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A Gárdonyi utca 11. szám alatt 
részben közfoglalkoztatási for-
rásból, részben saját költségve-
tés terhére olyan ingatlant hoz 
létre az önkormányzat, amely 
képzőművészeti alkotók mű-
helye, kézműves foglalkozások, 
népművészeti táborok, helytör-
téneti kiállítások helyszíne lesz 
(1). A Bercsényi utcában új árkot 
alakítottunk ki (2), a Kassai úton 
újabb bérlakást hoztunk létre a 
közmunkaprogram segítségé-
vel (3). Februárban eljutottunk 
addig, hogy az ipari parkban 
épülő 2x500 m2-es csarnok- és 
300 m2-es irodaépület alapkö-

vét elhelyeztük, év végén már 
állni fognak az épületek (4). A 
római katolikus plébánia parko-
lója mellett egy olyan csomag-
automatát telepítettünk, amely 
nem csak fogadásra, de feladásra 
is alkalmas. Rövidesen még egy 
eMAG-automata is kerül oda (5).

A Vadász-patak legveszélye-
sebb helyén, az egykori malom 
környékén megerősítettük a 
gátat (6). A város kertészetében 
faházat építettünk és jól halad-
nak egy kutyatelep kialakításának 
munkálatai is (7). Az Országfá-
sítás program kapcsán díszfákat, 
önerőből 50 szilvafát ültettünk a 

szegregátumban élők számára. 
(8). Az egykori labdarúgó-pálya 
megvásárlása után kialakítottuk 
a mérkőzések megrendezésére al-
kalmas focipályát (9). A régi, sta-
tikus honlap helyett új, interaktív 
honlap jött létre, amelyet újabb 
alkalmazásokkal folyamatosan 
fejlesztünk (10). Az Ipari Park 
bekötőútjának, csomópontjának 
tervei elkészültek, az út vonala 
már látható (11). A Bolt utca 25. 
szám alatti ingatlant megvásárol-
tuk, belülről teljesen felújítottuk, 
tetőt cseréltünk és hosszútávra 
bérbe is tudtuk adni (12).

Az ivóvízvezeték-rekonstruk-
ciónak köszönhetően 30 utcában 
cseréljük ki az azbesztcsöveket, 
új gerincvezeték és szennyvíz-
tisztító épül, amellyel közvetet-
ten minden szikszói lakás és ház 
értékét növeli az önkormányzat 
(13). Járdát építettünk a Bolt u. 
és József A. u. közötti szaka-
szon, amely alatt kialakítottuk a 
terület csapadékvíz-elvezetését 
is (14).

Játszótereket hozunk létre a 
Zrínyi utcában és a Kassai úton 
a Szikszón élő közel 1000 gyerek 
számára. Május végén átadjuk a 
Bethlen G. utcai XIXO Brin-
gakertet is (15–16). A temető-
ben öt napelemes kandelábert 
helyeztünk el, amelyek számát 
folyamatosan bővítjük (17). A 
főtéren egy 1 m3 betonkockában 
statikai számításokon alapuló 
karácsonyfaállványt építettünk, 
így minden évben lehet a város 
lakóinak közös fája (18). Az ün-
nepekhez kapcsolódva új (meleg 
[sárga] és hideg [kék]) karácso-
nyi díszvilágítást kapott a Mis-
kolci, Kassai és Rákóczi út (19). 
A Rakacai tó partján álló kastély 
„új” szárnyát felújítottuk. Ha a 
régi szárnyat is sikerül felújíta-
ni, újra mehetnek oda a szikszói 
iskolások kirándulni (20).

A Magyar Közút kivitelezésé-
ben elkészültek az Onga–Szik-
szó–Aszaló vonal kerékpárút 
tervei, remélem, mihamarabb 
elkezdődik a kivitelezés is (21). 
A belváros piacán a régi, elkor-
hadt deszkakerítést fémkerítés-
re cseréltük (22). Átadtunk egy 
kültéri kondicionálóparkot a Te-
mesvári utcán és egy másikat az 
uszoda udvarán (23-24). A városi 
konyha nyílászáróit kicseréltük, 
eszközeit folyamatosan bővít-
jük, helyiségeit új burkolattal 
láttuk el (25). Felépítettük az új 
Közösségi Házat a Rákóczi úton 
(26), megvásároltuk a volt KTSZ 
épületét a Bolt u. és Asztalos u. 
sarkán, ahol parkolót és új piacot 
szeretnénk létrehozni (27). A Rá-
kóczi úton virágtartó állványo-
kat helyeztünk ki az oszlopokra 
(28), és bekapcsolódtunk abba 
a folyamatba, hogy évtizedes 
kimaradás után újra Művésze-
ti Iskola legyen Szikszón. 2022 
szeptemberében zeneoktatással, 
néptánccal, képzőművészeti és 
drámapedagógiai oktatással új-
raindul. (29).

A város egyik legforgalma-
sabb átkelőhelyén „okoszebrát” 
adtunk át (30), parkolót építet-
tünk az árok befedésével a Városi 
Óvodánál (31), térköves parkolót 
létesítettünk a temetőnél (32) és 
a sportcsarnok, uszoda mellett 
(33). A buszmegállókba piros 
színű tárolókat helyeztünk ki a 
csúszásmentesítés megkönnyí-
tése érdekében (34). A lámpás 
kereszteződéstől egészen a pálin-
kafőzdéig közel 2 km hosszúság-
ban új aszfaltburkolatot kapott a 
teljes Rákóczi út, Táncsics utca 
és Bajcsy-Zsilinszky utca (35). 
A sportcsarnok folyosója fölötti 
tetőszerkezet és az összes öltö-
ző felújítására forrást nyertünk, 
előtte önerőből térelválasztó 
függönyt építettünk a küzdő-
térre (36). A lakosság folyamatos 
tájékoztatása érdekében a Szik-
Szó újság 2020-tól évente már 
nem négy, hanem hat alkalom-
mal jelenik meg. Így kéthavonta 
tudunk beszámolni önöknek a 
város tevékenységéről (37).

A nehezen belátható kereszte-
ződésekben domború tükröket 
helyeztünk ki (38), a zöldhulla-
dék elszállításának megköny-
nyítésére a szolgáltatótól kapott 
1200 edényt átadtuk a lakosság-

Kedves Várostársak!
Eltelt két és fél év, a 2019. októberi vá lasz tások után 2022 
áprilisában a testület a ciklus közepén jár. Sok minden történt: 
öröm és tragédia, siker és kudarc. A cél azonban változatlan: 
településünk építése, Szikszó fejlesztése.  Az alábbi anyag-
ban vázlatosan, a legfontosabb eredményekre koncentrálva 
igyekszem összefoglalni az elmúlt két és fél évet városunk 
szempontjából. Bízom benne, hogy tartalmas olvasmány lett.

VÁROSÉPÍTÉS, VÁROSÜZEMELTETÉS 
ami a településünkön közvetlenül látszik
A felsorolás ABC-rendben mutatja be azokat a lépéseket, eredménye-
ket, eseményeket, amelyeket az elmúlt időszakban a város építése, 
formálása érdekében végeztünk:

 1.  Alkotóház (Gárdonyi u.)
 2.  Árok (Bercsényi u.)
 3.  Bérlakás kialakítása 

(Kassai út)
 4.  Csarnok- és irodaépület 

alapkőletétele
 5.  Csomagautomata 

(Z-box, eMAG)
 6.  Depóniaemelés 

a Vadász-patakon
 7. Faház a kertészetben
 8. Faültetések
 9. Focipálya kialakítása
10. Honlap megújítása
11. Ipari Park bekötőút
12. Irodakialakítás (Bolt u.)
13. Ivóvízvezeték
14. Járdaépítés
15. Játszótér (Zrínyi u.)
16. Játszótér (Kassai u.)
17. Kandeláberek (temető)
18. Karácsonyfa (főtér)
19. Karácsonyi díszek
20. Karolai „kastély” felújítása
21. Kerékpárút (Onga–Aszaló)

22. Kerítéscsere a piacon
23. Kondipark (Temesvári u.) 
24. Kondipark (uszodaudvar)
25. Konyha felújítás
26. Közösségi Ház
27. KTSZ
28.  Lámpaoszlop, virágtartó 

állványok (Rákóczi út)
29. Művészeti iskola
30. Okoszebra
31. Parkoló (óvoda)
32. Parkoló (uszoda)
33. Parkoló (temető)
34. Sótároló ládák
35.  Útépítés, árokkialakítás 

(Rákóczi út, Táncsics u., 
Bajcsy-Zsilinszky u.) 

36.  Sportcsarnok-felújítás, 
függöny

37.  Szik-Szó újság gyakoribb 
megjelenése

38. Közlekedési tükör
39. Zöld kuka
40.  Zsidó temető 

helyreállítása
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nak, a hiányzó 800 db-ot őszre 
ígérte a hulladék elszállításáért 
felelős cég (39). A zsidó temető 
rossz állapotban lévő síremlékeit 
pályázati forrásból archiváltuk, 
majd fizikailag is helyreállítottuk 
és megerősítettük (40).

PÁLYÁZATOK 
nagyobb fejlesztés 
így valósítható meg
Az elmúlt két évben minden le-
hetőséget megragadtunk arra, 
hogy pályázati forrásokból fej-
lesszük a várost. Az alábbi felso-
rolásban először a nyertes, aztán 
a döntés előtt álló pályázatokat és 
támogatásokat ismertetem:

Nyertes pályázatok, 
támogatások

• Belterületi útfelújítás – 16 mFt 
– Miskolci úti bérházak és a Ka-
zinczy u. egy szakasza
• Sportcsarnok-felújítás – 
100 mFt – tető, küzdőtér, öltözők 
felújítása
• Vízelvezetés – 100 mFt – 
Liszt F., Lőcsei, Thököly utcán 
árkok kialakítása
• Ipari Park csarnoképítés, köz-
műépítés – 1.100 mFt – út, árok, 
közművek, csarnok, iroda
• Bölcsődeépítés – 300 mFt – két 
csoportszobás bölcsőde épül
• Ivóvízvezeték-rekonstrukció, 
gerincvezeték, azbesztcsövek 
cseréje – 5.000 mFt (!).

Benyújtott pályázatok, 
döntés előtt állnak

• Óvodabővítés – 400 mFt – új 
szárny a Városi Óvodában
• Vízelvezetés – 250 mFt – Bárt-
fai-Vörösmarty-Kórház-Pe-
tőfi-Kassai-Mátyás király utcá-
kon
• Kültéri medence – 250 mFt – 
két kültéri medence az uszoda 
udvarán
• Helyi piac – 100 mFt – a Bolt 
utca-Asztalos köz sarkán hoz-
nánk létre
• Külterületi út – 300 mFt – a 
Hernád felé vezető út újulhat 
meg.

GAZDÁLKODÁS 
kötéltánc
Miért kötéltánc? Miért kell fe-
szesen, átgondoltan gazdálkod-
ni? A válasz a saját bevételek, 

a költségvetési működési tá-
mogatások és kiadások között 
keresendő. A város helyi be-
vételei (a gépjárműadó állami 
átvételével, a kommunális adó 
kivezetésével és az iparűzési adó 
változatlanságával) az elmúlt 3 
évben nemhogy nem nőttek, 
hanem összességében nagyjából 
80 millió Ft-tal csökkentek. A 
központi költségvetési támoga-
tás az elmúlt 3 évben további 100 
millió Ft-tal csökkent. Tehát úgy 
kell gazdálkodnunk, hogy Szik-
szó városa ma, 2022-ben összes-
ségében közel 200 millió Ft-tal 
kevesebből él, mint 2019-ben. 
Ez a kötéltánc. Ennek ellenére 
véleményem szerint nincs miért 
szégyenkeznünk. Építkezünk (a 
cikk első részére érdemes visz-
szaugrani), a pályázati önerőket 
biztosítjuk, a lakosságot (letele-
pedési támogatás, Szikszó Jegy, 
kommunális adó eltörlése, in-
gyenes hulladékszállítás biz-
tosítása) évi 110 millió Ft-tal 
támogatjuk.

Emellett a 2019-ben örökölt 
adósságot – szállítói tartozás-
állományt, előre lehívott ipar-
űzési adót (összesen 250 millió 
Ft nagyságrendben, valamint a 
175 millió Ft értékben kiáru-
sított ingatlanvagyont) – ke-
zeltük, kezeljük. Az adósságot 
rendeztük, a városnak ma már 
nincsenek tartozásai. Az ingat-
lanok egy részét (könyvtár, fo-
cipálya, bel- és külterületi ipari 
területek) visszavásároltuk. Saj-
nos több olyan korábban eladott 
ingatlan van még (volt bölcsőde, 
a „Kistérségi Társulás” egykori 
épülete, volt öltöző, volt Turul 
épülete), ahol nem tudunk meg-
állapodni tulajdonosokkal. Köz-
ben ingatlanokat vásároltunk a 
Bolt utcán, 8 hektár területet a 
város déli részén, társasházi la-
kásokat a Rákóczi úton.

LAKOSSÁG 
segítség 
generációkon át
Az egyik legfontosabb célunk 
a lakosság közérzetének folya-
matos jobbítása. Intézkedéseket 
tettünk mind a fiatalok, mind 
a középkorú lakosság, mind az 
idősek érdekében. A fiatalok 
helyben maradását és Szikszóra 
költözését letelepedési támoga-

tással segítjük, amelyhez külön 
rendeletet alkottunk. Minden 
szikszói háztartásból ingyenesen 
viszik el a hulladékot és nem kell 
kommunális adót sem fizetnie 
senkinek. Ez azt jelenti, hogy 
minden egyes évben 40.000 Ft 
marad a szikszói háztartások-
nál; évi 80 millió Ft-ot vállal át 
így a város a lakosságtól. 2020-
ban, 2021-ben és 2022-ben ez 
már 240 millió Ft-os tehermen-
tesítés. Szikszón úgy fizetünk 
a bajbajutottaknak szociális 
segélyt, hogy a szükséges for-
rást – a legtöbb magyarországi 
településtől eltérően – nem az 
állam, hanem maga a város biz-
tosítja. Állami támogatást erre a 
célra Szikszó nem kap, önállóan 
kell kigazdálkodnia.

Az idősek számára biztosított 
Szikszó Jegyet egyrészt kiterjesz-
tettük azokra is, akik 40 éves 
szolgálati jogviszony alapján 
nyugdíjasok, másrészt szociális 
alapon differenciáltunk. 2020-
tól mindenki megkapja a 20.000 
Ft-os jegyet változatlanul, de a 
legalacsonyabb nyugdíjjal ren-
delkezők emelt (30.000 vagy 
40.000 Ft) összegű támogatás-
ban részesülnek.

SZUBJEKTÍV 
beszélgetés, 
politika, 
türelem, csapat
Engedjenek meg néhány szemé-
lyes sort is. Az elmúlt két és fél 
évben sokat dolgoztam, sokat 
dolgoztunk. Este, hétvégén, éj-
szaka is a teendők, feladatok ka-
varognak az ember fejében. Bí-
zom benne, hogy a cikk rávilágít 
az eredményekre. Tudatosan 
nem beszéltem a Covid-ról, a 
2020-as időközi országgyűlé-
si választásról, a háborúról, a 
múlt jogi feladatairól, amik nem 
könnyítették meg a dolgunkat. 
A legnagyobb hiányérzet azért 
lehet bennünk, mert ezt az ér-
tékelt időszakot szinte teljesen 
lefedte a világjárvány: a közös-
ségi programjaink, idősek napja, 
gyermeknap, anyák napja, nő-
nap, majális, a Civil Tanács nor-
mál működése, utca prog ramok 
éppen ezért maradtak el eddig.

A munkánkról, aktuális kér-
désekről szívesen beszélek az 
újságban, de az utcán, boltban, 

uszodában is. Örülök, hogy 
kérdeznek, javasolnak, kriti-
zálnak…

A város 5580 fős lakosságának 
érdekében minden lobbitevé-
kenység indokolt. A további fej-
lődéshez szükséges és érdemes 
párbeszédet folytatni a magyar 
kormány, a minisztériumok 
tisztségviselői vel, a település és 
térség ország gyűlési képvise-
lőjével. A politika – pártoktól 
és világnézettől függetlenül – 
nem kerülhető meg Szikszó ér-
dekében. Véleményem szerint 
Szikszó megítélése kedvező, a 
szakmai kapcsolat kölcsönös 
bizalmon alapuló. Remélem, ez 
tárgyiasul is a városban.

Vannak kérdések, amelyek 
évtizedek óta megoldásra vár-
nak. Ezen is sokat dolgozunk. 
De türelmet kérek. Ismerem és 
szeretem a várost. Tisztában va-
gyok a kutya, zöld kuka, kisál-
lomás, árok, járda, út, illegális 
hulladék problémáival. Minden 
nap fejben tartom és minden 
nap teszünk lépéseket is a meg-
oldásuk érdekében.

Büszke vagyok a csapatra. A 
klasszikus testületi munka mel-
lett a város stratégiai kérdéseit, a 
beruházásokat, a városüzemel-
tetést, a pénzügyi fegyelmet, 
beszámolókat, az EFOP-ot, a 
Közösségi Házat, a pályázato-
kat, a Leadert, a közmunkaprog-
ramot, a kutyakérdést, a közmű-
velődést, a sportot, az újságot, a 
kultúrát koordináló, felügyelő, 
szívén viselő képviselőkre, az 
önzetlen, segítő képviselő-tes-
tületre. Tudom, hogy mindenki 
magára ismert a felületes felso-
rolásban.

A 2019 decemberi számban 
írottak ma is helytállóak: tiszta 
kézzel, tiszta szívvel, ellenőriz-
hető, nyílt, átlátható módon dol-
gozunk. Így is folytatjuk.

A testületen kívül köszönöm 
a munkát a hivatal egészének, 
az intézményeink vezetőinek és 
dolgozóinak, a közfoglalkozta-
tásban résztvevőknek. Köszö-
nöm a segítő közreműködést a 
Civil Tanácsnak, a bizottságok-
nak, az egyházaknak, iskolák-
nak és a lakosságnak.

További jó munkát kívánok 
mindannyiunknak!

Sváb Antal
polgármester



Munkában a közterület-felügyelet
Az önkormányzati rendészet a létszám teljes feltöltöttsége 
esetén négy – jelenleg három: Majoros Péter, Oleszka Csaba 
és Gregó István – fő, mely lehetőséget enged a két műsza-
kos munkarend ellátására, az alábbiak szerint: délelőtt 6–14, 
délután 14–22 óráig.

A rendészet általános 
települési feladatai
a mindennapokban
A reggeli órákban a város pri-
oritást élvező pontjainak elle-
nőrzése járőrtevékenység útján, 
felmérve az esetleges éjjel történt 
károkozásokat, illetve rongálá-
sokat, valamint a közlekedést 
irányító, segítő eszközök meg-
létének, rendeltetésszerű műkö-
désének ellenőrzése. Pl.: elforga-
tott, kidöntött, ellopott útjelző 
táblák, beszakadt csatornafede-
lek, feltört ingatlanok, hiányzó 
értékek, stb. amikről az illetéke-
seknek azonnali információkat 
szolgáltatunk.

Téli időszakban, míg a korai 
órákban sötétség fedi a várost, a 
nyitó kereskedelmi létesítmények 
közti gyalogátkelőhely fokozott 
ellenőrzése, szükség esetén bizto-
sítása is elsőbbséget élvez.

Téli-nyári időszakban egyaránt 
fontos a városi iskolák előtti je-
lenlét, biztosítva, segítve a közle-
kedést, ezzel az iskolába igyekvő 
diákok testi épségét, valamint 
óvni az élet és vagyonbiztonságot, 
esetenként szankcionálni, vagy 
békíteni a vitás kérdések miatt 
kialakult helyzetekben.

A délelőtti járőrtevékenység 
szerves része a közösségi hasz-
nálatú terek, parkok fokozott 
ellenőrzése, a buszmegállók, 
kereskedelmi egységek környé-
kén, valamint a város főterén a 
rend betartatása, a köztisztaság 
felügyelete, a szabálytalan ma-
gatartású személyek felszólítása, 
szankcionálása, de legfőképp 
egyenruhás jelenlétünkkel a 
közbiztonság növelése, a lakosság 
biztonságérzetével együtt.

Ezek mellett az általános fel-
adatok mellett ellátunk irodai 
szolgálatot – ez a különböző in-
tézkedésekkel kapcsolatos hatá-
rozatok megírását jelenti –, illetve 
a határidőre meg nem fizetett bír-
ságok utólagos elintézését, ebren-
dészeti ügyeket intézünk.

Amennyire az időnk engedi, a 
város főterétől távolabbi, kiemelt 
figyelmet érdemlő részein is vég-
zünk járőrtevékenységet, melyet 
– ha a helyzet úgy kívánja meg –, 
hivatali teendőink elé helyezünk. 
Pl.: a megszaporodó drogvásár-
ló, -fogyasztó személyek kapcsán 
gyakoribbá tesszük a droggal 
fertőzött területek ellenőrzését, 
és a gyanús, idegen személyek 
igazoltatását is szaporítjuk. A 

„tiszta” vásárlókat a város mielőb-
bi elhagyására sürgetjük, a prob-
lémásabb személyekkel szemben 
szankciókat alkalmazunk, illetve 
társszervezetek (mentők, rendőr-
ség) bevonásával intézkedéseket 
foganatosítunk. Utóbbi esetekben 
a tapasztalatainkat rendszeresen 
megosztjuk a rendőrséggel is.

Ha a város belterületén a köz-
biztonság általánosan jó állapo-
tú, és épp’ nincs nagyobb igény 
a járőrtevékenységre, akkor időt 
szakítunk a város külterületeinek 
ellenőrzésére is, ami szintén ki-
emelten fontos, mivel az illegális 
hulladéklerakások, falopások, 

külterületi ingatlanok rongálása, 
és a gyújtogatások is gyakorta 
felmerülő problémák. A hulladé-
kokat minden esetben képfelvé-
tellel dokumentáljuk, és feltárjuk 
annak érdekében, hogy, kiderül-
jön származása, de a rendszeres 
jelenlét gyakorta meg is előzi a 
kihelyezést. Számtalan alkalom-
mal fordultak vissza zsákokkal 
megrakott autók mikor észlelték 
ottlétünket a „felkapott” lerakó-
helyek körül. A falopások és gyúj-
togatások eseteiben a rendőrség 
és a tűzoltóság értesítésén túl, az 
intézkedők kiérkezéséig több íz-
ben tartóztattunk fel elkövetőket.

A délutáni órákban – a városi 
üzlethelyiségek bezárásáig – szin-

tén kiemelt fontosságú a város 
központja, így ebben az időben a 
gyalogos járőrtevékenységet fo-
kozottan erre a területre koncent-
ráljuk. Kivétel persze a rendkívüli 
események, bejelentések kezelése, 
ami elvon bennünket erről a te-
rületről.

A belvárosi nyüzsgés lecsende-
sedésével a főtérről már a város 
egészére kiterjedő járőrtevékeny-
ségre koncentrálunk, valamint a 
külterületek ellenőrzését is fokoz-
zuk. Autós járőrtevékenységünk 
folyamán több alkalommal fordu-
lunk meg a város szinte minden 
részén, jelenlétünkkel megelőzve 

a jogsértéseket, az erre az időszak-
ra jellemzően nagyobb figyelmet 
érdemlő területekre gyakrabban 
visszatérve, valamint gyalogos 
járőrözéssel is biztosítva a rendet.

Az esti órákban szintén meg-
szaporodnak az idegen ideláto-
gatók a szegregátumokban, az 
otthon unatkozó fiatalok a köz-
használatú tereken, parkokban, 
az ittas, befolyásolt rendbontók 
a város forgalmasabb pontjain.
Velük szemben gyakran fel kell 
lépni, rendőrséget, esetenként 
mentőket értesíteni, illetve fe-
gyelmezni az elkövetőket, de 
minden esetben a békés meg-
oldásokra törekszünk. Ebben a 
napszakban mindennaposak a 

telefonos bejelentések a lakos-
ság köréből, mikor mire hívva 
fel a figyelmünket, ezek fontos-
ságát mérlegelve – a legtöbbször 
megszakítva utunkat – azonnal 
a helyszínre érkezünk, és al-
kalmazzuk a megfelelő eljárást. 
Egyéb esetekben a már korábban 
említett fontosságú dolgokra 
(szemétlerakás, gyanús idegenek 
stb.) fokozottan figyelünk.

A jövőbeli lapszámokban a 
megjelenések közti időszakok 
részletes, tárgyilagos beszámolóit 
olvashatják!

Majoros Péter,
Oleszka Csaba
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Biztonságunkat vigyázzák a közterület-felügyelők: Oleszka Csaba, Majoros Péter és Gregó István
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Jubileum a Szent Márton iskolában
„Ha az ünnep elérkezik életedben, 
akkor ünnepelj egészen. Felejts el 
mindent, ami a hétköznapok szer-
tartása és feladata. Az ünnep kü-
lönbözés, mély és varázslatos rend-
hagyás.” – mondja Márai Sándor.

A Szent Márton 
Katolikus Gim-
názium és Álta-
lános Iskola eb-
ben a tanévben 
ünnepli római 
katolikus isko-
lává válásának 

öt éves jubileumát. Az ünnepet 
össze szerettük volna kötni védő-
szentünknapjával, de a pandémia 
sajnos novemberben lehetetlenné 
tette az ünneplést.

Öt év. Ha történelmi távlatok-
ban nézzük, akkor ez a néhány 
esztendő csupán homokszem a 
sivatagban, a mi életünkben vi-
szont olyan esemény volt, amely 
nagy változásokat hozott iskolánk 
életében. De nem csak ezt az el-
múlt 5 évet ünnepeljük. Hiszen a 
Szent Márton iskolának korábbra 
nyúlnak vissza a gyökerei, mert 
jogelőd intézményei a Szepsi 
Csombor Márton Gimnázium 
és a korábbi Móricz Zsigmond 
Általános Iskola jó kapaszkodó-
kat adtak mai építkezéseinkhez.

Amikor 1929-ben új iskola-
épületeket kaptak az egyházak 
Szikszón, majd amikor 1949-ben 
a kor legmodernebb iskolaépüle-
tét adták át kisvárosunkban, vagy 
amikor 1964-ben megalapították 
a gimnáziumot itt Abaúj kapujá-
ban és amikor 1995-ben a kort 
megelőzően létrehozták az össze-
tett iskolát, mely általános iskola és 

gimnázium is egyben, akkor min-
den alkalommal olyan alapköve-
ket helyeztek el Szikszó városának 
oktatási életében, amelyre bátran 
lehetett és lehet támaszkodni.

2016. szeptember 1. ünnep 
ma rad mindig iskolánk életében, 
hiszen szülők, diákok, tanárok és 
a város lakosai szinte példa nélkü-
li összefogásának köszönhetően 
egy olyan új tanévet kezdhettünk 
meg ekkor, amikor az Egri Főegy-
házmegye fenntartásába kerülve, 
római katolikus iskolaként, intéz-
ményünk, iskolánk megmaradá-
sának és fejlődésének reményével 
indulhattunk új feladataink felé.

S az eltelt évek igazolták e re-
ményeket. Bekerültünk egy nagy 
családba, a katolikus iskolák csa-
ládjába. Fenntartónk biztonságot, 
békét és nyugalmat biztosított 
számunkra, amelyet a folyama-
tos odafigyelés és a folyamatos 
fejlesztés gondosságával párosítva 
a megmaradást, a hosszú távban 
való gondolkodást sugározta és 
sugározza ma is iskolánk felé.

„Az a dolgom, hogy hidat építsek 
a múlt és a jövendő között. És hogy 
ennek a hídnak a pilléreibe bele-
építsek mindent, amit a múltból a 
jövendőbe átvinni érdemes.” – val-
lotta Wass Albert. Sok-sok évtized-
del ezelőtt kezdtük el építeni ezt a 
hidat, és lehetetlen még be le gon-
dolni is, hogy milyen sok ember, 

milyen sok energiát, lelkesedést, 
szabadidőt fordított az elmúlt évek 
során erre az építkezésre.

S hogy mitől jó ez az iskola? A 
gondolat kulcsszavai: szorgalom, 
a kor követelményei, az egyén biz-
tos jövője, a közjó előmozdítása, 
és a szeretet, tisztelet egymás iránt. 
Ezek a jelentéstartalmak voltak az 
elmúlt évtizedek mozgatói. Arra a 
tudásfokra kívántuk és kívánjuk 
eljuttatni diákjainkat, hogy egyéni 
boldogulásuk útját önálló dönté-
sekkel, használható ismeretek bir-
tokában bátran járhassák.

„Ide kell hoznunk a nagyvilá-
got, ide kell hoznunk mindent, ami 
szép, ami jó, ami nemes és amit 
érdemes.” – mondja az író.

S ez a mi célunk is iskolánkban. 
Arra szeretnénk nevelni diákjain-
kat, hogy az úton amit majd éle-
tük során bejárnak az az emberi 
tartás, tisztesség, az ember és a 
szülőföld tisztelete legyen irány-
tűjük, amit az évek alatt megta-
nulhattak itt iskolájukban.

Az a szeretet lesz a barátjuk, 
amit itt egymástól, a felnőttektől 
kaptak. A Jó Istenbe vetett hitük 
adjon erőt és bátorságot életük 
szép és kevésbé szép napjain.

Az elmúlt 5 évet ünnepeljük, 
de generációkra emlékezünk. 
Hiszen egy-egy család több ge-
nerációja járt ebbe az iskolába. 
Az én nagymamám, édesanyám, 

én magam és gyermekem is ide 
járt, itt nevelkedett. Nagy meg-
tiszteltetés az egy iskola számára, 
ha a korábban itt végzett diákokra 
ismerünk a mai diákok szüleiben. 
Hiszen ha abba az iskolába adja a 
szülő a gyermekét ahol ő is vég-
zett, ez azt jelenti, hogy jó szívvel 
emlékszik diákéveire.

Aki jól ünnepel, az gazdagodik 
az ünnep által. Erre törekszünk 
mi is. Gazdagodjunk lélekben, 
örüljünk a szeretetnek, ami felénk 
árad. Legyünk büszkék arra, hogy 
az általunk megszerzett, tovább-
adott tudás, kultúra, hagyomány 
virágzóan tovább él.

Amikor ünneplünk nemcsak a 
múltat ünnepeljük, hanem hitün-
ket bizodalmunkat a jövőnkben, 
az iskola jövőjében is.

De Smith szavai szerint: „A siker 
azokhoz pártol, akik elég energi-
kusak, hogy dolgozzanak érte, elég 
bizakodóak, hogy higgyenek benne, 
elég türelmesek, hogy várjanak rá, 
elég bátrak, hogy megragadják és 
elég erősek, hogy megtartsák.”

Mindezen gondolatok jegyé-
ben ünnepeltünk március 23-án 
délután jubileumi műsorunkkal 
és az azt követő öregdiák talál-
kozónkkal a szülőkkel és isko-
lánk volt diákjaival, majd amikor 
március 30-án Dr. Ternyák Csaba 
egri érsek úr celebrált szentmisét 
a szikszói római katolikus temp-
lomban az intézmény dolgozói és 
tanárai számára.

Köszönöm mindazoknak a 
segítségét és támogatását, akik 
hozzásegítették iskolánkat ahhoz, 
hogy méltóan ünnepelhessünk!

Nyitrainé Jurácsik Antónia
igazgató

Az ünnepek, a jeles napok megmérik az idő szüntelen folyását. 
Pihenőhelyeket, fogadóórákat jelölnek ki számunkra, ahol meg-
pihenhetünk és ahol végig gondolhatjuk az út folytatását. Ezek 
sorában különleges helyet foglalnak el az évfordulók. Amikor 
évfordulókat ünneplünk, fontos dolgokra gondolunk, s ezáltal ezek 
az ünnepek közel hozzák és ráirányítják a figyelmünket mindarra, 
ami fontos az életünkben.



Focisikerek
Miskolc körzet labdarúgó diákolimpiai 
döntőjét a hetedik-nyolcadik osztályos fiúk 
korcsoportjában március 28-án rendezték 
meg. Itt a Szent Márton csapata szerezte meg 
a bajnoki címet a felsőzsolcai Kazinczy 3-2 
arányú legyőzésével.

Így jutottak be a megyei elődöntőbe, me-
lyet áprilisban 11-én, Encs és a Szerencs kör-
zet bajnokai ellen vívtak. A Tiszalúc elleni 
9-1-es gólzáporos győzelem után, az encsi 
Zrínyi ellen egy kemény, hajtós mérkőzésen 
2-2-es döntetlennel, jobb gólaránnyal végzett 
csapatunk az első helyen.

Ezzel a Szent Márton csapata rég nem lá-
tott magasságba emelte labdarúgósportun-
kat, Borsod megye legjobb négy együttese 
közé jutott.

Csapatunk tagjai: Balogh Levente, Erdei 
Patrik, Magyar Gergely, Roha Patrik, Rusz-
nyák Levente, Szalánczi Szabolcs, Varga 
Levente, Újfalusi Milán. Felkészítő tanár: 
Kertész Tamás.

Gratulálunk, szép volt srácok, büszkék 
vagyunk rátok!
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Bukovenszki Patrik, 11. B osztályos tanuló 
verse a magyar költészet napja alkalmából:

Költészet napjára
Papírok, tinták, népünk hősei ti vagytok
A kudarcba sosem fulladtok.
Hős harcosok kiknek toll a kardjuk,
Neveiket papírra írva hordjuk.

Petőfi zengi a Nemzeti Dalt
Bár utána a népért hősi halált halt.
József Attila üvölti: - Mama! –,
De már közel a vonat zakatoló zaja.

Titeket egy nép ünnepel, dicsőít
S feltárja szavaitok kincseit.
Hatalmasak vagytok és örökkévalók,
Ti nemzetünknek szót és reményt adók.

Manók versenye
8 csapat részvételével március 31-én ren-
deztük meg az immár hagyománnyá vált 
„Manók” versenyét.

A résztvevő óvodák: Halmaj, Selyeb, Onga, 
Onga, Felsővadász, Homrogd, Szikszó Bet-
hánia, Szikszó Városi. A nagyon jó hangula-
tú, néhol rendkívül szoros versenyt az ongai 
óvodások nyerték.

 Köszönjük az óvónők felkészítő munkáját! 
Gratulálunk minden résztvevőnek!

HAT-19-03-0127 azonosítószámú nyertes 
pályázatunk végre megvalósult. A pandémia 
miatt több alkalommal halasztottuk el. A meg-
valósulás idén áprilisában történt. Így végre 
megismertük a vajdasági magyarok életét, ne-
hézségeit. Zentán laktunk a Royal Hotelben 
2–3 ágyas szobákban. Jártunk Péterváradon, 
Újvidéken, a Vajdasági Múzeumban. Nagy 
sétát tettünk Zentán, ahol kedves kísérőnk 
Szórád Endre tanár úr mutatta be a kisvárost. 
A zentai csata emlékére 1697 métert futot-
tunk, megismertük a Bólyai Tehetséggondozó 
Gimnázium mindennapjait, a csoki múzeu-
mot és a csata emlékkiállítását is. A szecessziós 

emlékhelyeit Szabadkának, így a városházát, a 
zsidó templomot, sőt a híres palicsi tó partján 
is sétálhattunk. Kedves magyarokat ismertünk 
meg. Köszönjük a sok-sok szépséget, a cso-
dálatos Tisza és Duna parti sétákat. Tényleg 
megvalósult négy-öt magyar összehajlása az 
öt nap alatt.

Iskolanyitogató 
A leendő első osztályosok és szüleik népesí-
tették be április 9-én délelőtt a Szent Márton 
Katolikus Gimnázium és Általános Iskolát. 
Iskolanyitogató rendezvényen a felnőttek is-
merkedhettek az intézmény szellemiségével, 
nevelési-oktatási elveivel, a gyerekek pedig a 
tanító nénikkel és leendő iskolájukkal. Játékos 
feladatokkal kipróbálhatták a tornatermet és az 
interaktív táblát, kézműves foglalkozáson pedig 
a húsvétra készülődve tevékenykedhettek. A 
vidám délelőtt mindenkinek élményekkel telt.

Illésné Juhász Edit 
munkaközösség-vezető

Négy-öt magyar összehajol
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A gyárlátogatást 
követő tanácsko-
záson - a megye 
legjelentősebb 

termelő, ke-
reskedő és 

szolgáltató 
cégeit, nagy- 

és kisebb vállalkozások ezreit 
képviselő testület előtt - polgár-
mester úrral közösen mutattuk 
be városunk fejlesztési irányait, s 
legjelentősebb, kiemelt program-
jait, projektjeit. A jelenlévő közel 
harminc üzletember érdeklődés-
sel fogadta a hat kiemelt progra-
munk részleteit:
• a Déli – a TOP-1.1.1-16-
BO1-2017-00010 számú ipari 
parki pályázattal támogatott – 
fejlesztési területünkön a befek-
tetési, terület és csarnokbérlési 
feltételeket,
• a Déli új lakóövezet – exkluzív 
lakópark kialakítási elképzelése-
ket,
• a „Szikszó-Liget” kislakópark 
konkrét projekt-tervét,
• a Belvárosi-revitalizáció turisz-
tikai-, kereskedelmi- és szolgál-
tatás-korszerűsítési programját
• a Kreatív – városi rekreációs, 
sport és pihenő – park, „kiemelt 
nagyprogram” elemeit,

• a Magyar-hegyi pincefalu – a 
bor-gasztronómia-egészség-tra-
díció témára formált projektet.

Kiemeltük, hogy a konkrét 
fejlesztési lépések egy lélek-
számában is „növekvő-város” 
koncepcióra épülnek, melynek 
keretében négy fő stratégiai 
célprogram mentén raktuk össze 
a városfejlesztés egymást erősítő 

elemeit - a „prosperáló” 
gazdaság, a „jól működő” 
város, a lokálpatrióta – kö-
zösségeket és identitást-építő, 
valamint a külső települési kap-
csolataiban is megújuló „együtt-
működő” város jövőképe, tervei 
mentén.

A BOKIK és Szikszó város kö-
zött formálódó szakmai kapcso-
latokat a közeljövőben – miként 
ezt a Miskolci Egyetem, a Hell 
esetében már megtettük - egy

együttműködési megállapodás 
kereteibe szeretnénk rögzíteni, 
konkrét lépésekben megvalósí-
tani, elsősorban a helyi, szikszói 
vállalkozások, vállalkozni aka-
rók támogatása, segítése érde-
kében.

A szikszói érdekeltségű vál-
lalkozásokat, s a Szikszón vál-
lalkozást indítani szándékozókat 
egyaránt várjuk.

Szándékaink szerint az üzleti 
klub olyan szakmai találkozó-
hely lesz, ahol piaci, pályáza-
ti információk, tapasztalatok 
szerzésével, üzleti lehetőségek 
megismerésével, igény szerinti 
kompetencia-, tudásfejlesztési 
programmal, üzleti szolgálta-
tások nyújtásával, népszerűsí-
tési és reklám-lehetőségekkel, 
együttműködő partnerek meg-
találásával a szikszói helyi cégek, 
vállalkozók igazi értéket, siker-
lehetőségeket tudnak teremteni 
maguknak.

Szikszó Város Önkormány-
zata kiemelt célja, hogy az itt 
működő vállalkozások továb-
bi sikereket érjenek el, a most 
induló vállalkozások pedig 
lendületet kapjanak munkájuk-
hoz. A városfejlesztési stratégiai 
törekvései, gazdasági programja 
alapján az „üzleti-klub” kezde-

ményezésével, együttműködé-
sével, támogatásával sokrétűen 
kívánjuk segíteni, ösztönözni 
a gazdasági szereplőket. Mind-
ezen önkormányzati szándékok 
megjelennek a városfejlesztési 
stratégia, a gazdasági és vá-
rosmarketing program keretei 
között.

Az alakuló ülésen két fő téma 
kerül terítékre:
• aktuális városfejlesztési projek-
tek – befektetési, vállalkozási és 
beszállítói lehetőségek ismertetése,
• az „üzleti klub” működési for-
májának, a rendszeres összejö-
veteleknek, a szakmai-tartalmi 
programlehetőségek megvitatá-
sa, a feltételek biztosítása.

Az önkormányzatunk város-
marketing, vállalkozásfejlesztő 
kezdeményezései számos lehet-
séges fejlődési, üzleti lehetőséget 
kínálnak a klub tagjainak majd, 
mint például:
• rendszeres szakmai, üzleti 
információk gyűjtését, célzott 
továbbítását az érdekeltek felé,

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra április 11-én kihelyezett elnökségi ülést tartott Szikszón, a 
HELL Energy Magyarország Kft.-nél „vendégeskedve”.

A kamara elnöksége ismerkedett 
városunkkal, terveinkkel Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Vállalkozói sikerekért, városfejlődésért

Üzleti Klub alakul
Május 19-én (csütörtök) délután 16 órai kezdéssel indul – a 
Városháza belső udvarán lévő „Könyvtár2” rendezvényterem-
ben – a szikszói üzleti klub kezdeményezés.
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• a város honlapján állandó 
megjelenési lehetőséget a vállal-
kozói regiszterben,
• a kedvezményesen elérhető 
üzleti szolgáltatásokat, tanács-
adást,
• a SIXO-helyi termék védjegy 
használatának lehetőségét a már-
kaépítésben,
• a személyes és szervezeti kom-
petenciák, a digitális képességek 
fejlesztését,
• városkártya-rendszert,
• hirdetési-reklám lehetősége-
ket a SIXO-média több mint 60 
településre, városra kiterjedő 

televíziós és a további online fe-
lületein,
• közösen menedzselt webshop 
és kapcsolódó szolgáltatásokat 
a saját vállalkozás kínálatának 
kiegészítésére,
• partnerségeket a város szélese-
dő, erősödő hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerében.

Az üzleti klub laza, nyitott 
formája alkalmas lehet arra, 
hogy előkészítse a Városfejlesz-
tési Klaszter, mint a partnerségi 
készségekben, keretekben egy lé-
péssel szervezettebb, résztvevői 
körében nyitottabb kooperáció 
létrehozását, mely nemcsak he-
lyi vállalkozókat tömörít, hanem 

külső üzleti, önkormányzati, 
nonprofit szervezeteket, támo-
gatókat is bevon az együttmű-
ködésbe.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk az induló rendez-
vényre. Kérjük, hogy részvételi 
szándékát előzetesen a honla-
pon és a @szikszo.varoshaza 
facebook oldalon elhelyezett 
regisztrációs linken jelezze szá-
munkra. Érdeklődés, egyezte-
tés piskoti.istvan@szikszo.hu 
alpolgármester, illetve gecsei.
aniko@szikszo.hu városmar-
keting menedzser.

„SZIA SZIKSZÓ”
Város- és közösségépítő programba várunk
Mi ez a SZIA Szikszó program?
Egy egyedi kezdeményezés, moz-
galom, annak érdekében, hogy 
minél komfortosabban, nyitot-
tabban, együttműködően, közös 
élményeket szerezve, egymást is 
támogatva, a várost szépítve, épít-
ve éljünk Szikszón. A SZIA név, 
a „SZikszón Itthon Aktívan” szlo-
gen ből született, mely jól kifejezi 
a program „lazaságát”, formálha-
tóságát, célját.

A SZIA programmal nem tit-
kolt célunk, hogy új közösségek 
jöjjenek létre, a régi ismertségek, 
barátságok megerősödjenek és 
újak alakuljanak ki, együtt prog-
ramokat szervezzünk, új terveket 
valósítsunk meg, mindezzel erő-
sítsük a városunkhoz való kötő-
dést, a kölcsönös tenniakarást, 
a lokálpatriotizmust, azaz „erőt 
adni Szikszónak”.

Már jó két éve hirdetjük, 
mondjuk, hogy „Szikszó erőt ad”. 
Már megszoktuk, automatiku-
san használjuk kiadványainkon, 
hivatalos, vagy éppen közösségi-
média-megjelenésekben, s egyre 
gyakrabban hallom, mondom 
különböző helyzetekben „össze-
kacsintó” biztatásként barátaink, 
ismerőseink felé: „semmi gond, tu-
dod, Szikszó erőt ad”. Talán egyre 
többen bízunk benne, hogy fejlő-
dő városunk, Szikszó tényleg erőt 
tud majd adni jelenlegi és jövőbe-
ni, vagy éppen visszatérő egyko-

ri polgárainak, a családoknak, a 
vállalkozói és civil szervezeteinek, 
az érkező befektetőknek, a turis-
táknak, a vendégeknek.

De a város mi vagyunk, mi 
szikszóiak. Ha ismerjük, ha tisz-
teljük egymást, ha képesek va-
gyunk egymással beszélni, közö-
sen cselekedni, ha a városban is, 
a városért is felelősen gondolko-

dunk, hozzáadunk és számonké-
rünk, akkor a város tényleg erős 
lesz. Szikszó városának az erőt, mi 
szikszóiak, s a barátaink, a szövet-
ségeseink, a támogatóink, együtt 
adjuk. A SZIA programmal ezt 
szeretnénk „erősíteni”.

Hogyan csatlakozzunk
a SZIA Szikszó programhoz?
• Hozzunk létre a „szomszéd-
sággal”, ismerősökkel, barátokkal, 
családjaikkal – elsősorban (de 
nem kizárólagosan) az utcából, a 

szomszédos utcákból, városrész-
ből egy „SZIA közösséget” – 15-
től akár 100 fős társaságot, 1-től 
akár 100 éves korig életkorúakat – 
s adjunk a közösségnek egy „szik-
szói történelmi városrész” nevet
• A közösség képviselője regiszt-
rálja a „csapatot” május 20-ig a 
honlapon, a @Szikszo.varosha-
za facebook oldalon elhelyezett 
linken.

Hogyan működik 2022-ben
a SZIA Szikszó program?
A program közösen és önállóan 
formálva működik majd, de erre a 

„próbaévre” kiindulásul javaslunk 
néhány fontos, tartalmi elemet.
1. Az első SZIA-közösség napon 
mindenki megkapja a szervezők-
től, a város vezetőitől a mozgalom 
pólóingjét, s egy laza beszélgetés 
keretében a közösség megvitatja, 
meghatározza a közvetlen lakó-
környezet leginkább megoldan-
dó városfejlesztési, ún. kisprojekt 
feladatait.
2. A nyár végén, szeptember ele-
jén megrendezzük Szikszó város 
első hivatalos futóversenyét.

3. A nyáron közösen megoldjuk 
a „szikszói Thököly-rejtélyt”, 
mely a fejdelem 1683-ban a híres, 
győztes csatát megelőző nyári 
családi, szikszói tartózkodásá-
hoz, „erőgyűjtéséhez” kötődik.
4. Környezetvédelmi, város-
képvédelmi, várostisztasági 
SZIA-napot szervezünk – előké-
szítjük közösen az „ehető-város” 
fejlesztési programot.
5. SZIA-közösségi várostervezési 
napon együtt formáljuk a Krea-
tív – városi rekreációs, sport és 
pihenő – park elképzelést
6. A közös alkotás öröméért, 
a SZIA-közösségek ötlettervei 
alapján, közösen festjük újra a 
belváros egy nagy, megújítandó 
falfelületét.
7. Közös vendégfogadást szer-
vezünk.

Az év közös SZIA-napjain, 
rendezvényein, avagy a SZIA-kö-
zösség önálló, saját kezdemé-
nyezésein az „aktivitásokat” a 
logónk madár-szimbólumával 
díszített „tallérokkal” mérjük. 
A legaktívabb közösségek el-
ismerésben, ajándékokban ré-
szesülnek, s az első találkozón 
meghatározott legfontosabb 
„kisprojekt feladat” megvaló-
sítása „soron kívül” beépül a 
következő év önkormányzati 
költségvetésébe. További részle-
tek folyamatosan a honlapon és a 
város hivatalos facebook oldalán 
olvashatók.

Érdeklődés, javaslatok, egyez-
tetés: piskoti.istvan@szikszo.hu 
alpolgármester, illetve gecsei.
aniko@szikszo.hu városmarke-
ting-menedzser.

 Az oldalt összeállította: dr. Piskóti István alpolgármester



Akrobatikus rock&roll verseny
A városi sportcsarnok adott otthont március 
5-én, a nagyszabású regionális rendezvény-
nek, ahol a térség tehetséges rock and roll tán-
cosai mutatták be és mérték is össze tudásukat.

Nőnapi meglepetés
Sokan voltak kíváncsiak Pindroch Csaba: 
Segítség megnősültem c. egyszemélyes ko-
médiájára március 9-én az Inkubátorházban.

Nőnapi éjszakai fürdőzés
A hölgyek mellett a férfiaknak is kedveztünk 
március 12-én, a Szikszói Városi Uszodában.

Március 15.
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére ünnepi megemlékezést tartottak 
Szikszó főterén. Ünnepi beszédet mondott 
Sváb Antal polgármester.

Tavaszi színházi est
Teltház, vastaps jellemezte a március 18-án 
bemutatott Agatha Christie: Az egérfogó c. 
színházi előadást, az Inkubátorház színház-
termében. Sváb Antal polgármester néhány 
kedves mondattal köszöntötte a vendégeket, 
sokat sejtetően utalva az előttük álló izgal-
makkal teli estére.

Internet Fiesta 2022
Ébredő természet címmel interaktív gyer-
mekfoglalkozás zajlott a városi könyvtárban 
március 17-én. Egy játékos bemelegítés után 
a Bethánia Óvoda apróságai megtekintették 
a három pillangó meséjét, majd a történet 
megbeszélése után kézműves-foglalkozás volt.

Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér
Demeter Judit, a Szikszói Kormányablak 
munkatársa tartott előadást az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséről 
március 22-én a könyvtár rendezvényter-
mében. Tartalmas előadás volt, sokat segített 
abban, hogy megértsük és használni is tudjuk 
a programot.

„Trendhagyó irodalomóra” 
a Kávészünettel!
Fiatalokkal telt meg az Inkubátorház szín-
házterme április 7-én. A Magyar Költészet 
Napja tiszteletére a Kávészünet zenekar adott 
rendhagyó, fiatalos lendületű koncertet, ma-
gyar költők megzenésített verseiből.

Húsvétfa-díszítés
A Szikszói Városi Szabadidő Központ és 
Könyvtár dolgozói április 8-án húsvétfát 
díszítettek városunk főterén. Ezzel a kedves 
gesztussal kívántak kellemes húsvéti ünne-
peket, településünk valamennyi lakójának!

Húsvétváró
Tavaszköszöntő, húsvétra hangoló rendez-
vény volt április 9-én az Inkubátorház szín-
háztermében.

Húsvéti éjszakai fürdőzés
Egy igazi „nyuszis” éjszakai fürdőzésen ve-
hettek részt vendégeink, akik előre feliratkoz-
tak a Szikszói Városi Uszodában, az április 
9-én megtartott különleges szaunaceremó-
ni ák kal egybekötött rendezvényen.

Versíró pályázat
A Magyar Kultúra Napja alkalmából hir-
detett versíró pályázatot a Szabadidőköz-
pont és Könyvtár. A pályázatra 10 vers ér-
kezett. Az első három helyezett: 1. G. Nagy 
Éva – Tavaszi örömtánc, 2. Lekner Balázs 
– Valóban!, 3. Setét Laura – Elkéstem.

G. Nagy Éva:

Tavaszi örömtánc
Tavasszal megszépül e csodás világ, 
bimbót hajt bokron, s fákon az ág.
Kizöldül a rét, s újra zsonganak,
oly vígan a méhek és a fürge darazsak.

A téli fagyok mindent elnémítanak,
de a langy szellők a fülekbe újra susognak.
A serény kis patak elcsobogja büszkén énekét,
vajon ki írta neki e tavaszi költeményt?

Ébresztőnek, hajnalpírtól a rigó
fújja nekünk vidáman énekét.
Tél derekán némán tűrte a fagyot, 
de máig ki éltette benne a reményt?

Honnan tudta, hogy jön új tavasz,
lesz még meleg, lesz még színes e táj? 
Most vígan füttyög ránk, hitetlenekre, 
s párjával új szerelemre talál. 

Ami mélyen elbújt a földben, a fagy elől, 
az a sok-sok kis bogár,
sürgetően érzi, itt az idő, jöhet elő,
mert fenn már ragyog a napsugár.

Hófehér ruhát öltenek a fák,
s a pici rügy érzi, éledni kell!
A duzzadó bimbókba, onnan fentről, 
titkos ismeretlen életet lehel.

Hírtelen a tótükörből kacsint
a huncut napsugár,

felette egy bogárcsalád szédült,
vad táncot jár.

Bokor alól üzen nekünk a kisrigó,
ember te is ébredj, hisz élni csudajó!
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Labdarúgótornák
Két labdarúgótorna is volt a közelmúltban a városi sportcsarnok-
ban. A Szikszó-kupát Lekner Balázs, az ifjúsági tornát Vigóczki 
Viktor szervezte. Tőlük kaptunk egy rövid beszámolót.

LEZAJLOTT A SZIKSZÓ-KUPA
Sajnos egy csapat nem tette tisz-
teletét az eseményen, ezért borult 
a kiírt menetrend. Köszönjük a 7 
csapat részvételét!

A torna végeredménye: 1. Gu-
mimacik 2. PartyBusters SC 3. La 
Família 4. Szikszó KLE.

A torna legjobb kapusa: Cso-
bán Kristóf (La Família), legjobb 
játékosa: Varga Alex (PartyBus-
ters SC), gólkirálya: Galyas János 
8 találat! (Gumimacik). A legjobb 
szikszói játékos: Czimbalmos Pé-
ter (Szikszó KLE).

A verseny idei különleges célja 
az volt, hogy egy kisfiúnak, Ben-
cének segítsük az életkörülmé-
nyeit. 48.500 Ft gyűlt össze, me-
lyet átadtunk Tóth Péternek, aki 
eljuttatta a családnak! Köszönjük 
mindenkinek!

Köszönjük Sváb Antal pol-
gármester úrnak és Mező István 
képviselő úrnak, hogy megjelen-
tek és néhány gondolattal biz-
tatták a csapatokat! Köszönjük 
Tóth Tibornak a játékvezetést, 
valamint a HELL és a Fantázia 
Pékség felajánlásait. Jövőre talál-
kozunk!
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI 
LABDARÚGÓTORNA
A torna két korcsoportban, 4–4 
csapat részvételével került meg-
rendezésre. Mivel Kassáról is 
érkezett két csapat, így a torna 
nemzetközivé bővült.

Az U–9-es korosztály végered-
ménye: 1. Miskolc Városi Sport-
iskola 2. Hidasnémeti 3. Kassa 4. 
Szikszó. Az U–13-as korosztály 
végeredménye: 1. Alsózsolca 2. 
Miskolci Városi Sportiskola 3. 
Szikszó 4. Kassa.

A torna fő szponzora a Bor-
sod-Hús Kft. volt, aki ebéddel lát-
ta el a több mint száz résztvevőt.
A SZIKSZÓ FC HAZAI 
MÉRKŐZÉSEI
A Szikszó FC május hónapban 
két alkalommal játszik hazai pá-
lyán. Május 7-én, szombaton 17 
órától: Szikszó FC – Szirmabe-
senyő. Május 21-én, szombaton 
17 órától: Szikszó FC – Sajószent-
péter.

Tornász lányok
Talán nem mindenki tudja, hogy van Szikszón két kislány, akik a 
ritmikus gimnasztika szerelmesei. Másfél éve a DVTK-ban edzenek 
és szép eredményeket érnek el.

A két kislány: Varga Boglárka 
és Gáll Dorottya. Bogi második, 
míg Dorottya első osztályos, így 
a versenyeken is más-más kate-
góriában indulnak. A lányok tor-
nagyakorlatainak megálmodója 
Baumann Loretta, edzői Kovács 
Zsófia, Takács Nikoletta és Vi-
zau  er Judit. Bogi felkészülését 
Galamb Gréta, szikszói testnevelő 
is segíti.

A lányok eddigi eredményei-
ből néhány:

Varga Boglárka – Albertirsa, 
Once up on Cup, III. osztály: 2. 
helyezés; III. Győri kupa, Szabad-
idő 1. szint kategória: 1. helyezés; 
Vecsés kupa, III. osztály: 2. helye-
zés; Jász kupa, III.osztály: 1.he-
lyezés.

Gáll Dorottya – Albertirsa, 
Once up on Cup, I. osztály: 1. he-
lyezés; III. Győri kupa, I. osztály: 
1. helyezés; Vecsés kupa, I. osztály: 

1. helyezés; Jász kupa, besorolás 
nélküli bemutató: 1.helyezés

Áprilisban és májusban továb-
bi versenyek várnak rájuk.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Varga Boglárka

Gáll Dorottya




