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Polgármesteri fogadóóra: minden csütörtökön 8–10 óráig a városházán
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hétfőn 13–15 óráig a városházán
Képviselő-testületi tagok fogadóórái: aktuális beosztás szerinti részvétellel minden 
második hét kedden 16–18 óráig a városháza udvarán lévő könyvtár 2. épületében
Az aktuális információk a város honlapján (www.szikszo.hu) és facebook oldalán 
(szikszo.varoshaza) érhetőek el.

Június 4-én, a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulóján
megemlékezés volt
a Turul emlékműnél,
ahol egy új
emlékoszlop
felavatására is
sor került.

2020. június 30., Inkubátorház
15.00 órától

Nyilvános képviselő-
testületi ülés
17.00 órától

Közmeghallgatás

Júliustól újraindulnak a képviselő-
testület lakossági fogadóórái 
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Esély és lehetőség gyermekeinknek
Sokan látják az 
új közösségi ház 
építkezési mun
kálatait a Rá
kóczi úton. Egy 
ehhez kapcso
lódó „Gyerek

esély” pályázatot Szikszó önkor
mányzata és a Szikszói Kistérségi 
Többcélú Társulás konzorciumi 
partnerségben valósít meg, s a 
kistérség 23 települését is érinti.

Legfőbb célja a mélyszegény
ség elleni küzdelem, a nehéz élet
körülmények enyhítése a szegény 
családokban élő gyerekek támo
gatásán keresztül.

A pályázat szakterületeit há
rom területre lehet bontani:

Szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások: a pályázat szoro

san együttműködik a Szikszói 
Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központtal, hogy a család és 
gyermekjóléti szolgáltatások bő
vítése, erősíté
se, kiegészítése 
érdekében kö
zös programok 
megvalósítását 
biztosítsa. A 
„Biztos Kezdet 
Gyerekház” támogatása, külön
böző klubfoglalkozások, szakmai 
konferenciák tartoznak ide.

Ifjúsági, foglalkoztatási, he-
lyi gazdaságfejlesztés, szociális 
gazdaság, közösségi munka szol-
gáltatások: az ifjúsági kezdemé
nyezések támogatása, önkéntes 
akciók, önkéntesség megisme
rése, prevenciós tevékenységek, 

képességfejlesztő foglalkozások 
megszervezése, művészeti és 
színjátszóműhelyfoglalkozások 
biztosítása.

O k t a t á s i , 
egészségügyi 
(tanulássegítés 
és köznevelés) 
és korai képes-
séggondozás: 
segítjük az is

kolai fejlesztéseket, pszichológus, 
szociális segítő, gyógytornász, fej
lesztőpedagógus stb. közreműkö
désével.

Táborokat is szervezünk, me
lyek az idei vírushelyzet miatt 
elmaradtak ugyan,  de jövőre 
pótoljuk.
Közösségi ház A pályázat ré
szét képezi egy új közösségi ház 

elindítása. Itt heti órarend sze
rint – mindenki számára nyitott 
– szolgáltatásokat biztosítunk, 
ahol gyerekeket és fiatalokat célzó 
programok működnek, a szülők 
és gyerekek szabadidejének szer
vezett és hasznos eltöltését szolgá
ló elfoglaltságok színtere létesül.

Elsősorban napközbeni ellátá
sokat (játszóház, gyerekklubok, 
közösségfejlesztő, kortárssegítő 
foglalkozások, tanulószoba stb.), 
az óvodán, iskolán kívüli, a gye
rekek fejlődését segítő foglalko
zásokat, szabad idős, sport, kultu
rális stb. eseményeket, klubokat 
szervezünk. De helyet kap egy 
információs pult kialakítása is, 
ahol a felnőttek ügyintézésében 
segítünk. Gyerekesély facebook 
oldalunkon nyomon követhetők 
eseményeink.

Stelmach Mariann
szakmai vezető

Városüzemeltetés a mindennapokban
Településünk cége, a Sixo Tender Kft. végzi 
a közfoglalkoztatás szervezése, a konyha 
üzemeltetése, a bérlakások karbantartása, a 
tyúktelep működtetése mellett a klasszikus 
városüzemeltetési feladatokat is.

Sok a teendő, úthálózatunk, csa
padékvízelvezetési rendszerünk 
– szinte a teljes településen – ja
vításra szorul. Lépésről lépésre 
javítunk a helyzeten, de a folya
mat lassú, a munka sok, a lakosság 
pedig türelmetlen.

Tevékenységünk előre meg
tervezett és váratlan események 
miatti munkákra osztható.

Megtörtént a temető parko
lójának betonozása, térkövezése, 
vízelvezetés kialakítása, a Borok 

Háza festése, a Rákóczi úton 
épülő „közösségi ház” terepren
dezése, a korábbi romos épület 
bontása. Elvégeztük a közleke
dési jelzőtáblák és a közlekedés 
biztonságát elősegítő tükrök ki
helyezését, a kertészetben a köz
foglalkoztatás keretében 10.000 
amerikai fűz telepítését.

A nagyállomáson biztonsá
gi kamerák telepítése történt, 
kátyúzási és padkatisztítási mun
kálatokat végeztünk. A patakme

derben megtörtént a vegyszeres 
gyomirtás, betonból mederlapot 
gyártunk, virágosítunk.

Folyamatosan végezzük a víz
elvezetési árkok tisztítását, köz
területek fűnyírását, takarítását.

Nem tervezett karbantartási 
munka volt az óvodai körépület 
tetőszerkezetének végleges, az 
uszoda tetejének ideiglenes javí
tása, a főtéri kút lefolyójának du
guláselhárítása, az egészségház 

elektromos és fűtési rendszerében 
történt hibák feltárása, javítása. 
Ide tartozik a Balogh Antal téri 
artézi kút szivattyújának javítása, 
telephely térbetonozás, villamos 
hálózatok javítása, zárcserék, 
uszodafestés. Igyekszünk minden 
munkát elvégezni. Észrevételeket, 
javaslatokat a varos uzemeltetes@
szikszo.hu címen szívesen ve
szünk.

Marjai Pál, képviselő

Megújul az ebtelep
Egy rémes ál-
lapotban lévő, 
tech nikai lag, 
szer vezetileg 
rosszul műkö
dő ebtelepet is 
örököltünk az 
előző városve

zetéstől. Félbehagyott, omladozó, 
koszos kennelsorokat kiszolgáló
helyiség és közmű nélkül.

Terveinknek megfelelően el
indult ennek rendbetétele azért, 
hogy kutyatelepből kutyamen
hellyé minősítsék a létesítményt.

Vízelvezető vályú és új lemezek 
kerültek a kennelek köré, folya
matban van egy gondozói faház 
kialakítása, mellyel párhuzamo
san víz és áramellátás is kiépül.

Jótékonysági felajánlásnak kö
szönhetően lehetőségünk nyílik 
további fejlesztésekre is, ezekről a 
későbbiekben tájékoztatunk.

A közterületfelügyelők, az 
önkéntes segítők munkájának 
köszönhetően az ebek jobb kö
rülmények között, kevesebb ideig 
tartózkodnak a telepen, kimagas
ló a gazdásítás. Hamarosan meg 
tudjuk kezdeni közösségi mun
kánkat: nyílt napot szervezünk 
kutyasétáltatással, szórakoztató 
programokkal.

Sor kerül az ebösszeírásra, 
hogy hatékonyan tudjuk felvenni 
a kesztyűt a felelőtlen szaporítás 
ellen. Ebben kérjük a lakosság 
együttműködését!

Hetesi Gergely, képviselő
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Kitekintő
A munkánk megkezdése óta 
eltelt nyolc hónapból az utób-
bi három hónap világjárványa 
sok tervünket átírta.

A testületi ülé-
sek, fórumok, 
fogadóórák hi
ánya a szakmai 
munka mellett a 
kapcsolattartást 
is nehezítette. 
Polgármester
ként számos 

határozatot hoztam, amely tö
rekvésem és véleményem szerint 
a város számára hasznos volt, de 
örömteli, hogy június végén már 
térben és időben is újra együtt 
dolgozhat a képviselőtestület.

Mindenkinek ismételten kö
szönöm a vírushelyzetben nyúj
tott segítségét az idősek ellátása, 
az elesettek támogatása, a masz
kok varrása, a tisztítószerek be
szerzése kapcsán! Bizonyították, 
hogy segítőkész és önzetlen embe-
rek élnek városunkban. Számomra 
megtiszteltetés szikszói polgármes-
ternek lenni…

Szeretném jelezni, hogy hon
lapunkon elérhető az a nyomtat-
ványcsomag, amely a vírushely
zetben munkájukat elveszítők 
támogatásának igénylését szol-
gálja a képviselőtestület és sok 
szikszói által megteremtett ado
mányalapból.

Hol tartunk most? A kitartó, át
látható, becsületes módon végzett 
csapatmunka meghozza gyümöl
csét. Ipariparkfejlesztéseink jó 
irányba haladnak, eredményü
ket a lakosság azonban csak évek 
múlva tapasztalhatja. A hosszú 
távú fejlődés, a lakosság meg
tartása, ingatlanjaink értékének 
megőrzése és növelése érdekében 
viszont ezek a – jelenleg „látha
tatlan” – lépések szükségesek. 
Eredményes, partneri munkát 
végzünk minisztériumi szak
emberekkel, támogató döntések 
születnek államtitkári és minisz
teri szinten városunk gazdasági 
fejlesztését illetően, ami szakmai 
munkánkat igazolja.

A városon belül is látom a meg
oldandó feladatokat. Idén – for

rás híján – a tervezettnél kisebb 
lépésekben ugyan, de haladunk.. 
Bízom benne, hogy ez érzékel
hető is.

A belterületi utakat két kis gép
pel minden nap javítjuk, az árkok 
állapotát megvizsgáljuk, a teme
tő parkolóját befejeztük. Épül az 
új közösségi ház, önkéntesekkel 
készül a hazai focipálya. Kihely
zésre kerülnek az utcanévtáblák 
és a közlekedésbiztonságot segítő 
tükrök, fejlesztjük a kamerarend
szert. Felmértük az elhagyatott in
gatlanokat, a rendőrség és drónok 
segítségével határozottan lépünk 
fel az illegális szemétlerakással 
szemben. Rendezzük a kutyatelep 
sorsát, saját kézbe vettük a tyúkte
lepet, fejlesztjük a kertészetet. Két 
új parkolót építünk, kondiparkot 
hozunk létre az uszoda udvarán.

Tudom, sokkal több a javítan
dó, mint a már megoldott gond, 
de minden egyes nap teszünk a 
változásért.

A fenti munkákból a hivatal 
és a város intézményeiben dol
gozó munkatársak mellett a kép
viselőtestület is kivette a részét. 
Beosztjuk a munkát, az egyes 
területeknek megvannak a ma
guk felelősei, akik tevékenységét 
nekem sokszor „csak” koordinál
nom, egyeztetnem, összegeznem 
és engedélyeznem kell.

Sokkal többet tehetnénk, ha 
nem lenne a kezünk megkötve a 
múlt gazdálkodása miatt. Sajnos 
az idei év azonban még a korábbi 
felelőtlen vállalások és előnytelen 
szerződések miatt nehéz.

Az átgondolt és fegyelmezett 
pénzügyi magatartás, a jó szak
mai kapcsolatok és a folyamato

san érkező helyi segítség révén 
minden okunk megvan arra, hogy 
bízzunk a fejlődésben. Most még 
súlyok húznak bennünket lefelé, 
de ezeket folyamatosan levágjuk 
és közben látjuk a felénk nyúló 
segítő kezeket. Nem véletlen a 
szlogen: Szikszó erőt ad!

Sváb Antal, polgármester

Kifizetetlen számlák, jogi rendezetlenség

Autósorsolás problémákkal
Sajnos sok olyan üggyel is fog
lalkoznunk kell, ami nem a jövő 
építésére, hanem a múlt rendezé
sére vonatkozik. A nyeremény
au tó kérdése ezek egyike.

A tavalyi rendezvénysorozat 
jelentős részének és az autósor
solásnak Szikszó városa nevében 
és helyett – ám testületi döntés, 
engedély nélkül – az ún. Hernád
völgye Fejlődéséért Alapítvány 
volt a szervezője.

Az alapítvány tevékenységi 
körében, céljai között ilyen jel
legű rendezvények szervezése, 
autósorsolás, nyereményjáték 
lebonyolítása nem szerepel.

A kuratórium elnöke a koráb
bi szikszói alpolgármester, Plá-
venszky László, egyik tagja az elő
ző polgármester lánya, Füzesséri 
Fanni. Ez az alapítvány kapott 
polgármester elődömtől, Füzes-

séri Józseftől 3,5 millió forintos 
támogatást a város költségveté
sének terhére. Az alapítvány a 
nyereményautót a Hell Energy 
Magyarország Kft. jóvoltából vá
sárolta meg. Plávenszky László a 
választások után pedig további 4 
millió forintos követelést nyúj
tott be felénk, amelynek átutalása 
esetén hajlandó csak az autót a 
város rendelkezésére bocsátani.

Felelős városvezetőként nem 
tehetem meg azt, hogy most mi 
fizessük az alapítvány felé a tava
lyi városi rendezvények számláit. 
Koncertek, vendéglátások sora 
történt, aminek egy részét, vala
mint a Miskolci úti járdaépítést, 
a sportcsarnok melletti játszótér 
építését, a buszmegállófelújítá
sokat, a templomok melletti két 
parkoló építését, a templomkert
ben elhelyezett Szikszófeliratot 

az akkori vezetés megrendelte, 
de ki nem fizette. A fentiek pénz
ügyi rendezését már az új város
vezetésre hagyta, ezen számlák 
már hozzánk érkeztek, nekünk 
kell kigazdálkodnunk, melyek 
összességében 100 millió (!) Ft 
fölötti kötelezettséget jelentenek.

A nyereményjáték lebonyolí
tását tehát senki sem szervezte 
meg, hivatalosan a hatóságok 
felé nem jelentette be, jogi hát
terével nem foglalkozott, majd a 
sorsolás megvalósításához még 
több milliós újabb követelést is 
kaptunk...

A szerencsejátéknál fon
tosabbnak tartom azt, hogy a 
22.000 Ftos kommunális adót 
minden szikszói háztartás szá
mára eltöröltük, a Szikszójegyet 
pedig nagy küzdelem árán meg
tartjuk.

Az alapítvánnyal zajló jogvita 
befejezéséig sajnos ezen – tőlünk 
független – tényezők miatt a sor
solás nem lehetséges…

Módosítva, jogilag rendezve, de...

...megmarad a Szikszó-jegy
Szikszó város szociális ren-
delete alapján a képviselőtes
tület természetbeni juttatásként 
évek óta nyújt támogatást a 62 
év felettieknek „Szikszójegy” 
formájában. Az elmúlt idő
szakban sok más mellett ezt a 
rendelkezést is érintik jogsza
bályváltozások, amelyhez alkal
mazkodnunk kell

A településtől független mó
dosítás szükségességét az indo
kolja, hogy a Kúria Önkormány
zati Tanácsa Köf.5.014/2019/3. 
számú határozatával jogelle
nesnek minősítette azt, ha az 
önkormányzatok pusztán kor 
alapján biztosítanak a lakos
ság egy részének támogatást. A 
Kúria döntése értelmében tá
mogatás ugyanis csak szociáli
san rászorult személyek részére 

biztosítható, amely iránymuta
tást 2020 márciusában a szoci
ális rendeletek szükség szerinti 
módosítására felhívó kormány
hivatali levél is megerősített.

A törvényesség érdekében 
számos megoldási lehetőséget 
dolgoztunk ki az elmúlt hó
napokban nemcsak a képvise
lőtestület, hanem a Civil Ta
nács véleményét is figyelembe 
véve. A veszélyhelyzetben pol
gármesterként egyedül nem 
döntöttem a kérdésben, a Szik
szójegy folytatásának módjáról 
soron következő ülésén a képvi
selőtestület hoz döntést.

Arra törekszünk, hogy a tör
vényes kereteken belül erkölcsi 
megbecsülésünk mellett anya
gilag is kifejezhessük tisztele
tünket városunk idős lakói felé.
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Az iskolában megtanultuk a szomorú té
nyeket, hazánk elveszítette területének és la
kosságának 2/3át, természeti erőforrásainak 
tetemes részét, és darabokra szakították azt 
a szerves egységet, amelyet Kárpátmeden
cének nevezünk, ahol 1000 évig békességben 
éltek egymás mellett különféle nemzetiségek. 
A mesterségesen létrehozott utódállamok
ban a magyarság mindenhol kisebbségbe ke
rült, és olyan diszkriminatív bánásmódban 
részesült (és részesül még mindig), amellyel 
korábban bennünket megvádoltak. Az utód
államok aztán kreáltak maguknak új törté
nelmet is, hogy mindaz az örökség, mely az 
ölükbe hullott soha nem volt magyar.

Mint tudjuk, az új határok kijelölésével 
Abaúj vármegye is elveszítette területének 
északi felét, odalett a megyeszékhely, Kassa, 
s a vasútvonal, mely Pozsonnyal összeköti, 
a határ túloldalára került. A tömbben élő 
magyarság jogfosztott, másodrendű, meg
bízhatatlan állampolgárrá vált.

Hogyan élte meg Szikszó
Trianon veszteségét?
Furcsa módon nyertese lett a kialakult hely
zetnek, hirtelen megyeszékhellyé lépett elő, 
olyan feladat előtt állt, amelyre nem volt 
felkészülve. Kassa elvesztése után a mara
dék vármegyének a legnagyobb lélekszámú 
települése révén rá esett a választás. (Meg kell 
jegyeznünk, hogy mindenki csak ideiglenes
nek tekintette ezt az állapotot, amolyan kény
szermegoldásnak.) Az is igaz, hogy korábban 
Szikszó mezőváros volt, de az 1852es nagy 
tűzvész annyira megviselte gazdasági erejét, 
hogy önként kérte nagyközséggé nyilvánítá
sát, ez meg is történt 1866ban.

Az évszámok tükrében tekintsük át, mi
lyen beruházásokra volt szükség ahhoz, hogy 
megnövekedett feladatait elláthassa.

1920. A vármegyei adminisztrációnak 
kezdetben a Bethánia épületei adtak helyet, 
majd átköltöztek a városházára (ma kínai 
üzlet). A ma is álló épület 1904ben készült 
el, elődjét, mely az 1700as évek óta ezen a 
helyen állt, lebontották. Már korábbi lap
számunkban említettük, hogy 1920 és 1938 

között a Felvidék visszatértéig, majd 1945 
és 1950 között ebben az épületben voltak a 
vármegyei hivatalok.

Főszolgabírói hivatal és lakás épült – a 
szikszói járás ügyeit intézte a főszolgabíró – a 
mai gyógyszertár melletti két épület, korábbi 
orvosi rendelők.

A település ügyeit a községi bíró vezetésé
vel a helyi képviselő testület (önkormányzat) 
irányította.

A ’20as években kezdődött a közvilágítás 
kiépítése az országban, így Szikszón is.

Rendezték az utcahálózatot. Szilárd burko
latú utak még nem voltak, nagy volt a por és 
a sár, ezért makadám, kő, illetve beton és 
aszfaltburkolással igyekeztek járhatóvá tenni 
a legfrekventáltabb helyeket, így a városháza 
előtti területet, illetve Horthy 1926os látoga
tására az állomástól a templomig vezető utat 
(mai Bolt utca). A Kassa felé vezető országút, 
valamint a Rákóczi utca, és a Homrogd felé 
vezető Péchy Tamás utca (mai BajcsyZsi
linszky Endre utca) kockakő burkolata csak 
a ’30as évek közepén valósult meg.

A rohamosan növekvő lakosságszám in
dokolta az ún. tisztviselőtelep felépítését, me
lyet 1920–’21ben meg is valósítottak. (Nagy 
számban menekültek el állami tisztviselők, 
tanárok, katonatisztek stb. a felvidékről, Kas
sáról). A 12 db, egyenként két szobából és 
mellékhelységekből álló lakótelep utcáját gr. 
Apponyi Albertről nevezték el akit 1921ben, 
75. születésnapja alkalmából Szikszó díszpol
gárává választottak.

Egymás után épültek az iskolák, 1928-
ban a görög-, 1929-ben a római katolikus és 
ugyanebben az évben a református iskola, a 
tanítói lakásokkal. 1927 óta óvodája is van 
a városnak. 1929. decemberében Szikszóra 
látogatott a korszak kiváló oktatáspolitikusa 
gr. Klebersberg Kúnó vallás és közoktatási 
miniszter, aki szintén díszpolgára lett váro
sunknak. Ezzel a gesztussal köszönték meg, 
hogy az ő javaslatára épült egyszerre a három 
felekezeti iskola. Klebersberg felismerte, hogy 
a nemzeti gyászból való felemelkedés legbiz
tosabb kiútja az oktatás. Programja révén 5000 
népiskolai tanterem és tanítói lakás épült az 
országban1926–27ben. Megkezdték műkö
désüket a sportkörök, önművelő egyesületek. 
Szikszón is felépült a sportpálya, a lelátó, at
létikai kör alakult. Ifjúsági körök, olvasó és 
társalgókör, dalárda, iparoskör, pénzintézetek, 
leventeegyesület, hangyaszövetközet, felso
rolni is nehéz, mennyire fellendült az élet a 
háború okozta szenvedések és az elveszett 
ország traumája után.

Az emberek lelkét áthatotta a nemzeti 
érzéseken alapuló revíziós gondolat. A ke
reszténynemzeti ideológia a közoktatás és 
művelődéspolitika vezető eszményévé vált. 

Város- és megyeháza a Hősök szobrával – Szikszó (1928-as képeslap)

Szikszó
a múltban

Trianon 100. évfordulóján, múltidéző 
rovatunknak nem is lehetne más témája, 
mint a békediktátum és annak következ-
ményei településünkre nézve.

A világ magyarjai, mintegy
15 milliónyian, összetartozunk.
Mi egy vérből valók vagyunk!



Szüleinktől, nagyszüleinktől mi is megta
nultuk azokat a jelmondatokat, amelyek a 
’20as években keletkeztek (most találtam 
rá, kutatásaim közben, hogy pályázatot írtak 
ki annak idején rövid ima, illetve jelmondat 
írására, mely kifejezi azt az életérzést, hogy 
az ország nem nyugszik bele a területeinek 
elvesztésébe). Így született meg a győztesnek 
ítélt pályamű is, a Magyar Hiszek egy, mely 
nemzeti imává vált, és minden ünnepi rendez

vényen elhangzott. A gyerekek ezzel az imá
val kezdték a tanítást. A jelmondatok pedig a 
legkülönbözőbb helyeken is feltűntek, így a 
tankönyvekben, újságok, köziratok fejlécén, 
még gyufacímkéken is. A családi házakban, 
konyhai falvédőkön is megjelent (az itt bemu
tatott példányt Selyeben gyűjtötte Mező István 
tanár úr). Szintén egy selyebi néni mesélte, 
hogy kis iskolásként a március 15i ünnepség 
előtt az iskola előtti téren kis kövekből kirak

ták Nagy Magyarország térképét a következő 
felirattal: Nem hagyjuk! Ilyen volt, így lesz!

1926-ban épült a csendőrlaktanya a Szent 
Anna utcán (ma Abigél iskola), ekkor avatták 
Horthy Miklós kormányzó úr jelenlétében a 
templom előtt álló hősi emlékművet is, mely
nek a Nem, nem soha! címet adta alkotója. Még 
ebben az évtizedben res tau rál ták a 700 éves 
református templomot, amely ekkor került fel 
az Országos Műemléki Bizottság védett mű-
emlékeinek listájára. Felépült az új református 
parókia. 1927ben készült a templom körüli 
közösségi park kerítése, és a városházát övező 
aszfaltozott járda.

Itt megemlítem Dely József építész, ácsmes
ter nevét, aki az említett épületek létrehozá
sában mindenütt, mint kivitelező részt vett.

Az új járásbíróság a Szent Anna utca és a 
3. sz. főút találkozásánál lévő földterületen 
épült fel, majd kissé távolabb a főút mentén a 
II. Rákóczi Ferenc közkórház.

A trianoni „béke” sajnos már magában hor
dozta a következő háború csíráit. A ’30as évek 
gazdasági válsága az egész világon végigsö
pört, nyomort, kilátástalanságot hozott, és egy 
még szörnyűbb háborút.

Június 4-ét, a békediktátum aláírásának 
napját 2010 óta Nemzeti Összetartozás Nap
jaként nemzeti emléknappá nyilvánította a 
kormány.

Vécseyné Fedor Zsuzsa
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A református iskola tanulói 1930-ban Abaúj-Szikszói Takarékpénztár Rt.

Emlékezzünk!...
...azért is mert mi, nagyon sokakkal 
ellentétben, megúsztuk. Beneš későbbi 
csehszlovák elnök a térképen berajzolt 
piros vonalig képzelte el az új cseh-
szlovák–magyar határt. Ha megvalósul 
– nem sokon múlott – városunkat ma 
Siksawa-nak hívják.
EMLÉKEZZÜNK ÉS NE FELEJTSÜNK!

Dr. Farkas József gyűjteményéből



6 | Óvoda
VII. évfolyam 3. szám | 2020. | június

Óvodáink is kiállták a próbát

Intézményvezetőként fő fel-
adataimat leginkább egyezte-
tések, szervezések, mun-
kafolyamatok koordinálása, 
gyer me kek kel, családokkal 
való kapcsolattartás – online, 
telefonon és „kerítésen innen 
és túl” (azaz meglátogattuk 
őket) – jelentette.

Állandó kapcsolatban voltunk 
a fenn tar tó kedvesnő vé rekkel, 
vá rosunk polgár mes terével, az 
ön kormányzat tagjaival, a tele
pülés minden gyermeket ellátó 
intézményével és a mellettünk 
lévő szeretetotthon vezetésével.

Kolléganőimmel mindvégig 
figyelemmel kísértük a napi vál
tozásokat (hírek, jogszabályok 
alkalmazása stb.).

Mi is bevezettük – felnőtt, il
letve nagyobb testvér segítségét 
igénybe véve – az online neve
léstoktatást, kézműveskedést, 
tornát óvodásainknak. Kedves 
videókat, lefényképezett alkotá
sokat, pillanatképeket kaptunk 
visszajelzésként.

Elküldött anyagainknál figye
lembe vettük a budapesti peda
gógiai intézet körlevélben kiadott 
irányelveit.

Eljuttattuk a szülőkhöz a gyer
mekek felzárkóztatásához szük
séges logopédus, fejlesztőpedagó
gus, szurdopedagógus feladatait.

„Ügyeskedőokoskodó” fü
zetkéket szerkesztettünk a gye
rekeknek. Köszönet érte az óvó 
néniknek és a pedagógiai asszisz

tensünknek. Általunk készített kis 
ajándékokkal is kedveskedtünk 
csemetéinknek Húsvétra, Pün
kösdre, illetve Gyermeknapra.

Változást hozott ez az időszak 
a beiratkozást illetően is. A fela
datot a vezető helyettes kolléganő 
koordinálta.

Előrehoztuk a nyári nagytaka
rítás munkálatait. A dajka nénik, 
erőt megfeszítve, teljes fertőtlení
tést és takarítást végeztek, melyet 
a csoportszobák festése, parket
tacsiszolás, szőnyegek tisztítása, 
kerítésjavítás, festés követett. A 
folyosók és csoportszobák falaira 
újabb dekorációs anyagok készül
tek az óvónénik fantáziájának és 
ügyességének köszönhetően. 
A játszóudvarra is több új játék 
(mászókák, fészekhinta) készült. 
Szakemberek és szülők segítségé
vel a nagy kert és a játszóudvar 
tisztítása, fűnyírása fertőtlenítése 
is megtörtént. Szép, tiszta, eszté
tikusan díszített óvodát vehetnek 
újra birtokba a gyerekek.

A járványügyi időszakban fo
lyamatosan ügyeletet tartottunk. 
Ez általában 2–4 fő gyermeket 
jelentett, akiknek szülei az egész
ségügyben dolgoznak.

Mindennapi tevékenységeink 
mellett önkéntes munkát is vállal-
tunk. Fokozottabban figyeltünk 
idős családtagjainkra, az utcabeli 
idősebb, betegebb nénikre és bá
csikra (bevásárlás, gyógyszerfel
íratás, gyógyszerkiváltás).

Kollégáink szájmaszkokat ké
szítettek részünkre, valamint az 
önkormányzatnak, hogy ők pedig 
a rászorulóknak juttassák el.

A dajka nénikkel a Penny áru
ház bevásárlókocsijait fertőtle
nítettük. Úgy gondoltuk, ezzel a 
boltban dolgozók munkáján is 
könnyítjük és a fertőzés veszélyét 
is elkerülhetőbbé tesszük, hiszen 
nagyon sokan vásárolnak ott.

Köszönöm munkatársaim ki
tartó és lelkiismeretes munkáját, 
a fenntartó kedvesnővérek imáit 
és anyagi támogatását. A szülők, 
a mester emberek, az önkormány
zat lelkiismeretes munkavégzését, 
me lyet óvodásainkért végeztek.

Kereki Józsefné 
a Bethánia Óvoda vezetője

Magyarország miniszterel-
nökének március 13-án tett 
bejelentése váratlanul érte 
dolgozóinkat és az érintett 
szülőket is. A képviselő-tes-
tület döntése értelmében 
március 16-tól zárva tartot-
tunk, de ügyeleti rendszerben 
fogadtuk a gyermekeket.

Néhány nap bizonytalansága 
után megismerkedtünk az Okta
tási Hivatal óvodákra és bölcső
dékre vonatkozó ajánlásaival, 
irányelveivel. Az óvodapeda
gógusok, kisgyermeknevelők 
– kihasználva az internet adta 
lehetőségeket – igyekeztek az 
éves tervüknek megfelelő tevé
kenységjavaslatokat közvetíteni 
a szülők felé. Köszönettel tarto
zunk a szülőknek, hogy ebben az 
új, kihívásokkal teli helyzetben 
együttműködtek velünk és szí
vesen mutatták meg hétrőlhétre, 
hogy hogyan teljesítették a játé
kos feladatokat illetve hogyan 
teltek a gyermekek mindennapjai.

A szülők részéről húsvét után 
érkezett az első igény a kiscsopor
tos gyermekfelügyeletre, így szi
gorú szabályok betartása mellett 
fogadtuk az óvodás és bölcsődés 
gyermekeket. A járvány terje
désének megelőzése érdekében 
intézkedési tervet készítettünk, 
amely tartalmazza a dolgozók, 
szülők, gyermekek feladatait.

A beiratkozás áprilisban zajlott, 
új eljárásrendet követve vettük fel 
a kapcsolatot az érintettekkel. A 

szülők rugalmasságának köszön
hetően gördülékenyen, érintke
zésmentesen bonyolítottuk le a 
folyamatot.

A kihirdetett veszélyhelyzet 
ideje alatt sokan vették igénybe 
a gyermekétkeztetés keretében 
biztosított háromszori étkezést, 
amelyet a Sixo Tender Kft. kony
háján vehettek át. A rászoruló 
vagy önhibájukon kívül munka
nélkülivé váló családoknak nagy 
könnyebbséget jelentett ez a le
hetőség.

A nyári karbantartási mun
kálatok egy részét elvégeztük a 
kényszerszünet ideje alatt. Meg
történt a régi épületrész villamos
sági felújítása, az érintett 4 cso
portszoba, kiszolgáló helyiségek 
festése, a korrodálódott hideg, 
és melegvízcsövek cseréje, tel
jes körű takarítás, fertőtlenítés. 
A munkálatok elvégzésének kö
szönhetően rövidül nyári zárva 
tartásunk. Intézményünk a nyár 
folyamán összevont csoportokkal 
működik és csak augusztus 17–31. 
között nem fogad gyermekeket.

Május 25től újra gyermekzsi
vajtól hangos óvodánk. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy mennyire hiá
nyoztak nekik pajtásaik, óvó és 
dadusnénijeik. Be kell vallani, 
hogy mi felnőttek is vágytunk 
már egymás társaságára, az on
line tér nem pótolta a személyes 
érintkezést. Köszönettel tartozom 
kollégáimnak, hogy ebben a szá
munkra ismeretlen helyzetben 
mindenki megtalálta azt a tevé
kenységet, amellyel segíteni tu
dott. Voltak akik a maszkvarrás
ba kapcsolódtak be, az óvónénik, 
kisgyermeknevelők a családokkal 
tartották a kapcsolatot, többen az 
idősek bevásárlásában segédkez
tek, festettek, takarítottak, fertőt
lenítettek.

Ebben az időszakban megta
nultuk értékelni emberi kapcsola
tainkat, a mindennapi együttlétet 
és sokat fejlődött digitális kom
petenciánk, amelyet kamatoztatni 
tudunk a hétköznapi munkánk 
során.

Piskótiné Gyöngyösi Ivetta
a Szikszói Városi Óvoda 

vezetője
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A Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskolában, 
ahogyan Magyarország összes iskolájában, március 16-a óta, 
tantermen kívüli digitális oktatási munkarend szerint dolgozunk.

Így tanultak a 
12. évfolyamo
sok is gimnázi
umi éveik utolsó 
hónapjaiban.

Nem volt 
könnyű időszak 
ez a másfél hó

nap, hiszen az érettségire való fel
készülésük legfontosabb időszaka 
volt ez, és ebből az új oktatási for
mából hiányzott a személyes kap
csolat, a személyes megerősítés és 
az ösztönzés ereje.

Sokáig csak találgattuk, hogy 
hogyan zajlik majd idén az érett
ségi, majd a megjelenő rendelet
ből kiderült, hogy csak írásbeli 
vizsgák lesznek, szóbelire csak 
néhány esetben lesz mód. Elő
rehozott érettségik nem lesznek. 

Az írásbeli vizsgák május első 
napjaiban kezdődtek.

Az érettségi vizsgára egyébként 
is szigorú szabályok érvényesek, 
de most ezek még kiegészültek 
a veszélyhelyzetből következő 
előírásokkal. A diákok csak az 
udvaron gyülekezhettek, majd 
egyesével léphettek be az iskola 
épületébe, ahol kézfertőtlenítés 
történt és megkapták a szüksé
ges szájmaszkot is. Termenként 
csak hat diák írta a dolgozatát, 

felügyelő tanár irányításával. A 
mosdókat minden használat után 
fertőtlenítettük. A diákoknak, a 
dolgozat befejezése után, azonnal 
el kellett hagyniuk az épületet.

Végzőseink számára nem volt 
ez könnyű időszak. Maga az 
érettségi jelentős teher, s most a 
járványhelyzet még inkább meg
nehezítette helyzetüket.

A vizsgák a szabályok szerint 
lezajlottak. A diákok nagy fegye
lemmel vették tudomásul a szük
séges intézkedéseket.

 Sajnos ebben a vizsgaidő
szakban csak kivételes esetekben 
volt mód szóbeli érettségi vizs
ga letételére. Ez különösen azok 
számára volt kedvezőtlen, akik 

szóban jobbak, mint írásban. ŐK 
várhatóan a szóbeli vizsgán még 
javíthattak volna százalékos ered
ményükön, ami a felvételi miatt 
fontos.

Sok diákunk a sikeres felvételi 
érdekében emelt szinten érettsé
gizett, nagyon szép eredménnyel.

Összességében az érettségi si
keréért dicséret illet mindenkit: 
tanárt és diákot egyaránt! A diá
kok túlnyomó többsége nagyon 
szépen teljesített az érettségi 
vizsgán mind közép, mind emelt 
szinten. Alaposan felkészültek. A 
hosszú évek szorgalmas tanulásá
nak, a tanáraikkal végzett közös 
munkának meglett az eredménye.

A májusi ballagás sajnos a ve
szélyhelyzet miatt elmaradt, de 
most lehetőség van arra, hogy 
ünnepélyes keretek között osszuk 
ki az érettségi bizonyítványokat. 
Tehetjük ezt úgy, hogy jelen lehet
nek a büszke szülők, s elköszön
hetnek iskolájuktól, tanáraiktól a 
végzősök, akik többsége 13 évig 
ebben az iskolában tanult. S útjára 
bocsájthatjuk kedves diákjainkat 
mi tanárok is, bízva abban, hogy 
iskolai éveik szép emlékként épül
nek be életükbe. Bízunk benne, 

hogy vissza visszatérnek majd 
volt iskolájukba az évek múlásá
val, hogy örömüket, bánatukat, 
sikereiket megosszák velünk.

 Isten áldását kérjük a végző
seinkre!

Nyitrainé Jurácsik Antónia
igazgató

Rendhagyó
érettségi

Szikszó Város
Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottsága

rajzpályázatot 
hirdet

szikszói iskolásoknak, 
melynek témája:

„Élet a 
karanténban”

avagy, hogyan éltétek meg 
a bezártságot, 

a digitális oktatást?

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

Három kategóriában értékelünk:
alsó tagozat • felső tagozat

gimnázium 
(Az idén érettségizettek is 

pályázhatnak!)

Leadási határidő: 
amikor legközelebb 

iskolába jöttök...

A rajzokat (majd) leadhatjátok 
az osztályfőnöknek, 

illetve Fedor János tanár úrnak.

Eredményhirdetés és kiállítás: 
vélhetően 2020. szeptemberben

Szikszói lány 
a válogatottban
Lapzártakor kaptuk az öröm
teli hírt, hogy a Szent Márton 
Gimnázium tanulója, Szarvas 
Lilla, aki évek óta kosárlabdá
zik, meghívást kapott a Magyar 
Válogatott U–18as csapatába, 
s ezzel együtt egy hetes edző
táborba. Gratulálunk Lillának, 
a témára a későbbiekben még 
visszatérünk.
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Újabb kormányzati támogatások Szikszónak 
A Magyar Közlöny 116., 
2020. május 21i, vala
mint a 140., 2020. június 
12i számában olvashat
juk a városunk számára 
két ügy támogatására 
vonatkozó pozitív kor
mánydöntést.

A Kormány 1251/2020. (V. 21.) Korm. ha-
tározata Szikszó város gazdaságfejlesztési cél-
jaihoz kapcsolódó fejlesztésekről.

A kiemelkedően jelentős, több milliárdos 
infrastruktúra fejlesztések megvalósulása 
nemcsak az iparterület, hanem Szikszó város 
megbízható működésű ivóvíz-betáplálását, va
lamint a szennyvíz-feldolgozó kapacitásunk 
bővítését, korszerűsítését is lehetővé teszi. 
Bízunk benne, hogy a részletes tervezésnél 
azt a verzió fogja támogatni a kormány, mely 
szerint egy új helyen, a várostól távolabb lesz 
a nagyobb kapacitású kommunális szenny
víztisztító, s nem a jelenlegi bővül.

A Kormány 1306/2020. (VI. 12.) Korm. ha-
tározata a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program III. ütemének keretében 
megvalósuló tornaterem-beruházások előké-
szítésének a Beruházás Előkészítési Alapból 
történő támogatásáról.

A 42 támogatott között a 35. a Szikszói 
Móricz Zsigmond Általános Iskola sportterem 
fejlesztése.

Mindkét fejlesztés további részleteiről a 
későbbiekben is tájékoztatást adunk.

„Ketyegő” pályázataink
Hat fejlesztési elképzelés terve elbírálás alatt
Az elmúlt hónapokban több új, 
kisebbnagyobb projekt megva
lósítása érdekében nyújtottunk 
be pályázatokat. Mindezeket 
már az új városfejlesztési prog
ramunk, súlyponti lépéseink 
előkészítése érdekében. Rövid 
bemutatással adunk információt 
terveinkről:

1. INTERREG Szlovákia–Ma
gyarország Európa Uniós pályá
zat – A természeti kincsek megőr-
zését támogató, környezettudatos 
szemléletet formáló program a 
fiatalok számára. A projekt terve
zője, szakmai felelőse: Dr. Piskóti 
István, alpolgármester. A mintegy 
58 ezer eurós pályázat lényegi 
eleme a Karolai Kastély új szár-
nyának a felújítására irányul, ahol 
újra szeretnénk indítani a környe-
zettudatosságra nevelést, szakmai 
képzéseket, nyári táborokat.

2. A Rákóczi LEADER Egye
sület helyi gazdaságfejlesztést 
támogató pályázati kiírására – 
IKSZ-ház: Információ – Kapcsolat 
– Szolgáltatások a vállalkozások 
háza. A projekt tervezője, szak
mai felelőse: Dr. Piskóti István, 
alpolgármester. Tervezett mint
egy 15 milliós fejlesztési költség, 
melynek súlypontja a Malom út. 
4. sz. alatti egykori gyógyszer-
tár-rendőrség város tulajdonába 
visszakerülő épület földszintjének 
felújítása.

3. Az INTERREG Szlová
kiaMagyarország Európa Uniós 
pályázat – Felsővály partnertele
pülésünkkel való együttműkö
désben a helyi erőforrásokra épülő 
kis léptékű turizmusfejlesztést tá-

mogató oktatási, felkészülési prog-
ram. A projekt tervezője, szakmai 
felelőse: Dr. Piskóti István, alpol
gármester. A projekt célja a két 
település lakossága és intézményei 
közötti együttműködés kialakítása 
a helyi erőforrásokra épülő turiz-
musfejlesztés területén.

4. Játszótér építése az 1–8 éves 
kisgyermek korosztálynak. A pro
jekt tervezője, szakmai felelőse: 
Kőhalmi Mónika, önkormányzati 
képviselő. A mintegy 3,3 millió 
forint költségű fejlesztésben helyt 
kap kétüléses hinta (egy bébi és egy 
lap ülőfelülettel), kötélhinta, mér-
leghinta, 2,5x2,5 méteres homo-
kozó, egyensúlyozó, duplatornyos 
játszóvár hintával, mászófallal el-
látva, 2 db rugós játék, kisméretű 
mászóka, babaház.

5. Játszótér építése az 5–12 
éves korosztály számára. A pro
jekt tervezője, szakmai felelőse: 

Kőhalmi Mónika, önkormányzati 
képviselő. A mintegy 5 millió fo
rint költségű fejlesztésben helyt 
kap komplett drótkötélpálya (24 
m), kéttornyú vár, edukációs pa-
nel-forgatható labirintus, célba 
dobó, hatszögletű mászóka, há-
romállású hintaállvány, nyolcsze-
mélyes forgójáték, kétszemélyes 
mérleghinta, labirintus, labdafogó 
játék.

6. A Rákóczi LEADER Egyesü
let a hagyományőrző, társadalmi 
összetartozást erősítő programok 

szervezése kiírására – A jubileu-
mi Mikuláslak-program tartalmát 
fejlesztő, megvalósítási színvonalát 
növelő tevékenységek bővítése. A 
projekt tervezője, szakmai fele
lőse: Gál Péter, önkormányzati 
képviselő, intézményvezető. A 
Szikszói Városi Intézményműköd-
tető Központ és Könyvtár szerve-
zésében az idén 10. alkalommal 
kerül megrendezésre a Mikulás-
lak. A pályázattal ez évben még 
színvonalasabb megvalósításra 
kínálkozik majd lehetőség.

Ilyen Szikszót akarunk?!
Elkészült a gazdasági program tervezete – vita a döntések előtt
Egy város akkor tud kiszámít
hatóan, sikeresen fejlődni, ha vi
lágos céljai és a célok eléréséhez 
vezető utat kijelölő stratégiái, 
programjai, megoldásai vannak. 
Ha ezek tervezésébe az érintettek 
be tudnak kapcsolódni, meg tud
ják ismerni, megszerethetik, s ki
alakíthatják saját megoldásaikat, 
akkor könnyebb a megvalósítás 
is. Így egyegy ciklus végén sem 
a város vezetését, sem a polgára

it, választóit nem éri meglepetés. 
A most terítéken lévő gazdasági 
program különösen fontos, mert 
általában ez rendezheti el az erő
források létrehozásának és azok 
felhasználásának rendjét, ami a 
város életének, fejlődésének fő 
meghatározója. Egy gazdaságilag 
is erős Szikszót tervezünk, mely 
nemcsak külső segítségből, de 
saját kompetenciáiból építkezve, 
képes gazdaságilag is tudatosan 

megszervezni magát, képes segí-
teni vállalkozásai, intézményei, 
családjai és minden egyén boldo-
gulását. Szikszó erőt ad.

A programáttekintő ábránk 
ugyan bonyolultnak tűnik, s az is.

Mégis, kérjük szánjanak rá egy 
kis időt, s keressék meg benne a 
saját maguk számára különösen 
fontos témákat. A címszavak mö
gött fel fogják ismerni mindazon 
kérdéseket, problémákat, melyek 

Újra szeretnénk indítani a karolai nyári táborokat is.
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itt Szikszón, minket, szikszóiakat 
foglalkoztatnak! Bízunk benne, 
hogy kíváncsiak lesznek majd a 
részletekre!

Pár mondatban itt nem tu
dunk minden fontosat  leírni, 
azt, hogy mit tartalmaz a város
marketingprogram, hogy mit 
csinál majd a SIXO Fejlesztési 
Kft. és a Klaszter, mi lesz a vál
lalkozásösztönző programban, 
miért kell városi szinten foglal
kozni a felnőttképzéssel, milyen 
hazai és nemzetközi kapcsolat
építés szükséges, mit tervezünk 
a City Park, a Borfalu vagy a bel
városfejlesztési programban, mi 
lehet a szikszói dénár és a többi 
program, projekt elképzelés 
mögötti tartalom. Bemutatjuk 
majd részleteiben, hogy miért 
kellene nekünk mindebből egy 
„pilot” – lehetőleg smart alapú 
– „integrált” kisvárosfejlesztési 
programot csinálni?

Kérjük, tekintsék át a honlapon 
a teljes programot, annak összefog-
lalóját, s jöjjenek el a megbeszélés-

re, kérdezzenek, éljenek kritikával, 
tegyenek javaslatokat! A stratégia 
formálható, s mint minden élő
nek szánt program folyamatosan 
alakul, alkalmazkodik majd a ki
hívásokhoz, a lehetőségekhez, s 
formálják persze a jövőbeni meg

valósítói is. A gazdasági progra
mért a város vezetése felelős, de 
úgy gondoljuk, hogy ez a program 
minden szikszói polgárnak, min
den vállalkozásnak, minden kö
zösségnek kínál közvetlen alko
tási és sikerlehetőséget, feladatot, 
s akkor lesz igazi eredménye, ha 

ezeket mindnyájan megtaláljuk és 
közösen megvalósítjuk.

A Gazdasági Program bemu
tatója és vitája 2020. június 29-én 
16.30-kor az Inkubátorházban. 
Minden érdeklődőt tisztelettel 
várunk!

Gyorsuló városmarketing, bővülő médiakör
Az eddig „takarékon” működő 
városmarketing számára egy pá
lyázatban elérhetővé vált mintegy 
négymillió forintos költségvetés 
révén a már elterjedőben lévő 
„Szikszó erőt ad” szlogenünk mel
lé arculati fejlesztés.

Logó is születik, s felgyorsul a 
szikszo.hu honlapunk interaktivi
tásának, tartalmainak a fejlesztése 
is. A város vonzerejét és az ipar
terület hasznosítását, a gazdaság
fejlesztési lehetőségeit bemutató, 
promotáló kiadvány és kisfilm is 
készül majd, de legyártjuk a kü
lönböző szakmai rendezvényeken 
való városi megjelenéshez szük
séges kiállítási stand és roll up 
elemeket is. 

Júliustól aktívvá válik a város 
új, hivatalos facebook oldala: 
facebook.com/szikszo.varoshaza 

Lassan ugyan, de haladunk a 
városi tvnk szakmai és műszaki 
fejlesztésével annak érdekében, 
hogy a műsorszolgáltatók digi
tális csatornái közé is felkerül
hessünk, ezáltal a szikszóiak jóval 
szélesebb köre és több település is 
nézője lehet. 

A februárban megalakult „mé
diakör” – melynek több tagja már 
igen színvonalasan jelent meg a 
SIXO TV műsorában és újságunk
ban is – júliustól folytatja szakmai 
összejöveteleit, hogy egyre több 
kommunikációs, marketingúj
donsággal jelenhessünk meg. 

Júliustól újra folytatja szakmai összejöveteleit a médiakör.  Az oldalt összeállította: SZ.V.Ö. – dr.P.I.

Koncepciótervek Szikszó Város logójára és arculati elemeire vonatkozóan
szakmai rendezvényeken, kiállításokon való megjelenéshez (roll up display).
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Emberek körülöttünk
A márciusban megalakult 
Média-körben több fiatal is 
jelentkezett, hogy szívesen 
írna lapunkba. Ez alkalommal 
Balovics Ivett írását közöljük.

Kevés olyan 
nagy múltú 
szakma létezik 
manapság, mint 
a postásoké. 

Már honfog
laló elődeink is 

hírtovábbító eszközöket (lárma
fa, jelzőtűz és füst) alkalmaztak, 
majd hírvivők, futókövetek segí
tették az üzenetek továbbítását. 
Az írásbeliség elterjedése újabb 
lehetőségeket teremtett, immár 
hírnökök, vándorok, kereskedők 
továbbítottak üzeneteket, jobbára 
törvényeket, rendeleteket, paran
csokat. A követet vagy hírnököt, 
bármerre járt az országban, éle
lemmel, lóval és szállással min
denkinek kötelessége volt segíte
ni (ez mutatja leginkább szerepük 
hangsúlyát). Később, az igények 
növekedése okán, bővíteni kel
lett a szolgálatot, így megalakul
tak a lovas küldöncszolgálatok, 

lóváltóállomásokkal és ellátásuk 
ekkor (1300as évek) a városok 
feladata lett. Pénz, csomag és levél 
továbbítása mellett – később már 
postakocsikon – személyszállítást 
is elláttak (menetrend szerinti és 
rendkívüli járattal).

Az első postatörvényt 1571ben 
Báthori István fejedelem hozta, 
majd I. Rákóczi György 1634. évi 
postaszabályzata kimondta a le
véltitok védelmét és halálbüntetést 
szabott ki a levelet elvesztő futárra.

Szabadságharca idején II. Rá
kóczi Ferenc a postaszolgálatot 
több rendelettel is szabályozta. 
Hálózata, szervezettsége és meg
bízhatósága messze felülmúlt 
minden addigi magyarországi 
szervezetet.

4 fővonalon működő szolgála
tot „uralt”, az északi és a középső 
útvonalak ellátásában hangsúlyos 
szerepe lett Szikszó városának is.

1768ban a Helytartótanács a 
Kassa – Petri – Forró – Szikszó 
– Miskolc – Emőd – Keresztes – 
Eger, valamint a Miskolc – Gesz
tely – Szerencs  Erdély vonalakat 
fogadta el postaszolgálati útvo
nalnak.

A Magyar Posta (jelenlegi meg
alapítását tekintve) egy már több, 
mint 150 éves múlttal bíró szerve
zet, munkatársai az ország minden 
pontján, városokban, falvakban, 
tanyákon látják el a szolgáltatást.

A felelősség nem elvitatható, 
hiszen a postai vagyon megőrzése 
mellett a maradéktalan ügyfélki
szolgálásban, a küldemények to
vábbításában is jelentős szerepet 
vállalnak.

Az időjárás viszontagságai el
lenére (nem beszélve a jelenlegi 
pandémiás helyzetről) kitartanak, 
összefognak és elhivatottan őrzik 
azt az értéket, melynek alapjait 
őseink tették le. Tradicionális te
vékenység egy modern, megújul
ni kész (megújult) világban, azzal 
együtt, hogy szerepük összekötő 
és előremutató.

A postásokkal minden nap 
találkozunk. Gondoltuk volna, 
hogy munkájukat ilyen hatalmas 
múltú és mindenkor elismert ta
pasztalatok alapján végzik?

Tegyük elismertté ma is! Tisz
teljük meg az utcáinkban szol
gálatot vállaló postásokat, vagy 
az ügyfélpultban tevékenykedő 
munkatársakat és köszönjük meg 
áldozatos – olykor észrevétlen – 
munkájukat.

Balovics Ivett

A múltról...
Az ideiglenes bizottság februári jelentése óta
A képviselő-testület februári ülésén elfogadta a 2014–19 kö-
zötti ciklus önkormányzati, testületi, polgármesteri hivatali dön-
tései és a város intézményei, vállalkozásai működési hatékony-
ságát, megfelelőségét vizsgáló ideiglenes bizottság jelentését.

A jelentés 8 területen, több mint 
30 pontban fogalmazott meg véle
ményt, vetett fel, vitatott, szabály
talan, etikátlan vagy éppen felró
ható magatartásokat, ügyeket.

Az elmúlt három hónapban a 
kiemelt ügyekben tovább folytak 
a jogi elemzések, a dokumen
tumfeltárások. Ezeket a témákat 
most egy következő, „előkészí
tő” fázisba az abban illetékes 
szakembereknek adtuk, adjuk 
át. Időközben új történésekkel 
is találkoztunk, azok vizsgálata 
is folyik.

Városvezetőként tudjuk, jogos 
a szikszóiak igénye, hogy rész

leteiben is megismerjék azokat 
a döntéseket, magatartásokat, 
melyek a város vezetését jel
lemezték, s amennyiben hiba, 
felróható vétkesség állapítható 
meg annak következményei is 
érvényesüljenek.

Nem akarjuk, nem fogjuk 
ezt a munkát megspórolni. Sze
rettünk volna már most több 
mindent nyilvánosságra hozni, 
de a város érdekében továbbra 
is megfontoltan, jogszerűen já
runk el, ami sajnos időáldozatot 
jelent. 

Köszönjük megértésüket!
SZ.V.Ö. – dr.P.I.

Isten éltesse doktor úr!
80. születésnapján szeretettel köszöntjük 
Ambrus Barnabás doktor urat, 
városunk díszpolgárát.

Szikszó arcai
Városunk értékeinek, múltjának és jelenének 

minél teljesebb, sokrétűbb feltárása, a belső és a külső 
nyilvánosság számára történő bemutatásra érdekében

alkotópályázati felhívással fordulunk 
a szikszóiakhoz!

Várunk saját készítésű képeket, videókat vagy írásokat, 
melyek Szikszó különböző „arcait”, azaz jellegzetes helyeit, értékeit, 
növényeit, ételeit, hagyományait, érdekes, akár humoros helyzeteket, 

pillanatokat ragadnak meg. Minden olyat várunk, ami szikszói, 
nem korlátozzuk a „művészi szabadságot”! 

A pályamunkákat augusztus 10-ig várjuk, s a mindenkinek járó erkölcsi 
dicsőség, oklevél mellé, kategóriánként egy 30, egy 20 és egy 10 ezer 
forintos díjat adunk az oktatási, kulturális, sport és szociális bizottság 
által szervezett értékelés alapján. Az archív vagy az egyedi kategóriájú 

alkotásokat külön elismerésben részesítjük.

Dr. Piskóti István, alpolgármester 
Mező István, képviselő, a bizottság elnöke
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Sportolók karanténban
Parázsó Gábor, a Szikszó FC 
elnöke – A jár vány nekünk a 

bajnokság fél
be szakadását 
hoz ta. Nem 
lesz sem felju
tó, sem kieső a 
megyei II. osz
tályból. Most, 

hogy némi könnyítések tör
téntek, június 1től elkezdtük 
az utánpótlás korúak edzéseit. 
Közben engedélyt kaptunk, 
hogy a régi nagypályát átalakít
suk, felújítsuk. Ennek érdekében 
szerveztünk társadalmi munkát 
a játékosok körében. A nyáron 
már itt szeretnénk tartani az 
edzéseket, és ha augusztusban 
beindul a bajnokság, itt lesznek 
a hazai mérkőzések is.

Józsa Sándor, az Oroszlánszív 
Küz dősport Egye sület vezetője 

– Csapatunk 
2 hónap pihe
nő után újra 
elkezdte az 
edzéseket. Igaz 
még csak a 
szabadban, de 

legalább már mozoghatunk. Ez 
idő alatt online küldtem nekik 
az otthoni erőnléti és kardió gya
korlatokat, amit szorgalmasan el 
is végeztek a tanítványok. Sajnos 
a vírus miatt az összes tavaszi és 
nyári verseny törölve lett, bele
értve a magyar bajnokságot is, 
amire nagyon készültünk. Jelen
leg heti 2 edzésünk van és várjuk 
hogy végre kilátásban legyen egy 
újabb megmérettetés. Ha valaki 
csatlakozni szeretne az Orosz
lánszív Küzdősport Egyesület
hez, szeretettel várjuk.

Kohári Szabolcs hosszútáv
futó – Mindennapjaimat most 

a történelem 
tanulása teszi 
ki. Májusban 
s z i n t e m e l ő 
vizsgát tettem 
történelemből. 
A koronavírus 

járvány miatt, a számom
ra jelentős MiskolcKassa 
115 kmes ultramaraton 

elmaradt. Ha a helyzet norma
lizálódik, akkor szeptember 
12én futunk Miskolcról  Kas
sára. Ez a verseny új időpontja. 
Edzőm a heti kilométer adagot 
most megemelte, így most heti 
100–130 km körül futok. Ezt 
legtöbbször a Szikszó  Halmaj 
közötti kerékpárúton teljesí
tem. Ha esetleg augusztusban 
már lesznek versenyek, akkor a 
Korinthosz 81 kmen indulok, 
3 hétre rá pedig jön a Miskolc–
Kassa ultramaraton. Október 
25én Nagyvárad–Debrecen 86 
kmes táv lenne számomra az 
év utolsó ultra versenye. A hát
ralévő két hónapban már csak 
rövidebb távokon versenyeznék.

Majláth Gábor Tamás, a HELL 
Fight Club edzője – Az amúgy 

sem egyszerű 
teremproblé
mánkat a ka
rantén még 
jobban megne
hezítette,közel 
két hónapra 

szüneteltetni kellett az edzéseket
A versenyzőknek egyéni edzé

sek voltak a szabadban, maszk
ban, csak állóképesség fejlesztő 
gyakorlatokat végezhettünk az 
előírásoknak megfelelően.

A kormány enyhítései után 
már elkezdtük a normál edzése
ket, igaz még mindig szabadtéren 
edzhetünk.

A vírushelyzet kialakulása 
miatt nagyon sok minden elma
radt, többek között egy diáko
limpia, több hazai és nemzetközi 
verseny, illetve egy olimpiai kva
lifikációs torna.

Előreláthatólag augusztus 
végén lesznek az első versenye
ink, addig viszont mindenkép
pen szeretnénk egy edzőtábort 
megtartani, illetve egyesületünk 
rendezheti ebben az évben a Ju
nior Országos Bajnokságot Mis
kolcon.

Győrffy György, a SZIKLA 
kosárlab dacsapat vezetője – A 

Ma gyar Ko
s á r  l a b  d á  z ók 
Or szá gos Szö
v e t  s é  g é  n e k 
(MKOSZ) El
nök sége 2020. 
már cius 17ei 

ülésén hozott döntése alapján 
befejezettnek nyilvánította a 
2019/2020as bajnokságot min
den korosztályban, mindkét 
nemben. Bajnokot nem hir
detnek, mint ahogy kieső sem 
lesz az idén. Igaz, a megyei I. 
osztályban játszó SZIKLA csa
patát egyik eset sem fenyegette. 
A csapat a karantén előírásait 
betartva és figyelembe véve az 
MKOSZ Elnökségének javaslatát 
2020. május 31ig nem tart szer
vezett edzéseket. A játékosok a 
kialakult helyzetben otthon, 

egyénileg oldják meg, hogy for
mában maradjanak. Már nagyon 
nehezen bírjuk a bezártságot és 
a hiányzik a „pattogtatás”, így 
lehetséges, hogy a hónap utol
só hetében a Miskolci Egyetem 
streetball pályára kimegyünk 
játszani. Információink szerint, 
az MKOSZ május végén a vírus 
terjedésével kapcsolatos tapasz
talatokat és kockázatokat újra 
mérlegeli, és annak megfelelő
en dönt a szakmai programok 
esetleges elindításáról. Bízva a 
járvány mielőbbi elvonulásában, 
nagyon várjuk az újra induló 
megyei bajnokság mérkőzéseit. 
Reméljük nemsokára találkoz
hatunk a Városi Sportcsarnok
ban a kosárlabdát kedvelőkkel! 
Kitartást és jó egészséget kíván 
mindenkinek a SZIKLA csapata!

Izsó Norbert, kerékpáros – Az 
edzéseimre semmilyen hatás

sal nem volt a 
koronav í r u s 
jár vány, mert 
min dig egye
dül ed zek, ki
véve a kon di
te remben, oda 

sajnos nem tudtam menni, egy 
hónap maradt ki miatta. Volt vi
szont egy sikeres külföldi edző
táborom, és szerencsére a vírus 
kezdete előtt hazaértem. Eddig 
az összes versenyem elmaradt, 
előreláthatólag szeptemberben 
lesznek új lehetőségek. Próbálok 
addig is maximális szinten edze
ni és készülni a jövőben megren
dezendő versenyekre.

Munkában a Szikszó FC
Társadalmi munkát szervezett a közelmúltban a Szikszó FC. (vajon 
tudjae még mindenki, hogy mi az a társadalmi munka? ) Parázsó 
Gábor, a Szikszó FC elnöke, és Nánási Jácint, az ifjúsági csapat edzője 
szervezték a munkát.

A régi labdarúgó pályát szeretnék olyan állapotba hozni, hogy az 
őszi szezonban már itt legyenek a hazai mérkőzések. (Ennek jogi 
rendezése jelenleg is folyamatban van.)

Kimérték a pálya méreteit, a fém „kapufát” ki kellett venni, mert 
az elmúlt 18 évben elrozsdásodott.

A munkálatokat megtekintette Sváb Antal polgármester is.
Közben néhány szülő még főzött is a dolgozóknak, így a munka 

végeztével jólesett mindenkinek a pincepörkölt.
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Május 11-től uszodai szoláriumunk újra kinyitott. A hónap 
közepétől újraindultak a kinti sportedzések, megnyitottuk a 
műfüves pályát, a sportcsarnok mellett található játszóteret.

Május 25-től valamennyi egységünk – az uszoda kivételével – a meg
szokott nyitvatartással várta vendégeit. Az uszoda – terveink szerint 
– június 22én nyitja meg kapuit.

A nyárra készülve, az uszoda udvarán található homokos tengerparti 
„plázs” új, nádból készült napernyőkkel, igazi tengerparti hangulattal 
várja látogatóit.

A szolgáltatások bővítéseként, intézményünk sikeres szabadtéri 
kondíciópark megépítésére nyert pályázatot. A kondíciópark a műfü
ves pálya mellett a városi uszoda udvarán kerül megépítésre, melynek 
használata ingyenes lesz bárki számára. A munkálatok nyár közepén 
kezdődnek, és a tervek szerint szeptember elején vehetik birtokba a 
sportolni vágyók.

A város legforgalmasabb pontján ismét megjelentek az új ruhába 
öltöztetett szalmabálák. A „toronyok” egy erős, összetartó város élet
érzését sugározzák a településen áthaladók felé. Az Abaúj kapujában 
elhelyezkedő kisváros új szlogenje: SZIKSZÓ ERŐT AD.

Mindamellett hogy erőt ad, intézményünk számára egy rendkívül 
jó hirdetőfelülettel is szolgál, hiszen rendezvényeinket – például Spon
gyabob tábor – itt is reklámozni tudjuk.

Intézményünk a kialakult járványhelyzet kapcsán, hosszas egyez
tetéseket követően, az idén is megrendezi a hagyományos, közkedvelt 
Spongyabob táborát.

Gál Péter, igazgató

Beindultunk!


