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Készül Szikszó új stratégiája, kezdődnek a felmérések, fórumok

Gazdasági program 2020–2024
Az önkormányzatok működésére vonatkozó törvény, a kor-
mány kapcsolódó rendelkezései az új városvezetéseknek 
választások utáni teendői sorában kötelező feladatként 
határozták meg az új ciklus idejére szóló gazdasági program 
hat hónapon belüli elfogadását. A program elkészítését Piskóti 
István alpolgármester irányítja.

A program 
lé nye ge egy 
he lyi gaz da
ság  po li ti ka ki
ala kí tá sa, azaz 
a vá ros gaz da
sági nö ve ke dé

sé nek, la kói gaz dasági jólétének 
a tudatos segítése, fejlesztése. Ez 
egyrészt arról szól, hogy a város 
vezetése miként gyűjti forrásait és 
miként költi el hatékonyan azo
kat a kötelező és szabadon vál
lalt feladatai ellátására. Másrészt 
a stratégia kiemelt célja, hogy az 
önkormányzat sajátos fejlesztési 

eszközeivel segítse a helyi vállal
kozásokat, az üzleti kockázatai
nak csökkentését, a vállalkozások 
tudásának, gazdasági, piaci, érté
kesítési lehetőségeinek bővítését, 
a működési feltételeinek javítá
sát, új vállalkozások alakítását, 
valamint a lakosság bevonását 
a gazdasági rendszerbe. A Gaz
dasági Programot „nem kötelező 
papírgyártásnak” gondoljuk, ha
nem egy tudatos, tényleges együtt
működési rendszer (pl. fejlesztési 
klaszter, beszállítóikooperációs 
adatbázis stb. létrehozására), s 
új gazdaságfejlesztési törekvések 

kialakítása törekszünk. Ebben a 
helyi adók esetleges változtatása, 
új ágazatok, tevékenységek meg
alapozása, a szak és felnőttkép
zési rendszer fejlesztése egyaránt 
helyet fog kapni.

Márciusban vállalkozói és la
kossági megkérdezés, kérdőív 
mellett több fórum, megbeszélés, 
workshop szervezését is tervez
zük. Kérjük a vállalkozások ve
zetőt, a gazdasági szakembere
ket, minden érdeklődő szikszóit, 
hogy keressék, kövessék majd a 
város honlapján (szikszo.hu) az 
erre vonatkozó információkat, a 
kérdőíveket, meghívásokat. Köz
vetlen megkereséseket is fogunk 
küldeni, s várjuk a programkészí
tésbe bekapcsolódást vállalók je
lentkezését a svab.antal@szikszo.
hu és a piskoti.istvan@szikszo.hu 
címeken.

SZ.V.Ö. – dr.P.I.

Mutassuk be,
szerettessük meg közösen 
városunkat!

Média-kört 
alakítunk
Várjuk az újságírás, a külön-
böző témák feldolgozása, 
a múlt és jelen feltárása, 
a szövegírás, interjúkészí-
tés, a fotózás, a rádiózás, a 
filmkészítés, az internetes, a 
közösségi kommunikáció, a 
marketing iránt érdeklődőket, 
az e téren alkotókat, alkotni 
akarókat!

Várjuk, akik ismerik, vagy meg
ismernék a média világának 
működését, s szeretnének részt 
venni Szikszó megismerésében, 
megismertetésében. Várjuk őket 
a szikszói médiakörbe!

A médiakör célja egy alko
tóközösség létrehozása, annak 
érdekében, hogy a városmarke
ting, városkommunikációs prog
ram keretében feltárjuk a város 
értékeit, bemutassuk múltját, je
lenét, helyben és a széles hazai és 
nemzetközi közvélemény számára 
egyaránt!

Profik és amatőrök együtt 
hozunk létre egy „virtuális szer
kesztőséget”, „tartalomgyártást”, 
megtanulva lefordítani Szikszót 
a kommunikáció, a média nyel
vére, s működtetni egy szikszói 
médiarendszert (újság, rádió, tv, 
online tér stb.). Három irányba 
indulunk el:
1. ismert szakemberek segítségével 
beszélgetünk, tanulunk a média 
világáról, eszközeiről, módszere
iről az alábbi témakörökben: „a 
téma az utcán hever”, a szerkesztői 
munka, az újságíró, műfajok az 

Kezdődik utcáink állapotának felmérése
Készül az infrastruktúrafejlesztési program megalapozása

Márciustól elindul utcáink 
infrastrukturális állapotának 
szisztematikus, szakmai 
értékelésre, dokumentálásra 
épülő felmérése.

A városvezetés megbízta 
Mar jai Pált, a városüzemelteté
si bizottság elnökét, hogy a hi
vatal szervezetének és a SIXO 
Tender Kft. munkatársainak tá
mogatásával szervezze meg, vé

gezze el tavasszal a város alapvető 
infrastrukturális „átvilágítását”.

A felmérés alapja lesz az infra
struktúrát szolgáltató, kezelő szer
vezetekkel való megbeszélések
nek, valamint annak a lakossági 
nyilvános vitának, egyezetetésnek, 
melynek célja, hogy elkészüljön 
egy ötéves infrastruktúrafej
lesztési program, s felkészültek 
legyünk a különböző pályázati 
lehetőségek kihasználására. Azt is 
szeretnénk elérni, hogy az állapot

felmérés, a jelenlegi helyzet nyilvá
nos bemutatása mindnyájunkat, 
minden szikszóit ösztönözzön 
közösen használt utcáink állapo
tának védésére, gondozására is.

A felmérés szakmai koordi
nációs feladatát Hetesi Gergely 
képviselő látja el, Tóth Tibor bi
zottsági tag támogatásával.

Minden utcán tíz szempont 
felmérése, s ezen kritériumoknak 
egy fontossági, sürgősségi skálán 
történő értékelése történik majd. 
Ezek a szempontok: útburkolat, 
járda, csapadékvízelvezetés, köz
világítás, víz és szennyvízvezeték 
állapota, zöldterület/növényzet, 
utcabútorok, romos/elhagyatott 
ház, vagy gondozatlan terület, il
letve összességében az utcakép, a 
gondozottság megítélése, a veszé
lyes helyzetek felismerése.

A tervek szerint júniusban 
befejeződő felmérés során fotók 
– adott esetben videofelvételek 
is – készülnek majd, különösen 
a krónikus, beavatkozást igénylő 
helyzetekről vagy a kiemelhető, 
védendő értékekről.

SZ.V.Ö. – dr.P.I.



Városunk | 3
VII. évfolyam 1. szám | 2020. | február

A képviselő-testület elfogadta 
a 2020-as költségvetést
Szikszó képviselő-testülete február 13-i ülésén elfogadta a 
város 2020-as költségvetését.

Ko moly mun
ka volt, több 
for du ló ban ül
tünk le egyez
tet ni a testü
leti ta gok kal, 
a jegy ző asz
szonnyal, a 

gaz dál ko dá si osz tály ve ze tő vel, 
a pénzügyi bizottsággal. Az ala
pokról építkező, a korábbi évek 
gyakorlatától eltérően, közös gon
dolkodás eredményeként született 
meg a 2020as év gazdálkodásá
nak keretdokumentuma.

Néhány gondolatot szeretnék 
polgármesterként a kedves la
kosság számára hangsúlyosabbá 
tenni:

Az elmúlt évek „öröksége” 
miatt feszes gazdálkodású év lesz 
az idei, ami a városban működő 
szervezeteket, intézményeket, 
magánszemélyeket is érinti majd. 
Egyrészt a 100 milliós nagyság
rendű kifizetetlen szállítói állo
mányt kell kezelnünk, másrészt 
az előző években már a 2020., 
2021. és 2022. évi bevételeink 
egy részét is elköltötte a korábbi 
városvezetés. Felelős polgármes
terként biztos alapokat kell az 
idén teremtenünk a jövő városa, 
városlakói számára.

A költségvetésben a fenti okok 
miatt sok változtatást hajtottunk 
végre: csak a működési költsé
geink ismeretében terveztük az 

önként vállalt feladatainkat a vár
ható bevételeink erejéig. Sok terü
leten költségcsökkentést tervezünk 
végrehajtani: a kommunikációs, 
reprezentációs kiadásokat drasz
tikusan csökkentettük, a tavalyi 
25 millió forintos polgármesteri 
keretet eltöröltük, a szükségtelen, 
nem helyi szolgáltatások igénybe
vételét és külsős ingatlanbér leti 
díjak jó részét megszüntettük. A 
települési támogatás („szociális 
segély”) rendszerét kialakítjuk, az 
esetlegességet kerüljük, a szük
ségességét helyszíni szemlével 
kivizsgáljuk.

Tavalyi ígéretünket mindezen 
nehézségek ellenére tartjuk a 
kommunális adó és a letelepedési 
támogatás tekintetében, ami csak 
korrekt, feszes gazdálkodás foly
tatásával érhető el. A kommunális 
adó tavaly 22.000 Ft volt, amelyet 
a 2019. november 25i ülésen 50%
kal csökkentettük. A február 13i 
ülésen a másik 50% elengedéséről 
döntött a testület.

Fontos azonban két megjegy
zés: mivel az idei évben vissza
menőleg a teljes összegre vo
natkozóan nem módosítható az 
adórendelet, 2020ban minden 
háztartásnak fennáll időará
nyosan egy 5.500 Ftos fizetési 
kötelezettsége. A tavalyi 22.000 
Ft helyett tehát az idén 5.500 Ft, 
jövőre már 0 Ft a fizetendő kom
munális adó. A másik megjegyzés 

az, hogy a korábbi be nem fizetett 
adófizetési kötelezettség nem évül 
el, az előző évek tartozásait ren
dezni kell.

A lakosság számának növelése 
érdekében 5 millió Ftos keretig 
bevezettük a letelepedési támoga
tást, amelynek feltételeit a honla
pon közzétesszük. Ház, lakás vá
sárlásra 500.000 Ft, építkezésre 1 
millió Ft támogatást biztosít az 
önkormányzat.

A Szikszójegyet az idei évben 
is kibocsájtja az önkormányzat 
20.000 Ft értékben, a tavalyi Szik
szójegy beváltására 2020. márci
us 31ig van lehetőség.

Anyagi lehetőségeink erőfor
rásaink ismeretében 2020ban 
az alábbi projektek megvalósí
tására kerül sor: megépül a Rá
kóczi úton a Közösségi ház, épül 
egy parkoló a városi óvodánál és 
egy másik parkoló az uszodánál. 
Befejeződik a temető kerítésének 
építése a temető északi oldalán. 
Igyekszünk a városüzemeltetési 
feladatokat – elsősorban kátyú
zás és ároktisztítás – Marjai Pál 
bizottsági elnök úr irányításával 
hatékonyabbá tenni.

Az idén nem lesz egyszerű gaz
dasági évünk, a munkában kérjük 
a lakosság szíves együttműködé
sét és türelmét. A főbb irányvona
lak kialakításában a Civil Tanács 
munkájára is számítunk. Kérdé
sekkel, kérésekkel, javaslatokkal 
kapcsolatban készséggel állok, 
állunk szíves rendelkezésére.

Sváb Antal, polgármester

Bemutatkozik az új jegyző
A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnak, 2020. január elsejétől, Battáné dr. 
Tóth Zita személyében új jegyzője van.

Szikszón született 1976ban, s itt végezte 
általános iskolai, majd gimnáziumi tanulmá
nyait. Az érettségit követően a Miskolci Egye
tem Állam és Jogtudományi Karán szerzett 
jogász végzettséget. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Államtudományi és Közigazgatási 
Karán a kormányzati tanulmányok szakem

ber képesítési oklevelét vehette át, és közigaz
gatási vizsgát is tett.

Dolgozott több önkormányzatnál, vala
mint a kormányhivatalnál, mint osztályve
zető, főosztályvezető, valamint körjegyző.

Családjával jelenleg is Szikszón él, és pár
jával két kiskorú gyermeket nevelnek.

újságírásban, a műsorvezető ri
porter, a fotóriporter, a grafikai 
munka, kiadványok, helyi újság/
rádió/tv, a közösségi média (fb és 
társai), városmarketing és PR;
2. Szikszói érdekes, fontos témá
kat keresünk és feldolgozunk, meg
írjuk, lefotózzuk, lefilmezzük, in
terjút készítünk, s ha szakmailag 
jók az anyagok – azokat nemcsak 
a médiakörben prezentáljuk, ha
nem különböző módon – újság
ban, rádióban, tvben, interneten 
bemutatjuk a nyilvánosságnak, 
azaz tartalmakat, híreket adunk 
közre Szikszóról, nemcsak Szik
szónak.
3. Mindezek révén kitaláljuk, 
megcsináljuk és működtetjük a 
szikszói kommunikációs, média 
rendszert a város ismertségének, 
jó hírének növelése érdekében.

Jelentkezési feltétel: „szikszói
ság”, azaz szeresd Szikszót, legyél 
16 évnél idősebb, s százhúsznál 
fiatalabb… A részvétel természe
tesen ingyenes, sőt köszönjük, ha 
jössz, tudásodat, kreativitásodat 
adod a városnak!

A jelentkezéseket 2020. márci
us 6ig várjuk, a piskoti.istvan@
szikszo.hu címen, ahol rövid be
mutatkozás, email és telefonos 
elérhetőségek megadása mellett 
kérjük a csatlakozók jelezzék, 
hogy mely terület, tevékenység 
érdekelné a médiakörben, hol 
van esetleg korábbi tapasztalata? 
Jelentkezni lehet a város honlap
ján (szikszo.hu), a médiakörről 
szóló cikkből elérhető linken 
elhelyezett űrlap kitöltésével is, 
vagy egyszerűen a városházára 
eljuttatott papíron. 

Várható indulás március első 
hetében, majd hetikétheti rend
szerességgel szervezzük az össze
jöveteleket.

SZ.V.Ö. – dr.P.I.
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A legendás tánccsoport
Múltidéző rovatunkban ezúttal az 1960-as évekbe visszük visz-
sza az olvasót, áttekintjük, hogy milyen szórakozási lehetőségei 
voltak akkor a fiatalságnak a „vasfüggönytől” keletre.

A két világháború és a Trianon 
okozta fájdalmak, a Rákosidik
tatúra esztelen, kegyetlen rém
tettei, a vérbefojtott ’56os for
radalom emlékei még elevenen 
éltek az emlékezetben. Mindenki 
egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb 
életre vágyott. Nehéz volt megér
teni, hogy az az értékrend, ami
ben eddig éltek az emberek, most 
már mind veszedelmes, káros és 
eltörlendő ideológiának számít. 
A „múltat végképp eltörölni” szó
zat nevében 1947ben Szikszón is 
feloszlattak mindenféle egyházi 
és világi egyesületet. Pedig meny
nyi minden működött! Minden 
felekezetnek volt ifjúsági egylete 
(korábban már beszámoltunk pl. 
a Szociális Missziótársulat kari
tatív tevékenységéről), de ezután 
nem volt kegyelem!

A forradalom véres meg torlása 
után már rafináltabb, kifinomul
tabb módszerekkel élt a pártál
lam. Életbe lépett a „három T” 
kultúrpolitikája. Meg kellett ta
nulni, mit támogat, tűr vagy tilt 
a rendszer. Ezeket a játékszabá
lyokat betartva – igaz, hogy szűk 
keretek között – mégis megtalál
ták a módját annak, hogyan ne 
vesszen el végképp minden érték, 
amit 1000 év alatt megőriztünk. 
Mindig akadtak olyan kiváló em
berek (pl. sok pedagógus) akik
nek sikerült a nemzettudatot – az 
adott körülmények között is – be
ültetni tanítványaik lelkébe.

1960ra három kulturális in
tézménye volt városunknak. A 

Szociális Missziótársulat egykori 
iskolájából községi könyvtárat 
alakítottak ki, Papp István kasté
lyából – jelenleg a Városi Óvoda – 
pedig kultúrházat és ott volt még 
a mozi is.

Újra rendeztek színielőadáso
kat lelkes amatőrökkel, beindult 
a zeneoktatás, (két zongorata
nárnő közül lehetett választani, 
hegedülni is lehetett), és számos 
rendezvény (íróolvasó találko
zók, sportesemények stb).

Cikkünk témája a legendás 
néptánccsoport, mely a ’60as 
években élte virágkorát. Oktatója 
egy rendkívül energikus táncok
tató, Ónody Józsefné, a mindenki 
által szeretett és tisztelt Éva néni 
volt. Már az ’50es években kijárt 
Miskolcról nem csak Szikszóra, 
hanem Abaúj számos telepü
lésére, és évtizedekig tanított 
néptáncot és társas táncokat 
egyaránt.

Még a ’30as években kezdő
dött hazánkban az ún. Gyöngyös
bokrétamozgalom, mely a még 
élő néptáncok és néphagyomá
nyok összegyűjtését és színpadra 
állítását tűzte ki céljául. Számta
lan amatőr tánccsoport alakult 
ebben az időben, és 1945 után 
megalakultak az első hivatásos 
néptáncegyüttesek (a Honvéd, a 
Budapest Táncegyüttes és az Ál
lami Népi Együttes).

Éva néni a legkisebbeknek 
balettórákat tartott, ahol a tán
cos mozgás alapjait sajátították 
el. Később közülük kerültek ki a 

legsikeresebb tanítványok. Az il
lemszabályokat is megtanulták, a 
bemutatkozástól az öltözködésen 
át a táncról való lekérésig. Min
dig volt egy kezdő és egy haladó 
csoport.

Sokuk közül Bilkayné Butora 
Ági, Bodnár Marika és Szurkos 
Laci osztotta meg velem emlé
keit. Ági érettségi után 1961ben 
kezdte a néptáncot, Laci 1962
ben – akkor volt 5. osztályos 
– Marika pedig 1965 őszén, 15 
évesen csatlakozott a csoport
hoz. A táncosok többsége eljárt 
a moderntáncpróbákra is. Min
den hétvégén lehetett táncolni a 
Fehérteremben élő zenére: itt ci
gányzene volt, de létezett egy sza
lonzenekar is (zongora, szaxofon, 
klarinét, piszton, dob).

Vasárnap délutánonként szé
pen felöltöztek a lányok, sétáltak 
a városban, beültek a cukrász
dába, egyegy Bambi mellett is 
jókat lehetett beszélgetni. Gyak
ran voltak bálok a kultúrházban, 
nem is kellett estélyi ruha, jó volt 
a karton is, kivasalták szépen, és 
táncoltak éjjel 2ig! Tóth Misi bá
csi ekkor eljátszotta a Jó éjszakát 
c. számot, ez volt mindig az utolsó 
szám, vagy az utolsó előtti, mert 
mindig kikönyörögtek még egyet.

1962. május 1jén felavatták 
a zsinagógából átalakított Mű
velődési Házat (hivatalos néven 
Petőfi Művelődési Ház). Ide köl
tözött a könyvtár, volt klubhelyi

ség, a nagyterem alkalmas volt 
népes tömeg befogadására is. Az 
avató ünnepségen többek között 
fellépett a tánccsoport is, ekkor 
már Ági is táncolt. A nevezetes 
eseményről a korabeli híradó is 
készített egy rövid riportot, de ek
kor még olyan keveseknek volt te
levíziój, hogy Ágiék sem látták. Az 
együttes akkori tagjairól készült 
csoportképen ott látjuk Butora 
Ági mellett Novák Icát, Horváth 
Marit, H. Nagy Erzsit, Béres Irmát, 
Sitár Klárit, Slezák Évát, Béres Pis
tát, Iványi Jancsit, Nyilasán Jóskát, 
Klinga Lacit, Ríz Ferit és Virvánsz
ki Karcsit.

A csoport tagjai folyamatosan 
cserélődtek. Fiúból mindig hiány 
volt, ezért 1964től az aszalói lak
tanyából verbuváltak kiskatoná
kat, akik közül sokan az ország 
távoli vidékeiről töltötték itt ka
tonaidejüket.

Szereplés szereplést ért ebben 
az évben. Megyei néptáncverseny 
Ózdon, fellépések a Miskolci Pe
tőfi Laktanyában, a Tiszti Club
ban, majd meghívás Budapestre 
az Országos Légvédelmi Parancs
nokság néptáncversenyére. A 
csoport sorban hozta az I. és II. 
helyezéseket, komoly zsűri bírálta 
a versenyzőket, és mindig elisme
réssel jutalmazták produkcióju
kat. A siker elsősorban Éva néni
nek szólt, aztán a tiszteknek, akik 
elengedték a katonákat próbálni 
és a kitűnő zenekarnak.

Szikszó
a múltban
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Éva néni kezdő csoportjának szereplése az ’50es években

1962. május 1. – táncosok a művelődési ház előtt



A fellépéseken az állandó 
zenei kíséretet a miskolci Oláh 
József prímás és zenekara szol
gáltatta, itthon viszont a Fehér 
terem muzsikusai álltak ren
delkezésre. Az együttes ruháit a 
kultúrház varratta. Két öltözetük 
volt mindössze, egy selyem bro
kát, meg egy fehér apró virágos 
és soksok alsószoknya. Egy tán
cosnak nagyon lényeges dolog a 
megjelenés! Éva néni erre na
gyon kényes volt. A lányok nem 
csak a saját, hanem fiú párjuk 
ingjét is mosták, vasalták. Csak 
úgy ropogtak a keményített alsó
szoknyák! „Patyolatszikszóiak” 
– így hívták őket!

A versenyekre való utazás bő
velkedett kalandokban! Az egyik 
ózdi versenyre pl. a hajnali bá
nyászbusszal utaztak: nagybőgő 
és cimbalom, minden elfért!

Vonattal mentek Budapest
re, éjjel fél 2kor vissza, másnap 
viszont járási versenyre kellett 
menni Halmajra. A fiúk kimenőt 
kaptak, az állomáson aludtak. 
A lányok hazamentek, gyorsan 
kivasalták a ruhákat és irány a 
következő fellépés. Egy fiatal 
mindent kibír!

Külföldi utak is szerepeltek 
a tánccsoport történetében. 
Többször is kaptak meghívást 
Csehszlovákiába, először 1964 
júliusában kétnapos vendég
szereplésre Kassára, illetve a 

Duklaihágónál rendezett Nem
zetközi Folklór Fesztiválra. A fi
úknak engedélyt kellett kérni a 
minisztériumból, hiszen besoro
zott katonák voltak. Ági számára 
máig katartikus élményt jelen
tett az elszakított területeken 
élő magyarok előtt táncolni. A 
felcsendülő dallamok hangos zo
kogásra késztették a közönséget. 
Mindenhol nagy szeretettel fo
gadták őket, több ezres közönség 
előtt léptek fel. Ezen a fesztiválon 
ők képviselték hazánkat.

A másik nagyszabású fellé
pésük 1966ban, a Gombaszögi 
Fesztiválon volt. Több tízezer 
ember előtt olyan nagyságokkal 
táncoltak, mint az Állami Népi 
Együttes. A szikszói csapat tagjai 
között már ott volt Bodnár Ma
rika és Szurkos Laci is. Lacit any
nyira lenyűgözte a Népi Együttes 
Ecseri lakodalmasa, hogy meg
határozta további sorsát. Ekkor 
még nem sejtette, hogy 3 év múl
va ő is ennek az együttesnek a 
tagja lesz! Méghozzá 17 évesen a 
legfiatalabb szerződtetett tagja!

Egy hatalmas völgykatlanban, 
csodálatos környezetben, sza
badtéren rendezik ezt a fesztivált 
immár 61 éve, igaz a neve ma 
már Gombaszögi Nyári Tábor. 
Fényképeken örökítették meg a 
szikszói küldöttséget a Betléri 
kastély előtt. Sok ismerős arcot 
fedezhetünk fel ezen a képen.

A sikereken felbuzdulva, 1968
ban az együttes megmérette ma
gát a Ki Mit Tud?on. Egészen a 
döntőig jutottak, amikor már 
csak hárman maradtak verseny
ben. Amikor valakit továbben
gedett a zsűri, az beülhetett egy 
kisvonatba. Bodnár Marika volt 
az, akinek kijutott ez a dicsőség, 
de nem sokáig foglalhatott itt he
lyet, a pécsi Mecsek együttes lett 
a győztes. De ilyen erős ellenfél 
mellett nem volt szégyen a má
sodik hely! A néptáncosok pro
dukcióját a zsűriben a Kossuth 
és Érdemesdíjas koreográfus, 
Rábai Miklós értékelte. Marika 
kezet foghatott Major Tamással, 
aki szintén a zsűriben foglalt 
helyett.(Ezen a Ki Mit Tud?on 
tűnt fel Kern András és Gálvölgyi 
János.)

A Ki Mit Tud?ra kiválogatott 
táncosok a következők voltak: 
Mészáros Éva, Nagy Lenke, Szur
kos Éva, Zádori Zsuzsi, Bodnár 
Marika, Szentes Jutka és még 
egy lány. A fiúk: Vukovics Zoli, 
Szurkos Laci, Kerekes Sanyi, Pis
kóti Gabi, Erdei Imi, Kiss Béla és 
Németh Pisti.

A tánccsoport a nagy siker 
után hazatérve tovább dolgo
zott. Rengeteg fellépésük volt 
a környék kis falvaiban, En
csen, Miskolcon a Vasas és az 
Ady Művelődési Házakban, a 
SZOTszékházban, Lillafüre
den, a Sárospataki Diáknapo
kon, a Matyó Fesztiválon, és 
még sorolhatnám. Nem volt 
olyan állami ünnepség, ahol fel 
ne léptek volna. Legsikeresebb 
műsorszámaik voltak a Borso
dicsárdás, a Kapuváriverbunk, 
vagy a lányok Fehér liliomszál 
című gyermektánca.

Soksok járási és megyei ver
seny állandó szereplői voltak.

A csapatból Kerekes Sanyi és 
Szurkos Laci a miskolci Avas 
Együttesben folytatták táncos 
karrierjüket. Aztán Laci 1969
ben jelentkezett és felvételt nyert 
az Állami Népi Együttesbe, a 
gimnáziumot is a balettintézet

ben fejezte be. Az együttessel 
bejárták a világot Portugáliától 
Mongó liá ig. Számos egész estés 
színpadi műben játszott, néme
lyikről film is készült. Később a 
Bihari Táncegyüttes tagja lett.

Zsuráfszky Zoli pályaválasztá
sát is meghatározta Laci példája. 
Az ő javaslatára jelentkezett 8. 
osztály után a balettintézetbe, és 
tehetsége folytán futotta be si
keres művészi pályáját, mellyel 
kiérdemelte a Kossuthdíjat.

Laci nagyon hálás Éva né
ninek, aki elindította művészi 
pályáján. Megtanulta, hogy a 
legfontosabb dolog a sikerhez 
vezető úton az alázat és a csapat
munka. Ha tizenketten táncol
ják ugyanazt, nem lehet kilógni 
a sorból! A tévesztést azonnal 
észreveszik. A siker pedig nincs 
ingyen. Rengeteg próba, próba és 
még több próba...

A tánccsoport a ’70es évek
ben is tovább működött, Éva néni 
szinte kiapadhatatlan energiával 
tanított tovább. Lánya, Csilla is 
táncos lett, nemegyszer jött ő is 
helyettesíteni, ha valami miatt 
szükség volt rá. Éva néni 95 éve
sen még szalagavatóra készített 
fel osztályokat! Emlékét örökre 
megőrizzük!

Vécseyné Fedor Zsuzsa

1966. – Betléri kirándulás Erdei Imre és táncos párja

1964. – duklai fellépés 1964. – a szikszói tánccsoport Jászón
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Határtalanul
Együtt egymásért című Határtalanul pályázat keretében a 
hetedik évfolyamosok közül 35 diákkal és négy kísérő tanárral 
2019. október 3–8. között Dél-Erdélyben jártunk.

Csodálatos magyar emléke
ket néztünk meg. Így jártunk 
Nagyszalontán, az Arany János 
Emlékmúzeumban, megnéztük 
a város szülötteinek emlékeit, 
majd tovább utaztunk Aradra. 
Mind a két helyen az emlékezés 
koszorúit is elhelyeztük. Szeretet
tel fogadtak bennünket a megye 
egyetlen magyar tanítási nyelvű 
gimnáziumában, a Csiky Gergely 
Főgimnáziumban.
Késő délután érkeztünk meg 
Temesvárra, ahol láttuk a Pe
tőfi emlékhelyeket, majd azt a 
temesvári templomot, ahonnan 
elindult az 1989es forradalom. 

Másnap Déva híres várához láto
gattunk el. Vajdahunyadon a hí
res Hunyadiak által épített várral 
ismerkedtünk meg, majd estére 
Nagyenyedre értünk. Tordán 
megnéztük a sóbányát, gyönyö
rű időben végigjártunk a tordai 
hasadékot is. Majd hazafelé meg
álltunk Kolozsváron és Körösfőn.

Megtapasztaluk a Határtala
nul pályázatban a kisebbségbe és 
szórványban élő magyarok éle
tét, sorsát. Nagyszerű diákokkal 
nagyszerű programot valósítot
tunk meg.

Köszönjük a magyar kormány 
támogatását, a szülők, a tanár kol
légáim segítőkészségét.

A testnevelés munkaközösség a téli hónapokban is igyekszik iskolánk tanulóival megismertetni 
a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas téli sportágakat. Janu ár tól elindult a hagyományosnak 
mondható korcsolyázás. Az osztályoknak kétszer van lehetőségük ellátogatni a miskolci jégpályára. 
Január végén lehetőség nyílt egy egynapos sítáborban való részvételre is Jahodnán, ahol diákjaink 
nagyon jól érezték magukat.

Téli közösségépítő programok

Magyar 
kultúra 
napja
A szikszói Szent Márton 
Katolikus Gimnázium és 
Általános Iskolában is 
megemlékeztek a magyar 
kultúra napjáról.

Kölcsey Ferenc 1823. janu
ár 22én tisztázta le magyar 
Himnuszunk kéziratát. Eb
ből az alkalomból készül
tek – 2020. január 22én 
– általános és középiskolás 
diákok színvonalas produk
cióval, melyet a gimnázium 
tornatermében láthattak és 
hallhattak a tanulók. Az 5. 
a, 9.B , 10. B és 12. A osztá
lyos diákok mellett iskolánk 
énekkara is nagy szerephez 
jutott. Az énekkart Buko
venszky Margit tanárnő vezé
nyelte. Meghívott vendégünk 
Aranyosi György, a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar nyug
díjas trombitaművésze volt. 
A kultúra napi műsort Karsai 
Zsoltné magyartanár állítot
ta össze.
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Házhoz megy a Zenede
Január 20. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2019ben út
jára indult a „Házhoz megy a Zenede” című oktató, zenetörténettel, 
koncertekkel fűszerezett program. Idei első állomása Szikszó volt, az 
esemény a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére került megrendezésre. 
Számos érdeklődőt vonzó, színvonalas előadás volt.

Farsangi szaunashow
Február 22. Alig hevertük ki a ka-
rácsony és a szilveszter fáradal-
mait, máris újabb ünnep elé néz-
tünk. Január 6-án, vízkeresztkor 
vette kezdetét a farsangi időszak, 
amely egészen hamvazószerdáig 
tart. Ehhez az időszakhoz szám-
talan néphagyomány kapcso-
lódik. A farsang a mulatozás, a 
bolondozás és a jókedv ideje, 
melyet sokszor jelmezbe bújva 
ünneplünk. Ezt tettük mi, szau-
namesterek is a szikszói uszo-

dában. Megpróbáltuk a farsangi 
vidám hangulatot bevinni a közel 
100 °C-os szaunakabinba, így 
biztosítani a jókedvet, vidámsá-
got az ide látogató vendégeknek.

Ezen a napon a szaunázás 
jótékony hatásainak hirdetése 
mellett – melyek, mint tudjuk: 
immunerősítő, bőrfeszesítő, 
izomlazító, értágító, hosszú távon 
edzi, erősíti a hormonrendszert, 
anyagcsere fokozó, méregtelení-
tő stb. – keretet adtunk a farsangi 
mulatságnak, erre felépítve adtuk 
át a szaunaprogramokat a vendé-
geknek.

13–20 óráig 9 felöntés volt, 
kellemes illatokkal, jó zenével, 
testkezeléssel. Használtunk ra-
dírozóanyagokat, melyek a bőr 
elhalt, felső hámrétegét távo-
lították el testünkről, valamint 
táplálóanyagokat, melyek visz-
szatáplálták a bőrbe az elvesz-
tett anyagokat, és természetesen 
hidratáltuk is a bőrt.

Szikszói Városi Intézményműködtető
Központ és Könyvtár

Városi rendezvények
Mindig öröm...
...ha városunk va lamelyik la
kója, bármilyen területen, si
kert ér el.
G. Nagy Éva, akinek az ősszel 
jelent meg egy meséskönyve, 
az Irodalmi Rádió által kiírt 
verspályázaton 2. helyezést ért 
el. Gratulálunk a szép sikerhez, 
és további jó alkotótevékeny
séget kívánunk!

G. Nagy Éva:

Te vagy nekem
a szerelem
Te vagy nekem a Nap,
s én körötted szárnyalok,
tüzedtől, ha kéred,
boldogan elhamvadok.

Te vagy nekem a Muzsika,
veled együtt dalolok,
s ha csendre vágysz,
és kéred, örökre elnémulok.

Te vagy a Szívdobbanás,
veled összeolvadva dobbanok.
Minden pórusomon játszd el,
kérlek, a szerelmi dallamot!

Te vagy az Ágyam, a Vágyam,
az Éjjelem és Nappalom!
Te jársz csak a fejemben,
kitöltöd minden gondolatom.

Féltelek. Másra rá ne nézz!
Az Édesed én legyek!
Mint ahogy nekem drágám,
te vagy a méz!

Fogd erősen a kezemet,
suttogd forrón,

mennyire szeretlek!
Nem baj, ha nem igaz,
vágyom tőled e hamis szavakat

Vágyom a nyugalmadat,
a lágy simogatásodat,
mert amíg élsz és én élek,
nekem a szerelem csak Te vagy!

Babaúszás
Január 18. Már az első alkalom
mal nagy érdeklődés kísérte 
a városi uszodában rendezett 
programot. A jövőben minden 
szombaton 9 órától várják a fog
lalkozáson a 4. hónapot betöltött 
babákat és szüleiket a 33 °C-ra 
felfűtött tanmedencében.

A tevékenység a gyermekek
nek nagyon jó mozgáskoordi
nációt eredményez, a vízhez való 
szoktatás előnyt jelent a későbbi 
úszásoktatáskor.

Valentin-napi éjszakai fürdőzés
Február 8. Városi uszodánkban nagy népszerűségnek örvendenek a 
szaunaszeánszok. Ebben az évben első alkalommal került megrende
zésre éjszakai fürdőzés melynek témája a Valentinnap.

Xixo Ice Tea 
Nemzetközi 
Ökölvívó Kupa
Január 25–26.
Részletek a 11. oldalon.
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A korábbi évek (2014–19) városve
zetési, irányítási gyakorlatát és mind
ezek eredményeinek helyzetfeltárá
sát elemző munka célja az volt, hogy
• az új városvezetés tapasztalatokat 
gyűjtsön, tanuljon a munkája sike
ressége érdekében;
• amennyiben olyan – a városnak 
anyagi, erkölcsi kárt okozó – tevé
kenységeket, hibát, jogellenes ma
gatartást, mulasztást tár fel köteles 
további eljárásokat kezdeményezni.

E munka keretében:
• áttekintésre kerültek a városfej
lesztési programok, dokumentu
mok;
• átnéztük a 2014–19 közötti testü
leti ülések jegyzőkönyveit, döntéseit;
• vizsgáltuk az elmúlt öt évben 
kötött szerződéseket, kiemelten az 
összegük és tárgyuk alapján érdem
legeseket, benne a megbízásokat és 
az ingatlanok adásvételét;
• átvételkor elemeztük a pályázati 
projekteket, azok menedzsmentjét;
• vizsgáltuk a város vállalkozásai
nak tevékenységét, pénzügyeit;
• átnéztük a város pénzügyi folya
matait, támogatási, segélyezési gya
korlatát;
• értékeltük a választási kampány
ban történteket.

2019 októberében a városvezetés 
ún. átadásátvételi aktusa gyorsan, 
egyszerűen megtörtént, de a tényle
ges, tartalmi átvétel – a városirányí
tási folyamatok számos területen 
meglévő rendezetlensége, szabály
talanságai, informális irányítása, a 
városvezetői és vállalkozói szerep, s 
különösen annak pénzügyi össze
mosódása okán – nem könnyen volt 
áttekinthető, rendezhető.

A helyzetfeltáró, értékelő munkát 
– részben az előzőeknek „köszönhe
tően” is – még mindig nem zárhatjuk 
le – azon szándékunk ellenére sem, 
hogy szeretnénk minél inkább csak a 
jelenre és jövőre koncentrálni – mert
• számos fontos dokumentum, 
szerződés – melynek elérhetőnek 
kellene lenni – most nem lelhető fel 
a városházán;
• több, városi érdekeltségű szerve
zet, cég esetében, többszöri kérés, 
felszólítás ellenére sem kaptunk 
meg fontos dokumentumokat a 
korábbi (leváltott) ügyvezetőtől, a 
könyvelőtől, a tulajdonostárstól. 
Több esetben már ügyvédi felszó
lítást küldtünk;
• nem zárult le azon témák vizsgála
ta sem, melyekben már eljárás folyik, 
vagy további jogi szakértői értékelés 
készül, a hatóságok felé történő lépé
sek, feljelentések érdekében.

Az eddig elvégzett munka leg
fontosabb megállapításait a bi
zottság 10 oldalon, 8 pontban foglal
ta össze, melyet terjedelmi okokból 
most rövidített formában közlünk. 
A jelentésben a mögöttes részletes 
adatokat, érintett személyek nevét, 
összefüggéseket csak olyan mérték
ben hozzuk nyilvánosságra, melyek 
nem veszélyeztetik a további vizs
gálatokat, nem akadályoznak jövő
beni intézkedéseket, nem sértenek 
személyiségi jogokat. Ebben megér
tést kérünk! Ugyanakkor a bizottság 
nemcsak értékelt, de bemutatja az 
intézkedéseket, s részben a jövőbeni 
terveket is.

1. Várostervezés, -vezetés – 
tudatosság, megalapozottság

A város stratégiai terveiben szak
mailag téves, káros az a megfogal
mazott jövőkép, mely az ipari parki 
kihasználtságot jelöli meg városfej
lesztési „rendezőelvként”, s nem pe
dig a város lakói életminőségének 
jobbá tételét. A célokat „összekever
ték” az eszközökkel. Nem lehet úgy 
város építeni, hogy rossz az irány, s 
ami ötlet, szándék van, annak sem 
biztosítják a megvalósíthatóságát. 
A gazdaságfejlesztés nem célja egy 
városnak, hanem egyik eszköze a 
lakosság életminőségének növelése 
érdekében. Nem működött tudatos 
városfejlesztés, egészségtelenül ösz
szekeveredtek az ipari és lakóhely
funkciók, ez utóbbiak rovására. A 
hiba jellege, véleményünk szerint, 
a szakmaiatlanság, nemtörődömség, 
ugyanakkor a kára mégis jelentős, 
hiszen „ki nem használt” lehetősé
geket, „meg nem valósult” fejleszté
seket, konkrét lakossági, környezeti 
károkat, közvetetten pénzügyi hát
rányokat okozott ez a magatartás, s 
így elszalasztott éveket jelent.

2. Pályázatok – fejlesztési 
programok

A város hat „futó” pályázata kö
zött a külterületi iparfejlesztésre 
irányuló (ún. TOPos) pályázatok 
létét pozitívan értékeljük, ugyanak
kor ezen kiemelt projekteket „rosz
sz”, a megvalósulásukat veszélyeztető 
helyzetben találtuk.

A „TOP1” (600 milliós) pályá
zaton sajátos „újratervezést” kellett 
elvégezni, új közbeszerzést kiírni, a 
kapcsolódó külső infrastrukturális 
fejlesztéseket előkészíteni, terveztet
ni, kiegészítő forrásokat keresni. Ma 
a sikeres befejezés esélye – több tech
nikai nehézség mellett is – reálisnak 
értékelhető.

Az ún. „TOP2”, második iparterü
let (a város és a benzinkút közötti te
rületen) kialakítására elnyert pályá
zat, hasonlóan időbeni csúszásban, 
szakmai elmaradásban van. Tartal
milag is hiányos a „TOP3” (elbírálás 
előtt álló) pályázat is. A rendezet
lenség, rossz, illetve elmaradt meg
valósítási lépések veszélyeztették a 
beruházói szándékok realizálását. Itt 
sikerült egy 30 hektáros, kiemelt fej
lesztési területet kialakítanunk azóta, 
s komoly döntésekre várunk.

Az ún. „Gyermekesély pályázat” 
megvalósítása is hasonló, a projekt 
és benne az új „közösségi ház” épület 
újratervezése, pótlólagos önkormány
zati források biztosítása, a nem in
dokolt, havi, milliós nagyságrendű 
személyi kifizetések leállítása, új 
személyek bekapcsolása vált szük
ségessé.

Az MLSZ révén elnyert focipálya 
létesítésére vonatkozó pályázat (TAO 
forrás biztosításával) – valamint kül
területen termálkútfúrásra elnyert 
támogatás esetében – a megismert 
projektfeltételek, az eddig az elő
ző városvezetés által megtett, vagy 
éppen hiányzó szakmai tervezés, 
előkészítés miatt mindkét téma je
lentős kockázatokat rejt magában, 
jövőjükről döntés a közeljövőben 
megszületik.

3. Ingatlangazdálkodás
Az önkormányzat az elmúlt 

években igen intenzív ingatlangaz
dálkodást folytatott, telkek és épü
letek adásvételével, ugyanakkor ezen 
ingatlanok száma, állapota nem iga
zán arányos a felhasznált források 
mértékével.

A város az elmúlt években jelentős 
ingatlanállományt adott el, vélemé
nyünk szerint több esetben indoko
latlanul, közösségi használatúakat is. 
Különösen hátrányosnak tekinthető, 
az a gyakorlat, amikor az eladott épü
letet aránytalan díj mellett visszabérli 
a város, vagy valamely érdekeltsége, 
s így konkrét esetben néhány éven 
belül szinte visszafizetve a vételár
ként kapott összeget a magántulaj
donosnak.

Azt sem tarthatjuk elfogadható 
megoldásnak, hogy eladott ingat
lanban korábban lévő intézmény 
(könyvtár) elhelyezését magas bérleti 
díjú idegen tulajdonban biztosítjuk, 
vagy más esetben díjmentesen hasz
nálhatja pl. a szociális szövetkezet a 
tésztaüzem ingatlanát, a város által 
bérelt bolthelyiségeket. Ezen ingat
lanbérleti kiadások, be nem folyt 
pénzek meghaladták a havi 1 millió 

forintot. Kiadási oldalon szintén 1 
millió fölötti összeget fizetett a város 
havonta, így az elmúlt években több 
10 milliós veszteséget jelentett a város 
közösségének, a magánérdek javára.

Felróható, etikátlan, hogy az in
gatlanokkal kapcsolatos döntések 
vélhetően városvezetők érintettségei 
mentén is születtek, a város költség
vetésének terhére.

A telkek (iparterületkialakításhoz 
kapcsolódó) vásárlásánál több alka
lommal az önkormányzat magán
személytől vagy vállalkozástól kért 
kölcsönből vásárolt telket, melynek 
összegét (valamiért) nem fizetett 
vissza, majd a szerződésbe épített 
szankciók következtében vagy több
szörös, aránytalanul nagy, különböző 
„sajátos” jogi megoldással megnövelt 
összeg fizetésére (60 millió helyett 
120 millió), vagy pedig az adott telkek 
(pl. művelésből kivont állapotban 
történő) átadását vállalta (akár mil
liós veszteséget okozva), sőt későbbi 
befektetőnek történő értékesítés több 
tízmilliós hasznát magánszemélynek 
engedte volna át.

Az eladott ingatlan visszabérlését 
megszüntettük, a „kölcsön helyett in
gatlanátadás” folyamatát leállítottuk, 
a kölcsön jogszerűen élő követelését 
visszafizettük. A már megvalósult, 
részben lezárult az adásvételhez kap
csoló ügylet esetén, a vélelmezhető 
aránytalanságok miatt jogi lépést 
kezdeményezünk.

4. Önkormányzati cégek – 
érdekeltségek

Az ingatlan adásvételek mellett 
a legnehezebben átlátható terület 
az önkormányzat vállalkozásokban 
történt tulajdonosi megjelenése. Kis 
túlzással – az adott időszakban se 
szerise száma a város vállalkozói 
érdekeltségeinek (Turul Provincia 
Kft., Projekt Invest Group, Szikszó 
Ipari Park Kft., SIXO Park Kft., Ezüst 
Gázló Kft., SIXO Fejlesztési Kft., 
SIXO Net Kft., Puebla Plussz Szik
szó Kft., Szikszó Menza Kft., SIXO 
Tender Kft., Szikszó Centrum Kft., 
Infraglas Kft., Bonhause Kft. stb. – 
melyek jelentős része véleményünk 
szerint indokolatlanul, szükségtelenül 
került alapításra, vásárlásra.

Több esetben kíséri peres eljárás, 
adótartozás és büntetés, adószámtör
lés, felszámolási eljárás őket mind a 
mai napig. Az elmúlt öt évben, s 
jelenleg is több tízmilliós kötelezett
ségeket, pénzügyi károkat okoznak, 
s függő helyzetük miatt a jövőben is 
okozhatnak 3–4 vállalkozás esetében. 
Megítélésünk szerint – hasonlóan 

Összefoglaló az ideiglenes bizottság jelentéséről
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veszteségeket okozó, rossz gyakorlat 
volt – hogy pályázatok és közvetlen 
önkormányzati támogatások révén 
tudatosan fejlesztett, eredményesen 
működő vagy működtethető saját 
százszázalékos, vagy többségi része
sedésű vállalkozások több lépésben 
eladásra kerültek, úgy, hogy az 
önkormányzat számára az ott fel
halmozott jelentős, akár százmillió 
körüli vagyon elvesztését okozta.

A problémás helyzetű a többsé
gi tulajdonú Szikszó Ipari Park Kft. 
adószámtörlése, felszámolása ma is 
kockázatokat hordoz, ez esetben az 
adóhatósági eljárás mellett, részünk
ről is további vizsgálat szükséges, s 
vélhetően jogi lépéseket is ki fog 
kényszeríteni. A választások idején 
is előtérbe került SIXO Park Kft. ese
tében – melyben 26%os tulajdoni 
aránnyal bír a város – a társtulajdo
nos (Plexpert Kft.) nem biztosítja az 
önkormányzatunk számára a rész
tulajdonosi jogaink érvényesítését, 
ezért, jogi lépéseket tettünk, továb
bi intézkedéseket készítünk elő. A 
társaság korábban külső partnertől 
kapott százmilliós kölcsönt, megbí
zást telekvásárlásra. Az erről szóló 
szerződést a korábbi polgármester 
tulajdonosi képviselőként, testületi 
felhatalmazás nélkül, önállóan alá
írt úgy, hogy nemteljesítés esetén ez 
– amelynek van esélye – akár 150 
millió forint visszafizetési kötelezett
séget is eredményezhet.

5. Szociális szövetkezetek(ek)
Szikszó Város Önkormányzata 

három szociális szövetkezetben tag, 
mely közül kettő nem végez érdemi 
tevékenységet, de pénzbe kerül. A 
harmadik működése, s ennek vizs
gálata fontos problémákat tárt fel. 
A Szent Anna utcán található az ún. 
tésztaüzem, melynek üzemeltetése 
is – a tyúktelep és a boltok mellett 
– a Szikszó Product Termelő és 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
tevékenységi körébe tartozik. A szö
vetkezet finanszírozását a bevételei, s 
egy OFA (Országos Foglalkoztatási 
Alap) támogatása mellett a korábbi 
években Szikszó Város Önkormány
zata jelentős mértékű – mindezidáig 
mintegy 18 millió forintnyi (visszafi
zetendő) – támogatása biztosította. A 
szövetkezet elnöke Szikszó korábbi 
polgármestere, aki magánszemély
ként került a szövetkezet élére, így 
a mai napig változatlanul ő tölti be 
ezt a tisztséget. Az OFA támogatás 
egy nem kis része még lehívás előtt 
van, ebből követeljük visszatéríteni a 
város korábbi megelőlegezett segít
ségét. Az idei év fejleménye, hogy az 
elnök – a korábbi polgármester, tagi 
kölcsönnel biztosította a támogatás 
lehívását – de ezzel párhuzamosan 

az ott dolgozók munkaviszonyát 
– közös megegyezéssel, egyezteté
sekkel megszüntette. Az emberek 
munkahelyének közelmúltban tör
tént megszüntetése tehát nem a je
lenlegi városvezetés intézkedésének 
a következménye! Felszólítottuk a 
szövetkezet elnökét, hogy a pályázati 
forrás beérkezésekor intézkedjen a 
korábbi támogatások visszafizetésé
ről, a város további együttműködését 
mérlegeljük.

6. LEADER Egyesület
A Rákóczi LEADER Egyesület 

Szikszó Város Önkormányzatának 
kezdeményezésére és vezetésével, 
hét település együttműködésével jött 
létre, melynek célja a vidékfejlesztési 
programok segítése, célzott pályázati 
rendszer működtetése a térségben, 
ahol egy helyi fejlesztési stratégia 
mentén több témában, több mint 
200 millió forintos keret mentén 
lehetett/lehet pályázni. A LEADER 
Egyesület elnöke – választás alap ján 
– Szikszó polgármestere, az operatív 
tevékenységet munkaszervezet vég
zi. A LEADER program megvalósí
tása jelentős átmeneti és visszatérí
tendő pénzügyi segítséget, kölcsönt 
igényelt Szikszótól. Itt is 18 millió 
forintnyi visszatérítendő támogatás 
sorsa rendezetlen, mely visszautálása 
iránt intézkedtünk. Emellett prob
lémás számlák ügyében vizsgálatot 
kértünk.

7. Pénzügyi helyzet, gazdálkodási 
fegyelem, túlzó költekezések

A hazai települési, városi önkor
mányzatok finanszírozása, pénzügyi 
helyzete sehol sem rózsás. Szikszó – 
köszönhetően a jelentős, az utóbbi 
években ötszáz milliót is meghala
dó helyi ipar űzési adó bevételek
nek – relatíve kedvező helyzetben 
érezhetné magát, ugyanakkor ez a 
pénzügyi lehetőség nemigen látszik 
a város infrastrukturális, városképi, 
gazdasági fejlődésében. A korábban 
bemutatott értékelési területeken 
már jelentős veszteségeket, károkat 
tártunk fel, ugyanakkor az emellett 
még szabadon felhasználható forrá
sok felhasználásában sem találtunk 
átgondolt, fegyelmezett költekezése
ket.

A város „pénztárában” hiányt, sok 
fizetendő kötelezettséget találtunk. A 
szemétszállítás esetén még 2018as 
számlát is kellett fizetnünk, s a teljes 
2019. évi, 30 millió forintot megha
ladó számlákat 2020ban kell kifizet
nünk. Így 100–150 millió forintnyi 
nem szükségszerű kötelezettséget 
hurcolunk magunkkal. A látványos 
költekezésnek, rendezvényeknek, mu
latságoknak az „ára” vélhetően ez a 
nemkívánatos pénzügyi teher.

„Meglepett” bennünket az is, 
hogy későbbi iparűzési adó beveté
lek terhére is van kötelezettségünk, 
2021re mintegy húsz, 2022re mint
egy negyven millió forint.

A városüzemeltetés, a városházi 
működés, a megbízási szerződések, 
a segélyezési ügyintézés, – s nem 
kis részben –, a túlzó, nem átgon
dolatnak értékelhető polgármesteri 
támogatási gyakorlat hozzájárult a 
források elfolyásához. Ilyen „pénz
nyelőnek” tekinthetjük:
• az önkormányzat tulajdonában 
álló járművek használatának la za 
engedélyezési, szabályozá si rend
szerét, magáncélú használatát;
• a város céljait kevésbé szolgáló, 
ismertségét, imázsát kevésbé nö
velő rendezvények, senki által nem 
látogatott kiállítások, programok – 
megítélésünk szerint – indokolatla
nul kaptak sok százezres, összessé
gében több tízmilliós nagyságrendű 
támogatást az elmúlt években;
• a sokszor hallott, 2019ben 25 
millió forintos „polgármesteri 
keret”, a Mecénás Alap költése 
nagymértékű volt, ugyanakkor 
még tovább vizsgálandó, hogy a 
pénzosztás ezen összegeken is túl
nyúlte más keretek terhére;
• A hirdetésekre, média és sajtó
megjelenésre fordított összeg nem
csak mértékében volt túlzó, (évente 
több mint 4 millió) de különösen 
akkor értékelhető negatívan, ha 
annak „értékét”, a város ismertsé
gét, imázsát szolgáló hatékonyságát 
mérjük;
• veszteségeket okozott az is, hogy 
egyes jogos követelések érvényesí
tését nem tudták következetesen 
elvégezni az illetékes városi szer
vezetek;
• a városvezetés „rendetlensége”, 
ígérgetése, a szakmai, pénzügyi 
szabályok be nem tartása nemcsak 
a városnak, hanem egyes beszállító 
vállalkozásoknak is kárt okozott, 
lett légyen az egy megbízási szerző
dés be nem tartása, vagy szerződés 
nélküli, „szívességi” előteljesítés 
esetén történő nemfizetés;
• a 2019. évben a Szikszó ’30 év
forduló jelentős többletkiadásokkal 
jelenik meg az önkormányzat és in
tézménye büdzséjében, különösen 
a választási kampány részeként is 
értékelhető az önkormányzat ál
tal finanszírozott programok egy 
része, esték, ajándékok, „hirtelen” 
beruházások”, melyek nemcsak ösz
szegszerűségükben kirívók. A nyere
ményautó kisorsolásának jogi ren
dezetlensége ezen áttekinthetetlen 
folyamatoknak egyik megjelenése.
Intézkedésünk alapján megszűnik a 
Mecénás Alap (az ún. polgármesteri 
keret). A szociális segélyek, támo

gatások rendszere átláthatóvá vált, 
a kifizetések indokoltsága, felhasz
nálása ellenőrzésre kerül, kiiktatva 
a visszaélések lehetőségét is. Sza
bályozottá, racionálissá tesszük 
az eszköz és járműhasználatot, a 
különböző informatikai, biztonsá
gi és kommunikációs szolgáltatások 
igénybevételét, a kulturális, szak
mai, sport támogatásokat.

8. Választási időszak
A választást megelőző napok

ban nyilvánosságra került ominó
zus videóügyben jogi véleményt 
kértünk, véglegesítését követően 
döntünk a további lépésekről.

Szikszó korábbi irányítói döntése
iben nem mindig volt látható, hogy 
a városért, annak igazi érdekeiért 
dolgoztak volna. Néha a várost csak 
„eszköznek használták”, nem éltek 
jól „vezetői jogosítványaikkal”. A 
város irányítása, működése szinte 
minden területen rendezetlenséget, 
nem a szabályozott utakon történő 
cselekvéseket mutatott fel. Gyakran 
érthetetlenül bonyolított megoldá
sokat alkalmaztak. A szűkebb vá
rosirányítói kör vezetői gyakorlata 
kapcsán gyakran érezhették úgy a 
képviselőtestület tagjai, hogy tá
jékoztatásuk hiányos, a döntéselő
készítés nem alapos, és az ülések 
„lehetetlen” időpontokban történő 
megtartásával, a nyilvánosság kizá
rásával korlátozva volt a folyamatok 
átláthatósága, ellenőrizhetősége. A 
feltárt hibák, gondatlan magatar
tás, a visszaélésgyanús megoldások, 
a nem átlátható, nem ellenőrizhető 
döntéshozatali, működési gyakor
lat nemcsak személyek leváltását, 
hatósági intézkedéseket igényel, ha
nem alapvetően a működés tisztes
séges átalakítását is. Mindhármat 
megtesszük.

Jövőbeni működésünkben a 
nyil vánosság erősítése, a vezetői és 
tes tületi szintű rendszeres beszá
molás gyakorlatát alakítjuk ki. A 
képviselőtestületi ülések nyilvá
nosságát, követhetőségét nemcsak 
jelenléttel, a határozatok publiká
lásával, hanem az előterjesztések 
megismerhetőségével is növeljük. 

Sok mindent az elmúlt években 
úgy nem lett volna szabad csinálni, 
mi – az új városvezetés  nem úgy 
akarjuk és nem úgy fogjuk a város 
ügyeit intézni!

Összeállította: 
Dr. Piskóti István

alpolgármester,
az ideiglenes bizottság elnöke.
A képviselőtestület a jelentést 

a 2020. február 13i ülésén 
egyhangúan elfogadta.



I. Szikszói Gépésztalálkozó
Az ötletgazda, Leskó Zsolt szervezésének eredményeként, 2020. 
május 1-én kerül sor a rendezvényre. A veterán gépektől, napjainkig 
sokféle traktort, munkagépet, autót, motort láthatunk majd.
A részletes programról áprilisi számunkban tájékozódhatnak olvasóink.
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Szikszó Város Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

a 2020. évi tokiói nyári olimpiai játékok alkalmából

rajzpályázatot hirdet
a szikszói iskolásoknak, melynek témája:

sport, sport, sport
A rajzok bármilyen technikával készülhetnek.

A rajzok mérete minimum A4-as, maximum A3-as lehet.

A pályamunkákat három kategóriában értékeljük:
alsó tagozat • felső tagozat • gimnázium

Leadási határidő: 2020. május 31.

A rajzokat leadhatjátok az osztályfőnöknek,
illetve Fedor János tanár úrnak.

Eredményhirdetés és kiállítás: 2020. júniusában, az évzárón.

A Vajtó Produkció égisze alatt folytatódik január 1jétől a Szikszó TV adásszerkesztése

Megújult a Szikszó TV!
Szikszó Város Önkormányzatával közösen az új műsorszolgál-
tató minőségi TV-s szolgáltatást szeretne nyújtani a Szikszón 
és környékén élő lakosok számára.

Minden kedden és pénteken 
19 órától friss híradóval je
lentkezünk. Több nemzetközi 
magazin is a képernyőre kerül, 
többek között a Vajtó és a Világ 
gasztronómiai és turisztikai ma
gazin, vagy az ÉletMód magazin, 
amelyek 5 országban kerülnek a 

képernyőre, 3 országos és közel 
30 regionális TV mellett.

Újításaik közé tartozik az 
is, hogy tavasszal megtörténik 
a HD átállás, amely biztosítja 
a zavartalan tévénézés élmé
nyét jobb minőségben – árulta 
el Herman Adrienn a Szikszó 

TV igazgatónője. A nyár be
köszöntével a stáb kitelepül 
a Szikszói Plázsra, ahol bárki 
belepillanthat munkáikba, töb
ször találkozhatnak Üveges Máté 
főszerkesztővel, Tóth Gábor ope
ratőrrel, illetve Vajtó László mű
sorvezetővel is.

Az új műsorszolgáltató sze
retne minél több fiatalt bevonni 
munkájába, ezáltal megismer
tetni a velük a média, egyben a 
televíziózás világát. 

Farsangi derű
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Pofonoktól zengett 
az Inkubátorház
Január 25-26-án került megrendezésre, immár hatodik alka-
lommal, a XIXO ICE Tea Nemzetközi Ökölvívó Kupa.  Erről be-
szélgettünk a HELL FIGHT CLUB edzőjével, Majláth Gáborral.

• Mikor volt Szikszón az első ököl
vívó kupa?
M.G.: Éppen öt évvel ezelőtt, 2015 
januárjában, akkor még Pofon 
Parti volt a neve, és csak hazai 
versenyzők szerepeltek, úgy mint 
a következő évben, 2016ban is. 
• De azóta nevet is változtattak?
M.G.: Igen, 2016 óta már XIXO 
ICE Tea Kupa a neve, s mivel 
2017től már külföldi versenyzők 
is részt vesznek rajta, így hivata
losan a XIXO ICE Tea Nemzet
közi Ökölvívó Kupa elnevezést 
használjuk.
• Mely országokból vesznek részt 
a tornán?
M.G.: Lengyelországból, Románi
ából, Ukrajnából, Szlovákiából, és 
természetesen Magyarországról 
is.
• A magyar versenyzők mely váro
sokból jönnek?  
M.G.: Általában onnan, akikkel 
évek óta jó kapcsolatunk van. 
Kecskemét, Eger, Hódmezővásár
hely, Debrecen, Hajdúszoboszló.  
Ebben az évben összesen húsz 
klub, 117 versenyzője jött el. 
• Jól látom, hogy az elmúlt évek
ben ez a verseny kinőtte magát?  
Ökölvívó berkekben jegyzik 
a szikszói versenyt?

M.G.: Természetesen! Minden 
év végén már jönnek a telefonok, 
emailek, hogy mikor lesz a XIXO 
ICE Tea Kupa, hiszen szeretné 
beírni mindenki a naptárjába. 
De olyan is előfordul, hogy mi 
kérdezzük meg, hogy jönneke a 
versenyre? 
• A szervezés, versenyzők, verseny
bírók ellátása, elszállásolása nem 
kis feladat, és nem kevés pénzbe 
kerülhet. 
M.G.: Igen. Ebben az évben volt 
először kétnapos a verseny, így 
nem kis gondot jelentett az el
szállásolásuk, de megoldottuk. 
Volt szálláshely Szikszón, Al
sóvadászon, Halmajon, Mis
kolcon. 
• Megemlítené, hogy kik voltak 
a szponzorok, kik támogatták a 
versenyt?  
M.G.: Szikszó Város Önkormány
zata, HELL Energy Magyarország 
Kft., Borsodfesték Kft., Alpin 
Team.  Ezúton is köszönöm nekik, 
valamint szeretném megköszön
ni mindenkinek, aki egy kicsit is 
segített a rendezvény sikeres le
bonyolításában.

(mi)

Nemzetközi utánpótlás  
labdarúgótorna
Gyerekzsivajtól volt hangos a sportcsarnok február 8án, szom
baton. Nem véletlenül, hiszen Parázsó Gábor, a Szikszó FC elnöke 
szervezésében, utánpótlás labdarúgótornát rendeztek. A szikszói U9, 
és U13as csapatok mellett itt volt az MVSC, Alsózsolca, Felsőzsolca, 
és Kassa is, így aztán a torna nemzetközi lett.  A ifjú sportemberek
kel eljött sok szülő, ezért teljesen megtelt a nézőtér.  A sportszerű 
mérkőzések végén sportbarátságok szövődtek, és a mieink meghí
vást kaptak egy nyári, kassai tornára.  A szikszói U9es korosztály 
felkészítője Parázsó Gábor, míg az U13as korosztályé Vigóczki 
Viktor volt.

XVII. Szabó László 
Emléktorna
A szervezést az idei évtől Szik
szó Város Önkormányzata vette 
át. Az irányítást Tóth Tibor vé
gezte. A megnyitón Sváb Antal 
polgármester, Mező István kép
viselő, valamint a szervező kö
szöntötte a csapatokat.

A díjakat Sváb Antal, Mező 
István, Marjai Pál, Tóth Tibor, 
valamit Szabó László özvegye, és 
lánya, Szabó Lászlóné és Szabó 
Alexandra adta át.

Tóth Tibor megköszönte a tá
mogatók, segítők felajánlásait, 
majd virágcsokorral köszöntötte 
Szabó László hozzátartozóit.

Ugyancsak megköszönte, 
és ajándékcsomagot adott át 
a torna eddigi szervezőjének, 
Molnár Józsefnek, Takács And
rás játékvezetőnek, valamint a 
zsűri asztalnál segítőknek, Illés 
Gábornak, Lekner Balázsnak, 
Tóth Patriknak.

A díjazottak: Legidősebb játé
kos: Csonó Pál, 68 éves (Emlék
csapat), Gólkirály: Török Gábor 
(Szikszó).

A torna végeredménye: 1. Em
lékcsapat 2. Szikszói Öregfiúk 3. 
Wandex 4. Encs Rutin.

A Gömöri József által felaján
lott vándorserleget Szabó László
né adta át a győztesnek.

Ezt követően a részvevők a 
szikszói temetőben megkoszo
rúzták a névadó sírját.

A nap zárásaként mindenki
nek jólesett a vaddisznópörkölt, 
túrós rétes és mindenféle ital.




