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LEADER hírek
A Rákóczi
LEADER Egye-
sület azzal a 
céllal alakult, 
hogy az Európai 
Unióból érkező 
támogatások 
felhasználásával 
a helyi vállalko-

zókat segítse. Az egyesület helyi 
összefogás keretében, 7 telepü-
lés (Szikszó, Aszaló, Alsóvadász, 
Gesztely, Nagykinizs, Onga és 
Szentistvánbaksa) közreműkö-
désével létrehozott egy fejlesztési 
stratégiát, amely mentén igyek-
szik segíteni a helyi vállalkozáso-
kat, önkormányzatokat, egyházi és 
civil szervezeteket. Fő cél a vidéki 
vállalkozások hatékonyságának, 
versenyképességének növelése, új 
munkahelyek létrehozása, a turiz-
mus fellendítése és egy élhetőbb 
környezet létrehozása.

Az elmúlt években számos 
pályázat került kiírásra és támo-
gatásra, 2020-ban hosszú évek 
után végre eredményesen, nyer-
tes pályázatokkal, támogatói ok-
iratok születésével. A következő 
pályázati ciklusra (2021–2027) 
már körvonalazódik az új irány, 
egy aktualizált fejlesztési straté-
gia mentén, melyben várhatóan 
jelentős hangsúlyt fog kapni a 
pandémiás helyzet miatt fokozott 
munkanélküliség enyhítése, és a 

vírushelyzet kapcsán nehéz hely-
zetbe került ágazatok segítése. 

Szeretnénk felhívni a szikszói 
vállalkozások, vállalkozók figyel-
mét, Jelenleg is nyitott pályázati 
lehetőség, a „Helyi gazdaságfej-
lesztés támogatása” című felhívás, 
melynek keretein belül minimum 
egy új négyórás alkalmazott fog-
lalkoztatásával, a pályázók 70%-os 
intenzitás mellett igényelhetnek 
vissza nem térítendő támogatást, 
új eszközök beszerzésére, akár 10 
millió forint összegig.

Várhatóan márciusban kerül 
kiírásra egy új felhívás, ahol lét-
számbővítési kötelezettség nélkül, 
eszközbeszerzésre, építésre, felújí-
tásra és infrastrukturális fejlesz-
tésre is igényelhető forrás, szin-
tén 10 millió forint felső határig. 
Jelen felhívás kidolgozása még 
folyamatban van, erről a későb-
biekben részletes tájékoztatást a 
Rákóczi Leader egyesület hon-
lapján (www.rakoczileader.hu), a 
rakoczileader.szikszo@gmail.com 
email címen, továbbá személyesen 
a Rákóczi LEADER munkaszer-
vezet irodájában (Szikszó, Inkubá-
torház) kérhetnek az érdeklődők. 

A munkaszervezet várja az 
érdeklődő szikszói vállalkozáso-
kat, hogy sikeres pályázat esetén 
helyben tudjunk segíteni a fejlő-
désben, továbblépésben.

Kőhalmi Mónika képviselő

Ebösszeírás
Eredmények, változások, fontos tudnivalók

Február 1-jé-
vel lezárult az 
ebösszeíró la-
pok gyűjtése. 
Hálás köszö-
net a lakosság 
azon felének, 
akik leadták 

az íveket. Több, mint 1000 lap ér-
kezett be, a vártnál jobb oltottsági/
chipeltségi adatokkal. 

Több olyan visszajelzést kap-
tunk azonban, hogy sokan annak 
ellenére nem értesültek az össze-
írásról, hogy arra TV riport, in-
ternetes videó- és szövegmegosz-
tások, illetve minden postaládába 
bedobott tájékoztatók hívták fel a 
figyelmet. A beküldött dokumen-
tumokat elemezve megerősítést 
nyert, hogy az internetet kevésbé 
használó korosztály és területek 
lakói körében volt kisebb a teljesí-
tési hajlandóság. Mivel a mulasz-
tás 30 eFt-os pénzbírsággal jár, a 
városvezetés a teljes lakosságbarát-
ság mellett elköteleződve úgy dön-
tött, március 1-ig meghosszíbbítja 
a lapok leadási határidejét. Azon-
ban a következetesség jegyében 
ezen túlmenően számolni kell a 
felszólítással, s a fent említett bír-
sággal. Közös érdekünk, hogy az 
ezzel járó kellemetlenségeket el-
kerüljük, ezért tisztelettel kérjük a 
még tartozással bírókat, éljenek a 
lehetőséggel, küldjék be az ebnyil-
vántartó lapokat. (Fontos: azok is, 
akiknek nincs kutyájuk! „Nemle-
ges nyilatkozat” rovat.) 

A dokumentum felvehető az 
Önkormányzat portáján szemé-
lyesen, vagy letölthető az alábbi 
internetes címről:
https://www.szikszo.hu/lapok/
hirek/varoshaza/2858-tajekozta-
to-a-2020-evi-ebosszeirasrol

Az ebösszeíró adatlapot eben-
ként kitöltve az alábbi módokon 
lehet benyújtani:
• postai úton Szikszói Közös Ön-
kormányzati Hivatal 3800 Szik-
szó, Kálvin tér 1. sz. alatti címre 
küldve,
• elektronikusan az ebnyilvantar-
tas@szikszo.hu címre továbbítva,
• a Szikszói Közös Önkormány-
zati Hivatal kapujára felszerelt 
postaládába helyezve.

Az ebösszeírást, az ebek re-
gisztrációját az önkormányza-
toknak háromévente legalább 
egy alkalommal kötelező lebo-
nyolítaniuk. Az ebösszeírás – az 
állatvédelmi törvény szerint – az 
önkormányzat ebrendészeti fel-
adatainak elvégzése, illetve a ve-
szettség elleni oltás járványvédel-
mi vonatkozásai miatt szükséges. 
Az ebösszeírás adatairól a hivatal 
helyi elektronikus nyilvántartást 
vezet, az állat tulajdonosa, tar-
tója és más személyek jogainak, 
személyes biztonságának és tu-
lajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása 
céljából.

Hetesi Gergely képviselő,
városüzemeltetési bizottság

Itt a Szikszó tészta!
Tájékoztatjuk a kedves szikszói lakosokat, a konyhákat, éttermeket és 

intézményeket, hogy friss tyúktojásból, Szikszón készült,

házi jellegű tésztáink
folyamatosan elérhetőek és megvásárolhatóak.

Termékeink (4 tojásos száraztészta): 
cérnametélt, boglyas metélt, 
széles metélt, orsó, nagykagyló, 
szavacska, rövidcső, nagykocka, 
fodros nagykocka, csusza, kiskocka, 
zabkocka, kiskagyló, eperlevél, 
gyűrű, zécske, házi reszelt tarhonya, 
valamint kézzel készített szabógallér 
és csiga.
Tésztáink 250 g/cs., 400 g/cs., 1 
kg/cs., 5 kg/lédig kiszerelésben is 
elérhetőek.
Tésztáink az önkormányzati piacon 
szombaton délelőttönként, március 
1-jétől a tésztaüzemünkben (Szent 
Anna út. 6.) minden hétköznap 8–12 
óra között is megvásárolhatóak.

Eboltás
Értesítjük az ebtartókat, hogy az ebek 2021. évi veszettség elleni 
kötelező védőoltását Dr. Laczkó Csaba praxisvezető szakállatorvos 
(06-30/4600-787) az alábbi időpontokban és helyen végzi:

• 9–10 óráig Sportpálya
• 16–17 óráig Temesvári út „Y” elágazás

Március 5. 
(péntek)

• 9–10 óráig SportpályaMárcius 6. 
(szombat)

PÓTOLTÁS
• 9–10 óráig Sportpálya

Március 13. 
(szombat)

• 9–10 óráig Balogh Antal tér
• 16–17 óráig Sportpálya

Március 8. 
(hétfő)

Oltásra kötelezett minden három hónaposnál idősebb eb, amely 2021.
évben még nem részesült veszettség elleni védőoltásban. Az oltatlan 
ebek tartói ellen eljárást kezdeményezünk!
A védőoltás és a kötelező féregtelenítés díja összesen: 4.800 Ft/eb.

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
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Új év – tervek, feladatok, eredmények

Az idei év első lapszámában 
szeretném – Kedves Város-
társak – az első két hónap 
előrelépéseit és a 2021-es 
esztendő várható eseményeit 
megosztani Önökkel.

A járvány miatt képviselő-testü-
leti ülést, a Civil Tanács tervezett 
üléseit, bizottsági üléseket sem 
lehet tartani, minden döntés a 
polgármester feladata és felelős-
sége. A meghatározó ügyekben 
azonban ettől függetlenül közös 
gondolkodás után születik hatá-
rozat, amely együttgondolkodást 
köszönök az érintett dolgozók-
nak, szakembereknek, a bizottsá-
goknak és a képviselő-testületnek.

A város 2021. évi költségveté-
sét január végén és február elején 
tárgyalta a pénzügyi bizottság, a 
képviselő-testület, majd hivata-
losan polgármesteri határozattal 
meg is született a február 15-i ha-
táridő előtt. Amennyiben nem jön 
újabb váratlan, hirtelen esemény 
– gondolok itt a nagyságrendileg 
éppen 1 évvel ezelőtt kirobbant 
vírushelyzetre – jó évünk lehet. 
Mire gondolok?

Az infrastruktúra területén 
elindul a régi, azbeszt vízvezeté-
kek cseréje a föld alatt, tervezési 
fázisba lép egy új kommunális és 
ipari szennyvíztisztító telep léte-
sítése, illetve közel 1,5 km hosszan 
csapadékvíz elvezető árkok kiala-
kítása a legkritikusabb helyeken. 
Szintén tervezési szakaszba lép a 
döntési és azt megelőző tárgyalás-
sorozat után a Szikszótól Ongáig 
húzódó kerékpárút projektje. Az 
idén kinőnek a földből az Angel 
benzinkút és Szikszó között az 
ipari csarnokok épületei, amely-
hez kapcsolódóan munkahelyek 
is létesülnek.

A nagyállomás épületének kül-
ső megújítása után a váróterem is 
megújult, kulturált környezetben 
fogadja az utazókat. A kisállomás 

problémájának megoldásán pedig 
a vasúttal együtt dolgozunk. A Va-
dász-patak depóniáját felmértük, 
a hiányos részeken megerősítjük 
és megemeljük a gátat a közelben 
élők biztonsága érdekében.

Tudom, hogy a városüzemel-
tetés, utak, járdák, közvilágítás, 
kóbor kutya, gondozatlan ingat-
lanok területén is sok a feladat, 
itt is igyekszünk minél hamarabb 
látványos eredményeket elérni, 
amelyhez együttműködést és tü-
relmet kérünk.

Megújul a Karolai-kastély új 
szárnya a Rakacai-tó partján, 
ahol a szikszói diákok tölthetnek 
majd eseménydús napokat, ját-
szótér épül az artézi kútnál lévő 
ún. „lépcsős híd” belvárosi olda-
lán, kültéri kondicionálóparkot 
hozunk létre az ún. „új telepen”, 
mini focipályát és játszóteret a 
közösségi ház udvarán. A fentiek 
megóvása és felügyelete érdeké-
ben felülvizsgáljuk és mintegy 2 
millió Ft értékben bővítjük a vá-
ros térfigyelő kamerarendszerét. 
Okoszebra kerül a főútra a város 
egyik legforgalmasabb átkelőhe-
lyén.

A Szikszó-jegy tavaly törvé-
nyes keretek közé illesztett rend-

szerét (a 20.000, 30.000 és 40.000 
Ft-os juttatást), a kommunális 
adó fizetésének eltörlését és a 
lakosság szemétszállítási díjának 
átvállalását fenntartjuk, a Szik-
szóra költözés elősegítésének ér-
dekében a letelepedési támogatást 
továbbra is biztosítjuk.

A nyílt városvezetés szellemé-
ben a legfontosabb az eszmecsere, 
amelyre bármikor kész vagyok, 
készek vagyunk. Bízom benne, 
hogy személyesen is mihama-
rabb találkozhatunk; terveinket, 
feladatainkat, eredményeinket 
rendezvényeken, közösségi ese-
ményekhez kapcsolódóan beszél-
hetjük meg.

Kedves Várostársak, kérem, 
vigyázzanak magukra és szeret-
teikre! Jó egészséget kívánok!

Sváb Antal polgármester

Kereki Józsefné, a Bethánia Napköziott-
honos Óvoda intézményvezetője a fenn-
tartó Szociális Missziótársulat kedvesnő-
véreinek javaslatát követően a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia döntése 
alapján a Szent Gellért-díj arany fokoza-
tában részesült.

Szívből gratulálunk és jó egészséget kí-
vánunk!

Szent Gellért-díj

Palágyi Ilona 1921. február 14-én született Lelesz községben, ami éppen pár hónappal előtte 
került a trianoni döntés miatt Csehszlovákiához. A település 1938 és 1944 között ismét Ma-
gyarországhoz tartozott, majd megint Csehszlovákiához. Ilonka néni a tőlük 6 km-re lévő 
Királyhelmecen végezte iskoláit. Testvérével Palágyi Bélával 1952-ben kerültek Szikszóra. 
Ekkor már özvegy volt. 1955-ben ment újból férjhez, amikor első férjét halottá nyilvánítot-
ták. Második férje, Lóska Kálmán, 1990-ben hunyt el, azóta egyedül él. Gyermekük nem volt. 
Dolgozott a járási hivatalban, az asztalos KTSZ-ben és a községi tanácson is. Nagyon szeretett 
olvasni, keresztrejtvényt fejteni, tv-t nézni, de sajnos megromlott látása miatt már nem tudja. 
Igaz hitű reformátusként élte életét, sokáig tagja volt a református énekkarnak. 

Századik születésnapján Sváb Antal polgármester, és a református egyház köszöntötte 
Ilonka nénit.

Ilonka néni száz éve

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban a Bolt 
utca 11. szám alatti társasházi 
ingatlanrész 70%-os eladásáról 
is beszámoltunk. Az eladás 
egész pontosan csak az emeleti 
lakásra vonatkozott, amelynek 
tulajdonosával egyeztettünk a 
helyzet jogi és pénzügyi rende-
zése érdekében.
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Farsangi képes album
Idén sajnos csak az elmúlt idők farsangjait fogjuk tudni felidéz-
ni, hiszen a lassan egy éve tartó járvány miatt bálozásról szó 
sem lehet.

A vízkereszttől (január 6.) ham-
vazószerdáig terjedő farsangi 
időszak pedig hagyományosan 
a vidám lakomák, bálok, a zajos 
mulatozás, tréfacsinálás ideje. 
Csúcspontja a karnevál, magyar 
néven a farsang farka. Ez a far-
sangvasárnaptól húshagyó ked-
dig tartó 3 nap valójában télbú-
csúztató is.

Faluhelyen álarcos, jelmezes 
felvonulásokat tartottak ilyenkor. 
A felvonulók több helyen megáll-
tak, rögtönzött tréfás jeleneteket 
mutattak be, majd este kezdő-
dött a bál, melynek többnyire 
egy kocsma, vagy vendéglő adott 
helyt. Szikszón a Reinitz vendég-
lő, a községháza vagy a főszolga-
bírói hivatal nagyterme, melyet 
„kaszinó” néven említ a korabeli 
fénykép (a mai nemzedék gyer-
mekorvosi rendelőként emlék-
szik rá). A háború után 1962-ig 
a mai városi óvoda épületében 
kialakított kultúrházban, 1962 
után a zsinagógából átalakított 
művelődési házban (ma inkubá-
torház) tartották a bálokat.

A polgárság köreiben a külön-
böző szakmák, céhek, egyletek 
külön is rendeztek bálokat. Ekkor 
vezették be a társasági életbe az 
eladósorba került lányokat, a há-
zasulandó fiatalembereket. Nagy 
volt tehát a várakozás, készülődés 
ezekre az alkalmakra. Nemcsak 
a fiatalok, hanem az anyák is ki-

tűnően szórakoztak. Már előre 
lefoglalt helyeik voltak, hogy a 
teremben ki, kivel és hol ül. Jól ki 
tudtak beszélni mindenkit: kinek 
milyen az öltözéke, kivel táncol, 
hogyan viselkedik. A bálban min-
denki jelmezben, álarcban jelent 
meg, igyekeztek titokban tartani, 
hogy kit takar a maszk, hiszen azt 
csak éjfél után volt szabad leven-
ni, majd a zsűri kiválasztotta a 
legjobbakat.

Az első birtokomba került do-
kumentum a szikszói reformá-
tus egyház énekkarának farsangi 
meghívója 1900. február 18-án 
kelt, íme egy rövid részlet: „folyó 
hó 28-án este 7-kor fog kezdődni, 
s lehet, hogy eltart másnap virra-
datig is. A harcban való részvé-
telért személyenként 1 koronát, 
családonként 2 koronát kell előre 
kiszurkolni. Indulót és lelkesítő da-
lokat jó czigány banda, a tüzelő 
italt pedig a vár kantinosa fogja 
szolgáltatni…”

Az 1939-es és ’41-es esztendő 
báli szezonjának hangulatát őrző 
felvételek Szélig Sárika néni ha-
gyatékából származnak, melyeket 
a református nőegylet rendezett. 
Báli ruhás hölgyeket és elegáns 
urakat láthatunk a főszolgabírói 
hivatal impozáns nagytermében 
megrendezett mulatságon.

A gyerekeknek óvodás kortól 
rendeztek farsangot, majd az isko-
lás korosztálynak tagozatonként. 

A kicsiknek általában az osztály-
teremben, a felső tagozatnak már 
a művelődési ház nagytermében.

Az 1960-as évek iskolai far-
sangjairól már több fénykép ma-
radt fenn. Vámossy Pista bácsi, az 
általános iskola igazgatóhelyette-
se készítette őket. Nagy részvétel-
lel zajlottak ezek a rendezvények, 
szinte egy tűt sem lehetett volna 
leejteni, akkora volt a tömeg. A 
bált a karnevál hercege és a bál-
királynő nyitotta meg, ők kiemelt 
trónuson ültek a színpadon. A 
bemutatott fényképen szerepel 
Piskóti Nóri, mint bálkirálynő, 
valamint Csordás Laci, mint her-
ceg. A sok ötletes jelmez közül 
nézzünk meg néhányat!

Űrhajó „Gagarin” felirattal, 
napraforgó, néger kislány és va-
rázsló, hirdetőoszlop, tv készülék. 
Gyakran egy egész osztály jelent 
meg a színpadon, rövid, mókás 
jelenetet bemutatva, ilyen pl. a 
’80-as évek közepe táján készült 
fotón látható Zenebohócok, vagy 
a Vár népe, az orosz népmesét be-
mutató Répa-mese szereplői. Az 
akkori gyerekek azóta felnőttek, 
bizonyára szívesen emlékeznek 
ezekre a pillanatokra!

A zsűri asztalánál Svábné 
Irénke néni, egykori igazgatónk, 
mellette Fülöp Éva tanárnő, egy 
későbbi fotón Kerényi tanár úr, 
Darvas tanár úr és felesége, va-
lamint Gyuricskó Ilona (Vámossy 

Szikszó
a múltban
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Istvánné) tűnik fel, de megőrizte 
egy felvétel dr. Fehér Andrásné 
Jutka alakját is, aki évtizedekig 
szervezte, és vezette az iskolai 
farsangokat.

A Móricz Zsigmond Általános 
Iskola és a Szepsi Csombor Már-
ton Gimnázium archívumából 
származnak a következő fény-

képek, itt Urbánné Tóth Editnek 
mondunk köszönetet, aki évtize-
dek óta dokumentálja a gimnázi-
um rendezvényeit.

Az 1975-ben készült kép a 
gimnázium zenekarának gitá-
rosait örökítette meg, Sasvári 
Zolit és Baráth Jóskát. Magukért 
beszélnek a gimnazista diákok 
farsangjairól készült felvételek 
is, pl. a „neandervölgyiek”. Ren-
geteg humoros előadás, kitűnő 
produkció született, melyek ma 
is mosolyt csalnak az arcunkra.

Az ezredforduló után készült 
felvételekkel a közelmúlthoz ér-
keztünk, nosztalgiával és fájdal-
mas keserűséggel kell tudomá-
sul vennünk, hogy most ki kell 
hagyni a báli szezont, de a remény 
éltessen bennünket, hogy jövőre 
már csak a farsangon kell masz-
kot hordanunk!

Vécseyné Fedor Zsuzsa
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A pályázat konzorciumi partnerségben valósult meg. A fő 
kedvezményezett a Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás, a 
konzorciumi partner Szikszó Város Önkormányzata.

A közösségi ház építésén kívül a 
projektben beszerzésre került egy 
14 fős busz, valamint a gyerekek 
szórakozását szolgáló elektroni-
kai és kültéri eszközök, bútorok. 
Amint az időjárás lehetővé teszi, 
az udvar rendezése is folytatódik.

A közösségi ház olyan érték-
teremtő közösségi tér kialakí-
tására ad lehetőséget a szikszói 
és a térségben élő – elsősorban 
hátrányos helyzetű – fiatalok szá-
mára, ahol hasznosan tölthetik el 
szabadidejüket.

Mind az épület kialakítását, 
mind pedig a jövőbeni program-
jainkat a fiatalok igényeinek meg-
felelően valósítottuk meg.

Jelenleg – a pandémia miatt – 
csak kisebb csoportoknak lehet 
igénybe venni a ház szolgáltatá-
sait, hétköznapokon 10–18 óráig. 
Amint a járványhelyzet kapcsán 
meghozott szabályozások lehe-
tővé teszik, szeretnénk nagyobb 
programokkal is színesíteni a 
közösségi ház életét, mint pél-
dául:

• interaktív kiállítások, (fizikaóra, 
emberi test stb.)
•  prevenciós előadások,
•  e-sport foglalkozások,
•  szakmai műhelyeket,
•  ifjúsági klubok,
•  civil szervezetek workshopja,
• vagy akár csak egy hely ahová 
a fiataloknak jó bemenni leülni 

beszélgetni, barátokkal összefut-
ni, kikapcsolódni a házban meg-
található eszközökkel: csocsó, 
pingpong, léghoki, társasjátokok.

Remélem mindenki tetszését 
elnyeri az új ház és a benne lévő 
szolgáltatások.

Stelmach Mariann
szakmai vezető

Megnyitotta kapuit
a közösségi ház
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A Budakeszi Vadaspark által „Állatok karácsonya” címmel kiírt országos 
rajzpályázaton Kléri Fruzsina 4. a osztályos tanuló, az alsó tagozatos 
kategóriában III. helyezést ért el.

Országos rajzpályázat 
díjazottja a szikszói diák

Derűs percek

Szikszó Város Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

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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Még úgy tűnik, nem értek véget a tavalyi év megpróbáltatásai. Sajnos az egészség-
ügyi veszélyhelyzet miatti korlátozások és az abból fakadó gazdasági visszaesés 
a városunk lehetőségeit, fejlődését is visszafogja, s nehezíti az általam koordinált 
feladatok elvégzését is.

Ugyanakkor természetesen folytatjuk 
mindazt a munkát, melyekről az újságunk 
évzáró számában beszámoltam:

•  mihelyst az időjárás engedi indulhat a 
karolai felújítási munka és az ahhoz is 
kapcsolódó környezetvédelmi program-
sorozat

•  nemsokára „lecserélődik” a honlapunk
•  áprilistól megújul a SIXO TV működése 

mind a műsorprogram, a tartalmi, mind 
pedig műszaki és vételi lehetőségek bő-
vülésével

•  a bővülő kertészeti tevékenységre épülő-
en a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzem 
tervezésének a végére érünk a napokban,

•  már alakítjuk a tésztaüzem kapacitásainak 
és értékesítési tevékenységét korszerűsí-
tését, annak pályázati segítséggel történő 
fejlesztését

•  a városunk nagyberuházásai a napokban 
eljutnak a tervezés intenzív, záró szaka-
szába, s néhány hónap múlva különböző 
gépek túrják majd az útjainkat a víz és 
szennyvízhálózat korszerűsítése, bővíté-
se érdekében és a déli iparterületünkön is 
láthatóak lesznek a csarnokok, az azokat 
körülvevő utak, infrastruktúra-építés

•  ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy új, ígé-
retes nemzetközi befektetői tárgyalásokat 
is kezdhettünk.

Az előző évben – a nagyon visszafogott 
költésekkel, racionalizálással – jórészt si-
került megvalósítani a város pénzügyi 

konszolidációját, s kialakítani, szabályozni 
működésének kiszámíthatóságát. Sok prob-
lémát megoldottunk, sokat nem, sőt magunk 
is generáltunk új kihívásokat, feladatokat, 
nehézségeket. A városunk költségvetése ez 
évben sem egészen optimista.

ITT AZ IDEJE, HOGY KITALÁLJUK, 
ÚJRATERVEZZÜK
A JÖVŐNKET

2020 nyarán a képviselő-testület elfogadta a 
következő négy évre szóló Gazdasági Prog-
ramot, melyet széles körűen bemutattunk, 
s mindenki számára elérhető a honlapun-
kon. Ebben már megfogalmaztuk azokat 
az alapelveket, melyek 
mentén elindulhatunk 
egy „erőt adó” kisvá-
ros megteremtésének 
útján.

2021-ben, az új eu-
rópai uniós tervezé-
si-költségvetési idő-
szak elején kötelező 
megújítanunk Szikszó 
minden tervezési do-
kumentumát. Itt a lehetőség, hogy közösen 
„kitaláljuk”, „újraformáljuk” a várost, a jövő-
képét, fejlesztésének koncepcióját, stratégiai 
megoldásait, konkrét projekteket, beruházá-
sokat, fejlesztéseket jelöljünk ki, újítsuk meg 
rendezési tervünket, szabályozzuk közösen, 

hogy a városban hol, mi épülhet és mi nem. 
Az „újratervezés” értelme elsősorban abban 
van, hogy a jövőben az történjen a város-
ban, amit a szikszóiak akarnak, amivel a 
szikszóiak többsége egyetért, az itt élők ja-
vára és ne kárára valósuljanak meg város-
fejlesztési lépések. A jó tervekkel, átgondolt, 
következetes, jövőbemutató, kreatív, ötletes, 
de reális elképzelésekkel pedig könnyebben 
vonhatunk be a megvalósításukhoz pályáza-
ti, európai uniós és kormányzati támogatáso-
kat. Könnyebben lehetünk képesek az üzleti 
szféra beruházásait vonzani, s mi itt élők is 
támogató kereteket kapunk egyéni, családi 
döntéseink, jövőnk építéséhez.

Vonzó, attraktív kisvárost építsünk, mely 
ígéretes otthonteremtést, az itt élőknek „jól-
létet”, közösséget, a vendégeinek pihenést, 
élményt, a gazdálkodóinak sikert ad!

Az egyes fejlesztési dokumentumok elké-
szítésére, a különböző témák megvitatására 
számos, nagyobb és kisebb fórumot, vitát, 

workshopot szerve-
zünk majd a követke-
ző hónapokban, s írás-
ban is lehet vélemény 
nyilvánítani, javaslatot 
megfogalmazni.

Kérem kapcsolódja-
nak be a márciustól kez-
dődő, egész éven át tartó 
tervezési munkába!

Kérem, az alábbi JELENTKEZÉSI-TÁBLÁ-
ZAT kitöltésével és a városházára (a bejárat-
nál lévő ládába, vagy a titkárságra) történő 
visszajuttatásával jelezzék, hogy mely témák 
kidolgozásában, véleményezésében szeretné-
nek mindenképpen részt venni!

Vonzó, attraktív kisvárost 
építsünk, mely ígéretes 
otthonteremtést, az itt élőknek 
„jóllétet”, közösséget, a 
vendégeinek pihenést, élményt, 
a gazdálkodóinak sikert ad!

Piskóti István

SZIKSZÓ
ÚJRATERVEZÉSE
Csináljuk közösen!

Prof. Dr.  Piskóti István alpolgármester



Városunk | 9
VIII. évfolyam 1. szám | 2021. | február

A város honlapján, a www.szikszo.hu olda-
lon is megtalálják a jelentkezési lehetőséget, 
aki teheti, kérem ott jelentkezzen!

Mint látják széles körű tervezésre kerül 
sor, hiszen elkészítjük:
•  a jelenlegi helyzet értékelését, állapotfel-

mérést
•  az új városfejlesztési koncepciót
•  az integrált településfejlesztési stratégiát 

(az ITS-t)
•  a három kiemelt fejlesztési terület prog-

ramját:

–  belvárosfejlesztési programot
–  kreatív city-park programot
– Magyar-hegy / pincefalu programot

•  a helyi gazdaságfejlesztési programot
•  turizmusfejlesztési stratégiát és programot
•  agrár-, élelmiszergazdasági fejlesztési 

programot
•   a tudás (képzés)-, kultúra-, sportfejlesztési 

programot
•   az infrastruktúra-, zöldterület-fejlesztési 

programot
•   lakóterületi fejlesztési programot,
•   a környezetvédelmi programot

•   egészség- és szociális ügyek programját
•  közösségépítés, civil fejlődés
•  esélyegyenlőség, szegregátumok felszá-

molása
•  városmarketing, kommunikációs prog-

ramot.

TERVEZNI JÓ – ÖRÖM!

MEGVALÓSÍTANI MÉG JOBB –
ÉLMÉNY ÉS DICSŐSÉG!

KEZDJÜK, CSINÁLJUK KÖZÖSEN!

SZIKSZÓ ÚJRATERVEZÉSE – 2021
Részt kívánok venni a város fejlesztési koncepciójának és stratégiai programjainak előkészítési folyamatában, 

a javaslatok véleményezésében.

Nevem: Lakcímem: Telefonszámom: E-mail címem:

Az előkészítési folyamatban részt vennék:    igen ☐    nem ☐ A javaslatok véleményezésében részt vennék:    igen ☐    nem ☐

Milyen formában szeretne tájékozódni, részt venni? 
(több forma is megjelölhető)

 személyes 
(fórum, vitaest)

igen ☐    nem ☐

írásban
(szórólap, Szik-Szó újság, kérdőív)

igen ☐    nem ☐

online
(e-mail, facebook, kérdőív)

igen ☐    nem ☐
Kérem jelölje meg, mely témák, munkarészek, fejlesztési területek, stratégiai programok munkájában venne részt!

Helyzetértékelés elvégzése

igen ☐       nem ☐

Jövőkép – városfejlesztési koncepció 
és stratégia meghatározása

igen ☐       nem ☐

Belvárosfejlesztési program

igen ☐       nem ☐

Kreatív city-park program

igen ☐       nem ☐
Magyar-hegy / pincefalu 

program

igen ☐       nem ☐

Helyi gazdaságfejlesztési
program

igen ☐       nem ☐

Turizmusfejlesztési 
stratégia és program

igen ☐       nem ☐

Agrár-, élelmiszergazdasági 
fejlesztési program

igen ☐       nem ☐
Tudás (képzés)-, kultúra-, 
sportfejlesztési program

igen ☐       nem ☐

Infrastruktúra-, zöldterület-
fejlesztési program

igen ☐       nem ☐

Lakóterületi fejlesztési 
program

igen ☐       nem ☐

Környezetvédelmi program

igen ☐       nem ☐
Egészség- és szociális 

ügyek

igen ☐       nem ☐

Közösségépítés, 
civil fejlődés

igen ☐       nem ☐

Esélyegyenlőség, 
szegregátumok felszámolása

igen ☐       nem ☐

Városmarketing, 
kommunikáció

igen ☐       nem ☐
További javaslatok, vélemény: 

A kitöltött táblázatot kérjük a városházára – lehetőleg március 15-ig – eljuttatni, a bejáratnál lévő ládába dobni, vagy a polgármesteri titkárságon leadni!
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A kamera előtt és mögött
Éppen egy évvel ezelőtt vette át a városi TV műsorszerkeszté-
sét a Sixo TV. Az elmúlt egy év tapasztalatairól beszélgettünk 
Vajtó Lászlóval, a Sixo TV főszerkesztőjével.

• Milyen tapasztalatok vannak az 
elmúlt egy évről?
V.L.: Amikor belekezdtünk a tv, 
és a tv kommunikációjának ösz-
szerakásába, az volt az alapelv, 
hogy leginkább csak helyi hírek-
kel szeretnénk foglalkozni, olyan 
dolgokkal, amelyek nem jelen-
nek meg az országos kommuni-
kációban. Ilyen információkkal 
szerettük volna ellátni Szikszót, 
és a környéket. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy sikerült, hiszen 
az egy év alatt, csak a facebook 
oldalunkon, több mint 4700-an 
csatlakoztak hozzánk, ami egy 
szép szám, hiszen anyagainkat ha-
vonta az internetes adatok alap-
ján, csaknem 130.000 emberhez 
juttatjuk el. Emellett a tv-ben is 
számos visszajelzést kapunk mű-
sorainkra, lépten nyomon meg-
állítják a kollégákat az utcán, és 
kedves, hasznos szavakat kapunk.

Ezen az útvonalon haladva 
építjük a következő évet is, még 
több helyi infóval, élő közvetí-
tésekkel, tavasszal egy nagyobb 
technikai átállással.
• Mennyire segítőkész az önkor-
mányzat, a város lakossága?

V.L.: Az önkormányzattal egyre 
könnyebben dolgozunk együtt, 
hiszen a képviselők, mindenki 
egyesével a saját területén meg-
találta azt, amivel a lakosságot 
szeretné segíteni, képviselni, 
és közösen sikerült ezekhez 
platformot, kommunikációs 
felületet teremtenünk, így tá-
jékozódhatnak a lakosok pá-
lyázatokról, útfelújításokról, 
kóbor kutyákról, vagy esetleg 

nagy beruházásokról, város-
marketingről.

A lakosság is egészen segí-
tőkész, és kezdenek sokan hoz-

zászokni ahhoz, 
hogy ők is része-
sei lehetnek a he-
lyi tv-nek, hiszen 
egy-egy informá-
ciót sokszor a la-
kosok juttattak el 
hozzánk, amiből 
mi hírt csinálhat-
tunk. Továbbra is 
szívesen vesszük a 
megkereséseket, és 
azok jelentkezését 
is, akik dolgozni 
szeretnének ná-
lunk a tv-ben.
• A lakosság szol-
gáltat-e nektek té-
mát?
V.L.: Igen, számta-

lan ilyen esetet tudnék említeni, 
de sokszor a közösségi oldalon 
lévő csoportokba is feltöltenek 
érdekes dolgokat, innen ismer-
tünk meg kézműveseket, kerté-
szeket, fotósokat, vagy olyanokat, 
akiknek különleges hobbijuk van.
• Hányan vagytok? Hány emberrel 
oldjátok meg ezt a feladatot?
V.L.: Jelenleg a stúdióban négy 
fővel dolgozunk, de nagyon sze-
retnénk még legalább egy, leg-

feljebb két fővel bővíteni a csa-
patot. Keresünk operatőrt-vágót, 
és szerkesztő-műsorvezetőt is 
leginkább a környékről. Főként, 
hogy a tavaszi technikai átállást 
követően, egy jóval nagyobb 
felületet kell majd lefednünk a 
közvetítésekkel.
• Jövőbeli tervek?
V.L.: Tele vagyunk tervekkel, és 
alig várjuk, hogy átálljunk HD-ra, 
hiszen akkor a tv is elérhető majd 
minden háztartásban. Márciustól 
új műsorokat is szeretnénk elindí-
tani, hiszen lenne egy nyári, fiata-
los Plázs műsorunk, valamint egy 
helyi közéleti főzős magazin, ahol 
akár képviselők, polgármesterek, 
egyházi vezetők konyhájába is 
bepillanthatunk, de ezek mellett 
több beszélgetős, stúdiómagazint 
is szeretnénk elindítani. Tavasztól 
egy új stílussal is gazdagodunk 
majd, ami egy igazi modern, for-
radalmi helyi-regionális televízió 
képét fogja majd mutatni. Ebben 
rengeteg munkája van Dr. Piskó-
ti István alpolgármester úrnak 
is, hiszen a kezdetek óta, szépen, 
lassan, lépcsőzetesen építgetjük a 
tv dolgait, az ő szakmai hátteré-
vel, tudásával, egy komplex átfo-
gó kommunikációs központ épül 
Szikszón, amivel úgy gondolom 
az egész régió nyerni fog.

(mi)
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Bringás sikerek
A járványhelyzet miatt jóval kevesebb kerékpárversenyt rendeztek 
a 2020-as évben. Jóformán csak a nyáron, amikor enyhülni látszott 
a helyzet. 

Izsó Norbert karácsony előtt értesült róla, hogy a Mounten Bike 
országos Top Maraton bajnokság férfi felnőtt középtáv 3. helyén 
végzett. A kialakult helyzet miatt az ünnepélyes díjátadót nem 
tudták megtartani, a helyezetteket e-mailen értesítették.

Az összetett eredménybe a következő versenyek számítottak 
be: Bükk Hegyikerékpár Maraton – Felsőtárkány, Balaton MTB 
Maraton – Balatonfüred, Crosskovácsi Maraton – Nagykovácsi 

A mellékelt fotó a Hungaroringen készült, 2020. augusztus 20-án.

Készül a Szikszó FC 
A járványhelyzet ellenére is elkezdődött a felkészülési időszak 
a legtöbb sportágban. Mire a februári szám megjelenik, már 
elkezdődik a bajnokság. Becánics Zsoltot, a Szikszó FC felnőtt 
labdarúgó csapatának edzőjét kérdeztük a bajnokság előtti 
felkészülésről. 

• Mikor kezdték meg az alapozást, 
és miből áll ez? 
B.Zs.: Január 5-én kezdtünk, heti 
3 alkalommal van edzés. Kedden 
és csütörtökön, illetve egy hétvé-
gi napon. Futó és erőnléti edzés 
munkát végzünk kint a szabad-
ban.
• Lesznek felkészülési mérkőzések 
is? 
B.Zs.: Ha minden igaz, febru-
ár 27-én kezdődik a bajnokság. 
Addig minden hétvégére le van 
kötve egy-egy edzőmérkőzés.
• Hány játékos van most a keret-
ben, s terveznek e erősítést a télen? 
B.Zs.: Keretünk szűkös, egyelő-
re 15-en vagyunk. Sajnos vannak 
serültjeink is, remélem ők minél 
hamarabb tudnak csatlakozni. 
Szeretnénk erősíteni, reményeink 
szerint ez sikerül. A téli időszak-

ban csak pénzért lehet igazolni és 
ez nagyon megköti a kezünket!
• A csapat jelenleg a 10. helyen áll, 
innen folytatódik a bajnokság, ha 
folytatódik... Mi a célkitűzés ta-
vasszal? 
B.Zs.: Szeretnénk a tabellán mi-
nél előrébb végezni, valamint he-
lyi fia ta lokat beépíteni a csapatba. 

(mi)

Álló sor, balról: Molnár Dávid, Krajnyák Balázs, Sándor Roland, Parázsó Gábor, Czimbalmos Dávid, Budai Richárd, Burai István, 
Hódos Milán, Horváth László

Ülő sor, balról: Bátkai Bence, Román Sándor, Buella István, Czimbalmos Péter, Becánics Zsolt, Kiss Viktor, Molnár Tibor, Tóth Richard
Nincs a képen: Tóth László, Balogh Ferenc, Kiss Dániel, Nánási Jácint, Burai Dávid, Bari Martin, Veréb Tamás, Tóth Zoltán
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