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Kohári Szabolcs, szikszói 
hosszútávfutót köszöntötte 
Szikszó Város Önkormányza-
ta, abból az alkalomból, hogy 
megszerezte első magyar baj-
noki címét, az 50 mérföldes 
futásban. Sváb Antal polgár-
mestertől egy serleget és em-
léklapot vehetett át.
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A városi könyvtár két rendezvénnyel is tisztelgett a Könyv Ünnepe 
előtt. Június 11-én az ovisoké volt a könyvtár előtti irodalmi terasz, 
ahol Ráski Lászlóné Évike meseírónő mesélte el egyik gyönyörű 
meséjét az apróságoknak. Hűsítővel és vidám lufiforgataggal ko-
ronázták meg a napot, a gyermekek nagy örömére.

Másnap a felnőtteket várta a terasz, ahol hangulatos Cseh Tamás 
emlékkoncert részesei lehettek a nézők. Az eseményt, Sváb Antal, 
Szikszó város polgármestere nyitotta meg. A koncert előadói, Joós 
Tamás és Hegyi Norbert hatalmasat alkottak. Nagyszerű este volt, 
a résztvevők olykor-olykor együtt dúdolták a népszerű dallamo-
kat a kitűnő művészekkel. Ezt a nagy élményt a Déryné pályázat 
jóvoltából hozhattuk el Szikszóra.

Szikszói hírek röviden

A görögkatolikus templom-
kertben tartották június 12-én a 
Ruszin Bornapot. A jó hangulatú 
rendezvényen díjazták a boro-
kat, süteményeket, de a gyere-
kek részére is volt program. Az 
eseményen részt vett Sváb Antal 
polgármester is. 

Befejeződött a labdarúgó 
bajnokság. A Szikszó FC fel-
nőtt csapata a tizedik, míg az 
ifjúsági csapat az ötödik he-
lyen végzett a megyei II. osz-
tályban. A játékosok szabad-
téri bankettel zárták az évet.

A legtöbb szikszói ember csak messziről látta még a zsidó temetőt. 
A közelmúltban a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 8 
millió forintot adott a szikszói zsidó temető felújítására. A mun-
kálatokat a Heritage Hungary Kft. végezte.
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Kedves Várostársak!
Itt van a nyár, visszatérni látszik az élet a városi munka mellett a 
hétköznapokba, társas kapcsolatainkba, közösségeinkbe. Óva-
tosan, lassan, de egyre biztatóbb jelekkel.

Számomra az elmúlt időszak 
nagyon nem kedvelt következmé-
nye volt a vírushelyzet miatti fela-
datátrendezési kényszer, idő- és 
forrásvesztés, valamint a testületi 
ülések hiánya. Gondoljuk csak 
meg a következő kis statisztika 
alapján: 2019 októberétől, a jelen-
legi képviselő-testület és polgár-
mester munkájának kezdetétől 20 
hónap telt el, amelyből mindösz-
sze az első 5 hónap a vírushelyzet 
nélkül, a további 15 hónap a pan-
démia alatt. Összesen 11 hónap 
testületi ülések nélkül, legutóbb 
2020. november 4-től 2021. júni-
us 15-ig. Ha 2019 végét, a teljes 
2020-as évet és 2021 első felét 
számítjuk, mindössze 9 hónapig 
folytathattunk klasszikus városve-
zetői, testületi munkát. De zajlott 
a munka a háttérben és remélem, 
júniussal végleg magunk mögött 
tudhatjuk ezt a másfél évet.

Az elmúlt két hónapban azért 
eseménydús időszakunk volt: 
ballagások végre a két óvodában, 
a két iskolában, sportversenyek, 
koncertek, kulturális események, 
Trianon-megemlékezés dr. Koncz 
Zsófia országgyűlési képviselővel, 
szellemi diákolimpia, országos 
fekvenyomó diákolimpiai döntő, 
anyák napja, gyermeknap, peda-
gógusnap a városvezetési, pályá-
zati, gazdálkodási és üzemelteté-
si feladatok mellett. Az újságban 
ezekről több cikk is szól majd, 
ezért most csak néhány, a közel-
múltban felmerült hétköznapi 
kérdést érintek.

FOGADÓÓRA, FÓRUM, 
TESTÜLETI ÜLÉSEK, 
TÁJÉKOZTATÁSOK
A polgármesteri, alpolgármesteri 
és képviselői fogadóórák júliustól 
újra működnek. A polgármester 
fogadóórája minden héten, csü-
törtökön 8 órától, az alpolgár-
mester fogadóórája hétfőnként 13 
órától, a képviselőké minden hó-
nap első szerdáján 17 órától van. 
Aktuális információkat online 
tudunk gyorsan közvetíteni, de a 
kéthavonta megjelenő Szikszó új-
ságban és időnként szórólapokon 

is kommunikálunk. Kérem, hogy 
főként a szórólapok miatt nézzék 
meg mindig a postaládába kerülő 
anyagokat.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS, 
ZÖLDHULLADÉK
A szemétszállítás bonyolult rend-
szerben, a várostól függetlenül, 
országos hatáskörben működik. 
A NHKV Zrt. (Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt.) koordi-
nálásával a megyében a BMH 
Nonprofit Kft. (B.-A.-Z. Megyei 
Hulladékgazdálkodási Közszol-
gáltató Nonprofit Kft.) látja el a 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatási feladatokat a ZV Zöld 
Völgy Nonprofit Kft. bevonásával. 
Az önkormányzat munkatársai 
csak a hulladékgyűjtő edények 
(„kukák”) beszerzésében tudnak 
segíteni.

2020-ban a lakossági igény-
felmérések után 1090 db „zöld 
kukát” kértünk a szolgáltatótól 
és osztottunk szét a városban. A 
később érkezett kívánságok miatt 
2021-ben további 400 db zöldhul-
ladék-gyűjtőt igényeltünk, ame-
lyeket még várunk. Az érintette-
ket azonnal értesítjük a kiosztás 
helyéről, idejéről és módjáról, 
amint megkapjuk az újabb szál-
lítmányt. Szikszó Város Önkor-
mányzata a vegyes (fekete), a sze-
lektív (sárga-kék) kukák mellett a 
növényi (zöld) hulladékgyűjtők 
ürítésének, szállításának költségét 
is átvállalta – és a továbbiakban is 
átvállalja – a lakosságtól.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
Tudom, hogy minden évben ta-
vasztól őszig probléma a lakosság 
számára. A gyérítésre több mód-
szer létezik, bár egyre szűkül a vá-
lasztási lehetőség a környezetvé-
delmi és jogszabályi korlátozások 
miatt. Szikszón az önkormányzat 
három lépést is tett a szúnyogok 
kellemetlen jelenléte ellen. A la-
kosság számára vásároltunk ún. 
szúnyoglárvairtó-tablettákat, 
amelyeket vízgyűjtőkbe, hordók-
ba, árkokban megálló vízbe kell 
elhelyezni. A tabletták haszná-
latáról és átvételéről szórólapon 
adtunk tájékoztatást. Az inku-
bátorházban hétköznaponként 
8–17 óra között lehet átvenni az 
ingyenesen biztosított 3 tablettát.

A második lépés a katasztrófa-
védelem által elvégzett földi szú-
nyoggyérítés, amely a település 
számára ingyenes, az esti órákban 
gépkocsiról történő eljárást jelent.

A harmadik lépés véleményem 
szerint a leghatásosabb és bízom 
benne, hogy tapasztaljuk is majd. 
A légi, kémiai szúnyoggyérítést a 
város rendelte meg saját költségre, 
amely 450 Ha terület repülőgép-
ről történő gyérítését foglalja 
magába.

DIÁKMUNKA
Örömömre szolgál, hogy a szik-
szói diákok a nyáron belekós-
tolhatnak a munkába és közben 
megismerhetik a város intézmé-
nyeit. Az önkormányzat a Szik-
szói Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának szakmai segítségé-
vel az ITM koordinálása mellett 
ugyanis „Nyári diákmunka 2021” 
elnevezéssel munkaerő-piaci 
programot indít a nyáron 16–25 
éves diákok részére.

A program meghirdetett idő-
tartama 2021. július 1. – augusztus 
31. közötti időszak, a részt vevő 

diá kok napi munkaideje 6 óra, 
havi bruttó munkabére 125.550 Ft.

TEMETŐ
Több jelzés érkezett a temető üze-
meltetésével, karbantartásával, 
a fűnyírással kapcsolatban. Az 
önkormányzat a temető működ-
tetését 5 éves időtartamra külső 
vállalkozónak adta 2017-ben, 
amely szerződés 2022-ben jár 
le. A vállalkozóval egyeztetünk a 
feladatokról a lakossági észrevéte-
lek, bejelentések alapján. A teme-
tő bejáratánál álló táblán elérhető 
az üzemeltető neve, telefonszáma, 
akinek érdemes jelezni a problé-
mát, hiszen a megoldás szintén a 
vállalkozó feladata.

NYÁRI SZÜNET
Városunkban a gyermekek szá-
mára sok lehetőség kínálkozik 
a nyári szünetben: a Közösségi 
Házban naponta várják a gyerme-
keket foglalkozásokkal, szakmai 
felügyelet biztosítása mellett. A 
hagyományos Spongyabob tábort 
egy héttel meghosszabbítottuk, 
így 5 héten (egész júliusban és 
augusztus elején) 5 turnusban ér-
kezhetnek a gyerekek Szikszóról 
és a környékről. Az egyházak is 
tartalmas, gazdag, lelki feltöltő-
dést szolgáló táborokat kínálnak. 
Az Erzsébet-táborok is zajlanak 
az iskolák koordinálásában. A 
Gyerekesély pályázat keretében a 
kollégák 150 rászoruló gyermeket 
visznek el ingyenesen a Balaton-
ra. Köszönöm a nyári munkában 
részt vevő pedagógusok, a három 
egyházi vezető, a segítők és szer-
vezők munkáját.

Kívánok minden kedves szik-
szóinak, a kedves várostársaknak 
szép nyarat, pihenést és jó egész-
séget!

Sváb Antal, polgármester

Koszorúzást tartottunk június 4-én a Trianon emlékműnél, melyen részt vett dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője is.



A szikszói fúvószenekar
Gyerekkorunk kedves színfoltja volt. Kutatásaim során tárult fel 
az együttes története. Forrásként dr. Farkas József könyve és 
a „Szikszó a múltban” Facebook-csoportban jegyzett vissza-
emlékezések, valamint a hozzátartozók emlékei szolgáltak és a 
fennmaradt fényképek.

Létrejötte visszavezet a szik-
szói leventeegyesület megalaku-
lásához. A trianoni országcson-
kítás után, a ’20-as évek közepén 
alakultak országszerte ezek az 
egyesületek. A mozgalom a 12–
21. éves korú fiatalokat fogta ösz-
sze, ahol elsősorban sportoltak, 
katonai jellegű gyakorlatokat 
végeztek. A militarista jelleg is 
beszűrődött, de ez a lefegyverzett 
országban indokolt is volt. A le-
ventézés a népnek szólt, szemben 
a cserkészettel, mely inkább a kö-
zéposztály gyermekeinek kedvelt 
elfoglaltsága volt.

A leventeegyesület Szikszón 
1925-ben alakult, a sportkörrel 
való összekapcsolódása után 400 
fős tagságával a vármegye legna-
gyobbja volt. Komoly állami tá-
mogatással létrehozták a koruk-
ban legmodernebbnek számító 
sportpályát, és ugyancsak ekkor 
építették a 30 m magas tribünt 

is, melyet már csak a korabeli 
fotókon láthatunk.

Másodsorban zenéltek is, mert 
tagjai megalapították a fúvósze-
nekart, melynek vezetője Szélig 
László volt. Ő hivatalnokként 
dolgozott a község szolgálatában, 
zenei képzettséggel rendelkezett, 
de ő volt a leventeegyesület ve-
zetője és oktatója is. Műkedvelő 

színielőadásokat is rendezett, 
szerepeket is játszott, sőt még 
a díszleteket is ő festette. Lánya 
Sárika szintén sokszor szerepelt 
ezekben a darabokban.

A zenekarról egy felvétel 
maradt fenn: 1938-ban Szik-
szón, a sportpályán megren-
dezett Abaúji Napok kulturá-
lis rendezvényen szerepeltek. 
Zsuráfszky Erzsébet, akinek apja 
is tagja volt a zenekarnak, így em-
lékezett: „14–15 éves levente volt 
és – hogy ne kelljen foglalkozásra 
járni –, inkább a zenekarnak lett 
a tagja. Szélig bácsi, ugyanis szol-
fézst is oktatott a zenélő fiúknak 
és ő adta a felmentést is a leven-
tefoglalkozások látogatása alól. A 
hangszereket a községtől kapták. 
Én is emlékszem, mikor elővette 

a klarinétot. Nagyon szép tokban 
tartotta.”.

Bátryné Zsuzsa: „Nekem há-
rom öcsém járt a zenekarba, Béla 
bátyám cintányéros volt. Gyak-
ran kellett szidollal fényesíteni a 
hangszereket, a szobában a ge-
rendára akasztva tartotta.”.

A háború után, 1955. márci-
us 1-én, Laci bácsi újjászervezte 
az együttest, gyakorlatilag a 30 
évvel korábbi tagokkal. Az első 
fellépésükre 1955. április 4-én, a 
„felszabadulás” 10. évfordulóján 
került sor. Ez az újabb fénykép is 
ekkor készült az egykori főszol-
gabírói hivatal előtt. A zenekar 
tagjai közül nem mindenkinek 
a nevét sikerült megtudni.

A felső sorban balról jobbra 
haladva: Török Dezső a legna-
gyobb hangszeren, a tubán ját-
szott, a kürtösök között Mészá-
ros László. A nagydob mögött 
Zsuráfszky Sándor. Trombitások: 
Horváth Sándor, Béres István és 
még valaki. Cintányéros Osz-
termann Béla, a kisdobost nem 
ismerem. Középen Szélig László 
zenekarvezető. Az ülő sorban: 
Zsuráfszky Tibor klarinéttal a 
kezében, a második klarinétos 
mellett Szarvas Lajos, Tóth Mi-
hály, Tamási Gábor. Ők is trom-
bitán játszottak.

A tagok egyszerű munkásem-
berek voltak, többen vasutasok. 
Rendszeresen, minden héten pró-
báltak a kultúrházban. Reperto-
árjukban indulók, klasszikus és 
romantikus zenei átiratok szere-
peltek könnyített formában, hogy 
a kevésbé képzett zenészek is ké-
pesek legyenek előadni. Játszot-
tak még katonadalokat, magyar 
nótákat és népszerű slágereket 
is. Minden társadalmi ünnepen 
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Szikszó
a múltban

Leventék a templom előtt.

Szélig László

1938. Abaúji Napok.



ők szolgáltatták a zenei aláfes-
tést, május 1-én már kora reggel 
végigmuzsikálták a várost, majd 
a Bethánia kertjében a községi 
ünnepségen is közreműködtek. 
Április 4-én a tanácsháza elől in-
dultak zeneszóval a szovjet hősi 

emlékműhöz. 1962. május 1-én a 
művelődési ház avatásán is meg-
örökítette őket a fotós, Vámossy 
Pista bácsi. Laci bácsi feljegyezte, 
hogy ebből az alkalomból Erkel 
Ferenc Bánk bánjából a Bordalt 
játszották.

Adtak térze-
nét is a temp-
lomkertben, sőt 
a zenekar tagjai 
bálokban, lako-
dalmakban is 
muzsikáltak szó-
lóban. Egy koráb-
bi újságcikkben 
már említettem 
a szüreti és far-
sangi bálok kap-
csán, hogy Tóth 
Misi bácsi né-
hány zenésztár-
sával a fiatalság 
mulatságaihoz 
sokszor ráadást 
is adott. Kedves 

meglepetés lehetett, 
amikor az egész zenekar egy IFA 
teherautó platóján ülve körbe-
járta a várost, és éjjelizenét adott 
a hozzájuk tartozó hölgyeknek. 
Egyébként felkérésre rendelke-
zésre álltak bárkinek, akkoriban 
még szokás volt az éjjeli szerenád.

Az együttes híre valami 
módon eljutott Böszörményi 
Géza filmrendezőhöz is, aki az 
1975-ben forgatott, „Az utolsó 
tánctanár” című filmjében őket 
szerepeltette. Az elkészült mű-
vét csak a rendszerváltás után 
mutathatták be a Duna Tv-ben, 
addig dobozban volt. Rejtély, va-
jon mi lehetett a korabeli cenzúra 
kifogása. Érdemes megkeresni 
a YouTube csatornán, érdekes 
korrajz!

Hosszú évtizedekig muzsikál-
tak együtt, legalább 50 esztende-
ig. Az idő lassan eljárt felettük, 
megöregedtek, meghaltak, és 
sajnos nem lett folytatás. Vajon 
születik-e egy új Laci bácsi, aki 
létrehoz majd egy új együttest? 
Most is lenne hallgatósága Szik-
szó városában egy-egy térzené-
nek! A főtér már rendelkezésre 
áll!

Vécseyné Fedor Zsuzsa
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1955. Az újjászervezett együttes április 4-én, a főszolgabírói hivatal előtt.

A tanácsháza elől indul a menet.

1962. május 1. A művelődési ház avatása. Egy fellépés után.

A zenekar fellépésre várva.
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„Talán életem eddigi legembert-
próbálóbb időszaka volt az elmúlt 
hét hónap. Voltak nehéz pillanatok, 
melyeken túl kellett lépnünk, hogy 
át tudjuk ugrani az előttünk lévő 
akadályokat. Mégis ez volt az az 
időszak, amikor én a legtöbbet fej-
lődtem. Több időm volt magamra 
és azokra a dolgokra, amelyek már 
rég érdekeltek, de nem volt lehe-
tőségem eddig jobban foglalkozni 
velük. Ilyen például az irodalom, 
amibe az elmúlt időszakban ástam 
bele magam mélyebben…

Összességében úgy gondolom, 
hogy ezt a nehéz időszakot csak 
együtt, közös erővel tudtuk elfo-
gadni, átvészelni.”

(O.K.)

„Az online oktatás során ütköz-
tem nehézségekbe, de a pozitív ol-
dalát nézve sikerült jól kihasznál-
nom az időmet. A tanulás eleinte 
nehéz volt, de ahogy telt az idő, si-
került megszoknom azt, hogy órá-
ink digitálisan vannak megtartva 
különféle alkalmazások segítségé-
vel. A közösségi élet hiányzott, de 
a barátaimmal minden nap tar-

tottam a kapcsolatot, volt, amikor 
találkoztunk is. Összességében én 
nem éreztem rosszul magam, ki-
használtam ennek a helyzetnek a 
jó oldalát.”

(T.P.)

„Rohan az idő, de vajon én is ro-
hanok, vagy csak vagyok?

2020 novemberének közepén 
belecsöppentünk egy kicsit ismerős, 
de mégis új helyzetbe.

A meleg házból néztem végig, 
ahogy egy időre leáll a világ. A 
sárga levelekből hirtelen karácsony 
lett, aztán újév… Bekeményített a 
tél, de mégis eljött a tavasz, hol 
hóval, hol virágokkal. Végül arra 
eszméltem egy töri óra közepén a 
suliban, hogy teljesen más lettem 
az elmúlt hónapok alatt. Olyan 
volt ez, mint amikor egy házat 
teljesen felújítanak, de az alapot 
meghagyják. Ez lennék én. Egy 
»újra épített lány« ebben a kicsit 
kifacsart világban.”

(P.D.)

„Amikor kiderült, hogy online 
formában fogjuk folytatni a ta-

nulást, az osztály rettentő boldog 
volt…Én is örültem neki, hiszen 
tudtam, hogy nem kell korán kel-
nem, lehetek otthoni ruhában és 
akkor ehetek, amikor szeretnék.

Nyilván ez az időszak nem a 
»buliról« szólt, hiszen a tanárok 
küldték nekünk a tanulnivalót, 
amit egy bizonyos időre nekünk 
vissza kellett küldeni. Van olyan 
tananyag, ami nehezebben megy 
és online rosszabb volt tanulni, de 
átvészeltük. Nyilván jó már látni 
az osztályomat, tanáraimat, de 
azért otthon szívesebben lennék.”

(O.D.)

„2020–21-ben egy teljesen új dolgot 
tapasztalhattunk meg: milyen érzés 
szinte magunkra utalva tanulni, 
fejlődni? Az elején nehézkesen in-
dult, muszáj volt önállósodni, foko-
zatosan sikerült is. Hamar megta-
láltuk a jó dolgokat benne, ugyanis 
végre kipihenve ébredhettünk fel 
és nem kellett kapkodva készülni 
az első órára. Én fejlődtem főzés 
terén is, hiszen rá voltam utalva, 
aminek nagyon örülök. Igyekeztem 
a pozitív oldalát nézni a kialakult 

helyzetnek. Rengeteg új élmény-
nyel gazdagodtam, annak ellenére, 
hogy az egyhangúságtól tartottam 
a legjobban. Furcsa újra az iskola 
padjaiban ülni, de végre ismét gim-
nazistának érzem magam!”

(W.A.)

„2020. november 11. Az első nap 
suli nélkül.

Eleinte kifejezetten tetszett min-
denkinek, hogy újra digitális okta-
tás van. Nekem azért volt jobb így, 
mert több időt tudtam fordítani a 
szeretteimre, illetve többet tudtam 
edzeni.

Viszont ahogy telt az idő, egyre 
inkább vágytam vissza az iskolá-
ba. Hiányzott a megszokott rend 
az életemből.

Majd jött 2021. május 10. a suli 
első napja.

Igazából már vártam és izgatott 
is voltam, hogy ennyi idő után mi-
lyen lesz újra az iskolában. Szerin-
tem mindenki nagyon jól kezeli az 
első napokat…”

(Sz.V.)

Szerkesztette: Karsai Zsoltné

Digitális oktatás, avagy hogyan is telt
az elmúlt fél évem?
Gondoltatok a 9. A osztályosok tollából

A járványhelyzet alatt online vetélkedősorozatot hirdetett a Miskolci 
Állatkert, ahol a Szent Márton iskola három tanulója is szépen szerepelt. 
Juhász Balázs (1. a) és Juhász Bence (3. a) osztályos tanulók harmadik 
helyezést értek el, míg Madácsi Milán (3. a) osztályos tanuló elismerő ok-
levélben részesült.

A közelmúltban a Bács-Kiskun megyei Szabadszálláson ren-
dezték meg a II. Kunkör elnevezésű kerékpárversenyt, ahol a 
szikszói gimnazista, Izsó Norbert is indult. A 144 km-es távon 
az U 23-as kategóriában a 4., míg az abszolút kategóriában a 
12. helyen végzett. A versenyen több mint százan indultak.
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Az olimpiai 
rajzpályázat
díjnyertes
alkotásai
A közelgő tokiói olimpia tiszteletére, rajzpályáza-
tot hirdetett Szikszó Város Önkormányzatának 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága. A pályá-
zatra 164 rajz érkezett, s a rajztanárokból álló 
zsűri a következő tanulókat jutalmazta:

Alsó tagozat I. díj: Kecskés István (4. a), Tóth Sára 
(2. a). • II díj: Krujbert Szabolcs (3. a), Kertész Adél 
(1. a). • III. díj: Tapasztó Sára (2. a).

Felső tagozat I. díj: Varga Zsombor (8. A), Farkas 
Márton (8. A). • II. díj: Mező Mirella (7. A). • III. díj: 
Misánszki Noémi (6. a).

Gimnázium I. díj: Tóth Zsófia (9. A).

Különdíjban részesült Fehér Jázmin (4. a), Re-
pászki Regina (2. a), Fábián Fruzsina (4. b), Tóth 
Zétény (2. b), Nagy Csenge (4. a), Varga Petra (4. a), 
Schubert Sára (4. a), Roha Patrik (7. b), Szabó Bi-
anka (5. b). 

Tóth Sára (2. a) – I. díj Farkas Márton (8. A) – I. díj

Varga Zsombor (8. A) – I. díj Kertész Adél (1. a) – II. díj

Krujbert Szabolcs (3. a) – II. díj Tapasztó Sára (2. a) – III. díj

Kecskés István (4. a) – I. díj Tóth Zsófia (9. A) – I. díj Mező Mirella (7. A) – II. díj Misánszki Noémi (6. a) – III. díj
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Élmény, tudás, versenyfelhívás
A két „határmenti” pályázatunk programjai

Szikszó Város Önkormányzata, a szlovákiai Felsővály Község 
Önkormányzata partnerségével az Interreg V-A Szlovákia-Ma-
gyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjából két 
témában nyert támogatást

1. YOUTH4N Az egészség- és kör-
nyezettudatosságról, a természe-
ti kincsek megőrzését támogató 
környezettudatos szemléletet 
formáló program általános, kö-
zépiskolás, egyetemista, illetve 
már nem tanuló maximum 25 
éves fia ta lok számára.

2. RESOURCE Helyi erőforrá-
sokra épülő kis léptékű turiz-
musfejlesztést támogató oktatási 

program a lakosság, helyi vállal-
kozások számára.

Mindkét pályázat a közvetlen 
beruházási, tárgyi fejlesztéseket 
– az első a Karola-kastély részbeni 
felújítását, míg a második a helyi 
gazdaságfejlesztést, turizmusépí-
tést segítő üzleti klub, szolgáltató-
központ berendezését, kialakítását 
– támogatta.

Mindkét programnál – az 
egészség és környezettudatosság 

és a turizmusfejlesztés témában 
– meghirdetésre kerül – értékes, 
elsősorban informatikai tárgy-
jutalmakkal díjazva – pályázati 
felhívás is.

A tartalmi, szakmai progra-
mok időben kényszerűen to-
lódtak a pandémia miatt, így 
elsősorban július és augusztus 
hónapban koncentráltan valósul 
meg sok rendezvény, az alábbi ter-
vek szerint:

Az első „egészség- és környe-
zettudatosság” szemléletformálás 
fiataloknak programban:
•  július 7–8. „kétnapos szakmai 

vendégség Felsővályban” – 15 
szikszói fiatallal mehetünk, 
megismerni az ottani hagyo-
mányokat, természeti értékeket, 
tevékenység-tapasztalatokat

•  július 14–15-én Szikszón lesz 
érdekes program, workshop az 
egészség- és környezettudatos-
ság hazai példáiról

•  augusztus 5–6-án újra cse-
reprogram Felsővályban, új te-
matikájú programmal várnak 
20 fiatalt, s kísérőket

•  augusztus 11-én történik majd 
a Karola-kastély új, felújított ré-
szének hivatalos átadása

•  már augusztus 11–13. között 
felsővályi fiatalokat fogadunk 
ott a csereprogram keretében.
A fiatalok szemléletét formáló 

programban partnerünk a Szent 
Márton Katolikus Gimnázium 
és Általános Iskola (Jurácsik 

Partnerséget építünk

RESOURCE - FMP-E/1901/4.1/099 
Helyi erőforrásokra épülő kis léptékű turizmusfejlesztést 

támogató oktatási program a lakosság számára

HELYI TUDÁS –
HELYI TURISZTIKAI INNOVÁCIÓS VERSENY

A versenyfelhívás tárgya
E pályázat keretében turisztikai innovációs versenyt hirdetünk, 
amire új turisztikai termékötletekkel, új turisztikai piaci megoldá-
sokkal lehet pályázni, melyek a (Szikszó vagy bármely térségi) 
település helyi (turisztikai) erőforrásait kreatívan használják fel, 
vagy már meglévő turisztikai vonzerő működését tökéletesítő vagy 
megújító javaslatot fogalmaznak meg.
A pályázat benyújtásának választható módjai
•  max. 15 perces kisfilm, amelyben bemutatják szóban, vizualitást 

segítő képekkel, videókkal, stb. az ötletet, elképzelést
•  max. 15 oldalas szöveges leírás (12 betűméret, Times New Ro-

man betűtípus, 1,5-es sortáv).
Pályázók köre
A felhívásra pályázhatnak: magyar és szlovák állampolgárságú 
magánszemélyek életkortól függetlenül.
A pályázat benyújtásának határideje
2021. augusztus 6., 24:00 óra
A pályázatok díjazása
A pályázat keretében az első három helyezett pályaművet dí-
jazzuk, illetve „zöld” különdíjat tervezünk. A helyezetteket díja 
értékes tárgyjutalom (elsősorban informatikai és infokommuni-
kációs eszközök).
Eredményhirdetés a projekt zárórendezvényén, 2021. augusztus 
24-én, ahol a legjobb pályamunkákat bemutatjuk.
Pályázati jelentkezés és benyújtás
További részletek és jelentkezési lap a www.szikszo.hu honlapon.
Érdeklődés, konzultáció
Piskóti István, alpolgármester, piskoti.istvan@szikszo.hu
projektmenedzsment szikszo.interreg@gmail.com

Partnerséget építünk

YOUTH4N - Youth for Nature - FMP-E/1901/1.1/040

„EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETTUDATOSSÁGÉRT”
kreatívvideó-pályázat felhívása

A versenyfelhívás tárgya
Az egészség- és környezettudatosságot népszerűsítő videók, kisfil-
mek készítése. A kisfilmek hossza maximum 10 perc lehet.
A videót bármilyen, az egészség- és környezettudatosságot érintő 
általános, vagy helyi, szikszói – problémákat, negatív jelensége-
ket, megoldásokat ismertető, véleményeket bemutató – avagy 
jó példákat, jó megoldásokat ismertető, népszerűsítő témában, 
bármilyen video-technikával el lehet készíteni. A kisfilmek fel-
használásra kerülnek a rendezvényeken, a legjobbak bemuta-
tásra kerülnek a zárórendezvényen, a SIXO tévében és hálózati 
partnereinél.
Pályázók köre
•  a pályázat ezen alkotóversenyén részt vehetnek Szikszó és Fel-

sővály települések általános és középiskolás tanulói, egyénileg 
vagy 3–5 fős alkotócsoportokban;

•  a településeken élő 18-25 év közötti fiatalok, egyénileg vagy 
3-5 fős alkotócsoportokban;

•  a települések felnőtt, 25 évnél idősebb lakossága, egyénileg 
vagy 3–5 fős alkotócsoportokban, a fiatalokat célzó alkotásokkal.

A pályázat benyújtásának határideje
2021. augusztus 6., 18:00 óra
A pályázatok díjazása
A korcsoportonként első három helyezett pályaművet tárgyju-
talmakkal, elsősorban számítástechnikai, infokommunikációs 
eszközökkel díjazzuk, és további különdíjakkal.
A pályázatok zsűrizése és díjátadás
A pályamunkákat egy szakmai zsűri – a téma relevanciája, tartalmi 
megfelelőssége, a tartalom bemutatása, az alkalmazott techni-
ka, a kreativitás, újszerűség és hatásosság szempontjai alapján 
– értékeli. Díjátadás a Karola Oktatási Központban rendezendő 
zárókonferencián, 2021. augusztus 24-én.
Pályázati jelentkezés és benyújtás
További részletek és jelentkezési lap a www.szikszo.hu honlapon.
Érdeklődés, konzultáció
Piskóti István, alpolgármester, piskoti.istvan@szikszo.hu
projektmenedzsment szikszo.interreg@gmail.com
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Antónia igazgató, Varga Krisz-
tián szaktanár partnerségével), 
de természetesen az érdeklődő, 
bekapcsolódni vágyó szikszói 
fiatalok közvetlenül is jelent-
kezhetnek.

A második „turizmusfejlesztés, 
helyi termékek” felnőtteknek, vál-
lalkozásoknak szóló programban:
•  július 8-án egy egynapos szak-

mai programra várnak ben-

nünket Felsővályba, ahol ottani 
turisztikai vállalkozások, intéz-
mények mutatják meg magukat, 
s nézhetünk meg jó gyakorla-
tokat

•  egy hétre rá, július 15-én Szik-
szón lesz szakmai nap, work-
shop, ahol szakmai módszere-
ket, s közeli, nekünk szóló jó 
turisztikai gyakorlatokat mu-
tatnak meg a megvalósítóik

•  július 28–29-én kétnapos ta-
nulmányút Varsányba, mely 
település egyik példája, mintája 
lehet a mi törekvéseinknek, itt 
a szikszóiak és felsővályiak egy-
aránt részt vehetnek

•  augusztus 8-án, s 9-én kétna-
pos szakmai program, tréning 
a turisztikai ötletek megvaló-
sításáról, vállalkozások indí-
tásáról.

Augusztus 24-én mindkét prog-
ramot záró, szakmai konferenciát 
szervezünk Karolán.

A programok további részletei 
a honlapunkon (www.szikszo.hu) 
elérhetőek!

Érdeklődés, kérdések, részvé-
teli jelentkezés az alábbi e-maile-
ken: szikszo.interreg@gmail.com; 
piskoti.istvan@szikszo.hu.

SZ.V.Ö. – dr.P.I.

Szikszó „kötelező” feladata

Városfejlesztés 2021–2027
Az elmúlt hetekben hét, hétfő délutáni alkalommal, hét 
témakörbe rendezve mutatta be a város vezetése, a képviselő-
testületi tagok, hogy a jelenlegi városműködési gyakorlatra 
elindított kezdeményezésekre épülően milyen tervekkel, el-
képzelésekkel készül a város a következő hét évre, az európai 
uniós költségvetési, pályázati időszakra. „Sorsfordító évek” 
lehetnek, de csak ha felkészül a város!

Az elmúlt tizenöt évben városi 
léptékben „alig történt valami” 
igazán érdemleges fejlődés Szik-
szón, ami történt, az gyakran 
fizikai, környezeti és erkölcsi 
kárral, többszáz millió forintos 
vagyonvesztéssel, s ezer millió 
forintnyi elpocsékolt lehetőség-
gel járt együtt. A város megtar-
tóképességében, önbizalmában, 
s talán a lakosok város fejlődése 
iránti optimizmusában, hitében, 
bizalmában is meggyengült. Ilyen 
éveket még egyszer nem szabad 
„elkövetni”. Városfejlesztésre a 
2021–2027 közötti időszak szinte 
az utolsó esély.

A város vezetése, képviselő-tes-
tülete – az elmúlt másfél év tudatos 
megalapozó lépései vel – nagyon 
komolyan veszi a várostervezést, 
mert a következő évek várható 
forrásbőségével, a gazdasági-tár-
sadalmi fejlődés gyorsulásával 
egyedüli lehetőség adódhat Szik-
szó megújítására, de csak akkor, 
ha van hozzá stratégiánk, progra-
munk, tudjuk mit, mikor és miért 
szeretnénk tenni, változtatni.

Ha tudjuk, mire kell költeni, 
akkor nem lesz tanácstalan po-
cséklás, nem lesznek kidobott 
pénzek, rossz pályázatok. Ezzel 
nemcsak képesek lehetünk ki-
használni az adódó lehetősége-
ket, de irányítani tudjuk a jövőt, 

kezdeményezni a konkrét lépése-
ket. A sikerhez persze támogatók, 
szövetségesek, együttműködők 
kellenek, elsősorban maga a vá-
ros közössége kell, hogy tervezze, 
ismerje, akarja és saját érdekei 
mentén vegyen részt a városfej-
lesztésben. Ezért szerveztük a 
beszélgetéssorozatot, a korábbi 
évtized szokásaival ellentétben 
nem egy kész program utólagos 
véleményezésére, hanem most 
kértünk együttműködést, ami-
kor még érdemben formálható-
ak, kiegészíthetőek az előzetesen 
megfogalmazott programok, 
projektek. A bevezető előadá-
sok, prezentációk utáni vitában 
– melyet Sváb Antal polgármes-
ter vezetett – jó kérdések, jó fel-
vetések, javaslatok hangzottak 
el, s így többnyire gyorsan eltelt 
a két óra. Miről volt szó a(z) – 
lapzártáig megtartott – első hat 
alkalommal:

1. Az első hétfőn éppen a vá-
rosfejlesztés stratégiai céljait, a fő 
elképzelések kereteit Piskóti István 
alpolgármester foglalta össze, ki-
emelve, hogy a Szikszó kisvárosfej-
lesztési „mintaprogramja” egy olyan 
„kerek egész” kíván lenni, melynek 
egymást erősítő elemei – az ipar-
fejlesztéstől a turizmusteremtésen 
át – új lehetőségeket, dimenziókat, 
minőségibb életfeltételeket adhat-

nak a városnak. A „kreatív városi 
park”, a „belvárosfejlesztés” és a 
pincefalu városrészi súlypontokat 
kijelölő program több mint tíz 
projektterve élénk beszélgetést, 
további javaslatokat generált.

2. A városi infrastruktúra-fej-
lesztési programokat Marjai Pál, 
a projektmegvalósításokat, elő-
készítéseket koordináló képvi-
selő bizottsági elnök ismertette, 
többek között a racionalizált, 
összevont ún. déli ipari terület 
nemsokára induló út-, közmű-, 
üzemcsarnok-beruházását, az út-, 
járda- és csapadékvíz-elvezetési 
terveket, az előkészítés alatt álló 
kerékpárútprojektet, a közvilágí-
tás-korszerűsítést, az út- és járda-
építési szándékokat és a kialakí-
tandó lakópark-elképzelést.

3. A harmadik héten a közös-
ségfejlesztés, kultúra, rendezvé-
nyek, s a sportélet jelenlegi hely-
zetét, törekvéseket Gál Péter és 
Mező István képviselők foglalták 
össze, bemutatva a kialakult ha-
gyományokat, a sikeres – és fo-
lyamatosan továbbfejlesztés alatt 
álló – rendezvényeket, illetve a 
sportolási felételek javítására, az 
egyesületi keretek megerősítésére 
irányuló elképzeléseket.

4. A gazdaságfejlesztési – a helyi 
mikro-, kis- és középvállalkozá-
sokat támogató – programról (eb-
ben az adókedvezményről, vállal-
kozói klubról, Szikszó-kártyáról, 
támogató szolgáltatásokról) júni-
us 7-én Piskóti István szólt, majd 
Gulyásné Kerekes Rita mutatta 
be annak a városi költségvetést 
érintő vonzatait, míg Kőhalmi 
Mónika a vállalkozások létreho-
zásának tanácsadási, pénzügyi- és 

pályázást segítő szolgáltatásokat, 
lehetőségeket ismertette.

5. A turizmusteremtési prog-
ram valós, komoly szakmai meg-
alapozást kívánó lehetőségeiről 
újra Piskóti István adott szakmai 
áttekintést június 14-én, kiemel-
ve, hogy itt nem csak ötletek, ha-
nem egy tudatos, „kiszámított” 
program készül, hiszen a turiz-
mus terén nagy a verseny, s bár a 
pandémia miatt számunkra po-
tenciálisan előnyös trendek erő-
södnek, de nulláról indulni csak 
egyedi, hatékony tervekkel lehet. 
Gulyásné Kerekes Rita, s Marjai 
Pál képviselők egészítettek ki a 
terveket, kiemelve az egész város 
támogatásának, együttműködé-
sének szükségességét.

6. A szociális terület kérdései-
ről, az esélyteremtés–felzárkózta-
tás téma keretében Sváb Antal 
polgármester mutatta be az ön-
kormányzati szociális támoga-
tások gyakorlatát, s az átvállalt 
közszolgáltatások, a kommunális 
adó eltörlésének lakossági „meg-
takarításait”. Stelmach Mariann 
a „gyerekesély” pályázatról és a 
készülő szociális célú komplex 
városrehabilitációs pályázatról 
beszélt.

7. A záró vitaest a városüzemel-
tetés, -irányítás, -marketing téma 
gazdái Marjai Pál, Sváb Antal. 
Piskóti István és Hetesi Gergely 
lesznek.

A nyáron az úgynevezett Integ-
rált Településfejlesztési Stratégia 
(ITS) konkrét tervezése, a realizá-
lási feltételek megteremtése folyik 
majd, melyhez a jövő hónapok-
ban kérdéseket, javaslatokat to-
vábbra is el lehet juttatni a pol-
gármesterhez, illetve a koordináló 
alpolgármesterhez. Augusztus 
végén, szeptemberben természe-
tesen újabb személyes fórumokat 
is szervez a város vezetése.

SZ.V.Ö. – dr.P.I.



Szabadidőközpont – teljes gőzzel

A Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár – a 4 millió be-
oltott honfitársunknak köszönhetően – május 1–én megnyitotta 
kapuit. Így az uszoda, sportcsarnok, inkubátorház, borok háza és 
a könyvtár szolgáltatásai zavartalanul működnek az érvényben 
lévő szabályokat betartva.

A sportlétesítmények szolgál-
tatásai védettségi igazolvány 
és személyi igazolvány együt-
tes felmutatása mellett vehetők 
igénybe.

A szolárium, a gyógymasz-
százs, gyógypedikűr az uszoda 
udvarán található műfüves pá-
lya, kondipark használata sza-
badon, védettségi igazolvány 
nélkül látogatható.

Sport- és futballrajongók nagy 
örömére az uszoda udvarán ta-
lálható műfüves pálya karban-
tartási munkálatai befejeződtek.

Intézményünk egy új szabad-
téri közösségi tér ötletét való-
sította meg az uszoda udvarán 
található nagyméretű pergola 
megépítésével. A nyári melegben 
kellemes árnyékot ad a hűsölni 
vágyóknak illetve a nyári plázs 
zenés táncos rendezvények hely-
színéül is fog majd szolgálni. A 
napvitorlával ellátott pergolát 

igényes kerti bútorokkal rendez-
tük be, szem előtt tartva kedves 
vendégeink kényelmét.

Újraindulhattak – a lányok 
nagy örömére – a Kangoo edzé-
sek az uszoda udvarán

A kisgyermekes családok 
örömére újraindult a babaúszás 
a városi uszoda oktatómedencé-
jében.

A szaunázók újra birtokba 
vehetik a szaunát, a wellnessele-
meket, az éjszakai fürdőzéseket 
és szaunaceremóniákat!

Az idén se maradhat el a nyá-
ri tábor. Intézményünk 10 éve 
hirdeti és szervezi meg a Spon-
gyabob úszó-, sport-, kézműves 
táborát! Ezen a nyáron 5 héten 
keresztül táborozhatnak a 7–14 
éves diákok uszodánkban.

Az idén már nem maradhat 
el a nyári szünidő beköszönté-
vel a gyereknapi és plázsnyitó 
buli.

A Szikszói Városi Uszoda és 
Sportcsarnok adott otthont a 
XIX. Fekvenyomás Diákolimpia 
Országos Döntőjének. 42 telepü-
lésről érkeztek hozzánk diákok, 
számos kategóriában mérhették 
össze erejüket. Az eseményt 
meglátogatta Mészáros László, 
a többszörös fekvenyomó világ-
bajnok is.

Labdarúgó Európa Bajnokság 
nagy kivetítőn! Nagyszerű al-
kalom volt a közös szurkolásra 
(sörözés mellett), hogy a magyar 
csapat mérkőzéseit az uszoda ud-
varán lévő óriás kivetítőn tekint-
hették meg az érdeklődők.

Gál Péter, igazgató
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Szikszói labdarúgó a DVTK-ban
Mindig örömmel adunk hírt arról, ha egy szikszói fiatal sportoló 
valahol sikeresen szerepel. Egy véletlen beszélgetés során de-
rült ki, hogy Veréb Virág, a szikszói Szent Márton Gimnázium 
9. A osztályos tanulója, nagy híve a labdarúgásnak. Ha egy lány 
focizik, az már önmagában is kuriózum, de ő nem akárhol, hiszen 
most igazolta le a DVTK.

• Hol játszol, melyik csapatban?
V.V.: Jelenleg Mezőkövesd Zsó-
ry-ban játszom és a Miskolci Vé-
nuszban futsalozok.
• Hogy kerültél oda, mióta jársz 
oda?
V.V.: 2020 telén kezdtem el Mis-
kolcon futsalozni. Mezőkövesd 
csapata együttműködésben volt 
Miskolccal és úgy kerültem oda.
• Melyik korosztály az, ahol játszol?
V.V.: Jelenleg két korosztályban is 
játszom. Az U16-ban, ahol csapat-
kapitány vagyok és az U19-ben.
• Hetente hány edzés van? Hol 
vannak az edzések?
V.V.: Hetente 4–5 edzésem van, 
mert járok a felnőtt edzésre is. 
Az edzések Miskolcon vannak, a 
Sportcsarnokban, a Népkertben 
és az Egyetemen.
• Össze tudod hangolni az edzé-
seket, mérkőzéseket a tanulással?
V.V.: Suli után nincs sok időm ta-
nulni, mert edzésre megyek, így 
este szoktam amikor hazaérek. 

Hétvégén általában két mérkő-
zés is van a korosztály miatt, így a 
tanulást megpróbálom pénteken 
megoldani.
• Az edzésekre, mérkőzésekre hogy 
jutsz el?
V.V.: Edzésekre tömegközlekedés-
sel szoktam menni, vagy a szü-
leim visznek el. Mérkőzésekre 
csapatbusszal megyünk.
• Milyen csapatokkal játszotok? 
Sorolj fel néhányat.
V.V.: Az U16-os csapatunk az 
Északkeleti csoportban játszik. 
Itt Kisvárda, Csenger, Debrecen, 
Nyíregyháza, Cigánd, Balmazúj-
város, Eger csapatai ellen játszunk. 
Az U19-ben Debrecen, Kisvárda, 
DVTK, Gesztely, Kazincbarcika 
és még sorolhatnám…
• Szikszóról vannak még ott játé-
kosok? Nem próbáltál senkit oda 
csábítani?
V.V.: Szikszóról egyedüli lány va-
gyok a csapatban. Próbáltam már 
pár lányt odacsábítani, de ők ezt 

nem vállalták be a szabadidő hiá-
nya miatt és a beutazás miatt sem.
• Ezután milyen korosztály követ-
kezik?
V.V.: Nos, már nem Mezőköves-
den fogom folytatni pályafutáso-
mat. Együttműködést kötöttünk 
Diósgyőrrel, ahol most indul az 
akadémia. Ez sokkal komolyabb 
szint, itt már nagyobb csapatok 
ellen fogunk játszani, mint példá-
ul a Fradi és az MTK. Hogy mi-
lyen korosztályban fogok játszani 
azt még nem tudom. Egyébként 
az idén az U19-es csapatommal 
bajnoki címet nyertünk, míg az 
U16-tal az 5. helyen végeztünk.
• Sok sikert, Virág!

(mi)
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A közelmúltban rendezték meg Baján a K-1-es magyar bajnokságot, 
ahol a szikszói Oroszlánszív Egyesület versenyzői is részt vettek. A 250 
versenyzőt felvonultató bajnokságon Kovács Petra 1. helyezést, míg Szalai 
Vanessza és Héthársi Ákos 2. helyezést ért el.

A dr. Mező Ferencről elneve-
zett Szellemi Diákolimpia or-
szágos döntőjében 3. helyezést 
ért el a Szikszói Szent Márton 
Gimnázium és Általános Iskola 
csapata. Az előzményekről tudni 
kell, hogy ezt a vetélkedőt kb. húsz 
éve rendezik meg, ahol a magyar 
sportolók olimpiai szerepléséről 
kell számot adni a tanulóknak, 
illetve a négy fős csapatnak. 
Hasznos dolog ez, mert azt tudja 
a legtöbb magyar gyerek, hogy ki 
az a Győzike, és ki az a Majka, de 
azt nem tudja, hogy ki volt Hajós 
Alfréd, vagy éppen Papp László…
A szikszói csapat az előzetes elő-
döntők alapján bejutott a legjobb 
12 csapat közé, az országos ver-
senyre, ami Tatán került volna 

megrendezésre. Már arra számí-
tott mindenki, hogy a járvány-
helyzet miatt az idén is elmarad 
az országos döntő, ám szerencsére 
nem így lett! A modern technika 
lehetőségeit kihasználva online 
rendezték meg a versenyt. Vagy-
is a szikszói gyerekek az iskola 
számítástechnika termében ülve 
várták a kérdéseket, s a vála-
szokat is így adták meg. S hogy 
milyen nagyszerűen, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy 
a végén a dobogón végzett a csa-
pat, vagyis bronzérmet szereztek!

Gratulálunk a csapat tagjainak, 
és felkészítőjüknek, Dienes Zoltán 
tanár úrnak. A csapat tagjai: Ba-
busa Tamara, Zádeczki Zita, Szita 
Illés, Magyar Gergely.

Siker a diákolimpián




