Önéletrajz /dr. Szikszay Péter /
1953.június június 22-én születtem. Budapesten.
Családi kapcsolatok:
Budán a XII.ill. II. kerületben nevelkedtem polgári családban. Édesapám dr Szikszay Dénes
/elhunyt 1986-ban / jogi és közgazdasági doktor volt,5 idegen nyelvű szaktolmács .
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium ,Nemzetközi kapcsolatok főosztály
Édesanyám szül. Kelemen Erzsébet Professzori titkárság vezető /Állatorvostudományi
Egyetemen, elhunyt 2009/ .Bátyám/szül1951/ dr. Georg Szikszay /Mérnök ,műszaki doktor.
Német állampolgár, Németországban él családjával . /Nővérem dr. Szikszay Erzsébet /19502013/sebészorvos volt. Elhunyt.
1977 óta élek Újhartyánban. 1991-ben megnősültem. Feleségem Szikszay Mária /szül: Lang
Mária 1962 / Egészségügyi szakközép, Felsőfokú könyvelő képesítés/ jelenleg családi
vállalkozásunk a Szivárványt Vet Bt. keretében a Szivárvány Ajándékbolt, Papír írószer és
Ajándéktárgy kereskedelmi üzlet vezetője, a 2 személyes Betéti társaságunk ügyvezetője.
Lányunk :Szikszay Fanni /szül.1992 ,Budapesti Gazdasági Főiskola, turisztikai, közgazdasági
szakán végzett ,Svájcban él és dolgozik /
Tanulmányok :
A budai 12 évfolyamos Arany János Általános Iskolában és Gimnázium Angol tagozatán
érettségiztem 1971-ben.
Ugyanezen évben felvételt nyertem a budapesti Állatorvostudományi Egyetemre.
1977 –ben Állatorvos doktori diplomát szereztem.
Munkahelyek, kiküldetések, katonai szolgálat, szakmai továbbképzések.
1977- 1991. a Március 15 MGTSZ ben és utód Szakcsoportjában álltam alkalmazásban mint
,az újhartyáni szülőpár baromfi telepek és Újhartyán-Újlengyel-Hernád települések háztáji
gazdaságaiba kihelyezett baromfi és sertés állományok állatorvosaként.
1978-ban Március 15 TSz megbízásából, export tenyész tojás légi szállítmányok szakmai
átadója ,légi-kisérője voltam Észak Afrikai /Libia / célállomásra
1978 máj.-1979máj A Magyar Néphadseregnél,1 éves Tiszti Hallgatói katonai szolgálatot
teljesítettem.1979-ben zászlós rendfokozattal, leszereltem.
1982 dec-1984 januárig Az Amerikai Egyesült Államokban 13-hónapos Állategészségügyi
,kiemelten Baromfiegészségügyi és Farm gyakorlaton , szakmai munkában, képzésben
vettem részt Wisconsin és Kalifornia államokban, az akkori Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztérium Szervezésében..
1985-ben a Márc.15.Mgtsz megbízásából Hollandiai baromfiegészségügyi továbbképzésen,
tanulmány úton vettem részt.

1991-1996 Pitman Moor LTD. Angol állatgyógyszergyár magyarországi kereskedelmi és
szakmai képviseletét láttam el./1995-en a Gyógyszergyár megbízásából Angliai szakmaiúton
vettem részt. /
1996-2010 A Belga Versele Laga cég magyarországi takarmányüzemének /MONORTÁP kft /
kereskedelmi képviselője és állategészségügyi szaktanácsadója voltam, a Szivárvány Vet. Bt.
képviseletében. Ezen időszak alatt,7 alkalommal vettem részt Hollandiában és Belgiumban
többnapos szakmai továbbképzéseken.
2010- 2020 Monortáp kft.-részmunkaidős állategészségügyi tanácsadója vagyok a
Szivárvány Vet Bt. képviseletében.
1996 ban alapítottuk családi vállalkozásunkat a Szivárvány Vet. Bt. Kezdetben
Állategészségügyi és kereskedelmi, most már csak kereskedelmi vállalkozást.
1996-2016 ig ügyvezetője voltam a vállalkozásnak.2016-tól feleségem vette át, én nyugdíjas
kültag vagyok
2016-tól nyugdíjas vagyok
Közéleti tevékenység
2009 -2019 Újhartyán Önkormányzati képviselő testületének választott –függetlenképviselője voltam /Szociális Bizottság elnőke /
2019- választott függetlenképviselő, majd kinevezett Alpolgármester vagyok / Kulturális és
Civil kapcsolatok ügyében / A helyi kulturális élet, események kitágítása, színesítése
szívügyem. Fotóimmal a települési archívumot bővítem stb.
2009-napjainkig az „Újhartyáni Új-Hír” c negyedéves önkormányzati újság főszerkesztője
vagyok
Római Katolikus vallású vagyok , helyi plébániával a kapcsolatot próbálom ápolni, erősíteni .
Hobbi:
Korábban keskeny.8mm filmre, amatőr filmezés /több országos fesztiváldíj / később videó
felvételek készítése hagyomány őrzés, animáció és esemény rögzítés témakörben/Szintén
több díjjal nyertem elismerést /. 1980-as években Újhartyán iskolásoknak másfél éves
animációs film-készítő videó szakkört vezettem. A környék újságjaiban /”Hernádi Híradó”,+
„4 Falu”, „3 falu” rendszeresen publikáltam szakmai-háztáji állategészségügyi- és közéleti
esemény riportokat.
Jelenleg fényképezés, fotózás és irodalmi szövegek írása ,publikálása antológiákban a fő
hobbim. Országos lapokban, pályázatokon publikálok stb..
Aktív otthoni kertészkedő vagyok.

Sport: Úszás, kerékpározás /szolid családi” mértékben „,lehetőség szerint /

