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Tájékoztatjuk kedves vendé-
geinket, hogy a Szikszói Városi 
Szabadidő Központ és Könyvtár 
intézménye már nagyon várja 
a teljes újra nyitást! A városi 
uszodában befejeződtek a fel-
újítási munkálatok, karban-
tartás, festés! A szolgáltatások 
közül a legújabb Chocolate 
Brown csövekkel működő álló 
és fekvő szolárium, gyógytorna 
és masszázs, illetve a gyógype-
dikűr zavartalanul működnek a 
járványügyi szabályok szigorú 
betartásával.

Nyitvatartás minden nap 11–
19 óra között, továbbra is szük-
séges az előzetes bejelentkezés a 
46/395-500 telefonszámon.

A városi sportcsarnok és mű-
füves futballpálya csak igazolt 
sportolók számára látogatható!

A városi könyvtár épülete nem 
látogatható ugyan, de a könyv-
tárterasz és az online katalógus 
segítségével hozzájuthatnak ked-
venc könyveikhez. Ezen kívül 
fénymásolás, nyomtatás, önélet-
rajz készítés, scannelés, és indo-
kolt esetben könyvek házhozszál-
lításában is segítséget nyújtunk!

Az intézményegységek, a to-
vábbi szolgáltatások fokozatosan 
nyitnak majd, ahogy a járvány 
helyzet engedi, természetesen 
ezekről is tájékoztatni fogjuk 
Önöket!

Köszönjük a türelmüket és 
hogy részesei voltak oltási haj-
landóságukkal annak, hogy szol-
gáltatásaink részben már üzemel-
hetnek! Jómagam és az intézmény 
dolgozóinak 80%-a már beoltatta 
magát!

Gál Péter
igazgató

Tisztelt Adózók! Kedves Szülők!

A Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde alapítványa
2021. évtől már fogadhatja az adózók 1%-os felajánlásait.

Az alapítvány a befolyó összeget a gyermekek fejlődését szolgáló
játékok és egyéb eszközök megvételére, közösségi rendezvények 

támogatására, a szakmai munka színvonalának növelésére,
további fejlesztések kialakítására fordítja.

Alapítványunk neve, adószáma:

Szikszói Városi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
18877018-1-05

Hálásan köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja
óvodás és bölcsődés gyermekeinket! A közelmúltban töltötte be 90. születésnapját Jóczik Gábor József szikszói 

lakos. Ez alkalomból Sváb Antal polgármester köszöntötte az ünnepeltet.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szikszó Város Önkormány-
zatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága együttműködésével, a 
roma kisebbségi elnök, Molnár László szervezésében 150 db facsemetét 
ültetett el a Nagyidai, Gémeskút, Dankó, Toldi, Bihari utcákban.

Most pótoltuk a Szikszó Kupa 
által 2019 végén meghirdetett 
plakát akció vállalását is, misze-
rint minden – a közösségi hálón 
történő – 5. megosztás után egy 
facsemetét ültetünk el Szikszón. 
Többek között a főtéren, a Kos-
suth, a Táncsics és a Szent Anna 
utcákban, illetve a görögkatolikus 
templom mellett ültettünk mezei 
juhar facsemetéket – tájékoztatta 
lapunkat Lekner Balázs, főszer-
vező.

Faültetés Részleges nyitás

Születésnap
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Kedves Szikszóiak, kedves Várostársak!

Mi történt az elmúlt két hónapban?
A feltett kérdésre teljeskörűen lehetetlen vála-
szolni, de fő vonalakban szeretnék beszámolni 
a munkálatokról. A februári lapszámban azzal 
köszöntem el, hogy bízom a mihamarabbi sze-
mélyes találkozásban. Március és április sajnos 
     nem így alakult…

Bezártak az iskolák, még szigo-
rúbb rend szerint kellett élnünk. 
Azt már tudjuk, hogy testületi 
ülések nélkül nehéz várost ter-
vezni, vezetni és üzemeltetni. 
Igyekszem időnként online, face-
bookon és a helyi tévén keresztül 
beszámolni a lakosságnak a folya-
matokról, a háttérről. Ez viszont 
egyáltalán nem az, amit szeretnék 
és nem is érünk el így mindenkit. 
A testületi ülések, a személyes ta-
lálkozások, fórumok nagyon hiá-
nyoznak.

Év elején elhatároztam, hogy 
havi egy alkalommal a városi 
intézményeink vezetőivel érte-
kezleteket tartunk, a város többi 
intézményvezetőjével szintén, a 
Civil Tanács tagjaival hasonlóan. 
Sajnos még erre is várni kell…

Az elmúlt két hónap azonban 
nem telt eseménytelenül:

A Gárdonyi utcán, az ún. „lép-
csős hídnál” tervezett játszótér-
bontási és tereprendezési mun-
kálatai az utolsó fázisban vannak. 
Május végén – ha a járványhelyzet 
és az időjárás is engedi – szeret-
nénk átadni. Remélem, a vírust 
elfelejthetjük és lehetnek majd 
ott gyerekek sokan, hiszen nekik 
készül…

A Bolt utcán a volt KTSZ 
épületének elejét szintén lebon-
tottuk, az ide tervezett zöldség-
feldolgozó és új piac funkciót is 

betöltő hely pályázata beadás 
előtt áll.

A Közösségi Ház udvara ha-
marosan elkészül, ahol a kis 
kondipark már áll, a többi rész 
folyamatban van, hogy gyerekek, 
fiatalok töltsék meg a teret ott is. 
Nagyon-nagyon remélem, hogy 
végre izgalom és maszk nélkül 
benépesülhet…

A 3-as főút egy szakasza mel-
lett a tervek szerint új helyszín-
ként a Rákóczi út és a Táncsics 
utca villanyoszlopai is muskátli-
val telnek meg – 630 növényt ül-
tetünk ki – a következő napokban 
színt és talán jókedvet hirdetve az 
arra közlekedőknek.

Járom a várost, látom a jogos 
és leggyakrabban jelzett problé-
mákat: a kátyúkat, a padkákat, az 
utak és járdák állapotát. Önerőből 
forrásokat csoportosítunk ide is, 
amit a gazdálkodás lehetővé tesz. 
Sok helyen egyelőre azonban tu-
datosan várunk, várnunk kell… 
Az idén elindul ugyanis a ko-
rábban jelzett ivóvízvezeték-re-
konstrukció, ahol az elavult az-
beszt vezetékek kiváltása miatt 
valószínűleg sok helyen bontani 
kell majd az útburkolatot. Nem 
szeretnénk abba a hibába esni, 
hogy tavasszal útburkolatot ja-
vítunk, utána pedig néhány hó-
nappal feltörjük. Türelmet kérek. 
Szerintem megéri, hiszen 40-50 

éves földalatti vezetékek újulnak 
meg a munka eredményeként.

Az Észak-magyarországi Víz-
ügyi Igazgatóság kezelésében lévő 
Vadász-patak medrét áprilisban a 
nagyállomástól egészen Ócsaná-
losig kotorták, amely szintén évek 

óta nem történt meg. Miért fontos 
ez? A mederben lévő iszap, nád, 
hordalék és sajnos eldobált sze-
mét miatt az esőzések következ-
tében megduzzadó patak vize a 
város után nem tud tovább lefoly-
ni, visszaduzzad és Szikszón belül 
emeli meg a vízszintet, esetenként 
árvízveszélyt okozva. Az elvégzett 
munka ennek megakadályozásá-
ban sokat segít.

A Magyar-hegyen is elindult 
egy nagyobb munka, amely az 
autópálya felüljárójához vezető 
utat jelenti. Ha a Szikszó-Aszaló 
„hegyi úton” járunk, láthatjuk egy 
új mezőgazdasági út kialakításá-
nak nyomvonalát az autópálya 
irányába. Remélem, hogy ezzel 
sikerül megoldani a néhány év-
vel korábbi autópálya-tervezési 
hiányosságokat.

Tájékoztatást adtam korábban 
az ivóvízhálózat-rekonstrukció-
ról, valamint egy új, modern, a 
jelenleginél jóval nagyobb ka-
pacitású szennyvíztisztító telep 
épüléséről. A harmadik komoly, 
korszakosnak mondható fejlesz-
tés – az iparterület támogatására, 
ezzel pedig munkahelyek terem-
tésére és adóbevételek növelésére 
– a villamosenergia-hálózat kapa-
citásának emelése. Az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium 
Körforgásos Gazdaság Fejlesz-
téséért, Energia és Klímapoliti-

káért Felelős Államtitkárságától 
április közepén megérkezett az 
1.562.328.600 Ft-ról szóló támo-
gatási döntés.

Ha már államtitkárság, ak-
kor egy másik minisztérium: 
Koncz Zsófia képviselőasszony 
segítségével az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának Kultú-
ráért Felelős Államtitkárságától 
3.000.000 Ft-os támogatást kap-
tunk rendezvények szervezésére.

Így állunk tehát… Sok-sok 
munka, tevékenység, esemény 
van még ezeken kívül is. Azt kí-
vánom magunknak, hogy ezekről 
személyesen – akár fogadóórán, 
akár fórumokon, akár nyílt testü-
leti ülésen – szót ejthessünk. To-
vábbra is készséggel állok minden 
kérdés, felvetés, javaslat elé.

Jó egészséget, szép tavaszt kí-
vánok mindannyiunknak!

Sváb Antal, polgármester

Ballagás 
másként
Az érettségizők sajnos 2021-
ben sem élhetik át azt, hogy 
társaikkal, tanáraikkal, család-
jukkal közösen vegyenek bú-
csút a középiskolájuktól, átél-
jék a ballagás ünnepi, felemelő 
eseményét. Köszönöm Leskó-
né Kiss Edina megkeresését, 
akinek javaslatával egyetért-
ve szeretnénk jókívánsággal, 
üzenettel kedveskedni min-
den szikszói diáknak akár 
itthon, akár Miskolcon járt 
középiskolába és májusban 
tesz érettségi vizsgát.

Kis tarisznyát helyezünk el 
a tanulók házának kerítésén, 
amelybe bárki bedobhat egy 
kis levélkét, idézetet, ajándé-
kot. Szikszó városa egy – re-
méljük szerencsét hozó - tollat 
és egy üdvözlőlapot helyez el 
a városi tarisznyába. Bízom 
benne, hogy minél több érett-
ségizőt elérünk. Sok sikert kí-
vánunk nekik!
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Egy épület metamorfózisa
Az épületeknek is megvan 
a maguk sorsa, akárcsak a 
köny vek nek. Igaz ez arra az 
épületre is, melynek történe-
tébe belepillantunk múltidéző 
rovatunkban.

Az egykori zsinagógát 1914-
ben építették Baunhorn Lipót 
tervei alapján, mely 1944-ig, a 
zsidók elhurcolásáig szolgálta a 
helyi zsidóságot.

A II. világháború és a holo-
kauszt után a szikszói zsidó hit-
község – 70–75 visszatért taggal 
– újrakezdte működését. Fleisch-
mann Israel könyvében mintegy 
100 visszatérő nevét olvashatjuk. 
A volt házaikban már idegeneket 
találtak. Legtöbben nem találták 
már helyüket azon a Szikszón, 
ahol egy-két éve még nagyszá-
mú, több évszázados saját hagyo-
mányokkal bíró zsidó közösség 
élt. Bár beindult a hitközségi élet 
is, egyre többen örökre távoztak 
a városból más településre, vagy 
új hazába.

A hívek nélkül maradt, rom-
lásnak indult zsinagógát az 
1960-as évek elején a budapesti 
hitközség a szikszói tagok meg-
kérdezése és beleegyezése nélkül 
kultúrház alakítás céljára eladta 
Szikszó város vezetőségének.

A gyönyörű épületet telje-
sen átalakították: „Ledobták a 
kupolát, és az emberiség alap-
törvényeit jelentő kőtáblát és a 
homlokzaton lévő felírást” – írja 
Fleischmann Israel Örök fények 
című visszaemlékezésében. Ért-
hető, hogy milyen fájdalmas 
élmény volt számukra egykori 
szent helyük elveszítése. Sokuk 
meggyalázásként érezték, hogy 
itt táncmulatságokat is fognak 

tartani. A mellékelt fotón a zsi-
nagóga bontása látható.

A szikszói Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ és a könyvtár 
az épület teljes átalakítása után 
1962-ben költözött be a székház-
ba. Kultúrház korábban is mű-
ködött már a mai városi óvoda 
épületében, könyvtár pedig a 
Bethánia köz egyik házában. Így 
most mindkét intézmény helyet 
talált.

Az iskolán kívüli népmű-
velésnek gazdag ha gyo mányai 
vol tak Szikszón. A háború után 
a szabadműve lő désből kibonta-
kozó népművelő munka 
magába foglalta a me-
zőgazdasági szakisme-
ret terjesztéstől kezdve 
a hon is mereti te vé keny-
ségen át a színjátszást, a 
néptánckultúrát, a kó-
ruséletet, az olvasómoz-
galmat. A református 
dalárda tagjai ból sokan 
csatlakoztak a községi 
vegyes kórushoz, aki 
azelőtt a leventemozga-
lomban foglalkozott az ifjúság 
nevelésével, most fúvós együttest 
alapított, mint pl. Szélig Laci bácsi. 
De ugyanígy a népszínművekben 
szereplő fiatalok most is aktívan 
részt vettek Szikszó kulturális éle-
tében. Sok pedagógust is említ-
hetnék, akik olyan közösségeket 

tudtak összekovácsolni, melyek 
tovább örökítették a hagyomá-
nyokat. Pl. Ádám István, Mikes 
Kelemen, Váczi Dezső, Fejér Fe-
rencné Vajda Ilona.

Persze nem volt könnyű az 
új kultúrpolitika szellemiségét a 
hagyományos konzervatív, ke-
resztény szellemben nevelkedett 
szüleinknek átvenni.

A művelődési otthon ünne-
pélyes átadására 1962. május 
1-én került sor, melyről az akko-
ri tv-híradó is tudósítást adott. 
Az ünnepi műsor keretén belül 
a Szélig László vezette Szikszói 

Fúvószenekar is fellépett, Erkel 
Bán bán című operájából a Bor-
dalt adták elő.

A megnyitón mutatták be a 
Vándordiák című színdarabot is, 
a szereplők között találunk tanárt, 
kereskedőt, tisztviselőt, mindnyá-
jan műkedvelők voltak. A fényké-

peken Ádám tanár úr, Fedor Já-
nosné, Fekő Bertalan, Szélig Sára 
láthatók. A néptáncosok is fergete-

ges műsort mutattak be. 
Róluk korábbi lapszá-
munkban már részlete-
sen beszámoltunk.

A művelődési otthon 
igazgatói voltak: Kisvár-
dai László, Taksás Mik-
lós, Weiling Mária, majd 
a rendszerváltás utáni 
években Füzesséri József, 
és Pohubi József irányí-
tották az intézményt.

A községi könyvtár 
a művelődési otthon földszinti 
helységeiben került kialakításra. 
A könyvtárosok Vaszily Lajosné 
Annuska néni és Baráth József-
né Margit néni voltak. Mellettük 
Simkó néni, a takarítónő látható.

Megszámlálhatatlan rendez-
vény nek adott helyet az intéz-
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mény. A földszinti klubhelység-
ben lehetett sakkozni, kártyázni, 
volt biliárdasztal. Itt voltak a 
fúvószenekar próbái és a zongo-
raórák is. Bubnó Lászlóné Ilus 
néni tanított évtizedeken ke-
resztül. Olyan gyermekelőadá-
sokat rendezett, mint pl. Ránki 
György Pomádé király új ruhája 
című gyermek operája, mely na-
gyon emlékezetes maradt mind-
azoknak, akik szerepeltek benne 
és láthatták. A legkisebbektől a 
gimnazistákig részt vettek az 
előadás megvalósításában (köz-
tük jómagam is). Évente két al-
kalommal is volt szereplési lehe-
tőségük a növendékeknek. Félévi 
bemutató a szülők előtt, és egy év 
végi kis hangverseny.

A községi énekkar próbái hét-
fői napokon voltak. Ebben az idő-
ben a hétfő tv szünnap volt, senki 
nem rohant haza, hogy lemarad 
egy műsorról. Talán ez is oka volt 
annak, hogy az emberek szívesen 
töltötték szabadidejüket egymás 
társaságában. Olyan szilveszte-
ri összejövetelek voltak, hogy a 
tagok családjai együtt mulattak, 
egyik nóta a másik után! Az 
énekkar vezetői voltak Fejér Fe-
rencné Vajda Ica néni, majd egy 

lelkes fiatalember, a Miskolcról 
kijáró Timkó Gábor. Nem volt 
olyan társadalmi ünnepség, ahol 
az énekkar ne szerepelt volna. 
Emlékezetes vendégszereplései 
voltak dalostalálkozókon, pl. 
Abaújdevecserben, vagy Aba-
újszántón, de nemegyszer kül-
földön is szerepeltek a 
tánccsoporttal együtt 
Csehszlovákiában. Sok 
díszserleg sorakozott 
az igazgatói irodában, 
melyeket a különböző 
versenyeken nyertek 
együtteseink.

Neves elő adó mű vé-
szek lá to gat tak el Szik-
szó ra, zsú fo lá sig telt 
ilyen kor a nagyterem. 
Csak néhány kiraga-
dott példa: Latabár 
Kálmán, Poór Péter, 
Kovács Kati, Ruttkai 
Éva, Fenyő Miklós, 
a Bergendy együttes. 
Igyekeztek minden 
korosztály igényeit ki-
elégíteni. Emlékezetes 
író-olvasó találkozók 
alkalmával megfordult 
itt Garai Gábor, Darvas 
József, Illyés Gyula, Si-
mon István, Veres Péter 
és még sokan mások.

Sok-sok fénykép közül válo-
gatva találunk emlékezetes pil-
lanatokat egy író-olvasó találko-
zóról, ahol Darvas József volt a 
meghívott vendég a ’70-es évek 
elején, kiállításmegnyitó Seres 
János homrogdi rajztanár-kép-
zőművész festményeiből, a köz-
ségi vegyeskar szerepléséről. Az 
általános iskolai kisdobos- és 
úttörőavatásokra is általában itt 
került sor, vagy a gimnáziumi 
szalagavató bálokra is. Színielőa-
dások, községi ünnepségek, de 
még a tsz zárszámadásainak is 

helyéül szolgált. A ’90-es évektől 
a földszinti klubhelység lett a há-
zasságkötő terem.

Feltűnik a képeken a nagy-
terem két robosztus kokszkály-
hája, melyek sehogy sem voltak 
képesek felfűteni a nagytermet, 
csak nyelték a szenet, és micso-

da hangjuk volt...! Emlékszünk 
a kényelmetlen székekre, melyek 
oly szorosan voltak összefogatva, 
hogy kabátban alig fértünk egy-
más mellett. A földszinti helysé-
gekben cserépkályhákkal fűtöt-
tek, de sokat fáztunk az biztos!

A ’90-es években sor került egy 
nagy felújításra, amikor 
központi fűtéssel látták 
el az épületet. Ezekben 
az években bővült az 
intézmény funkciója, 
ekkor művészeti iskola 
is működött a falak kö-
zött. Képzőművészeten 
belül grafika, festészet, 
kerámia. A zenén belül 
zongora-, gitár-, fúvós 
és énekszakágak. Ekkor 
vette kezdetét a rend-
kívül népszerűvé váló 
rock and roll tanítás.

Az épület az ez-
redforduló tájékára 
műszaki szempontból 
nagyon leromlott. Mű-
ködtetése egyre gazda-
ságtalanabbá vált. Az 
átalakítás elkerülhetet-
lenné vált. A társadal-
mi igények is megvál-
toztak. Más funkciókra 
volt szükség.

A város vezetősége 
úgy döntött, hogy az épületből a 
helyi vállalkozásokat segítő úgy-
nevezett inkubátorházat hoznak 
létre, ahol a kezdő vállalkozások 
elhelyezésére alkalmas irodák és 
műhelyek kialakíthatók. Vég-
eredményben egy tetszetős, a 
mai kor igényit kielégítő intéz-
ménnyel gazdagodott Szikszó. 
Az impozáns nagyterem alkal-
massá vált reprezentatív esemé-
nyek lebonyolítására is.

Ezzel egy új fejezet kezdődött 
az épület történetében.

Vécseyné Fedor Zsuzsa
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Az elmúlt egy évben sok min-
den megváltozott életünkben. 
Sok minden, ami addig termé-
szetes volt, lehetetlenné vált. Így 
történt ez kis közösségünk a Szent 
Márton Katolikus Gimnázium és 
Általános Iskola életében is.

Megváltozott mindennapi éle-
tünk. Tavaly márciusban a teljes 
iskola digitális oktatásra állt át, 
majd szeptemberben úgy tűnt, 
hogy még ha kötöttségekkel is, 
de normál oktatás kezdődhet. A 
hetek múlása azonban nem hoz-
ta a nyugalmat, váltakozva voltak 
digitális és jelenléti oktatásban 
osztályok diák- és pedagógus-
betegség, vagy karantén okán. 
November közepétől azután a 
gimnázium 9–12. évfolyamosai 
online oktatásba kerültek. Először 
egy hónapra, majd kettőre és még 
jelenleg is. S azóta már az iskolánk 
többi évfolyama is csatlakozott 
ehhez az oktatási formához.

Ma már csak sajnálhatjuk azo-
kat az iskolánk életében korábban 
természetesnek hitt rendezvénye-
ket, amelyek elmaradtak az elmúlt 
egy évben. Nem volt iskolai, csak 
tagozati tanévnyitó szentmisénk, 
nem voltak Szent Márton-napok. 
Elmaradtak helyi és térségi verse-
nyeink. Nem hívhattuk a Kobak-
törő és a Szabóné Prokop Etelka 
versenyre a matekot szerető és 

tudó gyermekeket, nem tudtuk 
felhívni a természet szépségére a 
kicsik figyelmét az Állatok Világ-
napjának versenyén. Nem pörgött 
a kicsik derekán a hullahopp kari-
ka, nem volt Szent Márton-kupa 
és így nem jöhettek a környék 
középiskolásai focizni és úszni 
sem. De hát sajnos az uszoda és 
a spotcsarnok is zárva van hóna-

pok óta ahol versenyezhetnének, 
vagy csak akár a testnevelésórá-
kon sportolhatnának diákjaink.

Nem hangozhattak fel versek 
és mesék a Majorosné Palkovics 
Matild emlékversenyen hazai és 
határon túli lelkes magyar di-
ákszájakból. Sajnos tavaly már-
ciustól nem folytathattuk a Ha-
tártalanul pályázatok keretében 
megkezdett utazásainkat sem 
és csak online tarthatjuk a kap-
csolatot a határon túli magyar 
testvériskoláinkkal. A megnyert 
pályázatok megvalósíthatósági 
időre és körülményekre várnak. 
Így március 15-én nem láthattuk 
Szikszón a székelyek fergeteges 
táncát és ők sem hallhatták a mi 
diákjainknak a hazáról, az össze-
tartozásról szóló vallomásait.

Nem találkozhattunk olasz, 
francia és horvát partneriskolá-
ink diákjaival, pedig a megnyert 
pályázat lehetőséget biztosított 
volna már ezidáig is egy horvát 
és egy olasz utazásra is.

Nem tudtunk farsangon bo-
londozni és együtt nevetni, nem 
avathattuk fel vidáman „Gólyá-
inkat”.

Nagy ünnepeink sajnos úgy 
telnek el, hogy nem tudunk közö-
sen lelkileg felkészülni rájuk. Már 
a második húsvétot ünnepeljük 
iskolai közösségünk nélkül. Ka-
rácsony előtt is csak online gyer-
tyagyújtásaink lehettek.

Egy éve talán volt olyan, aki úgy 
látta, hogy milyen jó, mert nem 
kell minden nap iskolába menni. 
Azóta diák, szülő és pedagógus 
megérezte és tudta, hogy milyen 
fontos az iskola. Fontos, hogy a 
tanító néni foghassa a gyermek 
kezét az első betűk formázásánál, 
fontos, hogy közösen olvassunk 
mesét. És fontos, hogy a miértekre 
a nagyobbakat hozzáértő pedagó-
gus vezesse rá. S ma már tudjuk, 
hogy milyen fontos a családok 
életében, ha gyermekeiket nap 
mint nap biztonságos környezet-
be vihetik az iskolába, ahol min-
den nap valami újat tanulhatnak 

meg, ami az életük további részé-
ben segítheti majd őket.

Nehéz lesz pótolni közössé-
günk elmaradt eseményeit és az 
elmaradásuk miatt keletkezett 
hiányt.

De a legnehezebb helyzetben 
végzős diákjaink vannak. Már 
az előrehozott érettségijüket is 
csak pótlólag, május helyett no-
vemberben tudták megszerezni. 
Nem volt igazi szalagavató báljuk, 
ahol fehér ruhájukban édesany-
jukkal, édesapjukkal táncolhattak 
volna arra gondolva: „Múlnak a 
gyermekévek”. De a végzős diá-
kok mást is elvesztettek. Elvesz-
tették utolsó középiskolás évü-
ket, mindazzal a sok élménnyel, 
örömmel és vitával, diákcsínnyel 
és szeretettel, ami a felnőtt éle-
tük előtti idő utolsó igazi iskolai 
emlékeit őrizte volna. Az elmúlt 
egy évben másfél hónapot jártak 
mindössze iskolába. S most már 
csak mindössze 2 és fél hét van az 
érettségiig. Nagy a feladat, ami vár 
most a végzősökre és tanáraikra: 
sikeres érettségi vizsga.

De bíznunk kell! Bíznunk kell, 
hogy virágba borulhat iskolánk 
a májusi ballagáson és az orgo-
na bódító illata feledteti ballagó 
diákjainkkal a veszteséget, amit 
az elmúlt év elveszett emlékei 
okoznak.

Bíznunk kell, hogy nemsoká-
ra gyermekzsivajtól lesz hangos 
iskolánk, úgy hogy már elmúlt a 
veszély.

Bíznunk kell, hogy vissza-
kapjuk mindazt, ami korábban 
természetesnek tűnt, s most már 
fontosságát is tudjuk: a biztonsá-
gos környezetet, az egészséget, a 
szeretetet, a barátságokat, a kirán-
dulásokat és utazásokat, az órákat 
ahol tanulhatunk és taníthatunk 
egymás szemébe nézve.

Bíznunk kell, hogy a Jóisten 
segítségével újra tarthatjuk majd 
közösségi rendezvényeinket és 
újra erősíthetjük az összetarto-
zás-tudatunkat.

Én bízom abban, hogy a júniusi 
Szent Márton Gyémántjai – akik 
a szülők nagyszülők gyémántjai is 
– együtt kiálthatják majd: „Szent 
Márton!”

Nyitrainé Jurácsik Antónia
igazgató

Iskola vészhelyzetben
Valamivel több, mint egy év. Nem tűnik hosszú időnek, mégis 
nagyon hosszú tudott lenni az elmúlt egy év. Tavaly március-
ban még azt gondoltuk, hogy hamar vége lesz, ma már tudjuk, 
hogy sok erő kell még a végéig.

Szikszó Város Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága

a 2021. 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: 2021. május 31.

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

Eredményhirdetés és kiállítás:
2021. júniusában, az évzárón.
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Suhajda József – Regisztráltam, 
és már megkaptam az első oltást. 
Mire az újság megjelenik, talán 
már megkapom a másodikat is. 
Miskolcra kellett mennem. A 
szervezésről, és a lebonyolításról 
jó tapasztalataim vannak, gördü-
lékenyen ment minden. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani a 
háziorvosomnak is.

Sváb Antal – Regisztráltam, és az 
első oltást már megkaptam.

Dr. Ambrus Barnabás – Mivel 
már nem vagyok aktív orvos, re-
gisztráltam én is, és megkaptam 
az oltást.

Dr. Miliczki Anna – Mint prak-
tizáló háziorvos, az elsők között 
kaptam meg az oltást.

Korály Tibor – Regisztráltunk a 
feleségemmel együtt és már meg 
is kaptuk mind a ketten az oltást.

Csomós Jánosné – Rövid gon-
dolkodás után regisztráltam, és 
a héten fogom megkapni az első 
oltást.

Szarvas István – Igen, regiszt-
ráltam és az első oltást már meg-
kaptam a pedagógusokkal együtt.

Lengyel József – Az interneten 
regisztráltam, és mind a két oltást 
megkaptam.

Berki László – Regisztráltam, és 
megkaptam az oltásokat.

Nyitrainé Jurácsik Antónia – 
Regisztráltam és már mind a két 
oltást megkaptam.

Horváth Márton – A feleségem-
mel együtt regisztráltunk, és az 
első oltáson túl vagyunk.

Ducsai Gergelyné – Még nem 
regisztráltam, de mindenképpen 
fogok, mert szeretném látni az 
unokámat, és ők külföldön van-
nak. A férjem már túl van az ol-
tásokon.

Szopkó Szilvia – Regisztráltam, 
de mivel átestem a betegségen, 
május 30-ig védettségem van.

Dr. Piskóti István – Természete-
sen regisztráltam, és túl vagyok 

mind a két oltáson. Nekem ez 
fontos volt, mert engem különö-
sen megfontoltságra, s regisztrá-
cióra, oltásra intett egy pár évvel 
ezelőtti egészségügyi traumám, s 
következményei, illetve a mun-
kám, ahol sok-sok emberrel kell 
találkoznom.

Parázsó Gábor – Bár én a fiata-
labb korosztályhoz tartozom, de 
mint az egészségügyben dolgozó, 
megkaptam az oltásokat.

Leskó Józsefné – Már regisztrál-
tam, de amikor éppen mennem 

kellett volna oltásra, közbejött egy 
apró betegség, s akkor elmaradt. 
De ha legközelebb szólnak, me-
gyek!

Szarka László – Regisztráltam 
és már túl vagyok az első oltáson. 
Egyébként a nejem is. De mire az 
újság megjelenik, túl leszünk a 
második oltáson is.

Lélek László – Igen, regisztrál-
tam és a napokban megkaptam 
a második oltást is. A feleségem, 
mint egészségügyi dolgozó, már 
januárban megkapta az oltásokat.

Piskótiné Gyöngyösi Ivetta – 
Már régebben regisztráltam, de 
most, hogy a pedagógusokat előre 
sorolták, már megkaptam az első 
oltást.

Kereki Józsefné – Természete-
sen regisztráltam, és már meg-
kaptam mind a két oltást.

Gyömbér Istvánné – Regisztrál-
tam, és már megkaptam mind a 
két oltást, mégpedig itt, Szikszón.

Vécseyné Fedor Zsuzsa – A fér-
jemmel együtt regisztráltunk, és 
már megkaptuk mind a két oltást. 
Nem válogattunk, bármelyiket el-
fogadtuk volna.

Berindza Gábor – Regisztráltam 
és az első oltást már megkaptam.

Puskásné Pásztor Márta kicsit 
részletesebben mondja el tapasz-
talatait…

– Még az ősszel átestem a ví-
rus okozta betegségen, amit nem 
kívánok senkinek! A férjem és 
Édesanyám már mindkét oltást 
megkapta. Nagyon várom én 
is. A rokonságunkban is sokan 
megfertőződtek, többen súlyos 
problémákkal küzdenek, magas 
láz, tüdőgyulladás, hosszú hetekig 
tartó makacs köhögés. Mi rögtön 
az elején regisztráltunk. Nem az 
oltástól félünk, hanem a betegség-
től és a szövődményektől. Az erős 
terhelést nem bírom most sem. 
Fél év távlatában nem jó érzés, 
de már elfogadtam. Ma voltam 
éppen terheléses Ekg-n, s már a 
második fokozatnál kifulladtam. 
A hegyi kerékpározás innentől 
nem az én műfajom, meg a fut-
kározás se megy. De tulajdonkép-
pen rosszabbul is járhattam volna. 
Belenyugodtam akkor is, ha így 
marad, de idővel még hátha jobb 
lesz. Már húsvét előtt megkap-
tam az első oltást. Remélhetőleg 
többet nem leszek kovidos vagy 
könnyebben átvészelem.

És végül, hadd mondja el az újság 
szerkesztője is… – A feleségem-
mel még decemberben regisztrál-
tunk, és már megkaptuk mind a 
két oltást. A kezdettől fogva azt 
mondom, hogy bármelyik vak-
cina jobb, mint a lélegeztetőgép.

Mező István

Az egész ország a koronavírus híreivel van tele. Minden hír-
adás azzal kezdődik, hogy hányan fertőződtek meg, hányan 
vannak kórházban, hányan vannak lélegeztető gépen, és 
hányan haltak meg. Szomorú adatokat hallunk… Közben 
folyik a kampány, hogy minél többen oltassák be magukat, 
vagy ahogy Müller Cecília mondja – „oltakozzunk”! 
Megkérdeztünk több szikszói lakost, hogy regisztrált-e az 
oltásra, illetve beoltották-e már. Hogy ki, milyen vakcinát 
kapott, szándékosan nem írjuk, nem szeretnénk reklámot 
csinálni egyiknek sem.
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Az újraindítás lehetővé teszi, 
hogy végre a személyes tapaszta-
lat- és véleménycserével folytas-
suk a városfejlesztési irányokról, 
új programokról, építkezése-
inkről elkezdett tervezést. Mint 
arról már többször – a SzikSzó 
újság lapjain is – hírt adtunk, az 
„újratervezésben haladunk elő-
re”, néhány elemét már a képvise-
lő-testület, a város nyilvánossága 
a tavalyi gazdasági programban 
megismerhette, elfogadta.

Az újratervezés fontos állo-
mása volt, hogy április 12-én a 
polgármester úr aláírta a telepü-
lésrendezési terv készítésére vo-
natkozó megbízási szerződést – a 
közbeszerzésen győztes – VÁTI 
Városépítési Tanácsadó és Terve-
ző Iroda Kft.-vel. A tervezési fela-
dat tartalmát még – az időközben 
tragikus hirtelenséggel elhunyt 
főépítészünkkel, Németh Sándor-
ral készítettük elő, akitől ezúton 
is tisztelettel, sokévi városunkért 
végzett munkájáért köszönettel, 
szomorúan búcsúzunk.

A VÁTI munkatársai – a várha-
tóan közel egyéves közös munka 
során – sok-sok szakmai adattal, 
statisztikával, szakmai elemzéssel 
segítik majd a 2021–27-es idő-
szakra kiterjedő tervezésünket, a 
fejlesztési koncepcióra és stratégi-
ára vonatkozó képviselő-testületi 
döntések meghozatalát, s mind-
ezek megvalósításának, hatásai-
nak vizsgálatát. A döntések után 
pedig – Hojdák Péterrel, Szikszó 
új főépítészével együttműködve 
– „berajzolják” a mi, a szikszóiak 
elképzeléseit, a koncepció, a stra-
tégiák alapján születő terveket a 
város térképére. Ők készítik el 

majd azt a szabályozási rendet is, 
mely alapján látható lesz, hogy 
hol és hogyan lehet Szikszón épít-
kezni, fejleszteni, megváltoztatni 
a város arculatát, funkcionális 
működését. Mindezidáig ugyan-
akkor a következő hónapokban 
jó lenne minél nagyobb egyetér-
tésben, támogatottságban leírni, 
milyen Szikszót akarunk, fogunk 
építeni?

TÖBB FORMÁBAN 
KÉRJÜK MAJD A VÁROS 
POLGÁRAINAK
VÉLEMÉNYÉT!

Bízva az „újraindítás” sikerében 
május 10-én 17 órára, az Inkubá-
torházba hívjuk az érdeklődőket, 
ahol bemutatjuk a Szikszó követ-
kező évtizedére szóló fejlesztési 
logikát, szakmai megközelítést 
és a konkrét fejlesztési projektel-
képzeléseket. Az azt követő he-
tekben pedig az egyes fejlesztési 
területeket fogjuk kibeszélni – az 
infrastruktúra-építéstől, a vállal-
kozásösztönzésen, kutúra- és 
sportügyeken át a szociális kérdé-

sekig. Az első találkozóra néhány 
vitaindító kérdéssel szeretnék 
kedvet csinálni, felkelteni a város 
jövőformálása iránti érdeklődést, 
kíváncsiságot?
•  „Élhetőbbé”, komfortosabbá, 

vonzóbbá tehető-e Szikszó, el 
tudjuk-e tartani a jobb keres-
kedelmi, szolgáltatási, pihenési, 
éttermi, vendéglátóhelyi, szóra-
kozási kínálatot turizmus-te-
remtése nélkül?

•  Mit jelent a „minta-kisváros”?
•  Lehet-e turizmust csinálni hi-

ány zó, vagy csekély turisztikai 
vonzerő mellett, s ha igen, ho-
gyan?

•  Az ipari parkunk, a leendő 
turizmusunk növelni fogja-e 
a lakosságszámot, a városba 
települést, s ha igen, hogyan?

•  Milyen lakópark épüljön Szik-
szón, hol és hogyan lakjanak a 
városba költözők?

•  Építsünk-e energiaközösséget, 
s ha igen, hogy lesz abból jó 
közvilágítás és „rezsicsökken-
tés”?

•  Hol lehet majd sportolni és 
mit?

•  Hol legyen kerékpárút Szik-
szón?

•  Kell-e nekünk „közösségi köz-
lekedés”, és ha igen milyen?

•  Lehet-e a lakosságnak csak 
előnyt hozó, vállalkozási és 
munkalehetőségeket, kényelmi 
szolgáltatásokat, élményeket 
teremtő turizmust építeni, s ha 
igen, hogyan?

•  Miért lehetnek sikeresek az 
egészséges életmódra és krea-
tív turizmusra épülő fejlesztési 
projektek?

•  Milyen lenne egy életmódhotel 
és az ahhoz kapcsolódó helyi 
vállalkozói hálózat?

•  Reális-e az egykoron már ter-
vezett többmedencés, részben 
fedett fürdőfejlesztés, s ha igen, 
hogyan?

•  Megvalósítható-e egy igazi pi-
henőpark, közepén egy városi 
tóval, és ha igen hogyan?

•  Érdemes-e építeni egy 
1000+500 fő befogadóképes-
ségű, multifunkcionális ren-
dezvénycsarnokot, s ha igen, 
hogyan?

•  Mit jelent az, hogy „ehető vá-
ros”?

•  Hogyan lehet virágosabb a vá-
ros, s lehet nekünk egy „virá-
goskertünk”, s ha igen hogyan?

•  Lehet-e a városközpontban 
egy humormúzeum, kisren-
dezvény-házzal, autentikus 
szállás- és vendéglátóhellyel, s 
ha igen, hogyan?

•  Lehet-e Szikszón digitális vi-
dámpark, és ha igen, mi az?

•  Lehet-e jó kertészetünk, s arra 
épülő feldolgozóüzemünk, s ha 
igen hogyan?

•  Mit jelent az, hogy SIXO helyi-
termék márka?

•  Kell-e nekünk „Szikszó-kártya” 
és szikszói dénár, s ha igen, mi-
nek?
Ezek a kérdések csak példák a 

245(!)-ből! Válaszoljuk meg kö-
zösen őket, a „bűvös hetes” szel-
lemében, HÉT alkalom, minden 
HÉTen, HÉTfőn, tizenHÉTtől! 
„Vacsorát” nem, de megalapozott 
terveket, kreatív elképzeléseket, 
egyedi, hatásos ötleteket adunk 
véleményért, javaslatokért, majd 
pedig a jövő HÉT évre tudatos 
megvalósítást ígérünk az együtt-
működésért, mert: SZIKSZÓ 
ERŐT AD

Piskóti István
alpolgármester

7 alkalom hetente hétfőn

VÁROSTERVEZÉSI ESTÉK
BESZÉLGETÉSEK SZIKSZÓ FEJLESZTÉSÉRŐL

Május 10-től kezdve hét alkalommal hétfőn 17 órától az Inkubátorházban,
a június végéig tartó első tervezési szakaszban.

MÁJUS 10., 17., 31., JÚNIUS 7., 14., 21., 28.,
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, természetesen az aktuális korlátozások,

szabályozások feltételei mellett! A beszélgetést a neten a SIXO TV közvetíteni fogja.

Újraindítjuk Szikszót
Elkezdjük a városfejlesztési beszélgetéseket!?

A napjainkban oly sokszor elhangzó „újrain-
dítás” szó és tevékenység a megszokott éle-
tünkhöz való visszatérést célozza, visszatérést 
mindahhoz, amit a pandémia elvett. Vissza-
kapjuk majd az ünnepeinket, ez elmaradt nya-
ralásainkat, a kirándulásainkat, a gazdasági 
   lehetőségeinket, a munkánkat, a megszokott 
   munkaritmusunkat, a jövedelmeinket.
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SIXO Tv plusz
Lépések egy sokrétűbb, hatékonyabb
városkommunikáció felé
Már egy éve is van annak, hogy megalakult a szikszói média-
kör, ahol tizenegynéhányan elindítottuk a helyi tájékoztatási, 
kommunikációs, médiarendszer megvalósítását.

Számos új tartalom – videó-
anyagok a tvben, cikkek a SzikSzó 
újságban, posztok a facebookon – 
születtek. Az alkotó folyamatot a 
pandémia, s az anyagi és technikai 
nehézségeink egyaránt visszafog-
ták. Az eltelt hónapok támogató 
és kritikus visszajelzései, a híra-
nyagok növekvő nézettségei egy-
aránt megerősítették, hogy minél 
előbb fejleszteni kell. Egyértelmű 
az is, hogy az ambiciózus város-
fejlesztési terveinkhez, annak 
megismertetéséhez, a támogatók 
és a megvalósító partnerek meg-
nyeréséhez egy sokrétűbb, a város 
határain messze túlnyúló kom-
munikációra van szükségünk.

A sok-sok beszélgetés, szakmai 
egyeztetés után elkészült egy terv, 
melyhez szakmai partnereket, 
személyiségeket, támogatókat 
sikerült megnyernünk.

Május elejétől fokozatosan bő-
vítve, fejlesztve elindítjuk az új 
kommunikációs- és műsor-kez-
deményezéseinket., melynek hát-
teréről, lépéseiből, nehézségeiből 
kiemelek itt néhányat, még nem 
elárulva minden titkot, meglepés-
nek szánt kezdeményezést!
• A városháza belső udvarán lévő 
kis rendezvényteremben „visz-
szafogott, takarékos megoldások 
mellett” - kialakítjuk a SIXO TV 
stúdióját, ahol nemcsak a techni-
kai munka, hanem új műsorok, 
elsősorban beszélgetések, maga-
zinok készítése, média-tartalom-
gyártás folyik majd.
• Számos új, hetente vagy két-
hetente rendszeresen jelentkező 
tartalom, műsortípus születik. 
A híradó, s a már ma is meglé-
vő magazinok (Urbex, Honvéd7, 
Élet-mód, Vajtó és a világ, Szikra 
Kabaré, mellett megjelenik helyi 
közéleti beszélgetéssorozat, már 
készül a szikszói személyisége-
ket bevonó főzőműsor. Megvan 
a „gazdája”, szerkesztője a kultu-
rális-művészeti, üzleti-gazdasági, 
rekreációs-sport magazinnak, s 

terveink szerint e formában foly-
tatódik a kvízműsor is.
• „MintAváros” munkacímű mű-
sorötletünk iránt egy országos ke-
reskedelmi televízió érdeklődik, 
a szinopszisát most írjuk, tuti jó 
lenne, ha elfogadnák, de ez nagy 
falat nemcsak szakmai, de támo-
gatásszervezési vonatkozásban 
egyaránt.
• Mindezt a sokrétűséget sok új 
„munkatárssal”, ismert művésszel, 
újságíróval, médiaszakemberrel, 
tv-s személyiséggel, de a média-
kor béli, s új helyi „amatőrökkel” 
és „profikkal” csináljuk majd. 
Megvannak az első, a képernyőn 
várhatóan megjelenő szikszói di-
ákmunkatárs jelöltek is.

Örömünk és egyben leg-
nagyobb gondunk, a televízió 
vételkörzet bővítése, mely, ha 
megvalósul potenciálisan több 
mint százötvenezer háztartás-
ban leszünk láthatóak, de „nem 
bírunk” a Vodafone-UPC „rossz 
házassága” következményeivel, 
tolódik az ügyintézés, remélem, 

hogy az indulásig utolérnek min-
ket, s a másik együttműködőt. Ter-
mészetesen a műsorok, s nem csak 
a televíziós tartalmakra gondolok, 
megjelennek majd a neten, a hon-
lapunkon, facebook on, Instagra-
mon, (tik-tokon?), számos helyen. 
Ha „pénzünk engedi”, akkor a 
tervbe vett városi mobil applikáci-
ót is hamarosan készíttetjük, hogy 
szinte mindenkit elérhessünk.

A médiaprogram koordináto-
ra, kvázi főszervezője Mató-Ju-
hász Annamária, a marketing 
és médiavilágban járatos kollé-
ganőm lesz, akit Vajtó László, a 
SIXO TV vezetője, munkatársai 

mellett majd közvetlenül is ke-
reshet mindenki. A rendszer nem 
zárt, szívesen veszünk, jómagam 
is mint a program kezdeménye-
zője és felelőse is várom a további 
tartalmi, műsorötletet, kezdemé-
nyezést, örömmel veszek minden 
kiegészítő, jobbító szándékú ja-
vaslatot, kritikát.

Természetesen készül a keres-
kedelmi és médiaajánlat is, min-
denki, kis- és nagyobb vállalkozás 
számára elérhetőek lesznek rek-
lámfelületek, műsor-szponzorá-
lási, támogatásai lehetőségek is.

Piskóti István
alpolgármester

Nemsokára átállás
Már töltjük a tartalmakat az új városi honlapra

Elkészült (végre) az új városi 
honlap, a www.szikszo.hu 
alap-programozása, mely 
informatikailag sok évnyi le-
maradást hoz be számunkra.

A nemsokára látható arculati és 
tartalmi változások mellett lénye-
gi háttérfejlesztések történtek an-
nak érdekében, hogy a különböző 
keresőprogramok optimálisan tá-
mogassanak minket, s könnyen 
megtalálhatóak legyenek tartal-
maink. A szokásos, várost bemu-
tató információk, önkormányzati 
és városházi tudnivalók, doku-
mentumok mellett, lesz automa-

tikusan frissülő rendezvénynap-
tár és számos további, könnyen 
kezelhető funkció. Lehet, hogy 
rövid idővel később tudjuk majd 
aktiválni – mert ez plusz forrást, 
s egyeztetést igénylő, még folyó 
fejlesztés – a két új praktikus 
elemet, a „piacteret” és a város 
„webshop”-ját. Az egyik – első-
sorban a szikszói – vállalkozások, 
szolgáltatók reklámozását, meg-
ismertetését, illetve a személyes, 
lakossági adok-veszek-keresek 
információk célzott terjesztését 
szolgáló, részben interaktív felü-
let lesz. A másik, várhatóan majd 
fizetési funkcióval is kiegészülő 
webshop pedig főként, de nem 

kizárólagosan – a szándékaink 
szerint a tészta mellett egyre 
bővebb – ún. helyi (SIXO már-
kanevű) termékek „boltjaként” 
működik. Igény szerint nyitunk 
a helyi vállalkozói, kereskedői kí-
nálat értékesítése felé is, ha meg 
tudjuk szervezni a közös logisz-
tikáját. Harmadik lépésben egy 
szűkebb tartalmú, angol nyelvű, 
információs súlypontú verzió is 
elkészül majd.

Bízom benne, hogy az új hon-
lap kárpótol majd mindenkit a 
jelenlegi, fejlesztésében tudato-
san megállított, ezért hiányosan, 
rosszul működő, jogosan kritizált 
honlapért. A „megrekedt” állapo-
tért, adott esetben bosszúságokért 
személyesen is elnézést kérek, kö-
szönöm megértésüket!

Piskóti István
alpolgármester
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Csillagok útján…
Bemutatkozik: Béres Gábor parókus

Az elmúlt évben hírül adtuk, hogy dr. Orosz Atanáz megyés-
püspök úr Béres Gábort nevezte ki a Szikszói Görögkatolikus 
Egyházközség élére. Gábor atya azóta Miskolcról járt Szik-
szóra, de a közelmúltban beköltözött családjával a felújított 
parókiára. Ez alkalomból készítettünk vele interjút. S hogy lett 
az interjú címe egy Omega nagylemez címe? A végén ez is 
kiderül…

• Gyermekéveit hol töltötte?
B.G.: Szikszói gyökerekkel ren-
delkezem, de én már Miskolcon 
születtem, 1976-ban. Az általános 
iskola elvégzése után Esztergom-
ba kerültem a Ferences Gimná-
ziumba, s itt érettségiztem 1992-
ben.
• Gondolom, ekkor döntötte el, 
hogy a lelkészi hivatást választja?
B.G.: Igen. Az érettségi után 
Nyíregyházán, a szeminárium-
ban folytattam tanulmányaimat. 
Ennek elvégzése után, 1998-ban 
megnősültem, majd pappá szen-
teltek.
• Eddig milyen állomáshelyei vol-
tak?
B.G.: Első szolgálatom Debre-
cenbe vitt, ahol négy évig vol-
tam káplán. Innen Bátorligetbe 
helyeztek, ahol kilenc szép évet 
töltöttem. Maga a község is egy 
csodás környezetben van, ter-
mészetvédelmi területekkel kö-
rülvéve. Itt egy új templomot is 
építettünk, amit 2005-ben szen-
teltek fel. Jól éreztük itt magun-
kat, de jött a felkérés, így Miskol-
con a görögkatolikus általános 
iskolában lettem iskolalelkész, és 
mellette még igazgatóhelyettes is 
voltam. Ez 2020. februárig tar-
tott. Ekkor nevezett ki a püspök 
úr Szikszóra.
• Meséljen valamit a családjáról!
B.G.: Feleségem, Szilvia, tanítónő, 
egyben hittantanár is a Miskolci 
Görögkatolikus Általános Iskolá-
ban. Legnagyobb fiunk, Dávid, 21 
éves, a budapesti Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemre jár. Középső 
fiunk, Gergő, 19 éves, ő a Miskolci 
Egyetem Gépészmérnöki és In-
formatikai Karának Villamos-
mérnöki Szakán tanul. Legkisebb 
fiunk, Máté, 17 éves, ő Miskolcon 
a Fráter György Katolikus Gim-
názium tanulója.

• Szabadidejében mivel foglalko-
zik? Mi a hobbija?
B.G.: A csillagászat régi nagy sze-
relmem. Van több, komoly csil-
lagászati távcsövem is, valamint 
a Magyar Csillagászati Egyesület 
elnökségi tagja is vagyok. Régeb-
bi szolgálati helyemen volt csilla-
gász szakköröm, amit a gyerekek-
nek tartottam. Itt még egyelőre 
nincsen. De talán, egyszer…
• És végül az utolsó kérdés, Ön 
regisztrált, illetve beoltatta magát?
B.G.: Természetesen regisztrál-
tam és megkaptam az oltásokat. 
Nem csak a saját érdekemben 
tettem, hanem azért is, mert egy-
másra is vigyázni kell!
• Gábor atya, köszönöm a beszél-
getést!

–(mi)



Kultúra / Sport | 11
VIII. évfolyam 2. szám | 2021. | április

Sportolók a covid ellen
Vírus ide, vírus oda, a szikszói sportolók nem tétlenkednek. 
Az óvintézkedések betartása mellett, részt vesznek különfé-
le versenyeken. Józsa Sándort, az Oroszlánszív Küzdősport 
Egyesület vezetőjét kérdeztük, hogyan folyik a felkészülés a 
jelenlegi helyzetben.

• Pár hete, az Észak-Magyarország 
c. megyei lapban olvastam a leg-
utóbbi sikereikről, amihez ezúton 
is gratulálok. Jelenleg mire készül-
nek? Ebben a vírushelyzetben van-
nak versenyek?
J.S.: Versenyek a vírus ellenére 
is vannak, bár jóval kevesebb. 
Május végén lesz a K–1 országos 
bajnokság ahova két versenyző-
vel készülünk Szalai Vanesszával 
és Héthársi Ákossal, illetve én is 
indulok címvédőként.

• Hol tartják az edzéseiket, és ezen 
hányan vesznek részt?
J.S.: Edzéseink a Pázmány Péter 
tér 11. szám alatt vannak, vasár-
napot kivéve a hét minden napján 
készülünk. Most csak a verseny-
zőkkel, 12–15 fő, de nagy öröm 
számomra hogy 90%-ban szik-
szói tanítványaim vannak.
• Az egyesület miből tartja fenn 
magát? Vannak szponzoraik?
J.S.: Van egy havi tagdíj min-
den tanítványnak, abból tudjuk 

fizetni a terem bérleti díját és 
egyéb működési költségeket. Ez 
most nehéz időszak számomra, 
mert magánórákat és kiscsopor-
tos hobbiszintű edzéseket nem 
tarthatok, így sokkal kevesebb a 
bevételünk. Vitaminokkal támo-
gat egész évben a szikszói Zöld-
kereszt Gyógyszertár, az edzőter-
met támogatói áron biztosítja a 
Jablonkai család. Támogat még: 
Dr. Vincze Tibor, Nagy Béla, Cho-
colate Brown Városkapu, H&K 
Dekor Stúdió.
• Felszerelésekkel hogy állnak? 
Megvan mindenük?
J.S.: Felszerelést kaptunk a 
Magyar Muaythai Szövetségtől 
és Jászka Krisztiántól. Egyedül 
boxzsákunk nincs, ami nagyban 
segítené a fejlődésünket.
• Akkor legközelebb mikor hall-
hatunk Önökről?
J.S.: Legközelebb május 28–30-
án, a K–1 országos bajnokságon 
veszünk részt.
• Utoljára egy személyes kérdés. 
Ön már regisztrált, kapott oltást?
J.S.: Regisztráltunk az oltásra, 
de én még nem kerültem sorra. 
Minden tanítványommal tar-
tom a kapcsolatot, azokkal is 
akik most nem járnak edzésre és 
nagy számban megkapták már 
az oltást! Úgy gondolom, fontos 
hogy mindenki oltassa be magát 
és ezzel a tanítványaim is egyet-
értenek.

Balaton-parti érem
Már beszámoltunk róla, hogy 
Kohári Szabolcs, a hosszú-
távfutó szikszói fiatalember, a 
DVTK-hoz igazolt. A közel-
múltban Balatonalmádiban 
volt egy rangos verseny, 
nevezetesen a 100 km-es Ult-
rafutó Magyar Bajnokság, ahol 
Szabolcs 2. helyezést ért el.

Szabolcs a következőket mond-
ta a versenyről: „Ebben az évben 
Balatonalmádi adott otthont a 24 
órás, illetve a 100 km-es magyar 
bajnokságnak. Verseny előtt elő-
zetesen egy 7:30 körüli időt ter-
veztem, ami össze is jött. A táv 

első fele egész könnyedén ment, 
majd 60–80 km között volt egy 
nagyobb holtpont, amiből nehéz 
volt kilábalni. A maradék 20 km-t 
pedig egész jól sikerült összerak-
ni, ez azért is fontos volt, mert 
feljöttek rám, nem lehetett kien-
gedni. Köszönöm Szikszó Város 
Önkormányzatának, a Top-Sped 
Építőipari Kft.-nek, illetve Nagy 
Bélának az anyagi támogatást. 
Sikerült újabb érmet szerezni a 
DVTK-nak .”

Azt hiszem, egész Szikszó 
büszke erre a fiúra. Gratulálunk, 
Szabolcs!

Ui. Szabolcs még elmondta, 
hogy nem regisztrált az oltásra, 
de hamarosan fog. Május közepén 
ugyanis lejár a védettségi igazol-
ványa, amit fertőzés után kapott.

„Akkoriban 
mindannyian 
Mick Jagger 
akartunk lenni”
Megjelent a szikszói 
szerző, Nemes P. Ferenc 
Néhány lány címet viselő 
új kötete.

Míg az író korábbi műve, a 
Semmi beszéd írásai a közö-
sen megélt fél évszázadun-
kat tekintették át, addig az 
új kötet három kisregénye a 
felnőtté válás küzdelmekkel, 
csalódásokkal teli, de mégis 
varázslatos időszakába enged 
betekintést a fiatalokra jellem-
ző lendületes nyelvezettel.

Elmondhatjuk, hogy egy 
ízig-vérig szikszói alkotás 
született, hiszen annak vala-
mennyi fontos közreműködő-
je városunk állandó lakója. Az 
illusztrációkat készítő Urbán 
Tibor festő- és grafikusmű-
vésztől kezdve, a nyomdai 
előkészítésért és tipográfiáért 
felelős Berindza Gáboron át, 
dr. Pappné Nemes Katalinig, a 
szöveg lektoráig.

Nem mehetünk el szó nél-
kül amellett sem, hogy a könyv 
kiadója az ugyancsak szikszói 
székhelyű Kilátó Kulturális 
Egyesület.

Az új kötet – a Semmi be-
szédhez hasonlóan – közvetle-
nül is megrendelhető a szerző 
nemespe.hu elnevezésű hon-
lapjáról.

Kérdésünkre a szerző el-
mondta, hogy regisztrált az 
oltásra, és az elsőt már meg-
kapta.
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Szikszó-kvíz
Szikszó Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága, január 
végén hirdette meg a tíz fordulóból álló Szikszó-kvíz játékot. Gondoltuk, ebben a 
vírusos, „otthon ülős” helyzetben, talán felkeltjük vele néhány ember érdeklődését.

A vetélkedőbe mintegy hatvanan kap-
csolódtak be, és küldték be hétről hétre a 
megfejtéseket. Aztán volt aki kimaradt, de 
közben csatlakoztak új versenyzők is. A 
tíz fordulóban változatos kérdések voltak, 
de a szervezők végig igyekeztek szűkebb 
hazánkban, megyénkben maradni. Volt 
helytörténet, irodalom, történelem, kép-
zőművészet, sport, zene, művészet, labda-
rúgás, és híres szikszói szülöttek is.

Sokan írták a végén, hogy élvezték a já-
tékot, és remélik, hogy lesz máskor is. És 
még az is előfordult, hogy páran megkö-
szönték…

Nos, a zsűri összesítette a tíz forduló 
pontszámait, és 14 hibátlan, azaz 100 pon-
tos versenyző maradt a végén. Úgy döntöt-
tünk, hogy nem sorsolunk, mind a 14-en a 
dobogó tetején állhatnak, s ők a követke-

zők: Bakos Krisztina, Erdei Edit, Eremiásné 
Földeák Tünde, Galamb Gabriella, Huszár 
Dóra, Kalas Judit, Lengyel József, Monostori 
Györgyné, Nánási Veronika, Ráskiné Éva, 
Víghné Csilla, Zupkó Anita, Zsíros Réka, 
Zsírosné Mihályi Ilona.

Második helyen végzett, 99 ponttal (ta-
lán egy apró félreértés miatt) Molnár Nóra, 
Lipták Ferenc. Harmadik helyen végzett: 
Kucskár Krisztina, Marincsákné Kazai 
Katalin és Szuhai Gábor. Gratulálunk a 
dobogósoknak!

A bizottság az első három helyen vég-
zett versenyzőket jutalomban részesíti. 
A jutalmak átadásáról (a járványhelyzet 
alakulásától függően) majd értesítjük a 
versenyzőket.

Köszönet mindenkinek, aki részt vett 
a játékban!


