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Kedves Várostársunk!
A SzikSzó újság idei ötödik lapszámát 
tartja a kezében, amely az elmúlt 
két hónap legfontosabb eseményeit 
igyekszik összefoglalni. 
Néhány témát én is érintek, remélem, 

hasznos és tartalmas információk 
jutnak el Önhöz.

SZIKSZÓ VÁROS NAPJA, 
JÁTSZÓTÉRÁTADÁS, 
VÁROSI KITÜNTETÉSEK

1588-ban a szikszóiak Európa 
számára is elismerésre méltó hős-
tettet hajtottak végre: a 2500 fős 
védelem 11000 törökkel szem-
ben mentette meg városunkat. 
Az esemény előtt tisztelegve 
tartjuk Szikszó Város Napját ok-
tóber 8-án, ezért lobogóztuk fel 
a várost, ezért köszöntjük ezen a 
napon a város kitüntetettjeit.

Az ünnepet kora délután a 
belváros első játszóterének át-
adásával kezdtük. A helyszín ter-
vezésénél köszönöm a városüze-
meltetési bizottság javaslatait. Az 
önkormányzat az ún. „lépcsős 
hídnál” még tavaly megvásárolta 
azt a területet, amelyen egy romos, 
balesetveszélyes ház állt. A Sixo 
Tender Kft. dolgozói a bontás, te-
reprendezés, kerítésépítés után a 
pályázati forrásból vásárolt eszkö-
zök telepítését is maguk végezték. 
Köszönet illeti a munkatársakat, 
Mészáros Péter ügyvezetőt és Kő-
halmi Mónika képviselőt a pályá-
zat megírásától az átadásig tartó 
munkafolyamatok vezetésért és 
irányításáért. Külön öröm, hogy 
szintén saját forrásból napelemes, 
mozgásérzékelővel ellátott világí-
tótestek kerültek a játszótérre, me-
lyeket a kamerarendszer kiépíté-

séhez műszakilag előkészítettünk. 
Az Országfásítás programból 
– szintén Kőhalmi Mónika mun-
kájának eredménye – facsemeték 
is érkeztek a játszótérre, a városba 
pedig összesen 30 db.

Este a városi kitüntetéseket ad-
tuk át, az idén második alkalom-
mal. Talán emlékeznek rá, hogy 
tavaly a vírushelyzet miatt nem 
tudtunk rendezvényeket, ünnep-
ségeket szervezni, így a tavalyi 
díjazottak köszöntésére idén au-
gusztus 20-án került sor, október 
8-án pedig a 2021-es díjazottakat 
ünnepeltük. A képviselő-testület 
szeptemberi rendeletével új ala-
pokra helyezte az elismeréseket. 
A cél az volt, hogy a díjakat újra-
gondoljuk, és limitáljuk az adható 
kitüntetések számát az elismeré-
sek rangjának megtartása érde-
kében. Sok jelölés érkezett, nehéz 
döntés volt, amelynek előzetes 
véleményezésében a Civil Tanács 
is segítséget nyújtott. A képvise-
lő-testület három – Szikszó Város 
Díszpolgára, Pro Urbe – Szikszó 
Városért díj és Szikszó Város Ní-
vódíja –, a polgármester továb-
bi egy kategóriában – „Jakobus 
nobilis” polgármesteri elismerő 
oklevél – adományozhat díjat. 
Köszönjük a lakosság aktivitását 
az ajánlások tekintetében.

A képviselő-testület a 2021. 
évi díjakról az alábbiak szerint 
döntött: Szikszó Város Díszpol-

gára Garbóczi Ferenc, Pro Urbe 
– Szikszó Városért díjazottjai 
Lengyelné Bendzsel Éva és Zsiga 
László, Szikszó Város Nívódíjasai 
dr. Papp Ferenc és Kohári Szabolcs 
lettek. Jakobus nobilis polgár-
mesteri elismerő oklevelet Nagy 
Lászlóné, Somlyai Katalin, Tokár 
András, Zsák Lászlóné, Hackné 
Nagy Ilona, Horváthné Steiner 
Andrea, Dobos Istvánné és Szar-
káné Huszka Krisztina kaptak. 
Szívből gratulálok!

SZIKSZÓ-JEGY, IDŐSEK NAPJA

A Szikszó-jegyek igénylésére 
szeptember 30-ig volt lehetőség. 
Örülök, hogy a tavalyi 956  db 
kérelemhez képest 2021-ben 
1027 db kérelem érkezett. A gya-
korlatban ez azt jelenti, hogy 71 
fővel többen kapnak Szikszó-je-
gyet az idén, összesen közel 24 
millió Ft értékben, egyúttal 9 
helyi vállalkozást hozzásegítve 
ehhez a bevételhez.

Nagyon szerettem volna, ha 
tarthattunk volna Idősek Napját. 
Védelmük érdekében azonban 
úgy határoztunk, nem szervez-
zük meg az eseményt. Nem lett 
volna felelős döntés közel 1000 
nyugdíjast egy légtérben egy hely-
re meghívni, mert annak súlyos 
következményei lehetnek. A Szik-
szó-jegyeket így sajnos az idén is 
rendezvény nélkül lehet átvenni 
az Inkubátorházban november 
8-tól 11-ig 8.00 és 16.00 óra, no-
vember 12-én 8.00 és 12.00 óra 
között. A részletes tájékoztatást és 
a határozatot előtte minden érin-
tettnek házhoz viszik kollégáink.

INGATLANGAZDÁLKODÁS

Korábban beszámoltam már 
arról, hogy az évekkel ezelőtt 
eladott focipályát visszavásárol-
tuk és sikerült még egy újabb 
lépést tennünk a közel 5 hektá-
ros terület teljesen kiárusított 

állapotának megszüntetése felé. 
Az uszoda-sportcsarnok és a fo-
cipálya közötti terület egy részé-
nek (9000 nm) visszavásárlása is 
megtörtént, jövőre igyekszünk a 
város ingatlanvagyonát itt is to-
vább bővíteni.

Örömmel számolok be arról, 
hogy a városháza udvarán talál-
ható könyvtár épületét is megvá-
sároltuk. Sajnos 2019-ig a város 
könyvtára sem volt Szikszó tulaj-
donában, havonta 300.000 Ft-ért 
kellett bérelni. Jogilag nem volt 
támadható, erkölcsileg viszont 
nem értékelhető…

Pénzügyi helyzetünk stabilizá-
lása által a helyzetet megszüntet-
tük, az ingatlant megvásároltuk, 
a bérleti díjat megszüntettük, 
havonta 300.000 Ft-ot takarítunk 
meg ezzel…

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, 
LOMTALANÍTÁS

Aktuális ősszel a szemét, zöld-
hulladék, lomtalanítás kérdéskö-
re. Előzetesen szeretném jelezni, 
hogy Szikszó városa igyekszik 
a lakosság anyagi terheit ezen a 
területen is csökkenteni A hul-
ladék elszállítása a természetes 
személyek számára évek óta in-
gyenes, 2020-tól pedig a képvise-
lő-testület a kommunális adót is 
megszüntette. A két szabályozás 
lakásonként évente 40.000 Ft-ot 
hagy a háztartásoknál, ami a vá-
ros számára évi 80 millió Ft-os 
kiadást, a lakosság számára ösz-
szesen 80 millió Ft éves megta-
karítást eredményez.

Két kardinális kérdés szokott 
érkezni hozzám: a lomtalanítás 
és a „zöld kuka” kérdése. Sze-
retném jelezni, hogy minden 
szikszói háztartásnak lehetősége 
van arra, hogy évente kétszer, in-
gyenesen lomtalanítást kérjen. A 
lomtalanítás iránti igényt egye-
dileg kell jelezni a szolgáltató felé
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a bmhnonprofit.hu oldalon talál-
ható nyomtatvány kitöltésével. A 
szikszói hulladékudvarban szintén 
több lehetőség van ingyenes hul-
ladék elhelyezésre. Összességében 
tehát elmondható, hogy a kommu-
nális, a műanyag és a zöldhulla-
dék elszállítása ingyenes Szik-
szón, valamint ezen felül szintén 
térítésmentesen vehető igénybe a 
hulladékudvar és évente kétszer a 
házhoz rendelhető lomtalanítás is. 
Éljünk a lehetőségekkel!

Az ún. „zöld kuka” kapcsán tü-
relmet kérünk azon szikszóiak-
tól, akik az elmúlt időszakban 
igényelték az edényt. Tavaly 1000 
fölötti számban osztottunk ingye-
nesen zöld kukát, azóta közel 500 
újabb igénylés érkezett. Október 
első hetében vettem részt a Sa-
jó-Bódva Völgye Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Tár-
sulás ülésén. A tanácskozáson a 
polgármesterek újra kérték a szol-
gáltatót, hogy minél hamarabb ol-
dódjon meg a probléma. Arra az 
eredményre jutottunk, hogy a tár-
sulás településein hiányzó 17.000 
db, összesen 250 millió Ft értékű 
zöldhulladék-gyűjtő edényt 2022 
tavaszára beszerzi a társulás. Az 
időpontig szíves türelmet kérünk.

VÁROSÜZEMELTETÉS

Eredményes tárgyalásokat foly-
tattunk a Magyar Közút Non-
profit Zrt-vel. Köszönöm a helyi, 
a megyei és az országos vezető-
ségnek a pozitív hozzáállást. Az 
egyeztetéseknek köszönhetően a 
Bajcsy-Zsilinszky utcával folyta-
tódik a tavaly – a Rákóczi úttal 
– elkezdett burkolatfelújítás. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
az Egészségháztól Alsóvadász felé 
egészen Szikszó végéig megújul 
az úttest burkolata és reménye-
im szerint a temetőkanyarban az 
esőzések utáni áldatlan állapot is 
megoldódik. Közben sikeres pá-
lyázat keretében rövidesen új jár-
da épül a Bolt u. (Turul étterem) 
és a József A. (volt „moziköz”) 
közötti szakaszon a főút mentén. 
A Mindenszentek közeledtével 
a temetőben öt napelemes kan-
delábert állítunk üzembe, amely 
fejlesztés az első lépés: jövőre 
folytatjuk, bővítjük. Az ivóvíz-
vezeték-csere munkálatai no-
vemberben kezdődnek, kérem a 
lakosság megértését és türelmét.

Sváb Antal, polgármester

A Gyerekesély pályázat programjai

Mókás fizika
A sportcsarnokban kapott helyet a kiállítás. Az 
50 interaktív eszközből álló tárlat játékosan tanítja 
meg a fizika alapjait, annak törvényeit és különböző 
jelenségeit. Érzéki csalódásokat, különleges megta-
pasztalásokat élményszerűen élhettek át gyerekek 
és felnőttek egyaránt.

Szemészeti szűrés
A szűrés alkalmaival a térség összes általános isko-
láját szeretnénk elérni. A kiszűrt gyermekeknek – a 
projekt keretében – lehetőségük van a szemüveg 
ingyenes igénybevételére. Az iskolákat felkeresi 
a szemészorvos és az optikus, az intézményekkel 
együtt működve történik a szűrés és a szemüvegek 
kiosztása is.

Egészségnap
Október 2-án Szikszón egészségnapot tartottunk. 
A programra látogatók részére ingyenes szűréseket 
biztosítottunk: vérnyomásmérés, vércukormérés, 
véroxigénszint-mérés és egészségeséletmód-ta-
nácsadás.

Pályalátogatási alkalmak
Ugyancsak októberben kezdődtek meg a pálya-
látogatási alkalmaink. Ebben a programelemben a 
tűzoltóságot és a kórházat látogatták meg a fiatalok.

Testünk a csoda
Az inkubátorház adott otthont az interaktív bemu-
tatónak. A testünk működését játékosan, érdekes 
információkkal bemutató tárlaton – az anatómiai 
ismereteken kívül – rengeteg érdekesség és fontos 
tudnivaló is helyet kapott.

A gyerekek megismerkedhettek a helyes táp-
lálkozással, az egészséges életmóddal. Higiéniai 
szabályokkal és elsősegélynyújtási ismeretekkel is 
gazdagodhattak.

Talaj, víz, levegő és élővilág
Ezen a kiállításon a földünk négy nagy természeti 
erőforrásának megóvásához kapcsolódó környezet-
tudatos gondolkodást mélyítettük el.
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Az egykori országzászló
Kalandos a története annak az emlékhelynek, mely Szikszó 
legforgalmasabb helyén áll, a református templom és a Coop 
áruház közötti Pázmány Péter téren. A lakosság körében ez 
az emlékmű a március 15-i és október 23-i koszorúzások 
helyszíne.

Az emlékmű eredetileg ország-
zászló volt. Felállítását a trianoni 
fájdalom hozta létre, s vezérgon-
dolata – a nemzeti összetartozás 
– akkor is fennmarad, ha a kö-
zösségeket határok választják el 
egymástól. Ennek kifejezője osz-
lopra állított, félárbócra eresztett 
nemzeti lobogó lett. A mozgalmat 

1925-ben az erdélyi politikus, Ur-
mánczy Nándor indította el. Az 
első ereklyés országzászlót Bu-
dapesten a Szabadság téren állí-
tották fel 1928. augusztus 20-án, 
Szent István napján, majd két évre 
rá országosan elterjedt.

Minden – magára valamit adó 
– település igyekezett ilyen em-
lékművet állítani, így Szikszó is, 
hiszen az igazságtalan trianoni 
döntés az abaúji község életét kü-
lönösen mélyen érintette, ahogy 

erről korábbi számainkban már 
szó esett.

A szikszói emlékművet 1938. 
szeptember 25-én avatták fel, ad-
dig soha nem látott módon ünne-
pelve. Álljon itt a korabeli tudó-
sítás az Abaúj-Tornai Hírlap-ból:

„Óriási tömegek felvonulásával 
avatta fel Csonka-Abaúj megye 
ideiglenes székhelye, Szikszó va-
sárnap délelőtt 11 órakor ország-
zászlóját. Ezzel egy időben tízezer 
főnyi tömeg követelte a Felvidék 
visszacsatolását.

Már a korai órákban megkez-
dődött a vidéki tömegek beözön-
lése, ugyanekkor megkezdődött a 

tömeg hullámzása a zászlóerdő-
be öltözött utcákon. A testületek, 
egyesületek, vitézek, és fronthar-
cosok, számos község küldöttsége 
zászlók alatt vonult fel az ünnepély 
színhelyére… A leventék a helybe-
li fúvószenekar ütemeire vonultak 
fel, elfoglalták helyeiket az iskolák 
szakaszai is… A Himnusz hangjai-
val megkezdődött ünnepséget Beke 
Gyula vm. főjegyző, mint az or-
szágzászló bizottság elnöke, lelkes, 
izzó szavakkal nyitotta meg, majd 
Czövek Klára szép és hatásos sza-
valata után dr. Javorniczky Jenő 
miniszteri tanácsos…mondotta 
el nagy hatású beszédét a közön-
ség állandó és tomboló lelkesedése 
közben.

A nagyhatású beszéd után a 
felekezeti lelkészek megáldották a 
zászlót, majd a helybeli, ősi refor-
mátus énekkar magasszárnyalású 
hazafias dalai után dr. Tóth Dezső 
szavalta el gyönyörűen Barbarics 
Lajos Félárbócon c. versét.”

Kevesen vannak már közöt-
tünk, akik annak idején ott lehet-
tek ezen a felemelő ünnepségen.

Maradtak korabeli fényképek, 
de azt, hogy az avatáson készül-
tek, vagy egy másik megemléke-
zésen, nem tudni.

Ami a birtokomban van, a 
’40-es években készülhetett egy 
március 15-i ünnepségen. Id. 
Fónagy Károly a község bírója 
mond ünnepi beszédet , körülöt-
te díszmagyarba öltözött lányok 
és leventék, a bal oldali levente 
Traczik Pál.

Láthatjuk az emlékművet 
eredeti állapotban. A jellegzetes 
szimbólumok mind megtalálha-
tók rajta: a kettős kereszt, a turul-
madár, a revíziós felirat: Így volt, 
így lesz! A domborműveit és a 
turul szobrot is Martinelli Jenő, 
a kor jelentős szobrászművésze 
alkotta.

Az oszlop előtti mellvéden a 
Trianon előtti utolsó hivatalos 
középcímer, az árbócon pedig 
az angyalos címerrel ékesített lo-
bogó található. A zászló mindig 
félárbócon lengett, kivéve azokat 
az alkalmakat, amikor egy-egy 
elveszített terület visszacsatolás-

Szikszó
a múltban
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ra került. Ilyenkor egy-egy hétre 
felhúzták a zászlókat az egész or-
szágban.

Egy másik fényképen a főszol-
gabírói hivatal előtt felsorakozott 
világi és egyházi méltóságokat 
örökített meg a fotós, talán az ava-
táson készült. Díszruhás hölgyek 
sorfaláról is írnak a beszámolók.

Érdekes látni, mennyi válto-
zás történt az eltelt több mint 80 
évben! Épületeket bontottak le, 
újakat emeltek, és a történelem 
alaposan beleszólt ennek az em-
lékműnek a sorsába is. A II. vi-
lágháború utáni szovjet térnyerés 
megpecsételte az országzászlók 
sorsát. Legtöbbjüket lerombolták 
vagy átalakították. A budapesti-
ből pl. Szovjet hősi emlékmű lett, 
mely a mai napig áll, pedig nem 
egyszer történt már kísérlet az 
eltávolítására, vagy áthelyezésére.

Az első, amit a szikszóiról eltá-
volítottak 1949-ben, a turulmadár 
és az „irredenta” felirat volt, majd 
a kettős kereszt. (Annak a Máté 
László nevű ÁVH-s főhadnagy-
nak a kezdeményezésére, akiről a 
későbbiekben esik majd szó. ) Az-
tán átalakult 1848-as emlékhellyé. 
A forradalom 100. évfordulójára 
került fel a két évszám az emlék-
mű homlokzatára.

Sokáig március 15. nem volt 
piros betűs nemzeti ünnep, de a 
konszolidálódott Kádár korszak-
ban a Hazafias Népfront mégis 
elhelyezett egy emléktáblát, mi-
szerint 1848. december 28-án a 
Szikszó határában lezajlott ütkö-
zetben a honvédcsapatok visz-
szavonulásra kényszerítették az 
osztrákokat.

Sokáig csonkán állt szegény 
oszlop, de nem segített rajta az 
az élére állított kocka sem, ame-
lyet nem tudni, ki helyeztetett 
oda. A fényképen Ádám István 
tanár úr mond ünnepi beszédet 
az egyik március 15-én, a ’80-as 
években. A ’90-es évek közepén 
készült a jelenlegi turul, Mazúr 
József alkotása.

A rendszerváltás után 1991. 
október 23. óta hirdeti emlék-
tábla ’56 két áldozatának a nevét, 
ugyanis addig mély hallgatás 
övezte ezeknek a napoknak az 
eseményeit. Most már hozzáfér-
hetők a megyei levéltár kiadvá-
nyai között a Szikszón történtek. 
Kis József: A kínzásokba halt is 
bele ember.

Az egyik áldozat Horváth Jó-
zsef, aki a forradalom napjaiban 
a munkástanács elnökhelyettese 
volt, s akinek kezdeményezésé-
re őrizetbe vették azt az ÁVH-s 
tisztet, nevezetesen Máté Lászlót, 
aki 1949–50-ben a helyi rendőr-
kapitányság vezetőjeként nagyon 
sok család életét keserítette meg. 
Élet és halál ura volt, mindenki 
rettegett tőle. Két, általa letar-
tóztatott áldozata tett feljelentést 
ellene. Egyiküknek az állkapcsát 
törte el kihallgatás közben, a má-
siknak rajzszöget szúrt a körme 
alá. Brutális kihallgatási módsze-
rei, a hatalommal való visszaélés 
miatt 1953-ban eltávolították a 
testületből. 1956. november 1-én 
szállították Szikszóra Horváth Jó-
zsef kezdeményezésére a községi 
tanács épületébe kihallgatásra. A 
tárgyalást nem Miskolcon, ha-
nem korabeli tetteinek helyszínén 
folytatták le.

A településen gyorsan elter-
jedt a rossz emlékeket idéző tiszt 

érkezésének híre, hamarosan 
2–300 fős tömeg verődött össze 
a tanácsháza előtt. Kővel dobálták 
meg az épület ablakait, és lincse-
lésre került volna sor, ha a polgári 
őrök sorfala és Zombor Lajos, a 
munkástanács elnöke meg nem 
akadályozza. Máté épségben 
visszakerült a miskolci börtön-
be, de a szovjet intervenció után, 
november 5-én kiszabadult, s 
azonnal fegyvert kért, hogy részt 
vegyen a „rend helyreállításában”.

1957 tavaszán ismét a rend-
őrség kötelékében, fővizsgálói 
beosztásban folytatta korábbi 
szadista kihallgatási módszereit, 
személyesen kívánta megbosz-
szulni ’56-os „meghurcoltatását”. 
Így került letartóztatásra Horváth 
József, a munkástanácsban való 
részvétele miatt. A kihallgatások 
során halálra kínozták, majd 
holttestét a Csanyik erdejében 
felakasztották az öngyilkosság 
látszatát keltve.

A másik áldozat Daragó József, 
aki 1956. október 26-án a miskol-
ci sortűz ártatlan áldozata. Élt 23 
évet. Nyugodjanak békében!

Mára megszűnt az erőszak, vi-
gyázzunk rá és imádkozzunk érte, 
hogy így is maradjon!

Vécseyné Fedor Zsuzsa



Köszönjük a több, mint más-
félszáz várostársunknak, hogy 
elmondta véleményét! Igen 
hasznos, kritikus és támogató, 
megerősítő és újszerű megköze-
lítéseket, javaslatokat egyaránt 
kaptunk! A részletes eredmé-
nyek a – nemsokára nyilvános-
ságra kerülő – fejlesztési koncep-
ció és stratégiai program mellett 
elérhetőek lesznek, de néhány 
összegző adatot, összefüggést 
röviden ismertetek.

Szikszóval, mint lakóhellyel 
való elégedettség átlagértéke (egy 
ötös skálán) 3,6, mely az alábbiak 
szerint oszlik meg: 1=egyáltalán 
nem elégedett: 3%, 2=nemigen 
elégedett: 4,5%, 3=közepes, elé-
gedett is meg nem is: 38,2%, 4= 
inkább elégedett: 41,4%, 5=tel-
jes mértékben elégedett 13,2%. 
Erős identitást jelent az, hogy az 
országos értékeknél erősebb a 
szikszóiak kötődése, 68,4%, ha 
tehetné sem költözne el a város-
ból, 7% ugyanakkor a megyén 
belül, 15% más megyébe, 2% a 
fővárosba, s több mint 7% kül-
földre költözne. Arra a kérdés-
re, hogy ajánlaná-e, javasolná-e 
barátainak, ismerő sei nek, hogy 
költözzenek Szikszóra csak 1% 
egyáltalán nem ajánlaná, 11% 
inkább nem ajánlaná, míg 38% 
inkább ajánlaná, s 21% kifejezet-
ten ajánlja a városba költözést. E 
három kérdésre adott válaszok 
kedvező alapot jelenteknek a 
közös tenni akarás erősítése, a 
kötődő, lojális városi közösség 
kialakítása számára.

Ha Szikszó, ember lenne a vá-
laszadók legtöbben a „fiatalos-
nak, kezdeményezőnek, meg-
újulónak” gondolják. (34,9%). 
A megítélés ugyanakkor kettős, 
mert erős a „csendes, vissza-
fogott, unalmas” vélemény is 
(27%). Pozitív identitást, han-

gulatot, kötődést jeleznek a vá-
laszok, de sok teendőnk van még 
a közösségépítés, a kisvárosi élet 
minőségi fejlesztésének irányába.
•  Vonzó, ápolt, jól öltözött, 

szép (5%)
•  Büszke, önérzetes, lokálpatri-

óta (20%)
•  Fiatalos, kezdeményező, meg-

újuló (35%)
•  Csendes, visszafogott, unal-

mas (27%)
•  Gondoskodó, nagylelkű, segí-

tőkész (5%)
•  Kedves, barátságos, vendég-

szerető (24%)
•  Természetes, természetkedve-

lő, környezettudatos magatar-
tású (7%)

•  Egészséges, sportos, edzett 
(4%)

•  Kulturált, kreatív, alkotó (14%)
•  Felkészült, okos, modern, in-

novatív (5%)
•  Különc, fura (5%)
•  Józan, reális, gondolkodó 

(15%)

24 tényező által került érté-
kelésre a város jelenlegi „telje-
sítménye”, egy klasszikus, isko-
lai ötös értékelő skálán. Bukás 
ugyan nincs, de elégségest kapott 
az „egyedi szórakozási lehe-
tőségek esti, hétvégi kínálata” 
(2,2), „utak, járdák, csapadék-
víz-elvezetés állapota” (2,4), s a 
„foglalkoztatottság helyzete, jó 
álláslehetőségek” (2,6).

Közepesre értékelték a „lakás-
állomány, lakókörnyezet” (3,1), 
„vásárlási lehetőségek” (3,1) 
„árszínvonal, ingatlanárak, 
ár-érték arányok” (3,1) a „váro-
si, közösségi összetartás, lokál-
patriotizmus” (3,2), „lakosság 
nyitottsága, hangulata, vendég-
szeretete” (3,2) és a „sportolá-

si lehetőségek, feltételek” (3,3) 
szempontokat.

„Négyes alá” minősítéssel illették 
a válaszadók a „gazdasági erő, nö-
vekedés” (3,6), „köznevelés hely-
zete (bölcsőde, óvoda általános és 
középfok)” (3,6), a „közvilágítás” 
(3,6) tényezőket, s az „önkor-
mányzati testületi, városvezetői 
hivatali munka és a tájékoztatás”  
(4,1) értékkel jelent meg.

Az értékelés után a városfej-
lesztés kívánatos irányaira, súly-
pontjaira kérdeztünk rá, s az 
alábbi prioritási sorrend rajzoló-
dott ki, mely erősíti az életminő-
ségre, s a turizmus integrálására 
épülő törekvéseket:
1.  a kultúra, helyi értékek, hagyo-

mányok, rendezvények városa
2.  a tudás, az oktatás városa
3.  szolgáltatási-, kereskedelmi-, 

vendéglátás-fejlesztések vá-
rosa

4.  környezettudatos, zöld, tiszta 
városfejlesztések

5.  a sport-, az egészségtuda-
tos-fejlesztések városa

6.  a gyárak, üzemek, új ipari fej-
lesztések városa

7.  kreatív, digitális, „okos” város-
fejlesztések.

A prioritások rendezőelvek 
ugyan, de természetesen minden 
fejlesztési területnek megvan a 
szerepe, egymást feltételezik és 
erősítik. Ez a kölcsönös függőség 
igényli az összehangolt, jó kom-
binációjú fejlesztési programot.

A véleményezésre felkínált 
26 konkrét fejlesztési elképzelés 
mindegyike 3,5-et meghaladó 
fontossági értéket, támogatást 
kapott. A leginkább sürgősnek, 
húsbavágónak a mindennapi 
életfeltételek, infrastruktúra, biz-
tonság – mint elmaradt, egyéb-

ként kötelező elemek – javítását, 
pótlását jelölték meg a válasz-
adók, úgymint:
•  egészségügyi alapellátás fej-

lesztése, a helyi utak, járdák, 
víz elvezetés építése, karban-
tartása (4,6)

•  városrehabilitáció, leromlott 
épületek, városkép fejlesztése, 
közbiztonság, kamerarendszer 
fejlesztése (4,5)
Hasonló kiemeltségű, jövőépí-

tő szerepet kaptak:
•  az uszoda mellett fürdőfej-

lesztés, szabadtéri medencék 
létesítése, új városi pihenő-, 
rekreációs park, több zöldte-
rület-fejlesztés (4,4)

•  a városi napelemes erőmű, 
energiaközösség az olcsóbb 
díjakért (4,4)

•  a kerékpárutak kialakítása a 
városon belül is, a Hernád-par-
ti vízi- és kerékpáros sportbá-
zis, pihenőpark-fejlesztés (4,3)

•  egyedi fesztivál(ok), rendsze-
res rendezvények, vásárok 
szervezése, a közvilágítás 
korszerűsítése, fejlesztése (4,1)

Fontosnak értékelték a válasz-
adók:
•  a belvárosi turisztikai vonz erő, 

kapcsolódó terek, parkolás fej-
lesztését

•  a helyi értékek, civil közös-
ségek, egyesületek fejlődését, 
támogatását

•  a letelepedés érdekében telkek, 
lakópark kialakítását

•  a borturisztikai fejlesztéseket 
a pincefalu program mentén

•  a szociális ellátás, támogatás, 
a Szikszó Jegy bővítését

•  a szakképzés, szakmai, tech-
nikusi, felnőttképzés kialakí-
tását,

•  a bölcsőde, óvoda bővítését, 
fejlesztését

•  iparterületek további fejleszté-
sét, bővítését

•  szabadtéri színpad és új piactér 
kialakítását.

Novemberre elkészül Szikszó 
településfejlesztési koncepciója, 
melynek nyilvános vitájára, véle-
ményezésére is sor kerül majd, s 
a képviselő-testület is állást kell, 
hogy foglaljon. Kérem, továbbra 
is kövessék a tervezési folyama-
tot, vegyenek részt a részletek 
közös kialakításában is.

SZ.V.Ö. – Dr.P.I.
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Ilyennek látjuk, 
ilyennek szeretnénk 
városunkat!?
A legutóbbi, szeptember eleji  Szik-Szó újságban – az éppen 
most folyó városfejlesztési programalkotáshoz – közreadtunk 
egy kérdőívet, melyet online is kitölthettek a véleményt nyilvá-
nítani akarók!



Egy világcég, egy egyetem és egy kisváros
A Hell Energy, a Miskolci Egyetem és 
Szikszó városa kötött egyedülálló meg-
állapodást nemrégiben – kisvárosfej-
lesztési modell és gyakorlat kialakítása 
érdekében.

A mindhárom fél számára előnyös együtt-
működés során egymást támogatják majd a 
nemzetközi szinten is sikeres vállalkozás üzle-
ti erőforrásai, a város közösségi ereje, valamint 
az egyetemen felhalmozódott tudása. A meg-
kötött megállapodás nyolc együttműködési 
területe között találjuk:
• „kisvárosfejlesztés és marketing elméletét, 
gyakorlatát vizsgáló szakmai műhely” alapítá-
sa, amelyben Szikszó és térsége aktív kutatási, 
elemzési partner lesz

• egyetemi kutatási projektek által támoga-
tott befektetések megvalósítása Szikszó-Dél 
kiemelt fejlesztési iparterületen
• speciális „turizmusteremtési” stratégiai 
program kidolgozása és megvalósítása a te-
lepülésen
• kisvárosi, digitális fejlesztési, ún. smart city 
program alkotása,
• szakképzési, valamint felnőtt- és tovább-
képzési kurzusok kialakítása.

A felek közös vállalása nem csak az egye-
tem és az üzleti, önkormányzati világ közötti 
kapcsolatok erősítése, melyben nagyon fontos 
szerepet kap a szellemi erőforrás térségben 
való megtartása, a gazdaság, a társadalom igé-
nyeihez igazodó, képzett, rugalmas munkaerő 
megteremtése és megtartása, a régiós kuta-
tás-fejlesztési-innovációs források növelése is.
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Új játszótér jövőre
Összefogást és segítséget kér
a Szikszó Városért Alapítvány
2020-ban két játszótér létrehozásáról dön-
töttünk. Mindkét játszótérre Leader pályázat 
keretein belül tudjuk megvásárolni az eszkö-
zöket. Miután egy település csak egy pályáza-
tot adhatott be, a másik játszótér megvalósítá-
sára a Szikszó Városért Alapítvány pályázott.

2021-ben átadtuk a „lépcsős híd” melletti 
területen az első, kisebb, kicsiknek szánt kö-
zösségi teret. Az önkormányzat sikeres Leader 
pályázata és játszótérépítése után 2022-ben 
újabb játszóteret szeretnénk létesíteni az ún. 
„új telepen” a Temesvári – Móricz Zsigmond 
utca „Y” elágazásában. A projektet szintén 
Leader forrásból valósítjuk meg, azonban a 
kerítés, világítás, tereprendezés, telepítés to-
vábbi több millió Ft-os költséggel jár, nem 
beszélve az elmúlt hónapokban végbement 
áremelkedésekéről, aminek köszönhetően 
maguk a játszótéri eszközök árai is nagyot 
emelkedtek. Az alapítvány forrásai szűkösek 
ahhoz, hogy a fent felsoroltakat fedezni tudja.

Ezúton szeretnénk megkérni a lakossá-
got és a helyi vállalkozókat, hogy amennyi-
ben megtehetik, járuljanak hozzá a játszótér 
megépítéséhez. A hozzájárulásokat az alábbi 
bankszámlaszámra várjuk:

SZIKSZÓ VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY
10102718-63357600-01003002
Köszönjük a segítséget!

Szikszó Városért Alapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szikszó Város Önkormányzata
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók valamint felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2021. november 5.

Bővebb információ a www.szikszo.hu oldalon található.
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
Szikszó Város Önkormányzata
pályázat útján elnyerhető

tanulmányi ösztöndíjat
hirdet a 2021/2022. tanévre, 10 hónapra, 
három kategóriában.

A pályázatok benyújtási határideje:
2021. október 29. (péntek) 12:00

Bővebb információ:
szikszo.hu/tanulmanyi-osztondij.html

A SZIKSZÓ FC
MÉRKŐZÉSEI
Az őszi szezonban még két hazai mér-
kőzése lesz a Szikszó FC labdarúgó csa-
patának.

November 6-án Mályinka, míg novem-
ber 20-án Izsófalva csapatát fogadjuk.
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Atlétika ügyességi és váltófutó 
csapatbajnokság
Az idei tanév első diákolimpiai versenyét Ongán rendezték meg, me-
lyen iskolánk tanulói is részt vettek. Lány- és fiútávolugró csapatunk, 
valamint a 10x200 méteres vegyesváltónk is dobogós lett.

Lánytávolugró csapat, III. hely: Kléri Kincső, Vaszil Nikoletta, Barna 
Zsuzsanna, Szűcs Martina Helga, Kiss Zsófia, Majláth Zsófia Anna.
Fiútávolugró csapat II. hely: Erdei Patrik, Szamkó Áron, Varga Levente, 
Szeles Tamás, Dienes Levente. 10x200 m váltó, I. hely: Kléri Kincső, 
Dienes Levente, Barna Zsuzsanna, Szeles Tamás, Horváth Kitti Katalin, 
Varga Levente, Szűcs Martina Helga, Szamkó Áron, Vaszil Nikoletta, 
Erdei Patrik. A váltó a megyei döntőn a hatodik helyen végzett.

Az eredményekhez gratulálunk, büszkék vagyunk rátok!
Diák Tűzoltó Verseny
Az Abaúj Tűzvédelméért Alapít-
vány és az Encsi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség szeptember 23-
án rendezte meg a hagyományos 
Diák Tűzoltó Versenyét Encsen, 
melyen iskolánk tanulói is részt 
vettek. Öt középiskolai csapat tet-
te próbára tehetségét, hasonlította 
össze tudását, az elméleti és gya-
korlati feladatok végrehajtásában. 
Csapatunk vagány stílussal és ma-
gabiztos teljesítménnyel végzett 
az első helyen, mellyel így tovább 
öregbítették iskolánk hírnevét! A 

csapat tagjai: Marincsák Milán 9. 
A, Marincsák Máté 11. A, Keresz-
tesi Balázs 11. A, Szeles István 12. 
A, Tóth Gergő 12. A. Gratulálunk 
az eredményhez! Szép volt Fiúk!

„Édes 
anyanyelvünk” 
nyelvhasználati 
verseny
Szeptember 16-án – közel 
fél évszázados hagyomány-
hoz híven – iskolánk rendezte 
meg az „Édes anyanyelvünk” 
nyelvhasználati verseny me-
gyei fordulóját. A rangos ver-
senyre megyénk 10 iskolájából 
– felkészítő tanáraikkal együtt 
– 17 diák érkezett. A megszo-
kottól eltérően a versenyt egy 
nap alatt bonyolítottuk le, így 
az írásbeli feladatlap megírá-
sát követően egy rövid pihenő 
után következett a versenyző 
diákok szóbeli produkciója 
az öt fős zsűri előtt. A verse-
nyen legtöbb pontot szerző 
diák iskolánk tanulója, Ta-
pasztó Anett 12. A osztályos 
tanuló lett (felkészítő tanára 
Komendáné Bagi Judit), aki 
győzelmének köszönhetően a 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei gimnáziumokat képviseli 
a Sátoraljaújhelyen megrende-
zésre kerülő országos döntőn.

Szívből gratulálunk a kiváló 
eredményhez!

Tisza-tavi kerékpártúra
Szeptember 23–24-én iskolánk több tanulója és tanára vehetett részt a már hagyományosnak mondható 
Tisza-tavi kerékpártúrán. Idén a 125 kilométeres „nagy kört” teljesítettük a két nap alatt. Az eddigiektől 
eltérően a ROW 43 program keretén belül lehetőségünk nyílt egy kenutúrára is, amit a résztvevők külö-
nösen élveztek.

Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás
Iskolánk kisgimnazistái, a 7. Ny osztály, szeptember 28-án ellátogattak az Egy a Természettel Vadászati és 
Természeti Világkiállításra. Hunyorné Nagy Szilvia tanárnő hívta fel a figyelmet a Fátyol Iskolaprogramra, 
amely lehetővé tette a kirándulást. Modern pavilonok, sokszínű kiállítás, elő adá sok, játékok, interaktív 
feladatok és ajándékok várták a gyerekeket a HUNGEXPO területén. Különleges élményekkel és tudással 
gazdagodva érkeztek haza a diákok.



Október színei
Október 5. A városi óvoda apróságai látogat-
tak el könyvtárunkba. Nem múlhat el mese 
nélkül egyetlen kézműves foglalkozás sem, 
így ma is elmeséltünk egy történetet, mégpe-
dig arról, hogy „Hogyan festette be egymást 
a holló meg a bagoly”. A mese után az apró 
kis kezek nagyon megdolgoztak a baglyocs-
kákkal, amelyet őszi környezetbe helyeztek el.

Ha jót eszel, te is jól leszel
Október 6. A könyvtár rendezvénytermé-
ben Dr. Szalma Julianna tartott előadást az 
egészséges táplálkozásról, saját termelésű és 
saját készítésű termékeinek bemutatójával és 
kóstolójával egybekötve.

A szabadság napja
Október 23. Hagyományos Turulfutással 
kezdődött a 4 település polgármestereinek 
részvételével zajló ünnepi megemlékezés a 
Turul emlékműnél. Az eseményen beszédet 
mondott Sváb Antal polgármester. A rendez-
vény a Historica együttes koncertjével zárult.

Éjszakai fürdőzés
Október 30. Éjszakai fürdőzés és szaunasze-
ánszok a városi uszodában, ezúttal a „Hallo-
ween” jegyében.

Éjszakai fürdőzés
Szeptember 18. Elkezdődött az ősz és ezzel 
az éjszakai fürdőzések is a városi uszodában.

A Magyar Népmese Napja
Szeptember 30. Benedek Elek születésnapján 
a Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjai 
látogattak el könyvtárunkba, ahol megismer-
kedtek az itt fellelhető szebbnél-szebb Bene-
dek Elek meséskönyvvel, majd a gyermekrész-
legben megnézték a Tűzmadár történetét. A 
mesét követően a rendezvényteremben elké-
szítették a mesebeli Tűzmadarat.

Szüreti Fesztivál
Október 2. Gyönyörű napsütésben zajlott a 
jókedvű felvonulás, melyet ünnepi progra-
mok színesítettek helyi és meghívott fellépők 
részvételével. Folyt a bor, amit a Magyar-hegy 
szőlőinek leve adott, volt sok finom szüreti 
étek, amiből mindenki kóstolhatott. A han-
gulat nagyszerű volt, ami a szüreti játékokon 
csak fokozódott. A rendezvényt hatalmas bál 
zárta, ahol mindenki széttáncolhatta a cipőjét.

Mi kerül a mesebeli tarisznyába?
Szeptember 15. Kézműves foglalkozáson 
láttuk vendégül a Móricz Zsigmond iskola 
kisdiákjait, akik megnézték a könyvtár tere-
it, szolgáltatásait, majd a mesebirodalomban 
szép könyveket vehettek kézbe, amit beiratko-
zás után haza is vihetnek. Mesefilmet néztek, 
majd megpakolták a maguk készítette tarisz-
nyát, hamuban sült pogácsával, szerencsepók-
kal, és szebbnél szebb általuk festett kaviccsal.

Városmarketing Gyémánt Díj
Szeptember 16. Ismét elismerő díjban része-
sült városunk a térség egyik legjobb, 10 éves 
múltra visszatekintő „Spongyabob” úszó-, 
sport-, kézműves-, napközis táborának kö-
szönhetően. A díjat dr. Papp-Váry Árpád, a 
Magyar Marketing Szövetség alelnöke és prof. 
dr. Piskóti István, a szövetség elnökségi tagja 
adta át. Az elismerő oklevelet Gál Péter, a tábor 
megálmodója, intézményvezetőnk vette át Bu-
dapesten, a Marketing Summit konferencián.

Vízipók, csodapók
Szeptember 28. Zenés mesejátékot tekint-
hettek meg szülők és gyermekek a Szabad 
Ötletek Színházának előadásában az Inku-
bátorház színháztermében.
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Hírek, programok a szabadidőközpontból
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A postagalambok szerelmese
Tudták, hogy Szikszón 1962 óta van postagalamb egyesület, s 
hogy a versenygalambokat még oltják is? És azt tudták, hogy a 
postagalamb egy nap alatt 8–900 km-t is képes repülni?

Amikor Lipták Ferenccel, a 
Szikszói Postagalamb Egyesület 
vezetőjével megbeszéltük, hogy 
riportot készítek vele, bevallom, 
azt gondoltam, hogy egy fél óra 
alatt végzünk. Aztán kiderült, 
hogy mint laikus – aki ugyan 
látott már galambot – magáról 
a postagalambról, a versenyez-
tetésről, vajmi keveset tudok, de 
gondolom így van ezzel az em-
berek nagy többsége is… Másfél 
óra alatt aztán érdekesebbnél ér-
dekesebb dolgokat tudtam meg.
• Mikor lett „szerelmes” a galam-
bászatba?
L.F.: Lehettem vagy tíz éves, a bá-
tyám már foglalkozott vele, és én 
is kedvet kaptam. Tizennégy éves 
koromban, 1972-ben léptem be az 
egyesületbe, s azóta tag vagyok. 
Kezdésnek 20 gyűrűt kaptam, 
amit már én helyeztem fel a ga-
lambjaim lábára.
• Mikor lett az egyesület vezetője?
L.F.: 2002 óta vezetem az egye-
sületet, encsi, csobádi, kiskinizsi 
és novajidrányi tagunk is van. A 
húsz tagunkból 15 szikszói.
• Mikortól lehet versenyeztetni egy 
galambot?
L.F.: Kevesen gondolnák, hogy a 
postagalambokat már 4–5 hóna-
pos korukban versenyeztetik. Pár 
hete is olyan galambokat vittünk 
Győrbe röptetni, melyek az idén 
születtek. Azokat még nem lehet 
túl messzire vinni, inkább csak 
országhatáron belül. Kell nekik 
néhány verseny, mire megszok-
ják a szállítóketrecbe való berakás 
okozta stresszt, és hogy a cél az, 
hogy minél gyorsabban hazaérje-

nek. Haza dúcba, haza a gazdihoz. 
A fia tal galamboknak általában 
négy verseny van évente, az öre-
gebbeknek akár 15 is.
• Gondolom, ezek a versenygalam-
bok megkülönböztetett bánásmó-
dot igényelnek?
L.F.: Természetesen. Különleges 
összetételű versenyeledelt kap-
nak, hogy jó kondícióban legye-
nek, és oltást is igényelnek, hogy a 
betegségek elkerüljék őket. Így az-
tán tudnak repülni egyfolytában 
8–900 km-t, vagy akár többet is. A 
versenyről hazatérő postagalamb 
látványa,megmagyarázhatatlanul 
csodálatos érzés a gazdi számára.
• Meséljen valamit a versenyeze-
tésről.
L.F.: Verseny előtt a galambo-
kat regisztráljuk, és úgy tesszük 
őket a ketrecbe, illetve az autóra, 
ami majd elviszi őket a verseny 
színhelyére. Az ország minden 
részéről érkeznek oda galambok, 
de ha külföldön van a verseny, ak-
kor Európa majd minden orszá-
gából. Ott kiengedik a több száz 
galambot, és ők hazafelé veszik az 
irányt. A megtett utat és az idő-
eredményt mérik. Például amikor 
a 800 km-re lévő németországi 
Magdeburgból reggel kiengedik 
a versenygalambokat, aznap es-
tére már itthon vannak. Persze 
vannak nehezebb távok is, mint 
pl. London, Barcelona, Róma, ami 
nem csak km-ben hosszabb, de a 
természeti nehézségekkel is meg 
kell nekik küzdeni, hogy mást ne 
mondjak, az Alpok hegységet ki 
kell kerülni, mert olyan magasan 
és hidegben nem tudnak repülni.

• Egy-egy verseny után minden 
galamb hazatér?
L.F.: Sajnos nem. Útközben sok 
veszély leselkedik rájuk. A ra-
gadozó madarak, a karvaly, a 
sólyom, a héja, de az időjárás is 
tönkretehet egy-egy versenyt. Vi-
haros szembeszél, tartós eső, amit 
a galamb nehezen bír ki. De ha 
netán leszállnak valahol pihen-
ni, akkor gonosz emberek még le 
is lőhetik. Láttam már, nem egy, 
golyó vagy ragadozó által meg-
sebzett galambot.
• Hogyan tudnak tájékozódni a 
postagalambok?
L.F.: Erre többféle elképzelés van, 
de egyik sem 100%-ban bizonyí-
tott. A Föld mágneses ereje, és az 
infrahanghullámok érzékelése 
mindenképpen szerepet játszik.

Van még egy érdekes dolog, 
ami motiválja őket a hazarepü-
lésre. Azt talán sokan tudják, hogy 
a galambok párban élnek. A ver-
senyek előtt elválasztják őket. A 
pár egyik tagja, általában a tojó, 
a verseny idején otthon marad, 
és a hazaérkezés után egy ideig 
együtt maradhatnak a párok. El-
sősorban a rövid- és a középtávú 
versenyeknél hasznosítható ez 

a taktika, a versenyzők erősebb 
motiválása, gyorsítása, hogy a 
párjukkal újra találkozhassanak.
• Helyileg hol szoktak találkozni a 
szikszói galambászok?
L.F.: A református iskola udvarán, 
hátul, az egykori algimnázium 
tornyos épületében. Itt szeretnék 
köszönetet mondani Csomós Já-
nosné tisztelendő asszonynak, aki 
térítésmentesen rendelkezésünk-
re bocsátotta az épületet, ennek 
fejében mi vállaltuk, hogy az ud-
vart rendben tartjuk.
• Egy alkalommal magam is részt 
vettem a galambász bálon, ahol 
sok-sok serleget, oklevelet kiosz-
tottak. Gondolom, ez nem olcsó 
dolog. Hogy oldják meg?
L.F.: Egyedüli bevételünk a mini-
mális összegű tagdíj. Régebben 
az önkormányzat volt a legna-
gyobb támogatónk, de Hamar 
Attila dekorvállalkozásának és 
dr. Laczkó Csaba állatorvosnak 
is sokat köszönhet az egyesület 
tagsága. A serlegeket a Debrecen 
melletti Józsa községben gyártják, 
s oda szoktunk elmenni érte, ott 
olcsóbban be tudjuk szerezni.
• Mennyire népszerű manapság a 
galambászat?
L.F.: Sajnos egyre kevésbé. Itt is 
érződik az, hogy a mai fiataloknak 
más a hobbijuk. Amikor 1972-
ben beléptem az egyesületbe, ak-
kor az országban mintegy tízezer 
galambász volt. Most ennek a fele, 
kb. ötezer lehet.
• Említsünk meg azért néhány 
nevet a hőskorból, illetve olyan 
tagokat, akik még ma is élnek.
L.F.: Elsőként, Novák Sándort az 
egyesület alapító elnökét említe-
ném. Ez 1962-ben volt, ő sajnos 
már nem él. A még élő alapító 
tagjaink: Kovács Pál, Bilkai Atti-
la, Fodor Gyula, Szakáczky János.
• Végezetül mondjon néhány érde-
kességet a galambászatról.
L.F.: Egy postagalamb életkora 
általában 12–15 év. Sebességük 
70–80 km/óra. Kevesen tudják, 
hogy az egykori jugoszláv elnök 
Josip Broz Tito kedvenc hobbija 
volt a postagalambászat, de meg-
említhetem az egykori ökölvívó 
világbajnok, Mike Tyson nevét is, 
aki szintén ennek a szenvedély-
nek hódolt.
• Köszönöm a beszélgetést! Szá-
momra roppant érdekes volt, még 
órákig tudtam volna hallgatni.

(mi)
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Új szín a sportpalettán
A szikszói egyetemista, 
Kovács Dorottya szép sikert 
ért el a közelmúltban megren-
dezett fitnesz-világbajnoksá-
gon. A versenyről, s a sport-
ágról – hiszen nem mindenki 
ismeri – érdeklődtünk.

• Milyen sportról van szó?
K.D.: Testépítés, ezen belül biki-
ni-fitnesz kategóriában verseny-
zem. A kategóriák megnevezése 
a különböző szövetségeknél eltér.
• Mikor ismerkedett meg ezzel a 
sportággal?
K.D.: A fitneszversenyzés alap-
jául szolgáló konditermi súlyzós 
edzéssel 2017 nyarán ismerked-
tem meg, amikor egy barátnőm-
mel elmentünk egy kis női edző-
terembe. Kezdetben csak heti 
1–2 alkalommal látogattam el a 
terembe, hogy egy kis izomtöme-
get szerezve javítsam a sporttelje-
sítményem. Akkor még az emelt 
szintű testnevelés-érettségire és 
az egyetemi gyakorlati felvételi-
re készültem. Később kezdett el 
vonzani a versenyzés gondolata. 
Szerettem volna megnézni mit 
tudok kihozni a testemből ebben 
az esztétikai sportban. Így tavaly 
ősszel a Muscle Team Miskolc 
Egyesület tagjaként álltam elő-
ször színpadra és mindhárom 
versenyen, ahol elindultam, do-
bogóra állhattam. Ez megerősített 
abban, hogy jó úton járok és érde-
mes folytatnom a versenyzést. Így 
elszántan folytattam a felkészü-
lést az idei, 2021-es őszi szezonra.
• Milyen versenyen volt, és hol?
K.D.: Az idei szezonban eddig 
két versenyen álltam színpadra. 
2021. szeptember 26., Hódme-
zővásárhely: KRIKO KUPA. Itt 
Sport Physique kategóriában II. 
helyezést értem el. 2021. október 
első hetében pedig a 12. WBPF 
Testépítő Világbajnokságon, 
Üzbegisztánban képviseltem 
hazánkat.

Innen egy világbajnoki ezüst-
éremmel (Junior Model Physique 
kategória) és egy világbajnoki 
bronzéremmel (Model Physique 
Open kategória) tértem haza.
• Ennek volt itthon előzménye? 
Tehát ki kellett harcolni az ezen 
való részvételt?

K.D.: A világbajnokságon való 
részvétel feltétele volt a Kriko 
Kupán való elindulás és eredmé-
nyes szereplés. A szponzorációra 
pedig egy pályázatot hirdetett 
meg a HBPF Szövetség, amire 
jelentkeztem és sikeresen bevá-
logattak az 5 magyar szponzorált 
versenyző közé.
• Kikkel ment, ki kísérte el a ver-
senyre?
K.D.: A magyar válogatottal utaz-
tunk ki, a TEAM HBPF csapat 

tagjaival. A HBPF az a szövetség, 
aki szponzorálta az elindulásom 
a versenyen.
• Milyen korosztályban rendezték 
a versenyt?
K.D.: Az én kategóriámban (Mo-
del Physique) korcsoportom 
szerint junior, azaz 21 év alatti 
versenyzőkkel, illetve a felnőttek 
között egy magasság szerint ösz-
szevont kategóriában versenyez-
tem.
• Miből áll egy ilyen verseny?

K.D.: A színpadon üveg magas-
sarkúban és egy swarovski kris-
tályokkal kirakott bikiniben kell 
bemutatnunk a versenyt rendező 
szövetség által meghatározott 4 
alapfordulatot (szemből póz, 
két oldalpóz és hátpóz), emellett 
pedig egy egyéni sétában mutat-
juk meg magunkat sportosságot, 
eleganciát, magabiztosságot, 
női es séget és kecsességet tük-
rözve. Természetesen ennek az 
egyéni bemutatkozónak is van-
nak meghatározott elemei, de itt 
sokkal jobban bele tudjuk szőni a 
saját személyiségünket, mint az 
alapfordulatoknál.
– További célok?
K.D.: A szezonban még két to-
vábbi versenyem lesz. Október 
16-án IFBB Magyar Bajnokság, 
november 6án SUPERBODY.

Ezt követően a fejlődésé lesz 
a főszerep, hiszen a következő 
színpadra lépésemig szeretnék 
javítani az arányaimon és az 
egyes izomcsoportjaimon is. Eh-
hez egy részletesen összerakott 
alapozásra lesz szükségem, de ezt 
a részét is éppúgy élvezem, mint 
a színpadi csillogást.

Végül itt ragadnám meg az al-
kalmat, hogy köszönetet mond-
jak a családomnak, akik nélkül 
nem állhattam volna Taskentben 
– Szikszótól közel 5000 km-re – a 
világbajnokság színpadán. Kö-
szönöm, hogy egy nagy álmokat 
dédelgető vidéki lányként hisz-
tek bennem! A színpadon értetek 
is csillogtam!

(mi)
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Traktorok hangja zenélt
„Szép gyermekem jöjj ki a rétre, hol traktorok hangja zenél…” 
- énekeltük anno a dalt. Október 9-én nagyon sokan kimen-
tek a rétre, ahol az I. Szikszói Gépésztalálkozón a traktorok 
hangja zenélt. Megálmodója, ötletgazdája, és fő szervezője 
Leskó Zsolt volt. A találkozó után lányai, Luca és Sára írták le 
élményeiket.

A szervezésbe már tavaly nyáron lelkesen és reményekkel telve vág-
tunk bele, ám a vírushelyzet miatt csak idén októberben valósulhatott 
meg a rendezvény.

Izgatottak lettünk, mikor apukánk előállt a találkozó ötletével, mivel 
ő már születésünk előtt is gépi földmunkával foglalkozott, így mi is bele-
nőttünk ebbe. Nem volt furcsa, ha az udvar teherautókkal és gépekkel volt 
tele, ha egy-egy szerelésbe mi is becsatlakoztunk. Nem voltak idegenek 
a szerszámok, s gyakran babázás helyett mi kicsi rakodógép-játékokkal 
játszottunk. Így aztán nagy érdeklődéssel figyeltük, ahogy sorra jelent-
keztek a különlegesebbnél különlegesebb gépek és kiállítani vágyó cégek.

Aznap reggel megérkeztek a különféle építőipari és mezőgazdasági 
gépek, kamionok, traktorok, motorok és autók, a veteránoktól kezdve az 
egészen újakig. Találkozhattunk különleges harci járművekkel is, vagy 
akár ötven méteres magasságba emelkedő darukkal, melyek a magasba 
emelték a bátor jelentkezőket.

A nap egy Szikszó utcáin kanyargó felvonulással folytatódott, melyen 
minden kiállított gép részt vett, egyfajta kedvcsinálóként szolgálva a 
még otthon maradottaknak. Ezután a BobcatShow következett, ahol 
„megtáncoltattuk” a kis rakodógépeket. Nagy sikerű programok voltak 
még a kézi-, illetve a gépi traktorhúzó versenyek. A kézi húzásban kettő 
gyerek- és hat felnőttcsapat mérte össze erejét, míg a gépi húzásban a 
traktorok harcát láthattuk. A rendezvény zárásaként Kiss Csaba és 
barátai zenéltek nekünk.

Fantasztikus élmény volt a szervezésben részt venni! Büszkeséggel töl-
tött el bennünket, ahogy végignéztünk kis csapatunkon, a családunkon és 
a barátainkon, akik minden segítséget megadtak. Nélkülük nem sikerült 
volna egy ilyen jó napot összehoznunk. Köszönjük támogatóinknak és az 
összes kiállítónak, akik jelenlétükkel színesítették a találkozót. Köszön-
jük az összes kilátogatónak, érdeklődőnek, hogy jelen voltak, ők adták 
a lelkét az egésznek, nekik köszönhetjük, hogy egy igazán jó hangulatú 
napot tölthettünk együtt.

Minden fáradságot megért a szervezés! Nincs megállás, találkozunk 
a 2022. évi II. Szikszói Gépésztalálkozón!

(Leskó Luca – Leskó Sára)

Fotók: Nagy József, Leskó Luca, boon.hu


