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Kedves szikszói Várostársam!
Üdvözlöm az év első lapszámának hasábjain. A 2022-es év 
nagyon sűrűnek, tartalmasnak ígérkezik: sok megkezdett 
feladatot kell célegyenesbe fordítanunk az idén és a pályázati 
források megnyitásával a következő évek alapjait is most kell 
leraknunk. Az alábbiakban szeretném kiemelni a legfontosab-
bakat úgy, hogy számszerűsítem is a projekteket.

A LEGUTÓBBI
MEGJELENÉS ÓTA

A legutóbbi, decemberi lapszám-
ban – érdemes elővenni, ha még 
rendelkezésre áll – három részre 
bontottam az általam preferált 
feladatokat: a megvalósultakra, a 
folyamatban lévőkre és a terve-
zettekre. Eltelt két hónap és öröm-
mel jelentem, hogy azóta el is 
készült a kültéri kondipark teljes 
pályázati támogatási intenzitással 
– a város számára teljesen ingyen 
– 10 millió Ft értékben a Temes-
vári utcán. A testnevelésórákon 
már használható a közel kétszáz 
négyzetméter alapterületű térel-
választó függöny (3,2 millió Ft) a 
sportcsarnokban. Megtartottuk a 
lakossági fórumot a Miskolci úti 
társasházak lakóinak, indulhat a 
9 millió Ft-os teljes aszfaltburko-
lat-csere a „bérházaknál”.

A csapadékvíz-elvezetés épí-
tése is elkezdődött: a városi óvo-
dától a Rákóczi úttól a főút felé 
a Bercsényi utcán teljesen el is 
készült az első szakasz, amely a 
közfoglalkoztatási programból 
a járási hivatallal történő sike-
res együttműködés eredménye, 
nagyságrendje közel 20 millió Ft.

Zajlik a lassan két éve húzó-
dó – a Malom-tó évekkel ezelőtti 
feltöltése miatt még fontosabbá 
váló – gáterősítés és -emelés a Va-

dász-patak mentén. A GPS-mérés 
által meghatározott magassági 
pontok kijelölése alapján minden 
alacsonyabb részen megerősítjük 
és megemeljük a gátat (10 millió 
Ft). A villámárvizek ettől függet-
lenül okozhatnak meglepetést, de 
ezzel most már minden előzetes 
intézkedést megtettünk, amellyel 
a belterületen az árvízi kockázatot 
csökkenteni tudjuk.

December 22-én jelentettük 
be dr. Koncz Zsófia országgyűlési 
képviselővel és Csereklye Barna-
bás ügyvezető úrral, hogy a Hell 
Energy Magyarország Kft. 50 
millió Ft-os támogatással XIXO 
Bringakert elnevezésű kerékpáros 
„pumptrack” pályát épít a sport-
csarnok és a focipálya között egy 
3000 m2-es területen. Az átadást 
május végére tervezzük.

MILYEN LÉPÉSEK TÖRTÉNTEK 
A NAPI FELADATOKON TÚL
JANUÁRBAN ÉS FEBRUÁRBAN?

Az igazság az, hogy annyi terü-
leten zajlik a munka, hogy néha 
kevesen vagyunk. De soha ne 
legyen nagyobb bajunk. Jól kell 
gazdálkodunk a humánerőfor-
rás-kapacitással, a tervezéssel, 
a kormányzati és döntéselőké-
szítési kapcsolatrendszerrel. A 
közelmúltban megnyílt ún. TOP 
Plusz pályázati forrásokat igyek-
szünk minél nagyobb mértékben 
kihasználni, bízunk a sikeressé-
gükben. A közreműködésben, a 
projektek támogatásában szüksé-
günk van az országgyűlési képvi-
selő, dr. Koncz Zsófia segítségére. 
Az alábbi források csak közös 
munkával érhetőek el, külön-kü-
lön nem. Polgármesterként így 
mindent megteszek a város érde-
kében azért, hogy tovább fejlőd-
hessünk. Mi mindenre gondolok?

December végén és január 
elején benyújtott pályázatok
1. TOP Plusz – Gyermeknevelést 
támogató humán infrastruktúra 
– 400 millió Ft.

A terveink szerint új, kétszin-
tes épületszárnnyal bővítjük 
az óvodát csoportszobákkal, 
kiegészítőhelyiségekkel, közös 
termekkel.
2. TOP Plusz – Élhető Települések 
– 250 millió Ft.
A város északi részének csapa-
dékvíz-elvezetését szeretnénk 
javítani a Bártfai–Vörösmarty–
Kórház–Perőfi–Kassai–Mátyás 
király utcákon.
3. TOP Plusz – Helyi humán fej-
lesztések – 250 millió Ft.
A fejlesztéssel az uszoda mellett 
két kis kültéri medence létesül-
het. A pályázat sikeressége esetén 
a két,  90–120 cm közötti vízmély-
ségű medence egyike az idősek 
pihenését, a másik a gyermekek 
szórakozását szolgálhatja.
4. RRF – Bölcsődei nevelés fejlesz-
tése – 250 millió Ft.
Szikszón jelenleg mindössze 12 
gyermek részére van lehetősé-
günk bölcsődei ellátást biztosí-
tani. A fejlesztéssel új bölcsőde 
épülhet, további 24 bölcsődés ré-
szére. Jelenleg sokszoros a túlje-
lentkezés a meglévő férőhelyekre, 
bízom benne, hogy ezzel segíteni 
tudjuk a fiatalok gyermekvállalás 
utáni munkavállalását is.
5. Helyi piac kialakítása (VP) – 
100 millió Ft.
A Bolt utca–Asztalos köz keresz-
teződésében elbontott területen, 
valamint a mögötte lévő telken 
egy – a jelenleginél nagyobb és 
könnyebben megközelíthető – 
új piac építését tervezzük. Az 
előtte kialakítandó parkolóval a 
Bolt utca parkolási problémáit 
és a piac nagyobb bevásárlási, 
logisztikai kérdéseit szeretnénk 
megoldani.
6. Külterületi út építése, felújítása 
(VP) – 300 millió Ft.
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Szeretnénk a kisállomás után a 
Hernádig vezető külterületi utat 
javítani, szélesíteni, két közbeeső 
hidat felújítani, valamint a Bárso-
nyostól a Hernádig zúzott köves 
utat és csapadékvíz-elvezetést 
építeni.

A fenti 7 projekt megtervez-
tetett, több hónap alatt előké-
szített és kidolgozott, januárban 
be is nyújtott pályázat. Döntés 
még egyik esetében sincs. Bízunk 
abban, hogy pozitív elbírálásban 
részesülnek. További öt terüle-
ten lesz lehetőség márciusban és 
áprilisban pályázatot benyújtani 
(helyi gazdaságfejlesztés, turiz-
musfejlesztés, belterületi utak 
fejlesztése, egészségügyi fejlesz-
tések, szociális városrehabilitá-
ció), amely lehetőségeket szintén 
megragadunk. Szeretném, ha 
ezek tervezésében már nem csak 
a testület, hanem a Civil Tanács 
is részt vehetne.

Déli Iparterület
Szikszó Város Önkormányzata 
2016-ban az akkor pályázott 900 
millió Ft helyett 630 millió Ft-os 
támogatást nyert csarnoképí-
tésre, iparterület-kialakításra. A 
projektet felfrissítettük, áttervez-
tettük, helyszínt módosítottunk 
és sok-sok hónap munkájával 
célegyenesbe fordítottuk. Sze-
mélyes egyeztetéseket folytattunk 
Oláh Gábor regionális fejlesztési 
programokért felelős helyettes 
államtitkárral (Pénzügyminisz-
térium), Bánné dr. Gál Boglárka 
elnök asszonnyal (B.-A.-Z. Me-
gyei Közgyűlés) és dr. Koncz 
Zsófia képviselő asszonnyal.

Többletforrást igényeltünk 
azért, hogy a projektet 5 év el-
teltével ne veszítsük el. Sikerrel 
jártunk, a város közel 250 millió 
Ft-os többletforrást kapott. A 877 
millió Ft-os forrás birtokában így 
2022. február 9-án lerakhattuk az 
építkezés alapkövét.

Az Angel benzinkút és Szikszó 
közötti területen az autópálya 
tövében épül egy háromszin-
tes irodaépület, két, egyenként 
480 m2-es csarnoképület, egy 37 
m2-es portaépület, parkolók és 
az ingatlant megközelítő út és 
térburkolat vízzel, árokkal, köz-
világítással, kerékpárúttal. Meg-
teremtjük továbbá a lehetőséget 
arra, hogy ezen a 18 hektáros 
területen minden Szikszó iránt 
érdeklődő vállalkozás helyet 

kaphasson, ami munkahelyet és 
adóbevételt jelent településünk 
lakóinak.

Komoly a munka és komoly 
a tét, hiszen a fenti projektek –
kondipark, sportcsarnok függöny, 
bérházak útburkolata, Bercsé-
nyi-árok, gátépítés, bringakert, a 
6 db beadott pályázat és az ipari 
parkban elnyert többletforrás – 
összértéke mintegy 1900 millió Ft.

Művészeti Iskola
A 2020-ban – 19 év után – újra-
indult hazai labdarúgás és vissza-
vásárolt focipálya után újabb év-
tizedes űrt igyekszünk betölteni. 
A Klebelsberg Központ kedvező 
döntése nyomán – együttműköd-
ve a Szikszói Móricz Zsigmond 
Általános Iskolával – a szerencsi 
székhelyű Térségi Alapfokú Mű-
vészeti Iskola (TAMI) telephelyet 
hoz létre Szikszón.

Mit jelent ez a városnak, ho-
gyan működik majd a gyakor-
latban?

A TAMI minden Szikszón élő 
diák számára lehetőséget nyújt 
arra, hogy hangszeres zenét (fú-
vósok, hegedű), szolfézst, néptán-
cot, különböző képzőművészeti 
ágakat vagy drámapedagógiát és 
színjátszást tanuljon városunk-
ban. A TAMI-ba járhat mindenki: 
lehet a Szent Márton Katolikus 
Gimnázium és Általános Iskola, 
a Móricz Zsigmond Általános 
Iskola, illetve a környékbeli álta-
lános iskolák bármely diákja is. A 
délutáni oktatások legfontosabb 
bázisa az Inkubátorház lesz, de 
több másik szikszói helyszínt is 
tervezünk. A képzések szociális 
helyzettől függően vagy ingye-
nesen, vagy éves szinten is csak 
néhány ezer forintos jelképes tan-
díj fejében vehetők igénybe 2022 
szeptemberétől.

ELHÚZÓDÓ, DE EL NEM 
FELEDETT

1. „Class FM-ház”
A kórház és a mentőállomás utáni 
üres önkormányzati területen áll 
– több mint 10 éve – négy fal, egy 
tető nélküli befejezetlen épület, az 
ún. „Class FM-ház”. Az akkor ter-
vezett projekt sajnos a várt, de be 
nem folyt támogatások miatt hiú-
sult meg, melynek kapcsán min-
den akkori szikszói közreműködő 
vétlen. Mára a falak sajnos olyan 
mértékben károsodtak, hogy az 
egész épületet el kell bontani. A 
helyén – a tavalyi évben általam is 
jelzett – másik, sikeres Leader-pá-
lyázatból elnyert játszótér valósul 
meg tavasszal. A játszótéri eszkö-
zök, a telepítésük és a ház bon-
tásának összköltsége a pályázati 
forrással együtt 15 millió Ft. Úgy 
gondolom, hogy a tavaly átadott 
és a most létesítendő játszótér 
után egyelőre megállunk.
2. „Rendőrség-épület” – MNV Zrt.
Az egykori gyógyszertár, majd 
egykori rendőrség épülete 2017-
től üresen áll a jelenlegi rendőr-
ség épületének szomszédságában. 
Rendbe fogjuk hozni és új funkci-
ót is fog kapni. A további lépések 
akadálya az, hogy az épület ma 
még nem az önkormányzat, ha-
nem az MNV (Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő) Zrt. tulajdona. 
Egyeztetésben vagyunk és bízom 
benne, hogy rövidesen Szikszó 
tulajdonába kerül az ingatlan.
3.„Kisállomás” – MÁV Zrt.
Közbiztonsági, közegészségügyi 
szempontból veszélyes, városképi 
szempontból lehangoló. Tudom, 
én is érzem a súlyát. Személyesen 
is egyeztettem már, sok levélvál-
táson is túl vagyunk már a MÁV 
Zrt-vel. Az épület ugyanis nem 
a város, hanem a vasúttársaság 

tulajdona. Az ingatlan karbantar-
tása, felújítása vagy lebontása a 
MÁV feladata.

Sajnos – előzetes információim 
alapján – ez 2022-ben nem fog 
megvalósulni, de remélem, hogy 
jövőre már komoly változás lesz. 
Türelmet kérek, mert – nem tele-
pülési vagyonként, nem saját tu-
lajdonunkként – csak közvetetten 
tudok hatni, lassabb a folyamat. 
Egyeztetek velük, nem engedem 
el a kérdést, napirenden van. 
A konkrét eredmény eléréséig 
megtesszük, hogy a polgárőrség 
és a közterület-felügyelet kiemelt 
figyelmet fordít a környékre.

CSAPATMUNKA, TESTÜLET

A kialakult feladatmegosztás jól 
működik. A testület minden tagja 
egységesen, lelkiismeretesen a vá-
rosért dolgozik úgy, hogy mind-
emellett vannak „saját” felelősségi 
körök. Egy lapszámban érdemes 
lehet majd bemutatni, hogy a 
képviselők a közös munka mellett 
milyen egyéni területekért felel-
nek, dolgoznak. Sokat segítenek. 
Köszönöm nekik.

EGYSZEMÉLYES MUNKA, 
ÉRDEKKÉPVISELET A 
VÁROSÉRT

A polgármesterség a fentiek ösz-
szefogása: a várostervezés, város-
fejlesztés, városüzemeltetés, napi 
problémák megoldása, szociális 
kérdések kezelése, pénzügyi ter-
vezés és átgondolt gazdálkodás, a 
kulturális- és sportélet biztosítása, 
közfoglalkoztatás, a pályázatok és 
minden feladat szintetizálása és 
koordinálása mellett közéleti sze-
repvállalás: a mindenkori állami 
szervek, kormányzat, politika, 
minisztériumok előtti érdekkép-
viselet. A magánember a fenti 
feladatok megoldása kapcsán 
közszereplővé válik a közösség, a 
város, Szikszó fejlődése érdeké-
ben. Minden lépése megfontolt, 
bölcs döntéseket igényel. Igyek-
szem így cselekedni azért, hogy 
településünk mindig – a minden-
kori kormányzat döntéshozatalai 
kapcsán – a legjobb helyzetben, 
városunk minden területen ver-
senyben, Szikszó a nyertesek kö-
zött legyen. Kérem ehhez egyetér-
tésüket és együttműködő erkölcsi 
támogatásukat!

Sváb Antal polgármester
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Szikszó egykori jegyzője
E múltidézőben szeretnék emléket állítani dr. Zombor Lajos-
nak, aki jegyzőként nehéz történelmi időkben töltött be vezető 
funkciót városunk életében. Az emberpróbáló ’40-es, ’50-es 
években sok társán segített, mégis börtön és internálás lett az 
osztályrésze. Lányával, a németországi Halléban élő Katalinnal 
készült beszélgetés során tárul elénk apjának sorsa.

Tomoron született 1911-ben, 
később költöztek Szikszóra. Jogi 
tanulmányait Debrecenben vé-
gezte, majd hazajött. Egykori ott-
honuk a Rákóczi utca 17. szám 
alatti emeleti lakás volt. Ebben az 
utcában volt későbbi apósának, 
Kurucz Tivadarnak a patikája is, 
akinek lányát, Évát vette felesé-
gül. Az 1920-as évekből származó 
fényképen apósa látható a patika 
bejáratánál. Később a gyógy-
szertár, ugyanebben az utcában, 
nagyobb épületbe költözött, ahol 
több, mint 40 éven át felesége volt 
a vezető-gyógyszerész.

1940 márciusában, a nagy árvíz 
idején, Zombor úr már jegyző-
ként dolgozott. Az ebből az időből 
származó felvételen vízben áll a 
kórház épülete, s előtte fekete ru-
hában őt ismerhetjük fel. Az uk-
rán fronton is harcolt 1941-ben, 
innen küldött tábori lapokat a je-
gyesének. A német megszállásig, 
1944. március 18-ig segédjegyző 
volt Balla Bertalan mellett. A kö-
vetkező fotón az országzászlónál 
március 15-én ő mondja az ünne-
pi beszédet, valamikor 1944 előtt .

1944 augusztusában felesé-
gével Budapestre utaztak, tartva 

az orosz megszállástól. A fővá-
ros ostromát is átélve csak 1945 
május-júniusában tértek vissza 
Szikszóra. A kommunista hata-
lom hamarosan megkezdte a köz-

igazgatásban dolgozók létszámá-
nak csökkentését. Az úgynevezett 
B-listákra azok kerültek, akiket az 
új rendszer politikailag megbíz-
hatatlannak tartott. A listázás az 
egész közalkalmazotti karra kiter-
jedt: a hivatalnokokra, a tanárok-
ra és az orvosokra. Zombor La-
jos segédjegyző is közöttük volt, 
indokként pedig azt említették, 
hogy állomáshelyét elhagyta és 
jobboldali magatartást mutatott.

1947-től a miskolci városi ta-
nácson a tervosztály vezetője lett. 
1956 forradalmi napjaiban innen 
hívták haza a szikszóiak, hogy 
vállalja el a munkástanács elnöki 
tisztét, ugyanis az emberek, jól is-
merve őt, bíztak bölcsességében, 
emberségében.

Szikszó
a múltban
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az emberek, jól 
ismerve őt, bíztak 
bölcsességében, 
emberségében.



Ez idő eseményeiről egy ko-
rábbi lapszámunkban már tör-
tént említés, most pedig Zombor 
Katalinnak, a jegyző úr lányának 
emlékei idézik fel a történteket.

„Nagy tömeg jött a lakásunk 
elé, a kertben gyülekeztek és kér-
ték apát, hogy vállalja el a község 
vezetését. A korabeli hangosbe-
mondóban beszédet mondott, és 

nyugalomra intette őket. Amikor 
az egykori ávóst, Máté elvtársat, 
Szikszó rettegett urát a munkás-
tanács elé vezették, hogy kihallgas-
sák korábbi gaztetteiről és szembe-
sítsék az áldozatokkal, a felbőszült 
tömeg rögtön meg akarta lincselni, 
de apám a következőképpen szólt 
hozzájuk: Szikszó népe! Kérlek, 
ne tapadjon vér a kezetekhez! Ha 

bűnös az elvtárs, azt majd eldönti 
a független magyar bíróság, és bi-
zonyára megkapja a maga megér-
demelt büntetését.”

A tömeg hallgatott vezetőire 
– ugyanis a helyettes elnök, Hor-
váth József is rész vett a sokaság 
megnyugtatásában – így elenged-
te az ávóst, aki bántatlanul vissza-
került a miskolci börtönbe, de no-
vember 5-én, a szovjet „segítség” 
megérkezése után kiszabadult, 
és jött a megtorlás (amint arról 
a korábbiakban beszámoltunk).

Végül 1957. augusztus 26-án 
Zombor Lajost letartóztatták, a 
Keleti pályaudvar melletti fegy-
házba, majd a sztálinvárosi in-
ternálótáborba került. Egy év 
után újra tárgyalták az ügyét, és 
kiszabadult.

Itthon maradt felesége tovább 
vezette a patikát, s mivel Szikszón 
mindenki szerette és tisztelte őket, 
gyermekeikkel együtt bántódása 
nem esett. Katalin Miskolcon, a 
Kossuth Gimnáziumban érett-
ségizett, majd 19 évesen, 1966-
ban férjhez ment. Az NDK-ban 

telepedett le, odakinn végezte el 
tanulmányait, és gyógyszertári 
asszisztensként dolgozott.

Bátyjának, Tamásnak viszont 
csak harmadszorra sikerült fel-
vételt nyernie a gyógyszerészeti 
egyetemre a hazai viszonyok kö-
zött.

Katalin a rendszerváltás után 
2003-ban megkereste a Történeti 
Hivatalt, ahol kb. 200 oldalas irat-
csomagban megkapta apja törté-
netét, meghurcoltatását. Zombor 
Lajost az 1960-as években rehabi-
litálták ugyan, de megtört ember 
lett belőle, 1972-ben halt meg, 
felesége 12 évvel élte túl.

Lánya szavaival búcsúzom: 
„Mindig is reméltem, hogy valaki, 
valamilyen formában emlékezni 
fog rá, de nem így lett. Akik őt is-
merték, mindig szívükben hordják 
az emlékét.”

Imánkban mi is kérjük az Urat, 
hogy ne térhessen vissza ehhez 
hasonló terror, ahol az ember 
méltóságát a sárba tapossák, s az 
élet értéktelen!

Vécseyné Fedor Zsuzsa
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5. 31. hétfő 31. csütörtök 31. kedd 31. vasárnap 31. szerda 44
.

31. hétfő 31. szombat

Mi nem helyezhető a szelektív edénybe: zsíros, olajos oldószeres papír; élelmiszer maradványos doboz; egyéb, műanyagnak ítélt hulladék; 
CD-lemez, magnó és videókazetta; semmiféle üveg; zsírral szennyezett műanyag flakon; élelmiszer maradványt tartalmazó papír.

Mi nem helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék 
kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban, illetve edényekben 
háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

A VEGYES HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK UTCASZINTŰ BEOSZTÁSA:
KEDD: Apponyi Albert utca, Babits Mihály utca, Bartók Béla utca, Bem út, Bercsényi út, Bocskai István utca, Dankó Pista utca, Deák Ferenc utca, Dobó István utca, Dózsa György utca, Fecske utca, Gémeskút út, Gólya utca, Hernádi utca, Jókai Mór út, Katona 
József utca, Kazinczy út, Késmárki út, Kurucz út, Liszt Ferenc utca, Magyari Imre út, Malom út, Mészáros Lázár utca, Miskolci út, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond út, Munkácsy út, Nagyidai út, Radnóti utca, Rigó utca, Tamási Áron utca, Temesvári út, Toldi 
Miklós út, Ungvári út, Vasút út, Vécsey Tamás utca

SZERDA:  II. Rákóczi Ferenc út, Aba Sámuel tér, Alibég út, Alsópincesor út, Asztalos út, Bajcsy-Zsilinszky út, Balassi Bálint utca, Balogh Antal tér, Bártfai út, Bethánia köz, Bethlen Gábor utca, Bolt utca, Branyiszkó utca, Dolhai út, Esze Tamás út, Gárdonyi Géza út, 
Hunyadi út, Jókai út, József Attila út, Kálvin tér, Kassai út, Kecskés Tamás út, Kinizsi út, Kórház út, Kossuth Lajos út, Madách Imre út, Malom út, Mátyás király út, Pázmány Péter tér, Petőfi Sándor út, Poprád út, Szádellő út, Szapolyai út, Szent Anna utca, 
Szobránczi út, Szondi út, Táncsics Mihály út, Törökhalom út, Uzsoki út, Vasvári út, Verseny utca, Vörösmarty Mihály út, Zrínyi út

22
.

A változtatás jogát fenntartjuk!
A fent megjelölt szállítási napokon a hulladékot legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Kommunális Szelektív Zöld Üveg Mi helyezhető a szelektív edénybe: műanyag flakon: ásványvizes, üdítős; háztartási fém: italos és konzervdoboz; füzet, könyv; újság, 
folyóirat; kiöblített tejfölös vagy joghurtos pohár; hullámpapír csomagolópapír, kartondoboz lapítva; kisebb kartondobozok lapítva 
(csokoládés, tojástartó); kiöblített italos kartondoboz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag szatyor.

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig 
és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
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(csokoládés, tojástartó); kiöblített italos kartondoboz; kiöblített tusfürdős, mosószeres flakon; műanyag szatyor.

Mi helyezhető a zöldhulladék gyűjtő edénybe/zsákba:
falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.
A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig 
és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
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Szalagavató
2021. december 4-én került sor a 
végzős diákok szalagavató báljára. 
A járványhelyzet miatt szigorúbb 
szabályokkal, kisebb létszámmal, 
de a hagyományoknak megfele-
lően rendezhettük meg az ese-
ményt. Az ünnepi beszédek, a sza-
lagtűzés, és a pohárköszöntő után, 
a 12. A és 12. B osztály tanulói 
versek, dalok és egy-egy szál virág 
segítségével fejezték ki hálájukat 

tanáraiknak és szüleiknek, akik 
eddig elkísérték és támogatták 
őket. A műsor további részében 
tanárparódiákat és osztályon-
ként egy-egy gyönyörű keringőt 
láthattak a meghívott vendégek. 
A 12. évfolyamos diákok nevében 
hálásan köszönjük a segítséget 
mindenkinek, aki hozzájárult ah-
hoz, hogy ez az este szép emlék 
maradjon számukra.

Budapesti kirándulás
Iskolánk 22 diákjával január 
12–13-án budapesti kirándulá-
son vettünk részt a „Kulcs és ajtó 
a természethez” (MTP-MTTD-20) 
c. pályázat keretén belül.

A két napot nagyon tartalma-
san töltöttük. Megérkezésünk 
után a Magyar Nemzeti Múzeum 
kiállításait járhattuk be. Megnéz-
tük többek között a Seuso-kin-
cseket és Magyarország történeti 
emlékeit. Este a Madách Színház-

ban a József és a színes szélesvász-
nú álomkabát című zenés darabot 
tekintettük meg.

Másnap ellátogattunk a Cso-
dák Palotájába, ahol érdekes fi-
zikai kísérleteket próbálhattunk 
ki és két kísérleti bemutatót is 
megnéztünk. Természetesen sza-
badprogramunk is volt és nagyon 
finom ebédeket, vacsorát kap-
tunk. Mindenki megtalálhatta a 
számára érdekes látnivalót.

Cirkuszi előadás
A LEP keretein belül január 27-én az iskola 6.a és 6.b osztály tanulói 
részt vettek a Nemzeti Cirkusz „Tavaszváró” című előadásán. A tanulók 
jól érezték magukat, lenyűgözte őket a sok látványosság. Köszönjük a 
lehetőséget a gyerekek nevében!

Iskolánk diákjainak idén is lehetősége volt tömbösített testnevelésórán 
Miskolcon korcsolyázni. Fejlesztették koordinációs készségeiket és 
építhették osztályközösségüket ezen az élményekkel teli délelőttön.

Az Üldözött Keresztények 
Megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program Megvalósítá-
sáért Felelős Államtitkárság 
vezetője, Azbej Tristan PhD ál-
lamtitkár úr és néhány munka-
társa volt február 1-én iskolánk 
vendége.

Rövid látogatása keretében 
előadást tartott városunk egyházi 
és világi vezetőinek, tanáraink-
nak és a 11. és 12. évfolyamon ta-
nuló diákjainknak. Ennek során 

bemutatta a program keretében 
végzett sokoldalú humanitárius 
és újjáépítő tevékenységeket, me-
lyeknek elsődleges célja az, hogy 
megóvják a vallási vagy más ül-
döztetés, erőszak, katasztrófák 
vagy a migráció hatásai által fe-
nyegett közösségeket.

Gazdag képanyaggal és vide-
ókkal ismertette az Afrikában 
(Nigéria, Kongó) és Ázsiában 
(Irán, Libanon, Szíria) elért ed-
digi eredményeiket is.



Úszó Diákolimpia Megyei Döntő, Miskolc
A Kemény Dénes Városi Sport-
uszodában február 4-én, pénte-
ken rendezték a viadalt, melyen 
hat egyéni versenyző és négy 
váltócsapat képviselte iskolán-
kat. Úszóink szinte mindannyi-
an pontszerző helyen végeztek. 
Az utolsó versenyszámban pe-
dig a II. korcsoportos fiú váltónk 
nagyot küzdve megszerezte a 
bronz érmet.

Eredményeink – II. Korcso-
port, fiú 4x50 m gyorsváltó:  Ka-
las Máté, Czikó Áron, Zádeczki 
Levente, Urbán-Némethy József 
– III. hely • II. Korcsoport, lány 
4x50 m gyors váltó: Sallai Már-
ta, Sváb Janka, Monostory Léna, 
Urbán-Némethy Kála – V. hely • 
I. Korcsoport, 50 m mellúszás: 

Trencsényi Léna – VI. hely • II. 
Korcsoport 50 m mellúszás: Mo-
nostory Léna – VII. hely • III. Kor-
csoport lány 4x50 m gyorsváltó: 
Varga Dorka, Varga Petra, Fehér 
Jázmin, Babics Boglárka – IV. 
hely • IV. Korcsoport lány 4x50 
m gyorsváltó: Takács Dalma, Tóth 
Hanga, Szarvas Viktória, Zádeczki 
Zita – IV. hely • III. Korcsoport 
100 m gyors úszás: Varga Dorka 
– V. hely, 100 m mellúszás: Varga 
Dorka – VII. hely • III. Korcsoport 
100 m hátúszás: Fehér Jázmin – 
VIII. hely • IV. Korcsoport 100 m 
gyorsúszás: Varga Levente – VI. 
hely, 100 m mellúszás: Varga Le-
vente – V. hely.

Az eredményekhez gratulá-
lunk, büszkék vagyunk rátok!
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A művészet nem ismer határokat
Képzőművészeti szakkör már 
több éve működik iskolánkban, 
ahol a gyerekek fejleszthetik 
rajzkészségüket és megtapasz-
talhatják az alkotás örömét. Az 
„NTP-MŰV-20-0043 Művészet 
nem ismer határokat” pályázat 
keretében vásárolhatunk 100 ezer 
Ft értékben különböző művészeti 
eszközöket, ami segítheti a mun-
kánkat, s nyertünk egy kétnapos 
fővárosi kirándulást 26 gyermek 
és 6 kísérő számára, annak min-
den költségével. Február 11–12-
én két igazán tartalmas napot 
tölthettünk el Budapesten. Már 
a szállásunk is elég varázslatos 
volt, hiszen ritkán alszunk egy 
szekrényajtó mögötti lakásban, 
közlekedünk egy falitükrön ke-
resztül, s meglepő, ha a fiúkhoz 
csak titkos kóddal lehet bejutni. 
A Vajdahunyadvárban egy mú-
zeumpedagógiai foglalkozás ke-
retében megismerkedhettünk az 
erdő élővilágával, s a Szent István 
Bazilikában közelről láthattuk a 
Szent Jobbot. Megcsodálhattuk 
a Parlamentet és a Duna-part 
lenyűgöző panorámáját. A Pesti 
Magyar Színházban részesei le-
hettünk egy fergeteges musical-
nak, a Kincses Szigetnek. Megta-
pasztalhattuk, ha bátrak vagyunk, 
a képzeletünk milyen különleges 
kalandokba repíthet el és bizony 
a legnagyobb kincs a szabadság, 
ezért az álmainkat soha ne adjuk 
fel! Felfedezhettük a Városligeti 
21. századi játszóterét, amely egy 

igazi gyermekparadicsom. Kü-
lönleges, hatalmas, köteles má-
szókomplexumok, óriáscsúszdák, 
sokféle, nem szokványos játékele-
mek minden korosztálynak, egy 
13 ezer négyzetméteres parkban. 
A frissen átadott Magyar Zene 
Házában lévő Hangdómban pe-
dig babzsákokról kapkodhattuk a 
fejünket, mert a kupola alakú tér 
egy valódi vetítővászon, ahol egy 
különleges képi világ bűvöletében 
halhattuk a természet hangjait a 
zenekari hangszeres zenével, s 
kiderült, hogy akár egyszerű za-
jokkal is csodálatos közismert 
dallamokat lehet megidézni. 

Köszönjük, hogy ilyen kreatív 
módon fedezhettük fel Budapes-
tet, s végre ebből a járványhul-
lámos beszorítottságból kitörve 
újra sok-sok új élménnyel töltőd-
hettünk fel.

Puskásné Pásztor Márta

A Szikszói Társalgókör ajándéka
100 ezer Ft értékű könyvutalvánnyal támogatta iskolánkat a Szik-
szói Társalgókör Szikszóért és Abaújért Egyesület, hogy elismerjük 
és jutalmazni tudjuk a 2021/22-es tanév első félévében kiemelke-
dő tanulmányi eredményt elérő gimnáziumi és felső tagozatos 
tanulóinkat. Nagyon köszönjük az egyesületnek és reméljük ez is 
hozzájárul, hogy diákjainkat továbbra is kitartó, szorgalmas tanu-
lásra ösztönözzük.
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Ökölvívó kupa
Immár nyolcadik alkalommal 
rendezték meg a XIXO Ökölvívó 
Kupát, melyen az ország egész 
területéről, 17 klubból nem ke-
vesebb, mint 147 versenyző vett 
részt. Budapest, Ózd, Eger, Felcsút, 
Szeged is képviseltette magát, de 
érkeztek Lengyelországból és Ro-
mániából is. Természetesen szü-
letett hazai győzelem is, ahonnan 
kiemelkedik Szobota Szabolcs, aki 
mint a legjobb ifjúsági versenyző, 
különdíjban is részesült.

A versenyt szigorú járvány-
ügyi szabályok betartása mellett 
rendezték, ahol a csapatokat kü-
lön léptették be, és minden ver-
senyző, edző COVID teszten 
esett át.

A következő nagyobb megmé-
rettetés az Énekes István Emlék-
verseny lesz márciusban, ami az 
ifiknek válogató verseny is egy-
ben. A versenyről Majláth Gábor 
Tamás edző, a verseny szervezője 
tájékoztatta lapunkat.

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

Március 4. 
(péntek)

• 9–10 óráig SportpályaMárcius 5. 
(szombat)

PÓTOLTÁS
• 9–10 óráig Sportpálya

Március 12. 
(szombat)

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

Március 7. 
(hétfő)

Eboltás
Értesítjük az ebtartókat, hogy az ebek 2022. évi veszettség elleni 
kötelező védőoltását Dr. Laczkó Csaba praxisvezető szakállatorvos 
(06-30/4600-787) az alábbi időpontokban és helyen végzi:

Oltásra kötelezett minden három hónaposnál idősebb eb, amely 
2022. évben még nem részesült veszettség elleni védőoltásban. 
Az oltatlan ebek tartói ellen eljárást kezdeményezünk!
A védőoltás és a kötelező féregtelenítés díja összesen: 5.000 Ft/eb.

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

Szikszó város több 
utcájában problémát 
jelent az ingatlanok 
beazonosítása a ház-
számok hiányos, nem 
megfelelő, nem kel-
lőképpen látható fel-
tüntetése miatt. Több 
ingatlanon a házszámok egyál-
talán nem kerültek kihelyezésre. 
A kialakult állapotok nehezítik a 
betegszállítók, postai kézbesítők, 
mentők, tűzoltók és a többi köz-
szolgáltató munkáját.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 14/A. § 
(5) bekezdése szerint: „Minden 
házszámmal ellátott épületen a 
tulajdonosnak fel kell tüntetnie 
a házszámot.”, azaz az ingatla-
nokat közterületről jól látható, a 
címnyilvántartással megegyező 

házszámtáblával kell 
megjelölni.

A házszámot az épü-
let közterület felé néző 
homlokzatán, annak 
bejárat felőli részén kell 
elhelyezni. Előkertes 
beépítési mód esetén, 

amennyiben a közterületről a 
házszám nem lenne olvasható, a 
házszámtáblát a kerítésen a be-
járat mellett, kerítés hiányában 
a telek közterületi határvonalán 
jól láthatóan kell elhelyezni.

Az ingatlan házszámtáblá-
val történő ellátásáról, annak 
folyamatos karbantartásáról és 
szükség szerinti pótlásáról az 
ingatlan tulajdonosa, kezelője, 
használója köteles gondoskodni.

Kérem felhívásom szíves tu-
domásulvételét.

Battáné dr. Tóth Zita,
jegyző

Elkészültek a város új 
szennyvíztisztítójának tervei 
– közmeghallgatás lesz
Az ÉRV Zrt. a Szikszó 062/6 hrsz-ú területen új szennyvíztisztító te-
lepet létesít. A jelenlegi szennyvíztisztító telepünk felhagyásra kerül, 
s egy átemelő a települési szennyvizeket az új – a várostól távolabb 
lévő – szennyvíztisztító telepre nyomja.

Az elkészült környezeti hatásvizsgálat dokumentumai városunk 
honlapján (www.szikszo.hu) megismerhetőek, az Inkubátorházban 
pedig április 12-én (kedden) 14 órakor erről közmeghallgatás lesz.

Felhívás
házszámtábla
kihelyezésére
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Véradás
Január 12-én véradásra került sor az Inkubá-
torházban, ahol nagyon sok helyi és környék-
beli véradó érezte fontosnak, hogy segítsen 
bajba jutott embertársain.

Csőcsere a szoláriumban
A városi uszoda számtalan szolgáltatásai 
közül az álló szoláriumban a legmodernebb 
chocholate brown csövek cseréje megtörtént, 
ezzel kedvezve a barnulni vágyóknak.

Versíró pályázat
A Magyar Kultúra Napját ebben az évben sem 
tudta a COVID esetszámok megemelkedése 
miatt megtartani. Éppen ezért a Magyar Kul-
túra Napja tiszteletére versíró pályázatot hir-
dettünk „Életérzések a jelenben” témakörben. 
A pályázati műveket március 1-ig, a bolcsba-
golyvarosikonyvtar@gmail.com e-mail címre 
adhatják le. Eredményhirdetés: március 15-én.

Úszó-diákolimpia
Január 19-én a városi uszodában került meg-
rendezésre a körzeti úszó-diákolimpia, ahol a 
sportág legjobb diákjai, 50 gyerek mérte össze 
úszástudását.

Farsangi bálok szűk körben
A farsangi időszakra is rányomta bélyegét a 
világjárvány, így a szokásos nagyszabású bálok 
az idén elmaradtak, de az intézményünkhöz 
tartozó Borok Háza számtalan baráti társa-
ságoknak adott otthont kisebb farsangi buli 
megszervezésére.

Valentin nap, éjszakai fürdőzés
Február 12-én Valentin napi éjszakai für-
dőzést és szaunaceremóniát szerveztünk, 
amelyhez a farsangi hangulat is sikeresen 
társult. Az igazán jó hangulatú, több mint 
50 fős rendezvényen welcome drinkkel, gyü-
mölcsökkel, farsangi fánkkal kedveskedtünk 
vendégeinknek.

Szoláriumbérlet-akció
Valentin nap alkalmából a városi uszodába 
Valentin napi szoláriumbérlet-akciót hirdet-
tünk meg, amelyet nagy örömmel fogadtak 
vendégeink.

Elismerő oklevélben és díjban 
részesült a városi uszoda

Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el ben-
nünket, hogy uszodánk az ügyfelek ajánlása 
alapján kimagasló helyezést ért el megyénk-
ben. Az eredmény 147 fő megkérdezett véle-
ménye alapján született meg. Nagyon hálásak 

vagyunk ezért az elismerésért és ígérjük, hogy 
továbbra is magas színvonalon, szolgáltatása-
ink bővítésével, az egészségügyi előírásoknak 
megfelelően végezzük munkánkat. Minden 
meglévő és leendő kedves vendéget várunk 
szeretettel!

Az uszodai wellnessrészlegen található 
gőzkabinban a hosszú téli időszakban kel-
lemes feltöltődést nyújt testnek és léleknek 
egyaránt a minőségi szárított gyógynövények-
ből álló illat- és gyógyterápia. minden nap 16 
órától várjuk vendégeinket.

Fürdőnap féláron
A városi uszoda ebben az évben is csatlako-
zott a fürdőnap elnevezésű programhoz. Feb-
ruár 28-án fürdőnapot tartunk, ahová várjuk 
kedves vendégeinket 50%-os kedvezménnyel 
a fürdő- és wellness-szolgáltatásainkból.

Néptáncokatás óvodásoknak 
Február 26-án a Szikszói Városi Szabadidő 
Központ és Könyvtár és a Gyöngyvirág 
Táncegyüttes közös szervezésében Szikszó 
és vonzáskörzetében lakó óvodásoknak nyílt 
napot tartunk az Inkubátorházban közös 
táncházzal és néptáncbemutatóval.

Télűző, zenés kocsonyaparti 
a könyvtárban
Február 25-én és 26-án, délelőtt 10 órától. 
Nevezzen be ön is egy tál saját készítésű ko-
csonyával! Jöjjön el Ön is! Az első tíz érkező 
egy tányér kocsonyát kap ajándékba.

Hírek, programok a szabadidőközpontból
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Húsz év a kosár bűvöletében

A városunkban működő ko-
sárlabdacsapatról eddig még 
aránylag keveset írtunk. Pedig 
léteznek, megvannak, csak 
„csendesebbek”, mint a többi 
sportág. A csapat vezetőjével, 
intézőjével, Győrffi Györggyel 
beszélgettünk a múltról és a 
jelenről.

• Mikor alakult a kosárlabda-
csapat?

GY.GY.: A Szik-
szói Ifjúsági 
Kosárlabdáért 
Alapítvány (in-
nen származik 
a SZIKLA név) 
2000-ben jött 

létre, melyet Marjai Pál és Piskóti 
Péter Pál (aki sajnos már nem él) 
hozott létre. A következő évben 
már beneveztünk a megyei baj-
nokságba, s azóta folyamatosan 
részt veszünk. Először Lengyel 
József tanár úr volt az edzőnk, 
és ő foglalkozott az utánpótlás-
sal is.
• Milyen a bajnokság felépítése, és 
hány csapat vesz részt benne?
GY.GY.: A megyei bajnokság a 
legalsó szint, oda bárki bene-
vezhet. A következő szint már az 
NB II., de nem minden megyei 
bajnok vállalja a feljutást, a ma-

gasabb színvonal és az utazási tá-
volságok miatt. A megyei bajnok-
ságban régebben 14–16 csapat is 
volt, de ma már csak 4–5 csapat 
nevez be. Ennek okát abban lá-
tom, hogy a fiatalok érdeklődése 
más irányú lett. És ez így van a 
többi sportágnál is.
• Milyen forrásból tartják fenn az 
egyesületet?
GY.GY.: Legfőbb bevételünk a 
játékosok és pártoló tagok sze-
mélyi jövedelemadójának 1%-a, 
amit az alapítványnak ajánlanak 

fel. Ebből, ha szűkösen is, de 
megélünk. És hát a játékosok is 
a zsebükbe nyúlnak, ha szerelést 
veszünk, vagy éppen az utazási 
költségeknél, hiszen saját gépko-
csikkal járunk a mérkőzésekre.
• Mi volt eddig a legjobb eredmé-
nyük a bajnokságban?
GY.GY.: A 2007-es szezonban II. 
helyezést értünk el, de akkor 16 
csapat volt a bajnokságban. Több-
ször végeztünk a dobogón, vagy 
a közelében.
• Hányan vannak most a keretben?

GY.GY.: Létszámunk 10–15 kö-
zött mozog. Most kevesebb a 
szikszói benne, főleg Miskolcról 
járnak ki. Ez egy baráti társaság, 
és bajnokságtól függetlenül, he-
tente egyszer tartunk edzést, aho-
va szorgalmasan jár mindenki.
– A mostani járvány nem befolyá-
solta a bajnokságot?
GY.GY.: Dehogynem! Olyannyira, 
hogy tavaly nem tudtuk itthon le-
játszani a mérkőzéseinket, mivel 
a pandémia miatt a sportcsarnok 
zárva volt, az összes mérkőzé-
sünket idegenben játszottuk. A 
szövetség az idén már kiküldte 
a felhívást a nevezésre, de még 
gondolkodunk rajta, hogy bene-
vezzünk-e.
– Mi az alapítvány további célja?
GY.GY.: A Szikszón működő ko-
sárlabdasportot mindenképpen 
szeretnénk életben tartani. Ha 
utánpótláscsapatunk nem is lesz, 
de legalább megmutatjuk ezt a 
sportágat a fiataloknak. Jelenleg 
is van több szikszói diák, aki a 
DVTK-ba jár kosárlabdázni.
– Végül egy kérésem lenne… Ha 
bármikor lesz kosárlabda-mér-
kőzés Szikszón, adjanak neki na-
gyobb reklámot, hogy minél több 
sportszerető, érdeklődő megnéz-
hesse. Ehhez a Szik-Szó újság is 
felajánlja a segítséget.
GY.GY.: Rendben. Megtesszük!

(mi)

2006–2007. „A bajnokságban II. helyezést értünk el”


