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Az előzetes igénybejelentés 
alapján, a város különböző pont-
ján időre szervezett szétosztással, 
az idősebbeknek, a nehézséggel 
küzdőknek házhoz szállítással – 
Varga László és Czimbalmos Péter 
kollégák elkötelezett szervezésé-
ben, több hivatali és SIXO Ten-
deres munkatársunk segítségével 
– augusztus, szeptember hónap-
ban gazdára talált a mintegy ezer 
darab zöld kuka. Úgy néz ki, hogy 
továbbiakra is szükség van. Az új, 
vagy az elosztás során valami ok-
ból kimaradt szikszóiak igényeit 
továbbra is összegyűjtjük a hon-
lapon elhelyezett elektronikus 

jelentkezési lapon, s mihelyst – 
miként arra ígéretünk van – újra 
kapunk kukákat, szétosztjuk.

Az elindult szállítások után 
derült ki az a – korábban a szol-
gáltató által nem kommunikált 
– gyakorlat, hogy a zöldedény-
zet-tulajdonosok a továbbiak-
ban már nem kapnak ingyen, az 
elszállítottak helyett új műanyag 
zsákokat. Sokan, jogosan, bosz-
szúsan tették szóvá ezt.

Reklamációnkra a szolgáltató 
az alábbi tájékoztatást adta: „A 
házhoz menő gyűjtés során el-
szállításra kerül a gyűjtőedényzet 
tartalma, a kihelyezett zsák(ok), 

valamint a kötegelt, összevágott 
faágak, szőlő venyige. Azon ügy-
felek, akik rendelkeznek zöld gyűj-
tőedényzettel nem kapnak zsákot, 
ami azért fontos, mert a ZV Non-

profit Kft. telephelyére beszállított 
zöldhulladék komposztálásra 
kerül és nagyon fontos, hogy a 
folyamatból kikerüljön a biológi-
ailag nem lebomló műanyag zsák. 
Akiknek nincs gyűjtő edénye, jár a 
gyűjtőzsák, a BMH Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálati irodáiban igényel-
het, valamint a gyűjtőjáraton lévő 
munkatársak az elszállítás napján 
pótolják max. 20 darab mennyi-
ségben. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
2020. október 1-től a hulladékud-
varokban megszűnt a zsákosztás. 
A lakosok a megnövekedett zöld-
hulladék-mennyiségüket felhasz-
nálási helyenként negyedévente 
250 kilogrammig ingyenesen le-
adhatják.”

Bízunk benne, hogy tavasszal 
nemcsak teljessé válik az zölde-
dényzet-ellátottság, de az elszál-
lítási gyakorlat is gördülékenyen, 
az igényeink szerint bonyolódik 
majd le.

Újabb nyertes pályázataink
A nyár folyamán már adtunk hírt 
arról, hogy sikeres lett a szlovákiai 
magyar partnertelepülés, Felső-
vály Önkormányzatával közösen 
beadott nemzetközi, ún. Interreg 
pályázatunk, melynek segítségé-
vel, a környezettudatosság nö-
velése céllal, el tudjuk indítani 
az egykor szép időket élt karo-
lai kastély környezetvédelemről 
szóló képzési központ felújítását, 
s a nyári diáktáborok hagyomá-
nyának újélesztését. A minap tar-
tott online megbeszélésünkkor 
kaptuk a partnerektől a jó hírt, 
hogy az ún. Interreg-Resource 
kisprojekt alapból a második 
közös pályázatunk is támogatást 
nyert. Ennek keretében, a két te-
lepülés lakóinak, vállalkozóinak 
az együttműködésére is épülően 
elkezdjük a Szikszó gazdasági 
programjában megfogalmazott 
helyi értékekre épülő, kisléptékű 
turizmusfejlesztési, helyi termé-
kek kialakítását, a fejlesztésekbe 
a lakosság, a vállalkozások be-
kapcsolódását, új vállalkozások 
létrejöttét támogató, ösztönző 
programot. E program segítsé-
gével tudjuk majd bebútorozni, 
működővé tenni a gazdaságfej-
lesztést, a szikszói vállalkozásokat 
segítő, szolgáltató „IKSZ-házat”, 
melyet egy egykori gyógyszer-

tár-rendőrség egy részében terve-
zünk kialakítani. A teljes sikerhez 
már csak az kell, hogy az épület 
műszaki felújítását lehetővé tevő 
a bíráló bizottság által már tá-
mogatott Leader pályázatunkat, 
az irányító hatóság is jóváhagyja.

Két további, új játszótér ki-
alakítására, a Leader-programba 
beadott – Kőhalmi Mónika kép-
viselő által koordinált, készített – 
pályázatok is sikeresek lettek. A 
támogatói szerződés aláírása után 
elkezdődhet majd a konkrét kivi-
telezés előkészítése, s vélhetően a 
tavaszi megvalósítása.

Örömteli hír az is, hogy egy 
korábbi, már szinte „eltemetett” 
pályázat kapott zöld utat, azaz 
egy újabb, a nemrégiben, a Sza-
badidőközpont udvarán átadott 
szabadtéri kondiparkhoz hason-
ló, de annál nagyobb területen, 
több eszközzel ellátott kondihely 
létesül majd, terveink szerint a 
„telepen”, a Temesvári utcában.

Kevésbé lesz látványos, de fon-
tos fejlesztési elképzelésünk ka-
pott mintegy 90 millió forintos 
támogatást, melynek segítségével 
városunk néhány utcáján tudjuk 
korszerűsíteni, fejleszteni a csa-
padékvíz-elvezetést.

SZ.V.Ö. – dr.P.I.

A „Szikszó arcai” 
pályázat díjazottjai
A beérkezett munkák közül a zsűri előterjesztése alapján a képvi-
selő-testület első díjat, 50.000 Ft összegű jutalommal, Kiss Lászlónak 
adományozott a Szikszó város egykori népi építészetének díszítőe-
lemei című szakmailag igényes, alapos, mintegy 70 oldalas tanul-
mányáért. Második díjat, 20.000 Ft összegű jutalommal, Bukszár 
Éva nyert, a szikszói római katolikus templom orgonáját bemutató 
leírásával.

A pályázat 100.000 Ft értékben könyvmegrendeléssel járó tá-
mogatását kapta a Fény a szorongatásban című könyv kiadása. A 
szikszói születésű vallásos zsidó ember, Fleischman Izrael a gye-
rekkoráról, a háborús viszontagságairól és az Izraelbe költözéséről 
írt könyve e korszakról, e közegről hiányzó hiteles szöveges forrás, 
és emiatt Szikszó történetének megismerésében is értékes lesz a 
kiadvány. A szerző Bné Brák-ban élt, ahol kialakítottak egy Szikszó 
emlékszobát is.

A „Szikszó arcai” pályázati keret könyvtámogatását a kulturális, 
sport és szociális bizottság további 150.000 Ft-tal, míg Marjai Pál 
képviselő 250.000 forinttal egészítette ki, így városunk segítsége 
tudja biztosítani a kiadáshoz még szükséges forrásokat.

Öröm és bosszúság!?
Zöldhulladék-gyűjtő kukák



Városunk | 3
VII. évfolyam 5. szám | 2020. | október

Elmúlt egy év…
Városfejlesztési koncepció, gazdasági program, 
pénzügyi helyzet, jogi ügyek, vírushullámok, 
tragédiák, választások, civil tanács, adomá-
nyalap, letelepedési támogatás, kommunális 
adó, parkolók, pályázati újratervezések, elma-
radó rendezvények, fogadóórák, polgármesteri 

beszámolók, szociális ügyek, csapadékvíz, 
út- és járdaépítés, focipálya és még folytat-
hatnám… Elmúlt egy év… 

Ígéretemhez, ígéretünkhöz hí-
ven tiszta kézzel, nyíltan, őszin-
tén vezetjük a várost. Szerettem 
volna egy rendezvény keretein 
belül beszámolni az elmúlt év-
ről, ahol kérdéseket is megfogal-
mazhatott volna a lakosság. De 
a vírus – a legtöbb idei tervezett 
rendezvényhez hasonlóan – ezt 
az alkalmat is meghiúsítja. A 
decemberi lapszám fog teret 
biztosítani ennek a beszámoló-
nak, amelyben a teljes idei évről 
számot adhatok. 

Sok mindent megéltünk, sok 
váratlant hozott az élet. Voltak 
egyértelmű, voltak meglepőnek 
tűnő lépéseink. Azonban min-
den kérdés, minden döntés mö-
gött a város érdeke áll, minden 
lépésünknek, lépésemnek ez az 
indítéka, oka.

Zajlik a munka, nincs elveszte-
getett nap és tudom, látom, hogy 
ez lassan beérik. Az első jelek már 
mutatkoznak és a pénzügyi hely-
zetünk rendezésével, átgondolt 
gazdálkodással fejlődünk jövőre 
tovább. Számos olyan terület is 
van persze, ami változtatást igé-
nyel, javításra szorul; folytatjuk 
ezt az utat is.

Köszönöm a képviselő-testület, 
a hivatali dolgozók, a Sixo Tender 
munkatársai, a közfoglalkoztatot-
tak, a város és a társulás intézmé-
nyeiben dolgozók munkáját. Az 
idei év bebizonyította már eddig 
is: csak együtt jutunk előrébb. 

Köszönöm, a képviselő-testü-
lettel köszönjük a bizalmat.

Nyugodt őszt, jó egészséget 
kívánok!

Sváb Antal, polgármester

Autósorsolás
Rendeztük a tavalyi játék sza-
bályzatát, a sorsolásnak, a játék 
szervezőjének és a nyeremény 
tulajdonosának jogi hátterét. A 
rendezés eredményként a BMW 
Mini személyautót december 
6-án 14.00 órakor közjegyző je-
lenlétében sorsoljuk ki a város 
főterén. A lakosság által gyűjtött 
programkártyákat november 2. és 
december 1. között hétfőtől csü-
törtökig 8–19 óra között, pénte-
kenként 8–14 óra között lehet az 
Inkubátorház (Rákóczi út 33.) 
előterében elhelyezett, közjegyző 
által hitelesített és lezárt urnába 
bedobni.

Vadász-patak, 
árvízi készültség 
Komoly aggodalommal figyelte 
a lakosság az október közepén né-
hány nap alatt lehullott jelentős 
csapadékmennyiséget. A közterü-
let-felügyelet, a polgárőrség és az 
önkormányzat dolgozói együtt-
működve az ÉMVÍZIG szak-
embereivel végéig felügyelték a 
folyamatot. A következő időszak-
ban meg kell oldanunk a depónia 
magasítását azokon a helyeken, 
ahol korábban a parapetfal (be-
tonfal) nem épült meg, valamint 
szükséges a meder tisztíttatása 
a patak vizének szabad lefolyá-
sa érdekében. A védekezéshez a 
szükséges homok és zsák készle-
tekkel, gépekkel, fáklyákkal ren-
delkezünk.

Szikszó Jegy
A szociális rendelet számos al-
ka lommal módosult az elmúlt 
években, ezért teljesen új rende-
letet alkottunk. A törvényi ren-
delkezés alapján, többek között, 
elkerülhetetlen változás volt az, 
hogy 2020-tól egyrészt kérelem, 
másrészt a nyugdíj mértékének 
igazolása is szükséges a jutta-
táshoz. Örömteli, hogy a sávos 
juttatási rendszer kialakításával 
a közel 1000 igénylőből 250 fő 
az idén már nem 20.000 Ft-os, 
hanem 30.000 vagy 40.000 Ft-os 
jegyre lett jogosult. 

A szociálisan legrászorultabb 
időseink emelt összeget kaptak 
úgy, hogy a magasabb nyugdíjjal 
rendelkezők továbbra is megkap-
ták a megszokott értékű Szikszó 
Jegyet. A jegyeket október 12–19 
között vehették át a nyugdíjasok. 
Az átvételkor több adminisztráci-
ós feladat hárult mind a szociális 
csoport munkatársaira, mind a 
nyugdíjasokra, hiszen a TAJ-
szám, személyi igazolvány szám 
rögzítése is kötelező jogszabályi 
előírás szociális juttatás esetén. 
Szerencsére komoly tömeg vagy 
nagyobb sor nem alakult ki a 
héten és rendben folyt a tömbök 
átadása, átvétele. Köszönöm az 
érintettek együttműködését. 

Az át nem vett jegyekért a 
jogosultak november 30-ig je-
lentkezhetnek személyesen vagy 
meghatalmazott által a hivatal 
pénztárában.

Városüzemeltetés, 
városépítés
Elkészült a városi óvoda parko-
lója, folyamatban van az uszoda 
melletti parkoló építése, teljes 
szélességben új aszfaltburkolatot 
kapott a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kivitelezésében a Rákóczi út, 
befejeződik a tavaly szeptember-
ben félbehagyott Miskolci úti jár-
da építése, megújult a belvárosi 
piac kerítése, rövidesen teljesen 
elkészül az új Közösségi Ház, 
társadalmi és városi munkában 
megújult a focipálya.
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A szőlő az egyik legősibb 
kultúrnövényünk, szent és 
is teni növénynek tekintették 
min denütt, ahol termesztették. 
A keresztény hit szimbóluma a 
sző lőtő és a bor. A Szentírás 
lap jain végigvonul az Ószövet-
ségtől az Újszövetségig. Az 
úr vacsora szertartásában a 
bor Krisztus érettünk kiontott 
vérét szimbolizálja: „…ez az én 
vérem, a szövetség vére, mely 
sokakért kiontatik a bűnök 
bocsánatára” (Mt. 26, 27).

Szikszó népessége is azóta 
termeszti ezt a növényt, mióta 
letelepedett itt, a Hernád völgyé-
ben. A települést övező dombok 
az elmúlt századokban szőlővel 
voltak beültetve, melyek olyan ki-
váló borokat teremtek, hogy meg-
alapozták a borkereskedelmet, ez 
által a város gazdagodását. A híres 
borok eljutottak Lengyelországba 
és Poroszországba is. Minőségét a 
Tokajival azonosnak ítélték. A fi-
loxéra nevű szőlővész vetett véget 
a szőlőkultúrának a 19. sz. végén, 
a szőlők helyére gyümölcsösö-
ket telepítettek, csak a Magyar 
hegyen maradt meg nagyobb 
állomány. A ma is létező, több 
mint száz borospince nagy része 
középkori eredetű.

A szőlő művelése sok verejté-
kes munkával jár, a betakarítás, 

a szüret viszont olyan közösségi 
esemény volt, melyen összefogott 
az egész család, a barátok, szom-
szédok. Kölcsönösen segítettek 
egymásnak. A sok munka végén 
pedig alkalom kínálkozott a vi-
dám mulatságokra is.

Időutazásunk során a múlt 
századi szüreti bálok hangulatát 
igyekszünk felidézni a fényképek 
segítségével.

A szüret kezdetét hagyomá-
nyosan a hegybírók határozták 
meg, figyelembe véve a szőlő-
fajták érési idejét és az időjárási 
viszonyokat. A mi vidékünkön 
ez a nap szeptember 29., Mihály 
napja volt.

A bemutatott fénykép kb. 
1907-ben készülhetett. Csak ta-

lálgatni tudok a helyszínt illető-
en, de a kép sarkában álló épület 
alapján valahol a Magyar- hegyi 
pincék között. Szereplői főleg fia-
tal leányok és legények ünnepi vi-
seletben, közöttük egy négy éves 
forma leányka, az én nagyanyám. 
A képen felvonul a szüreti mulat-
ságok összes szereplője, a hegybí-
ró és bíróné, a csőszlegények és 
leányok, a kisbíró, a cigánybíró, 
a postás és a postáskisasszony, 
valamint a zenészek.

Ezt a viseletet hordták a múlt 
század közepéig nem csak a szü-
reti, hanem a farsangi bálokon is, 
mint ezt egy 1940-es fotó is do-
kumentálja. Ennek a vidéknek 
nem alakult ki olyan jellegzetes 
hímzésvilága, mint pl. a matyó. 

A lányok a sok keményített al-
sószoknyára fehér, nemzeti sza-
laggal díszített felsőszoknyát öl-
töttek, a szoknya hossza rövidült, 
az ’50-es években már csak térdig 
ért. A mellényke selyem brokátból 
készült, a zsinórozás egyénenként 
változó. A férfiakon fehér bő 
gatya, az úgynevezett borjúszájú 
ing – mely olyan hosszú volt, hogy 
a kart bőven eltakarta –, a derékra 
kötött tarka kendő, a pitykés mel-
lény, ráncos csizma, keskeny, kajla 
karimájú, árvalányhajjal díszített 
kalap, kezükben fokos. A ruhákat 
az ügyesebb leányok, asszonyok 
maguknak varrták. Nagyanyám 
legalábbis saját kezével készítette 
a maga báli ruháját, majd később 
az édesanyámét is.

A szüreti menet lovas- illetve 
ökrös fogatokon – melyet előző 
nap díszítettek fel szőlőágakkal, 
krepp-papír füzérekkel –, cigány-

Szüreti bálok anno
1920. Antal Jolán és Hegyi Sándor

1940. Bál a községháza nagytermében 1933. Czakó Julianna, Butora János

Szikszó
a múltban
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zene-szóval, énekelve végigvonult 
a település utcáin, kicsalogatva az 
utcára az embereket.

Fennmaradt az éppen 100 éve, 
1920-ban rendezett szüreti mu-
latság meghívója, és egy műtermi 
fénykép, melyen nagyszüleimet 
láthatjuk, mint ifjú jegyespár, akik 
ezen a szüreti bálon részt vettek, 
mint csőszök. A meghívón a kö-
vetkezőket olvashatjuk: „A Szik-
szói Polgári Társas és Olvasókör 
1920. október 3-án, vasárnap a 
Városháza Tanácstermében világ-
postával egybekötött jótékony célú 
zártkörű Szüreti Táncmulatságot 
rendez”.

A szereplők névsorát végignéz-
ve sok ismerős szikszói családnév: 
Antal,Viszlai, Kalas, Deli, Bódi, 
Leskó, Piskóti, Fónagy… és még 
tovább, kiknek leszármazottai 
ma is itt élnek közöttünk. 12 pár 
alkotta a csőszöket, 2 pár postás, 
és így tovább a fent már említett 
szereplőket, valamint a Csere-
bogár Jóska (ez utóbbi az akkor 
népszerű színdarab, a Falurossza 
című népszínmű szereplője).

Tovább olvasva a meghívót, 
megelevenedik a program: „A 
mulatság fokozása céljából sző-
lőskertet állítunk be, melyben a 
szabad lopás kezdetét minden tánc 
után a kisbíró fogja dobszóval ki-
hirdetni. Az a zsivány, akit a pász-
torok szőlőlopáson megfognak, 
bíróság elé kerül, mely a bűnöst 
szabad belátása szerinti összegű 
, a Kör javára eső pénzbüntetéssel 
sújtja… Az, aki a szüreti mulat-
ságon az első lopást követi el: 50 
K.-át (koronát) fizet bírságul. Az a 
férfi, aki a legtöbb lopást elkövette, 
úgyszinte az a nő, aki a világpos-

tán a legtöbb levelező lapot kapja: 
egy-egy értékes emléktárgyat fog 
kapni .”

Az 1934-es esztendőben jó-
val korábban, augusztus 26-án 
tartották a szüreti mulatságot, 
melyet ezúttal a Szikszói Gazda-
kör rendezett. A római katolikus 
iskola udvarán volt a gyülekező, 
majd innen indult a menet a 
Reinitz-vendéglőbe (későbbi Fe-
hér terem) a Szent Anna utcába. 
Mulatságos stílusban, szándéko-
san helyesírási hibákkal teletűzve 
invitálták a vendégeket, ezzel is 
megalapozva a jó hangulatot. A 
hagyományokhoz híven most is 
„szőlőlopásra” buzdítanak: „Gyö-
nyörű csőszlyányok és legények vi-
gyáznak majd a szőlőre, de nem 
kell megijedni, mert a hegybíró 
és bíróné igen alacsonyan fogja 
megszabni a büntetést.” A többi 
szereplő is feltűnik, így a postás 
és a postás kisasszony, akiknek 

nagyon fontos feladatuk volt a 
bálban.

Mi volt ez a világposta? Ezt 
mesélte el Bilkay Attiláné Butora 
Ágnes, aki 1958-ban postáskisasz-
szonyként vett rész a szüreti bá-
lon, ahová Piskóti Bertalan kérte 
el az édesanyjától. Ági szülei az 
1934-es bálon csőszök voltak. A 
lányokat csak kísérettel engedték 
el a bálba, általában az édesanya 
volt a gardedám, de lehetett fiú- 
testvér is. Ági elmesélte, hogy 
zajlott le az üzenetek közvetítése: 
„a postásoktól lehetett vásárolni 
csekély összegért a bál alatt azo-
kat a levelezőlapokat (valójában 
kis kártyákat), melyre valamilyen 
rövid üzenet volt felírva. Bárki 
vehetett és bárkinek üzenhetett. 
Éjféltájban összeszámolták, hogy 
ki mennyi üzenetet kapott. Aki 
a legtöbbet gyűjtötte, ajándékot 
kapott és persze övé lehetett a 
dicsőség is.

Az 1934-es meg-
hívó végén áll a 
tréfás zárszó: „A pél-
pázás (pipázás) meg-
engedődik, de tsak az 
italos terőnyben (te-
remben). A bagózás 
azonban a köpködés 
veszödelme miatt ti-
los lészön, mert a ta-
valyi rátaposástúl az 
asszonyi népségnek 
egészen meggém-
börödött a lába.”

Így zajlottak to-
vább évről évre a 
szüreti bálok apáról 
fiúra, anyáról leányra 
átadva a következő 
generációnak a ha-

gyományt. Az ’50-es évek végéig 
szinte ugyanilyen formában fenn-
maradt a báloknak ez a formá-
ja, de lassan már elvesztek, vagy 
tönkrementek a régi ruhák, úgy 
próbálták a környékbeli falvak-
ból kölcsönkérni. A háború utá-
ni években a kultúrházban (most 
Városi Óvoda) tartották a bálokat. 
Elég sok helyen volt még lovas ko-
csi, sőt Üvegeséknek ökörfogatuk 
is volt. 1962-től, a zsinagógából 
átalakított Művelődési Házban 
rendezték a bálokat, mint arról a 
korábbi számokban már beszá-
moltunk. Ági ismét felidézte a 
remek zenekart, Tóth Misi bácsit, 
akitől olyan sok ráadást tudtak 
kikönyörögni, hogy bizony a 
kondás már hajtott, mire a bálból 
hazamentek!

A ’90-es évektől új lendületet 
kapott Szikszón a szőlő termesz-
tése, igaz, hogy sokan felhagytak 
a műveléssel, de aki még művel, 
az igyekszik a minőséget magas 
szinten tartani. Felépült a Magyar 
hegyi Borok Háza, sok, szépen 
felújított pincével találkozunk, és 
egy Borfalu kialakításának terve 
is megfogalmazódott. Színes őszi 
programmá vált a Fő téren meg-
rendezett szüreti forgatag, ahol 
árusok kínálják helyben készült 
termékeiket (kosarak, méz, le-
vendula stb.). Az óvodások és az 
iskola tanulói adnak színvonalas 
műsort.

Sajnos a járványveszély miatt 
idén elmarad a szüreti bál, de egy 
járvány sem tart örökké, bízzunk 
benne, hogy jövőre újra folytató-
dik a nemzedékek óta fennma-
radt hagyomány!

Vécseyné Fedor Zsuzsa
1934. Mulatságos stílusban, helyesírási hibákkal teletűzve invitálták a vendégeket.

1920. Szüreti táncmulatság meghívója 1958. Butora Ágnes, Piskóti Bertalan



6 | Helyzetkép
VII. évfolyam 5. szám | 2020. | október

Időközi választás
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő tragikus halála miatt, időközi 
választást tartottak október 11-én Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. 
sz. választókerületében, ahová Szikszó városa is tartozik. A választást 
dr. Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte 51%-kal, az ellenzéki 
Bíró László előtt, aki 46%-ot ért el.

„Szikszó Jegy”
elfogadóhelyek
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati ren-
delete alapján az arra jogosult és azt ké relmező lakosok részére 
„Szikszó Jegyet” ad.  A jegy az alábbi helyeken váltható be:

SZIKSZÓI VÁROSI 
SZABADIDŐ KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR
II. Rákóczi Ferenc út 33.

SZIKSZÓI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
(helyi adók, kivéve: gépjárműadó)
Kálvin tér 1.

SZIKSZÓI SZOCIÁLIS 
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
II. Rákóczi Ferenc út 68.

ZTR KÖZÉTKEZTETŐ KFT.
(étkezési térítési díj)
Malom út 4.

SIXO TENDER KFT.
Kálvin tér 1.

LIGA TÜZÉP
Kassai út 64–66.

SARKI HÚS- ÉS VEGYES 
ÉLELMISZER ÜZLET
II. Rákóczi Ferenc út 3.

TORNYOS ABC
Apponyi Albert u. 2.

TÓTH HÚSBOLT
II. Rákóczi Ferenc út 5.

GAZDABOLT
Pázmány Péter tér 7/1.

Aranydiploma
Móré Zsuzsanna tanárnő 1970-ben, Sárospatakon szerezte diplomá-
ját. Ennek éppen 50 éve, így megérkezett a tanárnő aranydiplomája. 
Móré Zsuzsanna tanárnő az első tanítási napjától az utolsóig, a szikszói 
iskolában tanított. Az aranydiplomát Sváb Antal polgármester adta át 
az ünnepeltnek.

Üzenetek a karanténból
Mező István rajzai



A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete által 2020. évi Víz Világnapja alkalmából márciusra kiírt rajz- és 
makettpályázaton rendkívül eredményes volt iskolánk alsós képzőművész csapata, hiszen 9 díjat kaptak. A vírushelyzet miatt 
kicsit elhúzódott az értékelés, az okleveleket és ajándékokat pedig postán küldték el a gyerekek számára.

Díjazottak: Rajz kategóriában III. díj: Kléri Fruzsina (4. a), különdíj: Kristóf Lili (4. a). Makett kategóriában I. díj: Schubert Sára (4. a), III. díj: 
Fajkuczius Polett (4. a), különdíj: Fehér Jázmin (4. a), Nagy Csenge (4. a), Tóth Zalán (5. b), Varga Petra (4. a). 3D tecnika kategóriában I. 
díj: Kléri Fruzsina (4. a). Felkészítő tanáruk: Puskásné Pásztor Márta. Gratulálunk nekik és további eredményes alkotómunkát kívánunk!

Rajzpályázat

Fajkuczius Polett (4. a) Fehér Jázmin (4. a) Nagy Csenge (4. a)

Tóth Zalán (5. b) Varga Petra (4. a) Kléri Fruzsina (4. a)

Kléri Fruzsina (4. a) Kristóf Lili (4. a) Schubert Sára (4. a)
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Mit rejt a tábla?
Aki elhalad a gimnázium előtt, a következő sarkon lát egy nagy 
épületet, amin a következő felirat olvasható:

Mit rejt ez a felirat, mit rejt az 
épület? Erről kérdeztük Stelmach 
Mariannt, aki egyébiránt Szikszó 
Város Önkormányzatának kép-
viselője, de most, mint szakmai 
vezető nyilatkozott.
• Egy éve, itt még egy önkormány-
zati bolt működött. Mióta vannak 
itt?
S.M.: 2020. februárjában köl-
töztünk át ebbe az épületbe, ami 
anyagilag sokkal hasznosabb az 
önkormányzatnak.
• Milyen munka folyik itt?
S.M.: Van egy ún. „Gyermeke-
sély” pályázat, az abban részt 
vevők dolgoznak itt. Mely célja a 
hátrányos helyzetű fiatalok segí-
tése, a gyermekszegénység visz-
szaszorítása, a rászoruló gyerekek 
családok segítése. Volt már ilyen 
pályázat néhány évvel ezelőtt, ez 
annak a folytatása.
• Hányan dolgoznak ebben a prog-
ramban?
S.M.: Itt, az irodában 13-an dolgo-
zunk, de a járás területén, ahol 24 
település van, még kapcsolatban 
vagyunk mintegy 80 pedagógus-
sal, aki segíti a munkánkat. Ezen 
kívül vannak utazó szakembere-
ink is, pszichológus, gyógypeda-
gógus, gyógytornász, logopédus is 
és az egyéb rendezvények megva-
lósításában segítő alkalmi mun-
katársak. Elmondhatjuk, hogy a 
pályázat nagyon sok embernek ad 
bevételi lehetőséget, még a vírus 
időszaka alatt is.
• Milyen programjaik vannak, mi-
lyen tevékenységeket folytatnak?
S.M.: Három fő területünk van. 
A szociális és gyermekjóléti szol-

gáltatások, az ifjúsági kezdemé-
nyezések támogatása, valamint 
az oktatási, egészségügyi, és korai 
képességgondozás.  A programok 
között 32 programelem van, csak 
hogy néhányat említsek: preven-
ciós tevékenységek, ifjúsági kez-
deményezések, élménypedagógia, 
önkéntes programok, munkaerő-
piaci ismeretek, úszásoktatás és 
még sorolhatnám.
• Két alkalommal én is részt vet-
tem az uszoda udvarán rendezett 
sportdélutánon. Ezt is Önök szer-
vezték?
S.M.: Igen! És ez sok fiatalt, de fel-
nőttet is megmozgatott. Különféle 
szabadtéri játékok és sportverse-
nyek voltak.
• Említette, hogy pár éve volt már 
ilyen program.
S.M.: Igen, és én abban is részt 
vettem. Akkor többnyire Alsóva-
dász tartozott hozzám. Örömmel 
láttam most, amikor a községben 
jártam, hogy az akkori program-
ban résztvevők közül többen 
elhelyezkedtek, munkát találtak. 
Ilyenkor érzem azt, hogy hasznos 
volt a munkánk.

• Ebben a térségben sok a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyer-
mek és család. Hogy találják meg 
őket?
S.M.: Igen, sajnos ebben a térség-
ben sok a mélyszegénységben élő 
család. Igyekszünk megtalálni, 
megszólítani őket. Ebben segít-
séget kapunk a Szikszói Szociális 
Szolgáltató Központtól is és van-
nak a programban alkalmazott 
munkatársak akik a különböző 
programokra közvetlenül, sze-
mélyesen szólítják meg az embe-
reket, gyerekeket.
• Ha csak a gyerekeket nézzük, 
kb. hányan vesznek részt a prog-
ramban?

S.M.: A szikszói járás területén, 
ahol a program működik, eddig 
mintegy 300 iskolás tanuló vesz 
részt rendszeres fejlesztésben, de 
közel 1000–1200 gyereket értünk 
már el valamilyen program ke-
retében.
• Meddig tart ez a program? Hi-
szen egy pályázat véges.
S.M.: Mint minden program-
nak, sajnos ennek is vége lesz 
egyszer… Most 2022 márciusáig 
tart, illetve akkor lesz vége.
• És aztán hogyan tovább?
S.M.: Reménykedünk, hogy lesz 
folytatás! Erre vannak már hiva-
talos előkészületek és ígéretek is 
minisztériumi szinten.

(mi)

Szikszó Város Önkormányzata – pályázat útján elnyerhető –

tanulmányi ösztöndíjat
hirdet a 2020/21. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.

  I.:  a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), 
vagy MA képzésben résztvevők számára.

 II.:  a felsőoktatásban nappali tagozaton 
BA képzésben résztvevők számára.

III.:  középiskolai képzésben résztvevők számára.

A pályázat benyújtásának feltétele még – a kategóriának megfelelő 
tanulói jogviszony igazolása mellett – a pályázat alapjául szolgáló félév 
kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló szikszói állandó 
bejelentett lakcím. (Igazolása a lakcímkártya másolatával.)
Középiskolásnak az tekintendő, aki a középiskola 9. évfolyamát elkezdte. 
Aki ettől fiatalabb, az középiskolába járó, általános iskolás korúnak minősül.

A pályázat díjazása:
I. kategória: egy díjazott, nettó 30.000 Ft/hó
II. kategória: egy díjazott, nettó 20.000 Ft/hó
III. kategória: egy díjazott, nettó 10.000 Ft/hó

Szikszó Város Képviselő-testülete különdíjat adhat annak a pályázónak, 
aki erre a pályázatra benyújtotta a kérelmét és tanulmányi eredménye, 
valamint közösségi munkája, vagy Szikszó Város érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenysége alapján különdíjban részesíthető.

A pályázatok benyújtási határideje:
2020. november 16. (hétfő), 16:00 óra

A pályázatok benyújtási módja:
Személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban
Juhász Lilla hatósági ügyintézőnél, az ügyfélfogadási idő szerint.

A pályázat részletei Szikszó Város honlapján olvashatók.
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Hírek, programok a szabadidőközpontból

Nemzeti ünnep
Elmaradtak a szokásos október 
23-i tömegrendezvények, így a 
négy település által a Turul em-
lékműnél tartott megemlékezés, 
valamint a Turul-futás is. A kép-
viselő-testület tagjai a főtéren 
koszorúztak.

Közlemények
Jogszabályváltozás miatt intéz-
ményünk neve immár hivatalo-
san is megváltozott: Szikszói Váro-
si Szabad idő Központ és Könyvtár.
A vírus második hulláma miatt 
a Szüreti Fesztivál elmaradt. A 
meghívók, plakátok elkészültek, 
a régi és új szereplők – szüreti 
játékosaink, helyi fellépőink, va-
lamint a Fráter kórus, a felvonu-
lásban résztvevő traktor pilótája 
és segítői – izgalommal várták 
ezt a napot. A programot így már 
csak jövőre tudjuk megrendezni. 
A szüreti bálba jelentkező közel 
180 főnek köszönjük a megértést! 
Ahogy a helyzet engedi, a bálozást 
azonnal pótolni fogjuk.
Intézményünk és szolgáltatása-
ink – uszoda, szolárium, sport-
csarnok, borok háza, inkubá-
torház, könyvtár – zavartalanul 
működnek.

Szabadtéri kondicionáló parkot 
valósítottunk meg az Emberi Erő-
források Minisztériuma által ki-
írt „Egyedi sportlétesítmény-fej-
lesztések támogatása” előirányzat 
terhére.

A park átadására Sváb Antal, 
városunk polgármestének és dr. 
Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP or-
szággyűlési képviselőjelöltjének 
jelenlétében október 6-án került 
sor.

A hozzánk betérők a sportte-
vékenység mellett a rekreációs és 
szabadidős tevékenységek egész 
tárházát élvezhetik, a pályázatnak 
köszönhetően pedig szabadtéren 
is kondiban tarthatják magukat.

Az egészséges életmódot, a 
szabadidő hasznos eltöltését 
szol gáló létesítmény használatá-
hoz mindenkinek jó egészséget 
kívánunk!  A sportpark haszná-
lata díjmentes.

Szikszó hangjai
Augusztus 27. A könyvtár szer-
vezésében a városháza udvarán 
adtak színvonalas műsort helyi 
művészek, énekesek, írók, költők, 
zenészek a „Nyáresti hangulatok” 
című szabadtéri rendezvénysoro-
zat keretében. Fellépett a Vadméz 
Római Katolikus Kórus, a Ha-
rangvirág Nyugdíjas Klub, Mező 
István, Lekner Balázs, Kulcsár 
Dominik, Horváth Sándor és ze-
nekara, Kovács Gábor, Ráskiné G. 
Nagy Éva, Molnár István, Kovács 
Ákos, Kosztik Diána, Novák József.

Iskolai
csalafintaságok
Szeptember 15. A „Köszönjük 
Magyarország” című pályázat 
keretében az általános iskola alsó 
tagozatosainak adott színvonalas 
előadást a városi könyvtár meg-
hívására a Szabad Ötletek Szín-
háza, „Iskolai csalafintaságok” 
címmel.

Városmarketing 
Gyémánt díj
A Mikulás-lak programjával 
pályázatot adtunk be a Magyar 
Városmarketing díj elnyeré-
sére. Nagy öröm számunkra, 
hogy pályázatunkat az elismert 
szakemberekből álló zsűri a 
megalapozott tervezés, a kreati-
vitás, a szakszerű megvalósítás 
szempontjai alapján gyémánt díj 
odaítélésére ajánlotta, melyet el 
is nyertünk. A díjat szeptember 
17-én ünnepélyes keretek között 
vehettük át Budapesten.

Kondipark-átadó

GÁL PÉTER
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Turulavatás 1990-ben
Abaúj és Borsod megye határán, az újfalusi parton, a 3-as 
főút nyugati oldalán áll a 34. császári és királyi gyalogezred 
emlékére állított emlékmű, közismertebb nevén, a „turul”.

Az ezredet még Mária Terézia 
alapította 1753-ban, és az I. vi-
lágháborúban ide sorozták be a 
borsodi és abaúji fiatalokat.

A harcokban elesett bajtársa-
ik emlékére állították a túlélők, s 
1931-ben került sor az ünnepé-
lyes átadásra.

A 12 méter magas, haraszti 
kemény mészkőből készült oszlop 
Ligeti Miklós szobrász alkotása. 
(Ő alkotta a városligeti Anony-
mus szobrot is.) Az oszlop tete-
jére hatalmas, karmai közt kar-
dot tartó, bronz turulmadarat 
helyeztek. Ezt az ’50-es években 
eltávolították, majd nem sok-
kal később eltűnt a megyeháza 
pincéjéből. Állítólag beolvasz-
tották…

1990-ben – a szikszói, az on-
gai, az arnóti és a felsőzsolcai 
önkormányzatok adományaiból 
– helyreállították az obeliszket, 
kijavították a megrongált felira-
tokat és az oszlop tetejére pedig 
visszakerült a Pócsik István ál-
tal készített turul. Avatásán részt 
vett Für Lajos, akkori honvédel-
mi miniszter. Több száz ember 
gyűlt össze, hogy szemtanúja 
legyen az eseménynek. A turul-

madár fehér lepedővel letakarva 
várta az avatást. Nekem valami 
baljós sejtésem volt, hogy a tu-
rulmadárnál túl sok lehetőség 
van arra, hogy valamibe belea-
kadjon a lepedő. A madár csőre, 
szárnya, farka, nem beszélve a 
karmai között lévő kardról, mind 
megannyi lehetőség a malőrre. 
És mintha ráéreztem volna… 
Megérkezett Für Lajos honvédel-
mi miniszter, rövid beszéd, majd 
szoboravatás. Lett volna. Ha az 
a fránya lepedő bele nem akad 
a madár csőrébe! Szegény Für 
Lajos, hiába rángatta a zsinórt, 
a lepedő makacsul ellenállt. Va-
lószínűleg a szervezők is számít-
hattak erre, mert készenlétben 
állt egy alumínium létra, amin 
egy derék polgár felmászott, és 
kiakasztotta a lepedőt. Elgondol-
kodtam, hogy a pártállam idején 
mennyivel könnyebb volt szobrot 
avatni. Lenin fején sokkal jobban 
csúszott a lepedő.                 (mi)

Kalandos utazás
Amikor tavaly nyáron kiderült, hogy a Szikszó FC labdarúgó csapata 
feljutott a Megyei II. osztályba, szinte a semmiből, pár hét alatt össze 
kellett hozni egy ifjúsági csapatot. Ez akkor megtörtént, s a szikszói 
srácok azóta egy nagyon jó közösséget alkotnak. A hazai pálya épí-
tésénél is mindig ott voltak, s ha kell, mindig segítenek. Edzőjük, Ná-
nási Jácint, sokat foglalkozik velük, és a fiúk egyre jobbak. Nem titok, 
bízunk benne, hogy 1–2 éven belül majd innen lesz utánpótlása a 
felnőtt csapatnak. A mellékelt fénykép október 10-én készült, amikor 
Borsodnádasdra menet defektet kapott az autóbusz, és a srácoknak 
közben át kellett öltözniük, hogy időben odaérjenek a mérkőzésre. A 
kalandos utazás után aztán 2-2 lett az eredmény. 

Megcsókolta a múzsa
Megjelent Mező István, szikszói 
karikaturistánk, 17. kötete, mely 
„A múzsa csókja” címet viseli.

Istvánról tudni illik, hogy 
több, mint 45 éve publikálja 
rajzait, napi- és heti-
lapokban. Országo-
san ismert és elismert 
grafikusművész. Több, 
mint 18.000 illusztrá-
ciója jelent meg eddig, 
mintegy 50 újságban. 
Hazai és külföldi kiál-
lításokon vett részt, 19 
pályázaton nyert kü-
lönféle díjakat. Jóma-
gam már gyerekkoromban is cso-
dáltam ötletes, egyedi látásmódú, 
jellegzetes stílusú alkotásait.

Ebben a könyvében mintegy 70 
– a hazai és a világirodalomhoz 
kapcsolódó – népszerű író, költő 
karikatúrája található.

Új alkotásába azonban – rend-
hagyó módon – egy kis „csavart” 

is elhelyezett a szerző, képes kvíz-
játékra invitálva a kedves olvasót. 
Az egyes karikatúrák alá ugyanis 
nem írt nevet, hanem csak mun-
kásságának, sorsának vagy va-

lamelyik karakteres 
művének egy-egy mo-
tívumával fűszerezte 
az ábrázolt irodalmi 
alkotó portréját.

Így aztán a könyv 
minden egyes oldala 
egy kis rejtvényfejtés-
sel is szolgál, s ha sike-
rült megfejteni, derűs 
perceket szerez a kötet 

böngészői számára. Ha azonban 
„megállt a tudomány” sem kell el-
keseredni. Hátul, a névjegyzékben 
megtalálható a megfejtés.

S hogy az alkotó előszavával 
élve én is ajánlhassam a kötetet: 
„Jó rejtvényfejtést és ezzel együtt 
jó szórakozást kívánok!”

 –bg

Már megszokhattuk, hogy Ko-
hári Szabolcs, a szikszói fiatalem-
ber majd’ minden héten indul va-
lahol egy hosszútávú versenyen, 
és ezeken eredményesen szerepel.

Október 11-én a fővárosban 
indult a 35. Spar Budapest Ma-
rathon versenyen, ami 42 km. 
Szabolcs az 1908 (nem tévedés, 
ezerkilencszáznyolc) indulóból 
az abszolút kategóriában a 20. 

helyet szerezte meg, míg a korosz-
tályos kategóriában a 2. helyezést 
érte el. Időeredménye a 42 km-es 
távon 2:48:16.

Szabolcs ezúton is köszöne-
tet mond Szikszó Város Önkor-
mányzatának, valamint a Top-
Sped Építőipari Kft-nek, hogy 
ezen a versenyen is részt vehe-
tett, mi pedig gratulálunk neki 
az újabb sikerhez!

Maratoni
siker
a fővárosban
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Döntött a zsűri
A Szikszó Város Önkormányzatának Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottsága által meghirde-
tett „Élet a karanténban” – avagy hogy éltétek 
meg a bezártságot, a digitális oktatást – rajz-
pá lyázatra több mint száz alkotás érkezett. 
Há rom fős zsűri értékelte az alkotásokat, s a 
kö vetkező eredmény született:

Alsó tagozat I. díj: Kristóf Kincső (1. a), 
Kléri Fruzsina (4.  a). II. díj: Tőzsér Zita 
(1. a), Schubert Sára (4. a). III. díj: Tóth 
Zoé (1. a), Fazekas Regina (4. a). Különdíj: 
Varga Boglárka (1. a), Habagó Boglárka 
(4. b), Lenkei Liliána (4. a).
Felső tagozat I. díj: Szabó Luca Anna 
(6. b), Tamási Jázmin (6. b). II. díj: Lévai 
Hajnalka (7. b), Tóth Nóra és Pásztor Mó-
nika (6. b). III. díj: Rontó Virág (7. b), Szabó 
Lara (5. b). Különdíj:  Mező Mirella (7. a), 
Kévés Botond (7. a), Habagó Kornél (8. b).
Gimnázium I. díj: Viszlai Kitti (9. a), Ur-
bán Anna (12. a). II. díj: Veres Alexandra 
Vivien (12. a). III. díj: Tóth Dorina (12. a). 
Különdíj: Horváth Martin és Bódi Boglárka 
(11. b).

Kristóf Kincső (1. a)

Kléri Fruzsina (4. a)

Tőzsér Zita (1. a)

Schubert Sára (4. a)

Tóth Zoé (1. a)

Varga Boglárka (1. a)

Lenkei Liliána (4. a)

Fazekas Regina (4. a)

Habagó Boglárka (4. b)

Szabó Luca Anna (6. b)

Tamási Jázmin (6. b)
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Lévai Hajnalka (7. b)

Mező Mirella (7. a)

Urbán Anna (12. a)

Veres Alexandra Vivien (12. a)

Tóth Nóra és Pásztor Mónika (6. b)

Rontó Virág (7. b)

Kévés Botond (7. a)

Habagó Kornél (8. b) Tóth Dorina (12. a)

Szabó Lara (5. b) Viszlai Kitti (9. a) Horváth Martin és Bódi Boglárka (11. b)

A Szikszó Város Önkormányzatának Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottsága által meghirde-
tett „Élet a karanténban” – avagy hogy éltétek 
meg a bezártságot, a digitális oktatást – rajz-
pá lyázatra több mint száz alkotás érkezett.


