndíjat, 
és azt a sok támogatási kérelmet, 
ami a bizottsághoz érkezik. Az-
tán az élet „kisegített” bennün-
ket… A koronavírus-járvány 
miatt sok program elmaradt, 
kevesebb volt a mozgás, így a 

szűkített költségvetés is elégnek 
bizonyult…

Az év elején meghirdettünk 
egy rajzpályázatot az olimpia 
tiszteletére, amit rövidesen mó-
dosítani kellett, mert a világjár-
vány miatt elmaradt az olimpia. 
A rajzpályázat megmaradt, de a 
címét megváltoztattuk, és „Élet a 
karanténban” címmel írtuk ki. A 
szeptemberi iskolakezdésre több 
mint száz alkotás érkezett.

A 2020-as év talán legnagyobb 
öröme számomra, hogy sikerült 
felújítanunk a labdarúgó pályát, 
és majd húsz év után újra bajno-
ki mérkőzések lehetnek Szikszón. 
(Az elmúlt két évben Aszalón, és 
Ongán kellett játszani a „hazai” 
mérkőzéseket.) Köszönettel tar-
tozunk a Bombasei Decor cégnek, 
aki térítésmentesen bocsátotta 
rendelkezésünkre a területet. A 
munkálatok nagy részét a labda-
rúgók végezték társadalmi mun-
kában, illetve az önkormányzat 
emberei. Meg kell említenem 
Parázsó Gábor és Nánási Jácint 

nevét, akik a munkálatok fő szer-
vezői voltak.

Hatodik éve szerkesztem a 
„Szik-szó” újságot, ami eddig ne-
gyedévente jelent meg, de ebben 
az évben már kéthavonta kerül az 
olvasók kezébe. Ez több időt, és 
több munkát igényel, de örömmel 
teszem. Ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani mindenkinek, 
aki segíti ebbéli munkámat, akár 
cikkekkel, akár képekkel, és egyéb 
hasznos ötletekkel. 

Sajnos a járvány, sok minden 
más mellett, a Hajnalcsillag ének-
kar munkájára is kihatással volt. 
Talán három, vagy négy alkalom-
mal tudtunk fellépni. Most az 
interneten keresztül „tartom” az 
énekkart, de hát ez nem olyan… 

Néhány gondolat az önkor-
mányzati munkáról. A testület 
több mint a fele kicserélődött. 
Nincs ellenzék. Mindenki egy 
célért dolgozik. Úgy érzem, hogy 
most sokkal átláthatóbb az önkor-
mányzat működése. Természete-
sen viták vannak, és lesznek is, de 
ez így természetes. Az a csúnya 
vírus ide is betette a lábát, több 
hónapig nem lehetett bizottsági 
és testületi ülést tartani…

Bízom benne, hogy 2021-ben 
már fellélegezhetünk, és visszatér 
minden a régi kerékvágásba.

Ennek reményében kívánok 
Mindenkinek Boldog Ünnepe-
ket és eredményekben gazdag, új 
esztendőt!

Mező István, képviselő

Egy élhető várost szeretnénk
Az év végével az ember szeret 
számot vetni az eltelt időszak tör-
ténéseiről, legyenek azok sikerek, 
kudarcok, örömök, bosszúságok. 
Ennek az érzésnek és a felkérés-
nek eleget téve, pár gondolatban 
leírom az év főbb történéseit 
képviselői szemszögemből a vá-
rosüzemeltetés tekintetében.

A választásokat követően sok 
fronton át kellett világítani az 
üzemeltetéssel és a fejlesztéssel, 
fenntartással kapcsolatos kérdés-
köröket. A városüzemeltetéssel 
kapcsolatos feladatokat a Sixo 
Tender Kft. végzi, ebből kifolyó-
lag megvizsgáltuk a folyamatban 
lévő feladatokat és terveket ké-
szítettünk az évre: Ezek a városi 
óvoda épülete előtt, valamint a 
sportcsarnok és uszoda épülete 
előtt kialakításra kerülő parko-
lók, melyek kivitelezése az utolsó 
fázisban van (az óvodai parkoló 

használható, az uszodai parkoló 
betonozása megtörtént és a tér-
burkolat elkészítését követően 
szintén használhatóvá válik). A 
közfoglalkoztatásban próbál-
tunk ésszerű feladatokat megfo-
galmazni és azokat megvalósíta-
ni. Látjuk és tudjuk, hogy sok a 
tennivalónk, de úgy gondoljuk az 
irány jó és látható a fejlődés.

Három nagy, építéssel járó, 
megnyert pályázat megvaló-
sításába csöppentünk, melyek 
mindegyike problémás. Renge-
teg egyeztetés és tervezés, enge-
délyezés várt ránk, hogy ezekből 
egy összefogott, jövőbe mutató, 
a város szempontjából kiemel-
kedő egységes projekt alakuljon 
ki. A közösségi ház (mely már 
megépült és az eredmény látha-
tó, lassan használható is) kivite-
lezése nehézségbe ütközött. Az 
eredetileg felújítási munkálatokra 
beadott és megnyert pályázat fe-
dezete nem lett elegendő, mert az 
épület megvizsgálása után (ami 
számomra érthetetlen módon a 
pályázat benyújtása után történt) 
kiderült, hogy az nem felújítható, 
így lebontását követően teljesen 
új épület megvalósítása lett a cél.

A TOP-os, két megnyert pályá-
zatunk két különböző, egymás-

tól több, mint egy kilométerre 
található területre volt tervezve. 
Ezeket felülvizsgálva - a kormány 
segítségével - sikerült egységbe 
kovácsolni és ezáltal kialakítani 
a Déli Ipari zónát. Ezeken a te-
rületeken teljes közműellátottság, 
bekötő és feltáró utak, valamint 
két csarnok jellegű épületek va-
lósulnak meg. Sajnos ez időben 
csúszást jelet, az eredeti tervek 
alapján viszont nem lett volna 
működőképes a projekt csak pa-
píron….

Ezen feladatok mellett folya-
matos a jövőt építő tervek előké-
szítése, alapozása, hogy városunk 
egy igazi járási székhellyé és él-
hető, a lakosok számára örömet 
és kikapcsolódást biztosító lakó-
hellyé fejlődjön, növekedjen.

Látván a majdani egészséges, 
lüktető, fejlődő városunkat, kívá-
nok minden lakosunknak Áldott 
Karácsonyi Ünnepeket és biza-
kodásra adó Boldog Új Évet!

Marjai Pál, képviselő
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Döntéseimben a józan ész 
játssza a főszerepet
A tavalyi választás – melynek 
eredménye számomra kis meg-
lepetés és nagy megtiszteltetés 
– után 1 évvel sok mindent más 
szemüvegen is látok. Munkám so-
rán korábban már évek óta szá-
mos önkormányzattal tartottam a 
kapcsolatot, de egészen más benne 
lenni egy város irányításában és 
tudni, hogy döntéseimnek mek-
kora súlya van és találkozni a valós 
élettel az önkormányzaton belül. 

Soha nem jártam annyit az 
önkormányzatnál, mint a válasz-
tás utáni pár hónapban. Azóta 
viszont gyakori vendég vagyok, 
szinte minden héten megfordu-
lok a hivatalban. Lelkesen és tenni 
akarástól fűtve léptem be mindig 
az önkormányzathoz, mindig azt 
keresve, hol és mit tudok segíteni.

Mivel soha nem csináltam még 
ilyet és politikus sem vagyok, 
ezért döntéseimben a józan ész 
játssza a főszerepet. Előfordul, 
hogy az egyes előterjesztésekkel 
nem értek egyet és bizony igaz, 
hogy nem tudok olyan diplomati-
kusan fogalmazni, néha nyersebb 
vagyok, de ennek ellenére is han-
got adok egy-egy témában véle-
ményemnek azért, hogy őszinte 
vitában győzzük meg egymást 
a város érdekében. Igen, vannak 

viták, de ez természetes, anélkül 
nem demokrácia a demokrácia. 
A képviselő-testületbe sokan egy 
csapatból kerültünk be, de nincs 
„frakció”. Egyéni vélemények 
vannak, amelyből majd döntések 
születnek.

Eleinte nehéz volt elfogadni, 
hogy egy önkormányzat olyan 
szabályrendszerrel dolgozik, 
melyben a vállalkozói szférával 
ellentétben nehezebben, lassab-
ban, merevebb szabályok mentén 
zajlik az élet. 

Tavaly októbertől a megvaló-
suló pályázatok szakmai anya-
gát próbáltam átlátni és rendbe 
tenni. Legyen az TOP-os vagy az 
EFOP-os projekt. A TOP-os azaz 
az Ipari Parkos projekt szakmai 
anyagának átnézése után ennek a 
területnek a tervezését és a meg-
valósításával kapcsolatos ügyeket 
leginkább Marjai Pál képviselő 
társamnak engedtem át, hiszen ő 
az, aki jártas az építés és műszaki 
témák tekintetében. 

A tervezési, kivitelezési kérdé-
sekben ő, az aprólékosabb, végső 
megoldások (Közösségi Ház be-
rendezése, működtetése, elosztá-
sa, terei) tekintetében én vagyok a 
felelős; nagyon jól együtt tudtunk 
dolgozni. 

A közösségi ház építését leg-
inkább ő koordinálta, de ha a 
fal színe vagy a járólap, csem-
pe kiválasztásához ért, mindig 
megkérdezte a véleményemet, 
amit ezúton is köszönök neki. 
Az elmúlt egy évben leginkább a 
Gyerekesély pályázat és a Közös-
ségi Ház kapcsán folytam bele az 
önkormányzat életébe. 

Nem könnyítette meg ezt az 
évet a kialakult járványhelyzet 
sem az önkormányzati munká-
ban sem, és a projektek megva-
lósításának szempontjából sem. 
A projektben programokat, ren-
dezvényeket, táborokat nem tud-
tunk szervezni, hiszen a félelem 
mindenkiben benne volt és a fele-
lősség: „Mi az, amit megtehetünk, 
de nem okozunk vele veszélyt az 
emberekre nézve.” Ennek ellenére 

kisebb programokkal próbáltuk a 
mindennapokat segíteni. 

Mivel a gyerekesély pályázat a 
kistérség minden településének 
szól, ezért több programot is csi-
náltunk ezeken a településeken. 
Szikszón a sportcsarnok udvarán 
megrendezett sportnapok, Ka-
ranténűző gyereknap, kirándulás 
Budapestre a Bodies kiállításra és 
a közösségi ház folyamatos heti 
programjai is ide tartoznak. A 
Szikszói Szociális Szolgáltató köz-
pontot a projekt keretében több 
programelemmel is támogattuk: 
például iskolai programok, Biztos 
kezdet ház, hangszervarázs, vagy 
közös családi nap és sok egyéb. 

Mindezen programok mellett 
folyamatosan dolgoztunk a már 
említett új Közösség Ház belső 
berendezéseinek megtervezésén 
és beszerzésén. Sikerült az udva-
rára egy fitness eszközt és egy hin-
tát is beszerezni és beépíteni. Sok 
egyéb olyan eszköz is megérkezett 
már, melyektől azt reméljük, hogy 
a fiatalok szívesen fognak jönni és 
hasznosan fogják tudni itt eltöl-
teni az idejüket és nem az utcán 
csellengve fogják tölteni a nyarat 
vagy akár a délutánjaikat.

Szeretnénk, ha ez egy olyan kö-
zösségi tér lenne, ahová szívesen 
bejönnek a fiatalok, beszélgetni, 
játszani, hasznosan eltölteni az 
idejüket. Remélem, ez egy igazi 
„KAMASZ-TANYA” lesz majd.

Mindenkinek áldott ünnepe-
ket kívánok!

Stelmach Mariann, képviselő

Aki alaposan
tanulmányozza
a „lényeget”,
két ide nem illő szót is
talál a „felhőben”.
Ha a honlapon,
a kapcsolat menü alatt lévő
emailküldő felületen
megírja azokat nekünk,
apró „figyelmességben”
részesül! 

Szikszó 2020 –
minden együtt –
az év kulcsszavai

Rejtvény
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Megérkeztek a megállapodástervezetek

„GIGA-projekt”
Miként az online-elektronikus csatornákon már hírül adtuk 
Magyarország Kormánya „Szikszó és térsége fejlesztésének ér-
dekében szükséges intézkedésekről” hozott 1821/2020. (XI. 18.) 
Korm. határozata rendkívül nagy összegű, a tízmilliárdot forintot 
jelentősen meghaladó fejlesztési támogatást nyújtott.

Ennek keretében – talán eddig 
még ilyen koncentráltan soha nem 
látott mértékű – infrastrukturális 
beruházás valósul meg a várost 
övező iparterületeken, illetve a vá-
ros víz- és szennyvízrendszerének 
korszerűsítése terén. Mit jelent ez 
gyakorlatilag?

1. A városunk jelenlegi, telített 
szennyvíztisztítója helyett (an-
nak visszafogásával a városköze-
liségéből fakadó negatív hatáso-

kat is csökkenti a projekt) egy új, 
„dupla-kapacitású” városon kívüli 
kommunális szennyvíztisztító telep 
létesül. Ez lehetővé teszi új lakások, 
lakóövezetek, lakóparkok fejlesz-
tését, hálózatba kapcsolását.

2. Az ipari szennyvizek kezelé-
sére elkülönült tisztítótelep léte-
sül, szintén a városon kívül, ami 
biztonságot ad a fejlesztésekhez, 
az iparterületekre betelepülők fo-
gadásához.

3. Az elektromos nagyfeszültségű 
vezeték és alállomás megvalósulása 
az iparterületeken, alapvetően az új 
üzemek, gyárak számára teszi lehe-
tővé nagyteljesítményeket igénylő 
fejlesztések létrehozását

4. Az új ivóvíz-távvezeték építése, 
a meglévő rekonstrukciója az ipar-
területi ellátásbiztonság mellett a 
város ivóvízhálózatának is jelentős 
korszerűsítését, a belső városi törzs-
hálózat (több mint 30 utca) elavult, 
sérülékeny és környezetileg is káro-
sító vezetékek cseréjét jelenti.

A beruházási program alapvető-
en az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium „finanszírozása-fel-
ügyelete” mellett az önkormány-
zatunk közreműködésével, az 
Északmagyarországi Regionális 
Vízművek, valamint a 100%-ban 
állami tulajdonú Nemzeti Fejlesz-
tési Programiroda koordinációja 
mellett – számos kivitelező szakcég 
részvételével – valósul majd meg.

A 2023-ig is eltartó beruházási 
programsorozat városon belüli 
ivóvíz-törzshálózat vezetékcseréje 
természetesen nagy felforduláso-
kat is okozhat mindennapjaink-
ban, a közlekedésben. A beruhá-
zókkal való együttműködésben 
törekszünk majd arra, hogy mi-
nimalizáljuk ezt. Felhasználjuk 
a fejlesztést arra is, hogy útjaink 
megbontása és azoknak helyre-
állítása is igényesen történjen, 
segítse más közművek párhuza-
mos fejlesztését, illetve, hogy ne 
csak egyszerű „foldozó” helyre-
állításokra, hanem az útburkolat 
minél teljesebb megújítására is sor 
kerüljön.

Nagyszerű lehetőség, eredmény 
ez! Köszönjük mindenkinek, aki 
előkészítette, támogatta, segítette 
a pozitív döntést. Örüljünk ennek, 
készüljünk fel a sikeres megvalósí-
tásra, s majd annak okos haszná-
latára.

A „tésztagyár” 
megújítása
Az októberben tartott tag-
gyűlésen elkezdődött a Szikszó 
Produkt Szociális Szövetkezet, 
az ún. „tésztagyár” működésé-
nek átalakítása.

A szövetkezet rendezetlen, a 
hatékony munkafeltételeket nem 
biztosító működése okán – a kü-
lönböző foglalkoztatási progra-
mok, az önkormányzat tízmillió 
forintot is meghaladó támogatása, 
az Országos Foglalkoztatási Alap 
több tízmilliós fejlesztési projektje 
ellenére  – folyamatosan veszteség-
gel működött. Mindebből követke-
zően nemcsak a működés, hanem 
az OFA támogatás utolsó részle-
tének lehívása is veszélybe került, 
sőt kudarc esetén a már megkapott 
milliókat is vissza kellett volna fi-
zetni. A városvezetés úgy döntött, 
hogy hatékonyabb szerepet vállal 
a szövetkezet megmentésében, 
rendbetételében. Ennek érdekében 
az önkormányzat megállapodást 
kötött Füzesséri Józseffel, a szövet-
kezet elnökével, aki – adott felté-
telek mellett – tisztségéről lemon-
dott. A tisztújító összejövetelen a 
szövetkezet új elnökének Szalma 
Juliannát választották. Vezetésé-
ben Gulyás Ágnes, Piskóti István 

dolgoznak. A felügyelőbizottságot 
Sváb Antal vezeti, s benne Farkas 
Sándor és Bartha József vesz részt. 
A helyzet rendezése nem lett zök-
kenőmentes. Az előző projektme-
nedzsment hátráltatása, s techni-
kai problémák okán a napokban 
jutottunk odáig, hogy lehetővé 
váljon a támogatáslehívás, a jogi 
rendezés. Közben ugyanakkor 
elkészült a szövetkezet gazdasá-
gosan működőképessé tételének 
programja, melyhez kapacitásnö-
velésre, technológiai fejlesztésre 
és piaci munkára egyaránt szük-
ség van. Itt is találtunk egy olyan 
pályázati lehetőséget, mellyel még 
egy ugyanolyan MAC 60-as tész-
tagyártó présgépet szerzünk be, s 
a nem működő szárítóberendezést 
lecseréljük, illetve kiegészítő esz-
közöket veszünk majd, mintegy 
tízmillió forint értékben.

A reményeink szerint így létre-
jövő dupla, immár gazdaságos ka-
pacitásméret, s technológiai bizton-
ság lehetővé teszi, hogy komolyabb 
beszállítói szerződéseket kössünk 
a tervezhető bevétel, biztonságos 
működés érdekében. Emellett a 
szikszóiaknak is marad termék-
kínálat, s így a sokak által kedvelt 
tésztákat továbbra is meg tudjuk 
vásárolni.

Kertészeti fejlesztési 
programba kezdtünk
A kertészeti tevékenység, mely 
alapvetően a közfoglalkoztatási 
programok támogatásával folyt 
az elmúlt években városunk-
ban, megmutatta eredményeit.

Láttuk a szép terméket, fogyasz-
tottuk, hasznosítottuk azt. Ugyan-
akkor egyértelmű, hogy a termelés 
nagyon mostoha körülmények 
között, alacsony gépesítés, esz-
közsegítség mellett, technológiai 
hiányosságokkal kell hogy folyjon, 
s így alacsony hatékonysággal mű-
ködik. Az ősz folyamán a város-
vezetés elkészíttetett egy kiinduló 
fejlesztési programjavaslatot annak 
érdekében, hogy a kertészeti tevé-
kenység a közfoglalkoztatáson be-
lül, s azon túl is egy sikeres legyen, 
Szikszó számára sokoldalú hasznot 
hozzon. A program előkészítés alatt 
lévő főbb elemei a következők:

1. A jelenlegi kertészeti telephely 
és a termelés eszközeinek korsze-
rűsítése. A START-programmal 
összehangolt fejlesztéssel indítjuk 
a 2021-es évet, annak termelési 
súlypontjait, s az ott beszerezhető 
eszközök mellé egy további tízmil-
lió forintos eszközfejlesztési támo-
gatásra pályáztunk.

2. Elkezdjük a saját termelés-
re épülő feldolgozói kapacitások 
fejlesztését. Ennek érdekében az 
önkormányzat egy belvárosközeli 
ingatlant vásárolt, melynek felújí-
tásával, átalakításával 2021-ben, 
terveink szerint, egy korszerű kis-
üzemet hozunk létre, mellé érté-
kesítési, piaci lehetőséget. Ennek 
megvalósítására célzott, mintegy 
40 millió forint támogatási ösz-
szegű pályázatot készítettünk.

3. Várhatóan 2022-től – a feldol-
gozókapacitások megfelelő kiala-
kítása esetén – lehetőség lesz arra, 
hogy a lakosság, a kisvállalkozá-
sok, a helyi termelők kertészeti 
termékeinek a felvásárlásába, ter-
meltetésébe, annak feldolgozásába 
is belekezdjünk.

4. Természetesen e folyama-
tokhoz elengedhetetlen, hogy 
tudatos értékesítési rendszert is 
illesszünk, mely a SIXO Fejlesz-
tési Kft. koordinálásával valósul 
majd meg.

A Kertészeti Program indulá-
sának részleteivel, a bekapcsoló-
dási lehetőségek feltételeivel 2021 
márciusától, az előkészítő lépése-
ink – reményeink szerint sikeres – 
megvalósítása után jelentkezünk.

 Az oldalt összeállította: SZ.V.Ö. – Dr.P.I.
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A XX. században élt eleink is 
bőven megszenvedték a történe-
lem viharait, a békés, nyugodt 
építkezésre mindössze két és fél 
évtized adatott a két világháború 
között, a súlyos országcsonkítás 
után. Ez idő alatt az ország és 
Szikszó is sokat fejlődött, de az 
igazságtalan béke magában hor-
dozta a következő, még pusztí-
tóbb háború csíráit.

1939-ben két sátáni hatalom 
szorításába kerültünk, a hitleri 
Németország és a sztálini Szov-
jetunió közé. A két rossz közül a 
németekkel kötöttünk szövetsé-
get, bízva abban, hogy támoga-
tásukkal sikerül Trianon békés 
revíziója. Nem adták ingyen a se-
gítséget, egyre többet követeltek, 
pl. részvételünket Lengyelország 
lerohanásában, vagy a zsidókér-
dés végleges megoldásában…

Most a II. világháborús évek 
hétköznapjait szeretném bemu-
tatni úgy, ahogy arról a családi 
krónikákból és ismerősöktől 
hallottam. Elbeszéléseiket csak 
megerősítik az 1990-től feltáruló, 
45 évig titkosított, vagy megha-
misított dokumentumok.

A háború utolsó évéig hazánk 
nem volt hadszíntér. A lakosság 
megpróbált úgy élni, mintha min-
den rendben lenne, a háború fe-
nyegető árnyéka mégis áthatotta 
a mindennapokat. A felhőtlen pil-
lanatok sem tarthattak azonban 
sokáig. Jöttek sorban a katonai 
behívók, 1941 nyarán Magyaror-
szág is belépett a háborúba, mi-
után Kassát bombatámadás érte.

1942/43 telén a 2. magyar had-
seregben, mely a Don-kanyarnál 
megsemmisült, sok szikszói férfi 
halt hősi halált, vagy esett fogság-
ba. 82 hősi halott neve szerepel a 
templomkertben álló emlékmű-
vön. Nagyapámnak is igazolnia 
kellett katonai rangját, mikor, 
hol szolgált az első háborúban, 
rettegett a család, hogy újra be-
hívhatják. Szerencsére erre nem 
került sor.

Családunk a Péchy Tamás 
utcában (ma Bajcsy-Zsilinszky 
utca) élt a nagyanyám édesapja 
által 1913-ban épített házban. 
Az udvaron volt a kerékgyártó 
műhely, ahol nagyapám dolgo-
zott 3 tanulóval és a segédekkel. 
Temetkezési vállalkozása is volt, 
a mellékelt fotón a lakás illetve 
üzlet bejáratánál látható. A te-
metési szolgáltatáshoz tartozott a 

halottaskocsi is (ennek a későbbi 
történések folyamán még szerepe 
lesz).

Anyámék hárman voltak test-
vérek, anyu a háborús években 
20 év körüli, nagyon szép lány 
volt. A községházán dolgozott, 
mint gépírónő, Móré Feri bácsi 
mellett az anyakönyvi hivatalban. 
Húga, Évike tizenéves kislány és 
szegény beteg kisöccsük, Lajoska, 
aki 9 hónapos korában agyhár-

tyagyulladást kapott, és se járni, se 
beszélni nem tudott. Állandó fel-
ügyeletet igényelt, így nagyanyám 
egy kisegítő lányt is kénytelen volt 
igénybe venni a házi munkákban.

A háborús légkör ellenére is 
nagyon szép gyermekkoruk volt a 
lányoknak 1944 tavaszáig. Márci-
usban 19-én a németek megszáll-
ták Magyarországot, megkezdték 
a zsidó lakosság elhurcolását. 
Halálmenetüket tehetetlenül 
kellett végignézni. Hamarosan 
megkezdődtek a légitámadások. 
Bevezették az éjszakai elsötétítést. 
Az ellenséges gépek közeledtével 
megszólaltak a légvédelmi sziré-
nák, ilyenkor a pincékbe, óvóhe-
lyekre kellett menekülni. Szik-
szón a községháza pincéje volt 
az óvóhely. A nyár során beveze-
tésre kerültek az élelmiszerek be-
szerzésére irányuló szigorítások, 
fejadagokat szabtak ki. Kenyér-
jegy, cukorjegy és így tovább. Uta-
zási korlátozások léptek életbe. 
Augusztustól egész Abaúj-Torna 
vármegyét hadműveleti területté 
nyilvánították. Honvédelmi mi-
niszteri rendeletre összeírták a 

18–30 év közötti női lakosságot 
honvédelmi munkára való igény-
be vétel céljából, a korábban ka-
tonai szolgálatra alkalmatlannak 
minősített férfiakat újra sorozásra 
rendelték, önkéntes katonai szol-
gálatra szólítottak fel.

A front közben egyre közele-
dett, fel kellett készülni az ottho-
nok elhagyására, a legszüksége-
sebb holmik összekészítésével, 
az értékek elrejtésével. Nagya-
nyámnak bámulatos találékony-
ságra volt szüksége, hogy a sok 
veszteség ellenére annyi értéket 
sikerült megmenteni (így pl. 
megmenekült a féltve őrzött 
öreg biblia, iratok, asztalneműk, 
ékszerek stb). Nagyapa szalonnát 
rejtett el a műhelyben a gyalupad 
alá, pálinkát, bort fagallyak ku-
paca alá. Évike siratta a könyveit, 
babáit, emlékkönyvét, amit nem 
vihetett magával a pincébe. No-
vember végén a lakosság ugyanis 
a Magyar-hegyi pincékbe mene-
kült. Fekhelyként földre terített 
szalma szolgált, erre pokrócokat, 
dunnát, párnát halmoztak (eze-
ket a holmikat később el lehetett 
dobni). Fűtés természetesen nem 
volt, világítás gyertyával és olaj-
mécsesekkel, főzni sem lehetett. 
A legalapvetőbb tisztálkodási le-
hetőségek híján hamarosan meg-
tetvesedtek az emberek, később 
ezért kaptak tífuszt. Csak szárazat 
tudtak enni, szalonnát, sonkát, 
kenyeret. Vizet az artézi kútról 
lehetett vinni. Egy-egy pincében 
sokan húzódtak meg, elsősorban 
családtagok, de jó ismerősöket is 
befogadtak.

Szikszó elfoglalásának dátuma 
november 30. A szovjet hadijelen-
tésben a „megszállás” szó szerepel, 
nem felszabadítás. És megszálló-
ként is viselkedtek. Számukra mi 
a fasiszta ellenség voltunk! Pedig 
ezt a dátumot 45 évig így tartot-
ták számon, a mai Deák Ferenc 
utca is a November 30. utca nevet 
viselte.

Sándor Laci bácsi gyerekként 
élte át ezeket az eseményeket. Lát-
ta a bevonuló katonákat, a malom 
felől, a Vámos út felől özönlöttek 
be. Bár megszokásból oroszok-
nak tituláljuk őket, főleg ukrán 
és román nemzetiségűek voltak. 
Minden pincébe berontottak, el-
rejtőzött katonákat kerestek, né-
metet, vagy magyart. És persze 
lányokat. Ezért rejtették el őket, 
ahogy csak tudták. Sajnos mégis 

Hazánk több,  mint 1100 
éves fennállása alatt 

több alkalommal került a 
megsemmisülés határára, 

erről szól egész történelmünk. 
Alig telepedtünk meg 

a Kárpát-medencében, 
szinte mindjárt meg kellett 

küzdenünk a bennünket 
elűzni szándékozó 

hatalmakkal. Tatár, török, 
német és orosz hadak 

ellen hadakoztunk, s bár 
többször is úgy érezhettük, 
hogy nincs tovább, mindig 

sikerült felülkerekedni 
a csüggedésen, még 

mindig helyt állunk a népek 
tengerében.

Emberpróbáló
évek

Szikszó
a múltban

1944. Hegyi Ibolya es Fónagy Szöszi a Községház a pincéjénél

Hegyi Sándor üzlete előtt

Szikszó szovjet megszállása
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előfordultak erőszakos cselekmé-
nyek.  Anyáméknak pl. egy nagy 
krumplirakás mögé, a pince vé-
gében alakítottak ki egy kuckót, 
mások a padlásokon húzták meg 
magukat.

A katonaság elfoglalta az üre-
sen maradt lakásokat. A miénket 
is, természetesen. Ott-tartózko-
dásuk nyomait nehéz szavakkal 
leírni. Az összes könyvet kidobták 
az udvarra, az intarziás gyönyörű 
tálalószekrényen dohányt vágtak, 
az ebédlőasztal lapjára vésték a 
nevüket. Gyerekkoromban sok-
szor elképzeltem, milyen lehetett 
az a lakás, ahol éltünk, ebben az 
állapotban. A drogériában talált 
kölnit mind megitták, a fogkré-
met megették, a porcelán éjjelie-
dényből bort öntöttek, és lehetne 
még hosszan sorolni az elképesz-
tő történeteket.

A katonák nem mindegyike 
viselkedett ilyen barbár módon. 
Nagyanyám emlegetett egy Iván 
nevű katonát és egy Annuska 
nevű katonanőt, akik szinte vi-
gyáztak rájuk a pincében. Együtt-
éreztek a családdal a beteg kisfiú 
láttán. Kikísérték a pincelakókat 
egy kicsit a felszínre egy-egy rö-
vid sétára.

Háborús mementó a család ké-
pes bibliája, mely szintén megme-
nekült. Több oldalon cirill betűs 
írásokat találunk, az írás művelt 
ember keze nyomát mutatja. Az a 
tény, hogy ez a könyv nem került 
a tűzbe, nem gyalázták meg, azt 
jelzi számomra, hogy az illetőben 
megvolt a tisztelet a szent könyv 
irányába.

Nagyapám naponta hazaláto-
gatott, egy alkalommal majdnem 
agyonlőtték. Az udvaron álló dí-
szes halottaskocsit urasági hintó-
nak, nagyapámat pedig a grófnak 
hitték. Egy román katonának kö-

szönheti hogy megmenekült, aki 
rámutatott a kérges kezére. Nagy-
apám ezek után mindig magánál 
tartott valamilyen szerszámot, 
hogy éppen munkába igyekszik.

A megszállók elég hamar meg-
szervezték a mindennapi életet. 
A malomnál tábori pékséget ál-
lítottak fel, 3 román katona volt 
a pék. Ők Sándor Laci bácsiék-
nál laktak. Antal Sándor bácsi, 
aki hentes volt, sokszor vágott 
disznót a katonák ellátására, és 
ha sikerült lekanyarítani egy-egy 
darabot, a csizmaszárba rejtve ho-
zott a családnak is. Nagyanyám az 
unokatestvére volt.

A harcok során elesett több, 
mint száz katona holttestét elő-
ször a templomkertben temették 
el, nagyapámtól is vittek el kopor-
sókat. A városi óvoda kertjében 
kialakított szovjet hősi temetőbe 
később helyezték át a sírokat, 

majd emlékművet is állítottak, 
melyet több, mint négy évtizedig 
minden évben április 4-én meg-
koszorúztunk. A ’90-es években 
került sor a katonai temető és az 
emlékmű áthelyezésére a városi 
temetőbe.

Szikszó városparancsnoka 
Koncsin kapitány lett. December 
elején parancsot adott, hogy az 
üzletek, hivatalok és iskolák újra 
nyissanak ki, kezdődjön meg a 
normális élet. A karácsonyt már 
az otthonában tölthette a lakos-
ság. Fenyőgallyakból, borókaág-
ból barkácsoltak fenyőfát, pró-
bálták megteremteni az ünnepi 
hangulatot. A földeken még kinn 
volt a cukorrépa, azt szedték össze 
az emberek, melaszt főztek, aki-
nek volt mákja, ünnepi eledelként 
mákos bobajkát tudott az asztalra 
tenni. Volt, ahol száraz kenyeret 
csomagoltak sztaniol papírba, 
ez volt a szaloncukor…Ilyen 
szomorú karácsonya volt akkor 
mindenkinek!

Tavaszra úgy-ahogy konszo-
lidálódott a helyzet, a várospa-
rancsnok kérésére még egy szí-
nielőadást is tartottak. Anyukám 
is szerepelt benne. A parancsnok 
úrnak nagyon megtetszett a szép 
hangú lány éneke, biztatta, hogy 
ezzel a hanggal a Bolsoj Szín-
házban lenne a helye, segítségét 
ajánlotta, hogy Moszkvában ta-
nulhasson. Szegény nagyanyám-
nak meghűlt a vér az ereiben! 
Szerencsére hamarosan elvezé-

nyelték innen a kapitányt, így 
ebből az ötletből nem lett semmi.

Gyökeres fordulat következett 
hazánk életében 1945-től. Ami 
addig szent volt és normális, ve-
szedelmes és üldözendő eszmé-
nek bizonyult. Életben maradni, 
erkölcsi normákat nem feladni, 
embernek maradni az emberte-
lenségben, ez volt a nagy feladat, 
és az ma is!

A jelenlegi járványhelyzetben a 
csüggedőknek, netán elégedetlen-
kedőknek pedig szolgáljon tanul-
ságul ez a cikk, sokkal többet kibír 
az ember, mint azt gondolná!

Vécseyné Fedor Zsuzsa

A halottaskocsit urasági hintónak, nagyapámat pedig a grófnak hitték Szovjet hősi temető a városi óvoda kertjében 

1944. A „Tábornokné” című színdarab szereplői
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„A 2020/21-es tanévet megnyitom!”
A tanév meg-
nyitásának szo-
kásos mondata 
a templomban 
hangzik el, me-
lyen több, mint 
600 diákunk és 
tanáraik együtt 

kérik a tanuláshoz, tanításhoz 
a Jóisten segítségét. Idén sajnos 
nem történhetett így. Nem le-
hetett hangos a 700 ember „Mi-
atyánk” imádságától a templom, 
mert az ünnepség megszervezését 
a járvány újabb erősödése lehetet-
lenné tette. De azért nem maradt 
el a 62 új első osztályos kisdiák 
köszöntése, a tanévet tagozaton-
kénti misével köszöntöttük isko-
lánkban.

A tanévet csak szigorú szabá-
lyok betartásával kezdhettük el, 
és ezek az idő múlásával még szi-
gorúbbakká váltak. Ma már min-
dennapi életünk rutinja, hogy az 
iskolába lépés előtt lázmérés van, 
lázas beteg nem léphet az épü-
letbe. Napirendünkhöz tartozik, 
hogy az épületben mindenhol 
kézfertőtlenítő gélt használjunk, 
hogy megtanuljunk alaposan és 
gyakran kezet mosni. Egyre több 
évfolyamon és egyre több helyen, 
először csak a közösségi tereken, 
majd a tantermekben is, a szájat 
és orrot eltakaró maszkot kell 
használnunk kell. Sajnos nem 

lehetett a hagyományos szülői 
értekezleteket megtartani, s az 
ügyintézés is előzetes bejelentke-
zéshez kötődik, hiszen az iskola 
épületeibe csak korlátozásokkal 
lehet belépni.

A jelenléti tanulás mellett 
időnként egyes osztályoknak, 
november elejétől aztán a 9–12. 
évfolyamosoknak teljes egészé-
ben digitális oktatás szerint folyt a 
tanítás. Márciusban még váratlan 
volt, most már mindenki tudta, 
hogy a hagyományos formához 
képest ez sokkal több időt és ener-
giát kíván pedagógustól, diáktól, 
szülőtől egyaránt.

Nem kezdhettük és nem is 
folytathattuk a hagyományok-
nak megfelelően a tanévet. Őszi 
rendezvényeink, a Szent Márton 
napok, versenyek, a gólyabál el-
maradtak, s határozatlan időre el 
kellett halasztanunk szalagavató 
bálunkat is. Még a Mikulás sem 
jöhetett diákjainkhoz ajándékot, 
vagy virgácsot hozva. 

Volt lehetőségünk azonban 
szerencsére érettségi vizsgát 
szervezni azon diákok számá-
ra, akik előrehozott érettségit 
szerettek volna tenni. Tavasszal 
ugyanis szintén elmaradtak az 
ilyen vizsgák. A gyönyörű felele-
tek egy kicsit feledtették velünk, 
vizsgáztatókkal, mindennapi éle-
tünk nehézségeit.

A őszre halasztott „Határtala-
nul” pályázatokból meg valósuló 
utazásainkat tovább halasztottuk 
tavaszra. A határon túl élő magya-
rokat sem kerüli el a koronavírus.

Az év elején megnyert Eras-
mus+ pályázat első utazása Kö-
zép-Olaszországba is halasztás-
ra került. Akikhez utaznánk és 
akik jönnének hozzánk, olaszok, 
franciák, horvátok is a járvánnyal 
küzdenek.

A tanévből eddig eltelt bő há-
rom hónap alatt mindenki azért 
dolgozott, azért tartott be szigorú 
szabályokat, hogy iskolánk mű-
ködni tudjon, biztosítani tudjuk, 
még ha zökkenőkkel is, gyerme-
keink oktatását, nevelését, fejlő-
dését és lehetőséget tudjunk adni 
a szülőknek ezzel is, hogy munka-
helyükön Ők is helytállhassanak.

Az elmúlt hónapok sok min-
denre neveltek bennünket. Hi-
szen már mindenki saját bőrén is 
érezheti, hogy felelősek vagyunk 
egymásért, szeretteinkért.

Lassan közeledik a karácsony, a 
szeretet ünnepe. Amikor adventi 
koszorúnkon meggyújtjuk majd 
az utolsó gyertyát is iskolánk 
zsibongójában, talán eszünkbe 
jut, hogy sajnos nem tarthatunk 
karácsonyi koncertet a temp-
lomban, nem várja a folyosón a 
meleg kakaó és a foszlós kalács 
a diákokat, mint az elmúlt húsz 

év minden karácsonyakor. Akkor 
majd eszünkbe jut, milyen fon-
tos  egymás szeretete és tisztelete, 
mennyire fontos egészségünk és 
szabadságunk. S ha eszünkbe jut 
mindez, akkor elmorzsolunk hal-
kan egy-egy fohászt a Jóistenhez, 
hogy segítsen át bennünket eze-
ken a nehéz napokon, hónapokon 
és adjon nekünk egy boldogabb 
2021-es új esztendőt!

Nyitrainé Jurácsik Antónia

Szikszói diákok a rajzpályázatok nyertesei között
A Babilon Könyvkiadó Kedvenc helyem 
Magyarországon címmel meghirdetett rajz-
pályázatára több mint 500 alkotás érkezett. 
A rajzokkal, festményekkel hazánk ismert 
és kevésbé ismert helyeit kellett bemutatni, 
hogy bejárhassuk képzeletben egész Ma-
gyarországot. Iskolánk két alsó tagozatos 
tanulója is díjazott lett pályamunkájával. 
Schubert Sára, (4. a) Festetics-kastély, 3. díj, 

Fazekas Regina, (4. a) Lillafüred-Palotaszálló, 
különdíj.

Az Állatorvostudományi Egye tem gyer-
mekrajzpályázatot hirdetett Fekete István, a 
Tüskevár és a Téli berek című ifjúsági regé-
nyek szerzőjének emlékére. Alkotásáért Kléri 
Fruzsina 4. a osztályos tanulónk különdíjat 
kapott. 

Gratulálunk a díjazottaknak!

Édes anyanyelvünk
Tapasztó Anett, 11. a osztá-
lyos tanuló képviselte iskolán-
kat az „Édes anyanyelvünk” 
nyelvhasználati verseny or-
szágos döntőjén Sátoralja-
újhelyen, október 16–18-án. 
Eredményes szerepléséhez 
szeretettel gratulálunk!
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Megjelent a 2020. évi
megyei labdarúgó évkönyv

Foci évkönyv
Szerzője Mező László, aki egy tavalyi 
könyvében Szikszó sporttörténetét is 
feldolgozta.

A könyvben az összes, megyénkben létező 
labdarúgócsapatot megtaláljuk, az NB I.-től 
a Megyei III. osztályig. A színes borító hátol-
dalán a Szikszó FC csapata látható. A könyv 
belsejében természetesen benne van ifjúsági 
csapatunk is. Mellette megtaláljuk minden csa-
pat címét, a vezetőség nevét, és az egyesületben 
jelenleg igazolt összes játékos nevét is.

TÉSZTA

Liszt 1 kg 
Vaj 0,4 kg
Porcukor 0,1 kg
Élesztő 2 dkg
Só 2 dkg
Tej 0,3 l
Tojássárga 2 db

MÁKTÖLTELÉK

Mák 45 dkg
Cukor 30 dkg
Víz 4 dl
Mazsola 10 dkg
Citromhéj
Méz 10 dkg
Piskótamorzsa 15 dkg
Barack íz 10 dkg

DIÓTÖLTELÉK

Dió 45 dkg
Cukor 30 dkg
Víz 4 dl
Fahéj 1 dkg
Piskótamorzsa 15 dkg
Barack íz 15 dkg

A mestercukrász karácsonyi bejglije
Szentestén az emberek otthonába beköltözik a meghittség és a szeretet. A szépen feldíszített fenyőfa, a gyertyafény és az ün-
nepi asztal, melyen a legfinomabb ételek, italok és sütemények sorakoznak, igazi karácsonyi hangulatot teremt. A sok finomság 
közül talán a diós, mákos vagy gesztenyés bejgli az, amely nélkül elképzelhetetlen a karácsony. Ennek a receptjét írnám le.

A töltelék és a tészta aránya közel azonos, fontos a 
gyártás közbeni pihentetés, kelesztés. A tetejét, hogy 
szép márványos legyen háromszor tojással lekenjük, 
220 C°-on megsütjük.

Mindenkinek kellemes 
karácsonyi ünnepeket kíván 
a Garbóczi cukrászda!

Pozsonyi bejgli

Garbóczi Ferenc, mestercukrász
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