
Tószeg 2015. évi költségvetését februári ülé-
sén tárgyalta meg a képviselõ testület. A fõ 
összeg 447 millió 822 ezer forint, a költség-
vetési mérleg egyensúlyához 66 millió forint 
hiányzik. A törvény lehetõvé teszi a korábbi 
évben keletkezett pénzmaradvány felhasz-
nálását, így nem lesz akadálya annak, hogy a 
községet zavartalanul mûködtessék ebben 
az esztendõben. A testület a költségvetést 
egyhangúlag elfogadta.

A 2015. évi költségvetés tárgyalásakor dr. 
Gyuricza Miklós szóbeli kiegészítéssel segítet-
te a testület munkáját. A polgármester elmond-
ta, hogy az elõterjesztést a pénzügyi és szoci-
ális bizottság hosszasan tárgyalta. A költség-
vetés fõ összege 447 millió 822 ezer forint. A 
normatíva, vagyis a feladatfinanszírozás jogcí-
mén kapott állami bevétel 172 millió 122 ezer 
forint. Az állami finanszírozás keretében 
kapott bevétel nem fedezi az ütemezett önkor-
mányzati feladatok ellátásához szükséges 
összeget. Kénytelenek a saját bevételeikkel 
kiegészíteni, hogy az önkormányzat 2015-ben 
is mûködni tudjanak.

122 milliós adóbevétel
A legnagyobb bevételt az adók képezik, 

amelyek 122 millió 300 ezret jelentenek. Ebbõl 
az építményadó 11 millió, a kommunális adó 2 
millió 800 ezer, az iparûzési adó 95 millió 
forint. Az iparûzési adó felhasználását a 
jogszabályok korlátozták. Egyrészt ebbõl az 
iparûzési adóból az állam 32 millió forintot 

beszámít, ami azt jelenti, hogy a normatívaként 
juttatott bevételbõl ennyivel kevesebb összeget 
kap az önkormányzat állami finanszírozásként. 
A fennmaradó iparûzési adóval kapcsolatosan 
szigorú szabály jelent meg, ami azt írja elõ, 
hogy a beszámítás után fennmaradó iparûzési 
adó bevételét az önkormányzat elsõdlegesen a 
szociális segélyek fedezetére köteles fordítani. 
Ez egy olyan új szabály, amely jelentõs 
mértékben korlátozza az önkormányzatok 
saját bevételeinek felhasználását. 2015-tõl a 
gépjármûadó itt maradó része 10 millió forintot 
tesz ki ebben az évben, mivel már 3. éve az 
ezen felüli részt át kell utalni a központi 
költségvetés részére. A talajterhelési díj 
tervezett összege 2,5 millió forint. Azonban 
sem a feladatfinanszírozásként kapott összeg, 
sem a saját bevételek nem elegendõek, hogy a 
bevételi és kiadási mérleg egyensúlyba 
kerüljön, 66 millió 119 ezer forint hiánnyal kell 
tervezni a költségvetést, ebbõl 59 millió 399 
ezer a mûködési hiány. A kötelezõ feladatok 
kiadásait messze nem fedezi le az állami 
finanszírozásra kapott bevétel.

Feszített gazdálkodásból pénzmaradvány
A polgármester elmondta: A mérlegegyen-

súlyt pedig úgy tudjuk megteremteni, hogy 
végrehajtja az önkormányzat a Magyarország 
gazdasági stabilizálásáról szóló törvényben 
elõírt rendelkezést, mely szerint az önkor-
mányzat, amennyiben hiánya van a költségve-
tésében és az elõzõ év gazdálkodásának van 
eredménye, akkor ezt az eredményt köteles a 
hiány pótlására fordítani. Szerencsére az 

elmúlt évek szakszerû és feszített gazdálkodá-
sának köszönhetõen pénzmaradvány keletke-
zett a tavalyi évben, mely — remények szerint 
— elegendõ lesz arra, hogy a költségvetési 
hiányt fedezni tudja az önkormányzat.

A Tószegi Óvoda költségvetése 65 millió 471 
ezer forint. Normatíva 51.788000, kiegészítõ 
önkormányzati támogatás 13.683000 forint. Az 
állam fenntartásában lévõ Tószegi Általános 
Iskola mûködéséhez 46.836000 forint hozzájá-
rulást kell az önkormányzatnak fizetnie az 
államnak. A Tószegi Közkönyvtár költségvetése 
7 millió 186 ezer, normatíva 5 millió 159 ezer 
forint, kiegészítõ önkormányzati támogatás 2 
millió 27 ezer. Mindösszesen 65 millió 865 ezer 
forinttal kell kiegészíteni az oktatást és a kultú-
rát a költségvetésben. A polgármester reménye 
szerint biztosított lesz a 2015. évi gazdálkodás.

Belvízelvezetés, parkoló a postánál
Ezen felül több aktuális problémát is szeretne 

megoldani az önkormányzat: a makadám utak 
járhatóvá tételére közel 10 millió forintot külö-
nítettek el a költségvetésben. Lehetõség nyílik 3 
millió forintos kerettel a Postával együttmûköd-
ve a Posta udvarán egy parkoló kialakítására. 
Belvíz-elvezetési feladatokra 2 millió forintot 
különítettek el és szerepel a költségvetésben a 
tavalyi év végén pályázati forrásként elnyert tér-
figyelõ kamerarendszer bõvítésére beállított 5 
millió forint is. 9,5 milliós céltartalékot állítottak 
be a költségvetésbe — a képviselõ-testület fog 
arról dönteni, hogy mire lesz használható: pél-
dául pályázati önerõre, illetve, ha év közben az 
önkormányzat likviditási helyzete úgy alakul, 
akkor a likviditás javítását is szolgálhatja. A 
könyvvizsgálók jelentésébõl az utolsó monda-
tot idézte a polgármester: „Tószeg Községi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-
tervezetének elõterjesztése a vonatkozó elõírá-
soknak megfelelõen történt, tartalma összhang-
ban van a jogszabályi követelményekkel. Nem 
jutott a tudomásunkra olyan lényeges informá-
ció, amely a bevételi és kiadási elõirányzatok 
megalapozottságát megkérdõjelezné. A könyv-
vizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet 
rendeletalkotásra alkalmas.”

Dr. Gyuricza Miklós elfogadásra javasolta a 
költségvetés-tervezetet. A vitát követõen a testü-
let — módosító javaslat, tartózkodás és ellensza-
vazat nélkül — egyhangúlag elfogadta az idei 
költségvetést.

447 millió 822 ezer forint kell a község mûködtetéséhez

Egyhangú igen a költségvetésre

A TARTALOMBÓL:

Elsõ kézbõl
a polgármestertõl

5. oldal

Dübörgött
a báli szezon

8-9. oldal

Tízéves
a Ferroflex

11. oldal

Gyakori kép: autók állnak az úton, a posta elõtt.
Az önkormányzat a 2015-ös költségvetésben
biztosít forrást egy belsõ parkoló kialakítására. 
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Bemutatkozik az új önkormányzati testület

Báti László képviselõ:

— Most, hogy számba veszem 
közéleti szereplésemet, szinte el 
sem hiszem, hogy eddig hatszor 
indultam képviselõválasztáskor 
és váltakozó helyezéssel mindig 
bekerültem. Köszönöm a bizal-
mat a település lakosainak! 
Viszont szomorú vagyok, hogy a 
fiatalok közül kevesen vállalják, 
hogy ily módon tegyenek a falu-
ért, a közösségért. Hiányolom, 
hogy az eddig igen hasznos mun-
kát végzõ fiatalok — Buczkó 
Endre, Szilágyi László, Smidéliusz 
Ernõ — különbözõ okok miatt 
nem ülnek a testületben. Nekik 
már meg volt a tapasztalatuk és 
rendelkeztek a korukból adódó 
fiatalos lendülettel is. A legutóbbi 
választáskor igaz, kerültek be 
önkormányzati tapasztalattal 
nem rendelkezõ fiatalok, akik a 
kampányban teljes változást ígér-
tek Tószeg közéletében, de rövid 
idõ alatt kiderült, hogy az elõzõ 
ciklusban regnáló testület (a kam-
pányban megfogalmazott kritikák 
ellenére) a lehetõségek realitásá-
ban mindent megtett a falu mûkö-
déséért és fejlõdéséért. Ezt nagyon 
jól reprezentálja a februárban 
elfogadott 2015-ös költségvetés 
megszavazása is. Ezt a költségve-
tést is az elõzõ költségvetések 
tematikáját követve terjesztette 
elõ a polgármester, amely bizto-
sítja a falu biztonságos mûködé-
sét, a falu folyamatos mindennapi 
élhetõbbé tételét és némi tartalék 
képzését is. Az új képviselõk 
szembesülve a szûkös pénzügyi 
lehetõségekkel, módosító indít-
vány benyújtása, érdemi kritika 
és vita nélkül, a régi képviselõk-

kel közösen, egyhangúlag szavaz-
ták meg a 2015-ös költségvetést. 
Bízom benne, hogy a ciklus hátra 
lévõ részében is, nem az ellensé-
geskedés és az egyéni ambíciók, 
az önfényezõ, presztízs beruhá-
zások elõtérbe helyezése lesz a 
jellemzõ a változásért kampá- 
nyolókra, hanem a felelõs és reá-
lis terveken alapuló közös munka, 
mely a lakosság minél szélesebb 
rétegének életfeltételét fogja javí-
tani. Úgy, ahogyan azt mi „régi-
ek”, az elmúlt hat évben is tettük 
közösen, dr. Gyuricza Miklós pol-
gármesterrel.

Dr. Berente Andrea
képviselõ: 

— Az 1990-ben megtartott elsõ 
önkormányzati választás óta 
megszakítás nélkül tagja vagyok a 
képviselõ-testületnek. Négy 
korábbi ciklusban betöltöttem az 
alpolgármesteri tisztséget is. Most 
a Pénzügyi- és Szociális Bizottság 
társelnöke vagyok. A település 
választásra jogosult lakosainak 
szavazatait és bizalmát ezúton is 
köszönöm. Mindig a legjobb 
tudásom szerint és a lelkiismere-
temnek megfelelõen igyekeztem 
a falu lakosainak érdekeit képvi-
selni és ez így lesz a jelenlegi 
választási ciklusban is. Nehéz 
most, az önkormányzatok egyre 
szûkülõ mozgásterében élve kép-
viselõként bármit is ígérni, sajnos 
a kormány jelenlegi önkormány-
zati politikája folyamatosan szû-
kíti az önkormányzatok hatáskör-
ét és anyagi lehetõségeit is. Egyet 
azonban bizton ígérhetek: a szû-
külõ lehetõségek között is mindig 

és mindenekelõtt Tószeg község 
lakosainak az érdekében járok el. 
Jelenleg a Pénzügyi és Szociális 
Bizottság társelnökeként folya-
matosan lehetõségem van arra, 
hogy figyeljek a szociálisan hátrá-
nyos helyzetben élõkre, rászoru-
lókra. Célom, hogy tudják azt a 
választópolgárok, hogy az új 
segélyezési rendszerben is biza-
lommal fordulhatnak az önkor-
mányzathoz, ha segítségre szo-
rulnak, mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy segít-
sünk. Fontosnak tartom még az 
önkormányzati intézmények 
kiegyensúlyozott mûködésének 
biztosítását. Mindenképpen el 
kell érni, hogy az árvízvédelmi 
töltés még hiányzó szakaszát is 
megépítsék, ennek hiánya ugyan-
is árvíz esetén komoly gondokat 
okozhat. Folyamatosan gondos-
kodni kell a belterületi utak álla-
gának megóvásáról is.

Mocsári Kálmán
alpolgármester:

— Elõször is köszönetet mon-
dok mindenkinek, aki szavazatá-
val hozzájárult ahhoz, hogy a leg-
több szavazatot kapott képviselõ-
ként községünk vezetésében 
betölthessem az alpolgármesteri 
tisztséget, melyre polgármester úr 
kért fel és az õ javaslata alapján 
választott meg a képviselõ-testü-
let. Üröm az örömben, hogy nem 
járult az urnákhoz a jogosultak 
fele sem (csak 45,61 %) és a leg-
több szavazatot kapott képviselõ 
sem kapta meg az 50 %-ot (46,73). 
Kicsit, a 90-es, elsõ testületre 
emlékeztetõ hangulatot, „majd 

most megváltjuk a világot”, gyor-
san helyére tette a 2015-ös költ-
ségvetés elkészítése és megisme-
rése. A lehetõségeink szûkösek, a 
megoldandó feladatok pedig 
évrõl-évre szaporodnak. Reméljük, 
hogy a pályázatokon elnyerhetõ 
támogatások olyanok lesznek, 
amelyeknek hasznát veheti a tele-

pülés, és hasznára lesz a Tószegen 
élõ és dolgozó embereknek is. A 
látványberuházások megvalósítá-
sa ugyanis, („erre van pénz”), 
nem biztos, hogy elfelejteti a szû-
kösen élõ embereink problémáját, 
kiknek évek óta nem tudjuk ren-
dezni bérüket, kiknek évek óta 
nincs munkalehetõségük és nem 
oldja meg meglévõ létesítménye-
ink karbantartását, javítását, ame-
lyek napi gondokat jelentenek a 
lakosaink életében. Bízom benne, 
hogy eddigi szigorú gazdálkodá-
sunkat folytatva eredményesen 
fogunk dolgozni.

Dr. Szabó Andrea
képviselõ:

— Köszönöm a belém vetett 
bizalmukat, hogy a tószegi önkor-
mányzat képviselõtestületének 
tagja lehetek. Képviselõi munkám 
során a fejlesztési lehetõségekre 
szeretnék hangsúlyt fektetni. 
Szeretném, hogy Tószeg minél 
több pályázati forrásból részesül-
hessen. Ezt a célt szolgálja, hogy a 
tószegi önkormányzat munkáját 
2015 decembere óta pályázati 
tanácsadó is segíti. Minden tõlem 
telhetõt megteszek azért, hogy 
Tószeg épüljön, szépüljön, fejlõd-
jön: egyrészt mint képviselõ, kép-
viselõtársaimmal együtt dolgozva, 
másrészt, mint civil a Gerje-Perje 
Egyesületen keresztül folytatva a 
közcélú tevékenységet. A Gerje-
Perje Egyesülettel továbbra is pró-
bálunk minél több pályázati lehe-
tõséget kihasználni. 2015 márciu-
sában adtunk be pályázatot 
mûködési költségre és lomtalaní-
tásra. Parlagfû-mentesítésre az 
egyesület pályázati forrásból 
kaszákat, fûnyírókat tud majd 
vásárolni. 2015. április 11-én (esõ 
esetén ápr. 12, ápr. 18.) hatodik 
alkalommal szervezzük meg a 
tavaszi szemétszedést a tószegi 
határban. Nagyon bízom benne, 
hogy a vadászok, tószegi gazdák, 

Folytatás a 3. oldalon

A Tószegi Tükörben még nem mutattuk be a tavaly 
õszi önkormányzati választások után munkába állt 
testületet. Van, aki már hatodik ciklusát kezdte meg 
képviselõként, ám olyanok is, akik az elsõt. Arra kér-
tük õket, röviden osszák meg elképzeléseiket, gon-
dolataikat a lap olvasóival.
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Az 1848-1849-es forradalomra és szabadságharcra emléke-
zett a község március közepén. A mûvelõdési házban az álta-
lános iskola 7. osztályos tanulói adtak mûsort. Az elõadást 
Szakali Gábor állította színpadra, az emlékezés szövegét 
Szakács Gabriella tanárnõ készítette, olvasta el. A diákok telt 

ház elõtt szerepelhettek. A sike-
res elõadást követõen, a közön-
ség, a község elöljárói átvonultak 
a Kossuth-szoborhoz, ahol elhe-
lyezték a megemlékezés virágait. 
Képünkön Papp István képviselõ 
és dr. Gyuricza Miklós polgármes-
ter koszorúz. A másik felvétel 
jelenet az elõadásból.

Folytatás a 2. oldalról

közfoglalkoztatottak mellett 
minél több önkéntes fogja segí-
teni a munkát. Tudomásom sze-
rint idén õsztõl kerülnek kiírásra 
az önkormányzatokat érintõ 
pályázatok, ha ezek keretén 
belül lehetõség nyílna egységes 
díszburkolatos fõtér kialakításá-
ra az iskola, óvoda és templom 
körüli területen, Tószeg arculata 
teljesen megváltozna, megszé-
pülne. A szûkös költségvetést 
nézve komoly fejlesztések, beru-
házások csak pályázatból való-
síthatóak meg. Nagyon fontos 
lenne az iskola, iskolaudvar és a 
tornaterem felújítása, óvoda-böl-
csõde intézmény kialakítása. 
Fontosnak érzem az általános 
iskolánk sorsát, véleményem 
szerint felül kell vizsgálni, hogy 
maradjon-e az intézmény KLIK-
nél. Folyamatosan keresem a 
lehetõségeket arra is, hogyan 
tudnánk biztonságosabbá tenni 
a közlekedést Tószegen (például 
körforgalom kialakítása a temp-
lomnál, vízelvezetõ árkok fedése 
a fõút mentén és további parko-
lók kialakítása, nem csak a posta 
mellett).

Dr. Szabó Helga képviselõ:
— Mindenek elõtt szeretném 

megköszönni az Önök, a tószegi-
ek szavazatait és megtisztelõ 
bizalmukat, mely segítségével 

most a képviselõ testület tagja 
lehetek. A szûk terjedelem miatt 
ezúttal nincs lehetõségem részle-
tes bemutatkozásra, de a családo-
mon és a gyógyszertáron keresz-
tül talán mindenki ismer már 
annyira, hogy erre nincs is külön 
szükség. Tõsgyökeres tószegiként 
hiába szólítottak el hosszabb-rö-
videbb idõre a tanulmányaim, 
mindig itt képzeltem el a jövõmet, 
hiszen nekem és a családomnak 
itt vannak a gyökereink. Hála 
Istennek, az életem szerencsésen 
alakult, és nem kellett elszakad-
nom a szülõfalumtól és a csalá-
domtól. Annak köszönhetõen, 
hogy a nõvéremmel mindketten 
testületi tagok lettünk arra is lehe-
tõségünk nyílt, hogy közösen, 
egymás gondolatait és ötleteit 
kiegészítve segítsük a falu boldo-
gulását. Mindketten azon 
vagyunk, hogy Tószeget egy 
szebb, élhetõbb községgé tegyük, 
és hogy pályázatíró segítségével 

elõteremtsük az ehhez szükséges 
pályázati forrásokat. Elsõ lépés-
ként még a választások elõtt, 
2014. februárjában a Gerje-Perje 
egyesületen keresztül nyújtot-
tunk be pályázatot és nyertünk 
támogatást az elsõ világháborús 
emlékmû rekonstrukciójára. Az 
emlékmû azóta elkészült és nem-
rég ünnepélyes keretek között 
átadásra került. Természetesen 
más terveink is vannak, többek 
között egy fõtér kialakítása a 
katolikus egyházzal együttmû-
ködve a templom körül. Ehhez az 
elsõ lépéseket már meg is tettük. 
Minden további ötlet és elképze-
lés megvalósításához az anyagi 
források elõteremtése a legfonto-
sabb feladat, ezért a célunk az, 
hogy mind civil szervezetként, 
mind a testülettel együttmûködve 
az önkormányzaton keresztül a 
lehetõ legtöbb pályázati pénzt 
sikerüljön a falu számára elõte-
remteni.

Papp István képviselõ:
— A bizalmat meg kell szolgál-

ni. Tószeg polgárai nehéz, de 
mégis szép szolgálatra választot-
tak bennünket, képviselõket. Ha 
ezt jól akarjuk csinálni, akkor 
nem a megosztottság, hanem az 
együttgondolkodás kell, hogy jel-
lemezze tevékenységünket. 
Feladat van bõven. Az utóbbi 
években nem javult a vidéken, 

falun élõ emberek, de az önkor-
mányzatok helyzete sem. 
Emelkedett a munkanélküliek és 
emiatt szegény sorba került csa-
ládok száma. A róluk való gon-
doskodás kiemelt feladata kell, 
hogy legyen a település önkor-
mányzatának. Pozitív, hogy 
évekkel ezelõtt munkahelyeket 
tudtunk teremteni, ennek tovább-
ra is így kellene lennie. 
Megismerve a település költség-
vetését, fejleszteni csak úgy 

tudunk, ha a minimális önerõt 
igénylõ pályázatokra koncentrá-
lunk. A következõ években lehe-
tõség nyílik az árvízvédelmi 
mûvek kiépítésére, a teljes 
védmûrendszert ki kell alakítani. 
A legfontosabb a tószegiek élet-
minõségének javítása. Az embe-
rek javaslatait meghallgatva, 
velük egyetértésben kell a lehetõ-
ségeket kihasználni, a lehetõ leg-
jobb döntéseket meghozni a köz-
ség fejlõdéséért.

MegemlékezésMegemlékezés
és koszorúzásés koszorúzás
március 15-emárcius 15-e
alkalmábólalkalmából
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A Községi Közkönyvtár csatla-
kozik az év elején az Amerikai 
Egyesült Államokból indult Nagy 
olvasási kihíváshoz (Reading 
Challange 2015).

Játékra hívjuk a település olvas-
ni szeretõ lakóit: jelenlegi és jövõ-
beni könyvtártagokat.

Az olvasás öröme mellett egy 
nyereményjátékkal is szeretnénk 
ösztönözni a könyvbarátokat. 
2015. április 1. és december 15. 
között, aki a nagy olvasási kihí-

vásból teljesít 10+1 tételt, az részt 
vesz a könyvtár nyereményjáté-
kában.

A megjelölt témakörök közül 
kell teljesíteni 10+1-et. A témakö-
rökhöz tartozó könyvek kiválasz-
tásában, ha szükséges a könyvtá-
rosok segítenek. A játékba neve-
zõk pontgyûjtõ lapot kapnak, 
melyen a könyvtáros igazolja egy-
egy témakör teljesítését. A továb-
bi részletekrõl és a témakörökrõl 
a könyvtárban tájékozódhat. Könyvtárunk honlapja: www.

zounuk.hu/toszeg. Ezen folya-
matosan adunk hírt új könyveink-
rõl, programjainkról, nyitva tartá-
si idõ változásáról. http://www.
z o u n u k . h u / t o s z e g / h u /
katalogus. Itt elérhetik olvasóink 
a könyvtár katalógusát,  melybõl 
tájékozódhatnak könyveinkrõl és 
annak státuszáról vagyis kölcsö-
nözhetõ-e. Elérhetõek vagyunk a 
facebookon is, címünk: https://
www.facebook.com/konyvtar.
toszeg. Könyvtárunk fogadja az 
Szja 1%-át, a felajánlott összegbõl 
könyveket vásárolunk, adószá-
munk: 16834202-1-16.

25 éves a Tószegi Könyvtári 
Védegylet, ebbõl az alkalomból az 
év során többféle programot szer-

vezünk, melyekrõl szintén érte-
sülhet a fenti weboldalakon. 
Továbbra is várunk mindenkit a 
Községi Könyvtárban, aki olvasni 
szeret, aki benevez az olvasási 
akcióba, aki számítógépet szeret-
ne használni, aki interneten kíván 
tájékozódni valami felõl, aki ki 
szeretné nyomtatni az otthon 
megírt dokumentumát, aki faxolni 
szeretne, aki könyvtárközi köl-
csönzéssel szeretne hozzájutni 
más könyvtár állományához és 
még számos okból a segítségünket 
kéri. Várjuk Önöket, forduljanak 
hozzánk kéréseikkel és mi igyek-
szünk azokat pontosan, megbíz-
hatóan, gyorsan teljesíteni!

Siposné Nagy Julianna
könyvtárigazgató
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2015. március 1-tõl a pénzbeli 
és természetbeni juttatások szoci-
ális rendszere jelentõsen átala-
kult. Az önkormányzatoknak 
2015. február 28-ig meg kellett 
alkotniuk az új rendeletüket, 
amely már március 1-jén hatályba 
is lépett.

Az önkormányzatoknál mara-
dó támogatások törvényi keretei 
többnyire megszûntek, a szabá-
lyozásban az önkormányzatok 
mozgástere jelentõsen bõvült. 
Az átalakulás után – 2015. márci-
us 1-tõl a szociális törvénybõl 
négy segélyezési formát kiemel-
tek a megállapításukra vonatko-
zó szabályokat hatályon kívül 
helyezték.

Ezek az alábbiak:
• a lakásfenntartási támogatás,
• az adósságkezelési szolgáltatás,
• a méltányossági közgyógyellátás 

és
• a méltányossági ápolási díj.

A megszûnõ ellátá-
sok helyett kellett 
eldönteni az önkor-
mányzatnak, hogy 
lesz-e és milyen felté-
telekkel lesz helyükbe 
lépõ új ellátási forma. 
Emellett a megmara-
dó szociális ellátások 
ügyintézésében is vál-
tozás történt.

2015. március 1-tõl 
a Járási Hivatal álla-
pítja meg a következõ ellátási for-
mákat:
• aktív korúak ellátása,
• ápolási díj,
• idõskorúak járadéka,
• közgyógyellátás,
• egészségügyi ellátásra való jo- 

gosultság.

Településünk önkormányzata a 
3/2015.(II.18.) számú rendelettel 
bevezette a települési támogatást. 

Ezen rendelet határoz-
za meg támogatás faj-
tánként, hogy kik a 
jogosultak, illetve 
mennyi támogatást 
biztosít az önkormány-
zat a jogosult számára 
az adott naptári évben.

Tószeg Község 
Önkormányzata eseti 
települési támogatá-
sokat vezetett be, 
melyek az alábbiak:

• települési létfenntartási támo-
gatás,

• települési gyógyszertámogatás,
• települési temetési támogatás,
• települési támogatás elemi kár 

elhárításához,
• települési gyermeknevelési tá- 

mogatás,
• települési lakhatási támogatás.

A települési támogatások tekin-
tetében átruházott hatáskörben a 

Pénzügyi és Szociális Bizottság 
dönt, illetve a polgármester dönt 
a köztemetés kérdésében.

A támogatások feltételei (a 
kérelemhez szükséges mellékék-
letek, nyilatkozatok, igazolások) 
és az adható támogatások össze-
ge külön-külön típusonként 
kerültek meghatározásra. A ren-
deletben megállapított szabályok-
ról tájékozódni a közétett rende-
letbõl Tószeg község honlapján, 
az önkormányzat épületében a 
hirdetõtáblán, a Községi 
Közkönyvtárban, illetve a 
Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézõinél lehet.

E rendelettel megállapított ellá-
tások jogosultsági feltételeit a 
megállapítás elõtt, illetve a jogo-
sultság megállapítását követõen 
is a Pénzügyi és Szociális Bizottság 
valamint a Polgármesteri Hivatal 
jegyzõje illetve az általa felhatal-
mazott személy jogosult ellen-
õrizni.

Amennyiben az ellenõrzés 
során megállapítást nyer, hogy 
jogosulatlanul vette az ügyfél 
igénybe a támogatást, akkor azt 
vissza kell fizetni.

KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR AKTUÁLIS HÍREI

Tószeg olvas – Nagy olvasási kihívás

Márciustól átalakult a szociális juttatások rendszere

Új települési támogatások

Hasznosné dr. Nagy 
Ágnes jegyzõ

Békési Gergõ válogat a könyvek között.
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… A 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSRÕL

A képviselõ-testület 2015. február 17-i ülé-
sén fogadta el az idei költségvetést. A büdzsé-
ben ebben az évben közel 450 millió forintos 
kiadással számolunk. Az állami bevételek és a 
helyi adó bevételeink teljes mértékû felhasz-
nálása mellett is, bevételi oldalon mintegy 66 
millió forintos hiánnyal kellett számolnunk 
februárban, melybõl közel 60 millió forint a 
mûködési hiány. A Magyarország gazdasági 
stabilizációjáról szóló törvényben elõírt, hiány 
nélküli költségvetést úgy tudjuk biz-
tosítani, hogy eleget teszünk annak a 
jogszabályi kötelezettségünknek, 
hogy az elõzõ év pénzmaradványát 
(mely az elmúlt év/ek/ szigorú és 
fegyelmezett gazdálkodásának 
köszönhetõen keletkezett) száz szá-
zalékban a hiány finanszírozására 
fordítjuk.

A költségvetési tervben, kiadási 
oldalon, a település és annak intéz-
ményrendszere zavartalan mûködte-
tése mellett, számolunk az elmúlt 
években megkezdett útkarbantartási 
program folytatásával (makadám 
utak martaszfaltozása), kulturális 
programok (falunap, fogathajtó ver-
seny) szervezésével, belvíz elvezeté-
si problémáink orvoslásával, a 
Tószegi Tükör megjelentetésével, 
valamint egy közel 10 millió forintos 
tartalék képzésével is.

A költségvetés elfogadásával egy 
idõben kértem a képviselõ-testület 
támogatását ahhoz is, hogy a Magyar Posta 
Zrt-vel együttmûködve, a tószegi postahivatal 
udvarán egy kb. 5-6 gépjármû befogadására 
alkalmas parkolót alakíthassunk ki. Ehhez a 
pénzügyi fedezetet ugyancsak a költségvetési 
rendeletben biztosítjuk. Az egyeztetések 
jelenleg is zajlanak a Magyar Posta Zrt-vel, és 
reményeim szerint, a beruházás még ebben az 
esztendõben meg is valósulhat.

…AZ ÉSSZERÛ ÉS 
TERVSZERÛ 

FEJLESZTÉSEKRÕL
A választási kampányban voltak, akik kriti-

kaként fogalmazták meg velem és az elmúlt 
években velem együtt, a faluért dolgozó kép-
viselõ-társaimmal szemben, hogy nem hasz-
náltuk ki a pályázati lehetõségeket. Pedig az 
elmúlt években, nagyon nehéz gazdasági kör-
nyezetben, (2008 és 2013 között ráadásul 
mintegy 150 millió forintos adósságcsapdában 
is „vergõdve”) minden igyekezetünkkel azon 

voltunk, hogy megszüntessük (vagy legalább 
is próbáljuk orvosolni) a faluban hosszú évek 
alatt felhalmozódott hiányosságokat, problé-
mákat. Az, aki figyelemmel kísérte az elmúlt 
hat év tószegi történéseit, az pontosan tudja 
ezt (no persze csak akkor, ha ezt akarja is 
tudni, s egyéni érdekei nem mást kívánnak). 
Mint ahogy azt is, hogy számos fejlesztésün-
ket, pályázaton, 2008-2014 között elnyert for-
rásból valósítottunk meg: pl. az óvoda épüle-
tének akadálymentesítése, az óvoda komplex 
tetõfelújítása, az óvoda épületének 
nyílászárócseréje, az iskola régi épületszár-
nyának részleges felújítása, az öltözõépület 

felújításának elsõ üteme a sportpályán, a térfi-
gyelõ-kamera rendszer kiépítése. Igaz, nem 
„ész nélkül” pályázgattunk az elmúlt hat 
évben, hanem tervszerûen, a pénzügyi lehetõ-
ségeinket számba véve. Olyan fejlesztéseket 
igyekeztünk megcélozni, melyek valós és fájó 
problémákat, hiányosságokat orvosolnak, és 
nem csupán hangzatos, látványberuházások.

Reményeim szerint, a közeljövõben elkez-
dõdhetnek két újabb, ugyancsak még az elõzõ 
önkormányzati ciklusban benyújtott, pályáza-
ton elnyert forrásból finanszírozott beruházás 
kivitelezési munkálatai is Tószegen. Még a 
2014. év elején pályáztunk és nyertünk for-
rást, a már kiépítésre került térfigyelõ-kamera 
rendszer további bõvítésére. És ugyancsak a 
tavalyi év elején került benyújtásra (a sport-
egyesülettel együttmûködve) a sportöltözõ 
felújításának második ütemét megcélzó nyer-
tes pályázat is.

Meggyõzõdésem, hogy az elõttünk álló öt 
éves önkormányzati ciklusban sem tehetünk 
másként, mint eddig: csakis fegyelmezett gaz-
dálkodás mellett, a tényleges pénzügyi lehetõ-

ségeink tükrében, látványberuházások helyett, 
a szükséges és megfontolt fejlesztési elképze-
léseket támogathatjuk. E tervszerû munka 
megvalósítása érdekében tettem javaslatot a 
képviselõ-testület decemberi ülésén, az O-PMM 
PROJEKT ÉS MARKETING MENEDZSMENT 
Kft, pályázatíró és pályázati tanácsadó cég 
megbízási szerzõdéssel történõ alkalmazására 
a képviselõ-testület számára. 

A tervszerû munkavégzés azért is elenged-
hetetlen, mert a jelenleg rendelkezésünkre 
álló információk alapján valószínûsíthetõ, 
hogy a „Széchenyi 2020” fantázianévre 
keresztelt pályáztatási terv operatív program-

jai keretében, az önkormányzatok 
számára, az Európai Unió elõrelátha-
tólag nem fogja az elsõdlegesen és 
kizárólagosan nagyléptékû infrast-
ruktúra fejlesztését célzó (pl. telepü-
lésközpont rehabilitációja, fõterek 
ki- és átalakítása, belterületi utak épí-
tése stb.) pályázatokat támogatásban 
részesíteni. Ennek legfõbb oka az, 
hogy az Európai Unió a 2014-2020 
közötti fejlesztési ciklusban, elsõsor-
ban a gazdaság fejlesztését jelölte 
meg célkitûzésként. Másrészt pedig, 
2006 és 2010 között, a magyarországi 
önkormányzatok jelentõs része, a fej-
lesztési jellegû, adósságot keletkezte-
tõ ügyleteik között, a nagyléptékû 
infrastrukturális beruházásaik követ-
keztében (jellemzõen pl. fõterek ki- 
és átalakítása során) adósodtak el. E 
folyamatnak pedig a Magyar Kormány 
kíván gátat vetni.

Ne felejtsük el azt sem, hogy a leg-
több fejlesztési beruházásnál a pályá-

zatokon csupán a kivitelezéshez (építéshez) 
lehet forrást nyerni, a mûködtetéshez nem. 
Hiszen egy beruházást nem elég csak megva-
lósítani (megépíteni), hanem azt utána mûköd-
tetni is kell. E mûködési költségek pedig pl. 
egy bölcsõdénél vagy idõsek bentlakásos 
intézményénél (szociális otthon) több tíz (ha 
nem száz!) milliós kiadással járnak éves szin-
ten. Ráadásul mindez úgy, hogy ehhez tulaj-
donképpen állami támogatás nem is jár, hiszen 
pl. a bölcsõde vagy az idõsek bentlakásos 
intézménye (szociális otthon) mûködtetése 
sem a községi önkormányzatok kötelezõ fel-
adata, a vonatkozó jogszabályok alapján.

Ezért óva intek mindenkit a hangzatos, 
ám átgondolatlan és valós tartalom nélküli, 
általánosító pályázati elképzelések hangoz-
tatásától! 

A falu érdekeit ugyanis csak a tervszerû, 
konkrét gazdasági hatástanulmányokra épí-
tett, és a konkrét, elnyerhetõ pályázati forráso-
kat is pontosan megjelölõ fejlesztési elképze-
lések szolgálják.

dr. Gyuricza Miklós

A 2015 ÉVI voltunk, hogy megszüntessük (vagy legalább ségeink tükrében, látványberuházások helyett, 

ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL –ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL –
A FALUNAK, A FALURÓL…A FALUNAK, A FALURÓL…
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Murányi Valéria igazgatónõ 
elmondta, hogy az elõzõ tanév-
ben az egyik kolléganõje elvégez-
te a pedagógiai fejlesztést, mellyel 
ma õ segíti a gyermekek elõreha-
ladását. Az ilyen jellegû szakké-
pesítés az óvodások iskola-elõké-

szítése miatt is fontos. Jelenleg az 
intézményben kompetencia-ala-
pú nevelési program szerint dol-
goznak.

A mozgás a gyerekek lételeme. 
A különféle speciális mozgásgya-
korlatok segítségével fejlesztik a 
gyerekek képességeit. Az igazga-
tónõ irányításával bevezették a 
mozgáskotta-programot. A gya-
korlatok során erõsítik az óvodá-
sok figyelmét, téri tájékozódását, 
emlékezetét, fejlesztik gondolko-
dásukat — mindezt játékos for-
mában. A 2014-2015-ös tanévben 
vezették be az új módszert, 
amellyel az óvónõk most barát-
koznak, a visszajelzések igen 

biztatóak. Egy szolnoki intéz-
ménnyel felvették a kapcsolatot, 
érdemes tanulni mások tapaszta-
latából.

Az óvoda a gyerekek fejlõdése 
érdekében szorosan együttmûkö-
dik a szülõkkel, igyekszik õket 
minél több közös programba 
bevonni. Tavaly indult a dúdoló 
csoport, amely a leendõ ovisokat 
és szüleiket célozta meg ölbeli, 
közös játékokkal. A nyitott óvo-
dai rendezvények nagy érdeklõ-
dés mellett zajlanak az adventi 
mûsortól a télûzõn át a gyerekna-
pig. A pedagógusok szaktudását a 
mindennapi élet-
be ágyazva külön 
foglalkozásokon 
kamatoztatják. 
Ilyen például a 
Fogom a kezed, 
amely az iskolai 
elõkészítõ heti 
gyakorisággal. 
Népszerûek a 
kézmûves foglal-
kozások, a nép-
tánc — óriási 
ezek iránt az 
érdeklõdés. A 
beszédfejlesztés 
mellett odafigyelnek a képessé-
gek kibontakoztatására is — ezt is 
a mozgáskotta alapján végzik.

Természetesen az intézmény 
falai közül is kimozdulnak a gye-

rekek. Szá- 
mos elõ-
adást, mese-
mûsort lát-
nak a mûve-
lõdési ház-
ban, a helyi 
nevezetessé-
gek megis-
merése mel-
lett Szolno- 
kon meglá-
togatják az erdei óvodát, kirán-
dulnak megyehatáron túlra is. Az 
igazgatónõ elmondta, hogy a 
20-24-es létszámú csoportjaikban 

a szakmailag felké-
szült kollégái oda 
tudnak figyelni 
minden egyes gyer-
mekre. Az intéz-
mény tágas, jól fel-
szerelt, igazodik a 
jelen kor igényei-
hez. A szobák 
barátságosak, a 
konyha helyben 
van, nem szoktak 
panaszkodni az 
ellátásra. Murányi 
Valéria azt szeret-
né, ha a gyerekek 

az óvodás éveiket hasznosan, 
élménygazdagon töltenék úgy, 
hogy késõbb szívesen emlékez-
zenek vissza életük ezen idõ-
szakára. F. S.

Mozgáskotta alapján fejlõdnek az óvodások

TANULÁS ÉS ÉLMÉNYEK
Katica, Pillangó, Méhecske, 
Napsugár. Így nevezik a 
Tószegi Óvoda négy csoport-
ját. Valamennyiben vegyes az 
életkor, két-két óvodapeda-
gógus foglalkozik a gyere-
kekkel. Az intézményben 
négy dajka és egy pedagógiai 
asszisztens segíti a munkát. 
Jelenleg 93 ovis tölti itt nap-
jait szakszerû és sokoldalú 
nevelõk mellett.
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Felszabadultan játszanak a gyerekek az óvodában.

Murányi Valéria
igazgatónõ

„Az igazgatónõ 
elmondta, hogy a 
20-24-es létszámú 
csoportjaikban a 
szakmailag felké-
szült kollégái oda 
tudnak figyelni 
minden egyes 
gyermekre.”

Gyuricza Sándor 1943. november 
22-én született Endrõdön. Általános 
iskolába Endrõdön járt, gimnáziu-
mi tanulmányait Szarvason végez-
te. 1968-ban szerzett diplomát 
Szegeden, az orvostudományi 
karon. Az egyetemen ismerte meg 
Urbán Máriát, késõbbi feleségét, 
akivel 1967-ben kötöttek házasságot 
Abonyban. 1968-ban pályakezdõ 
orvos-házaspárként telepedtek le 
Tószegen. Több mint negyven éven 
keresztül gyógyították településünk 
lakosait. Két gyermekük született, 
1970-ben Péter és 1972-ben Miklós.

Dr. Gyuricza Sándor munkája 
során mindig megmaradt kedves, 

csendes, nyugodt, de szókimondó 
embernek, akit szívükbe zártak 
betegei. Gyógyító tevékenységének 
elismeréseként 2011-ben megkapta 
az önkormányzattól a „Tószeg köz-
ségért” díjat. Szerénysége okán a 
nyilvánosságot nem szerette, mégis 
tiszteletet vívott ki magának a 
tószegiek körében emberként és 
orvosként is. 

Gyuricza doktor úr nagyon sok 
tószegi embert gyógyított meg. A 
saját betegségével vívott küzdelmét 
azonban elveszítette. 2015. április 
3-án tószegi otthonában, családja 
körében hunyt el. Emlékét meg-
õrizzük.

Elhunyt dr. Gyuricza Sándor



A Tószegi Általános Iskola olyan 
kínálattal várja a leendõ elsõsö-
ket, amely állja a versenyt a szol-
noki intézményekkel. Családias 
légkörben zajlik a munka az 
iskola falai között, kis létszámú 
osztályokban elismert pedagó-
gusok foglalkoznak a gyerekek-
kel, külön-külön odafigyelve fej-
lõdésükre, tehetségük kibonta-
koztatására. Az eredményes 
munkához az elismert pedagó-
gusok és a technikai feltételek is 
biztosítottak.

Varga Józsefné igazgatóval 
arról beszélgettünk az új elsõ-
sök beíratását megelõzõen, mit 
tudnak kínálni a leendõ diákok-
nak, szüleiknek. A családias 
légkör mellett az alacsony osz-
tálylétszámot említette, amely-
nek köszönhetõen, egy tanuló-
nak több figyelmet tud szentelni 
a pedagógus, ami a tehetség-
gondozásban és a felzárkózta-
tásban is jelentõs eredményt 
hozhat, vagyis a tanulmányi 
elõmenetelre is kihat. Felkészült, 

elismert pedagógusok foglal-
koznak a gyerekekkel a kornak 
megfelelõ technikai feltételek 
mellett — szaktantermek, labor-
gyakorlatok segítik az oktató-
nevelõ munkát. Már az elsõsök 
is tanulhatnak hangszeres 

zenét, idegennyelvet, sportfog-
lalkozásokon vehetnek részt a 
számos egyéb iskolai program 
mellett. 

— Iskolánk elõnye, hogy a 
lakóhelyen van, így a diákoknak 
nem kell ingázniuk, utazniuk. A 

gyermekek a kialakult társas 
kapcsolataikat fenn tudják tarta-
ni, amelyek késõbbi életükre is 
kihatnak, nem szakadnak el a 
településtõl. Az iskola személyi 
és tárgyi feltételei (például: szá-
mítástechnikai eszköztár, beren-

dezés) megfelelnek a kor elvárá-
sainak, utóbbiakat pályázatok 
segítségével biztosítjuk. A peda-
gógusok felkészültsége, elkötele-
zettsége, elfogadottsága a helyi 
közösségben az iskola hatékony 
mûködésének legfõbb biztosíté-
ka — fejtette ki az igazgatónõ. — 
A diákok egymás közti, illetve 
tanár-diák, és a pedagógusok 
közti kapcsolatra is pozitív hatás-
sal van, mert itt a tanuló nagyobb 
biztonságban van. A diákok közt 
szoros kötelékek jönnek létre az 
évek során, mely kapcsolatok 
fennmaradnak a középiskolás 
években és azután is. A pedagó-
gusok kiskoruktól ismerik a gyer-
mekeket illetve a hétköznapok-
ban is gyakoriak közöttük az 
interakciók. A tanárok figyelme 
túllép a tanórai kereteken, ügyel-
nek, nehogy rosszba keveredje-
nek tanítványaik.
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Színvonalas szakmai munka a Tószegi Általános Iskolában

Családias légkör, tehetséggondozás

Varga Józsefné igazgató

Laboratóriumi gyakorlatok
Az iskola 7. és 8. osztályos tanulói az Öveges Laboratóriumi 
Program keretében fizika, kémia, biológia és földrajz labora-
tóriumi gyakorlatokon vesznek részt. Cél a természettudo-
mányos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
bõvítése, hogy a diákok sokkal alaposabban, élményszerûb-
ben, kísérletekkel, szemléltetéssel támogatva gyarapítsák 
ismereteiket. Az Öveges laboratórium Szolnokon a Gépipari 
Szakközépiskola épületében található, mely Európai Uniós 
pályázati támogatás segítségével valósul meg. A korszerûen 
felszerelt, új laboratóriumban egyszerre két tanulócsoport 
végezhet kísérleteket így gyakorlati tapasztalatokkal támo-
gatja elméleti ismereteinek elmélyítését.

Továbbtanulási
mutatók
A Tószegi Általános Iskola 8. 
osztályos tanulóinak 29 %-a 
gimnáziumba, 42%-a szakkö-
zépiskolába és szintén 29%-a 
szakiskolába adta be jelentkezé-
si lapját. 2015. március 11-ig a 
középiskolák kifüggesztették az 
ideiglenes rangsort, amely alap-
ján már 12 tanulónál elmondha-
tó, hogy biztosan bejutott az 
általa elsõre választott intéz-
ménybe. A gyerekek között van 
olyan, aki a Verseghy Ferenc 
Gimnázium matematika sza-
kán, ketten a Mezõtúri Re- 
formátus Kollégium rendészeti 
szakközépiskolai ágazatán, és 
aki a Szolnoki Mûszaki 
Szakközép- és Szakiskola egyes 
tagintézményének informatikai 
rendszergazda szakán, vagy 
éppen egyes szakmai ágazato-
kon folytatja tanulmányait. A 
választott iskolák között szere-
pel a Varga Katalin Gimnázium, 
és a Tiszaparti Római Katolikus 
Gimnázium is.

Az iskola erõsségei
• Iskolai szervezésû programok (szabadidõs tevékenységek, tan-

órán kívüli foglalkozások) 
• hagyományápolás
• számítástechnika oktatása 1. évfolyamtól 8. osztályig (ECDL vizs-

galehetõség)
• idegennyelv oktatása (német és angol) 1. évfolyamtól 8. osztályig 

– heti 5 nyelvóra felsõ tagozaton is
• sportszellem — kosárlabda a szolnoki sportiskola támogatásával, 

foci — a helyi SE együttmûködésével, kézilabda a szolnoki kézi-
labda klub támogatásával, röplabda, gyermektánc oktatása)

• környezettudatos nevelés (erdei iskola, nyári tábor)
• a kor követelményeinek megfelelõ tanulás — tanítás módszertan 

alkalmazása (kompetencia alapú oktatás)

Informatika óra a szaktanteremben
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A szórakozásra vágyó embereknek most igazán kedvezett a 
mögöttünk álló idõszak, hiszen a tószegi Mûvelõdési Ház min-
denkinek alkalmat adott a kikapcsolódásra. 2014 õszén a 
katolikus bállal kezdõdött, majd a nagycsaládosok szilveszteri 
báljával folytatódott a bálozás. A 2015-ös évet a református 
bál nyitotta, ezt követte a Tószegi Általános Iskola farsangi 
bálja, majd a horgászok szervezték meg szokásos összejövete-
lüket. A vadászok februárban vadászbál keretében fergeteges 
estét töltöttek együtt a barátokkal, a vadásztársakkal. A báli 
szezont március 7-én a nõnapi óvodai bál zárta. 

Elsõ alkalommal rendezte meg a katolikus egyházközösség 2014 
októberében a jótékonysági keresztény bált. Ratnik Ferenc plébániave-
zetõ 2013-ban vette át a plébániát, és próbaképpen szervezte meg a 
bált. Bebizonyosodott, hogy a tószegiek igenis szeretnek színvonalas 
rendezvényre járni, fõleg, hogy nemes cél érdekében szervezték azt. A 
bálon 142 fõ vett részt, kicsik és nagyok egyaránt. A vendégek kiadós 
vacsoráját a Csücsök Csárda biztosította. Rántott szelet, sült kacsa-
comb volt a menü körettel és savanyúsággal. A vacsora után mindenkit 
várt a táncparkettre Kass Kristóf és zenekara. A református hittanosok 
gitár elõadással és szavalással szórakoztatták a jelenlévõket. 
Természetesen tombolasorsolás nélkül nem múlhatott el a bál. Nagyon 
sok felajánlás érkezett mind a vendégek, mind pedig külsõ támogatók 
részérõl. A bevételt a katolikus templom felújítására fordítják, amit a 
plébános úr egy kisebb összeg hozzátételével megvalósíthatónak is lát. 
Nagyon jól érezték magukat a vendégek, ezért úgy látják, hogy a bál 
megszervezésével hagyományt szeretnének teremteni.

2014. december 31-én a nagycsaládosok tószegi csoportja 
Matécsik Józsefné vezetésével szilveszteri évzárót szervezett a 
Mûvelõdési Házban. 153 vendég vett részt a rendezvényen, közülük 
45 nagycsaládos. A vacsorát saját maguk oldották meg a vendégek, 

mindenki azt vitt, amit fogyasztani akart. Õk ezt batyus megoldásnak 
nevezik. Az elõkészületekben való segítség minden nagycsaláddal 
szemben elvárt volt, a díszítés, a terítés és a takarítás mindenki közös 
feladat. A szilveszteri összejövetelen a Dézsi Band játszott. Az érdek-
lõdés egyre nagyobb, ezért már most vannak olyanok, akik jelentkez-
tek, hogy a 2015-ös nagycsaládos szilveszterrõl le ne maradjanak. A 
tombolasorsolás fõnyereményét, mint szinte minden tószegi rendez-
vényen, az Accel Hunland Kft. biztosította. Minden vendég hozott 
magával egy vagy több tombolatárgyat, amelyet az est folyamán kisor-
soltak. A tombolajegyekbõl származó bevételt kirándulásokra és 
egyéb programokra fordítják. A nagycsaládosok tószegi csoportja 
mindenkinek köszöni a segítséget, aki bármilyen módon hozzájárult 
a bál megszervezéséhez.

A Tószegi Általános Iskola farsangi báljáról az iskola alsó tagoza-
tának munkaközösség-vezetõjét, Czinegéné Krecsun Éva tanítónõt 
kérdeztük. Úgy érzi, hogy a tószegi iskolában tanuló gyermekekért 
összefogott a falu apraja nagyja. A bálban közel kétszázan szórakoz-
tak. Néhány vendég egészen komolyan vette a farsangi bál fogalmát, és 

ehhez illõen jelmezben jelent meg. Az est folyamán a talpalávalót a 
Hangulat együttes szolgáltatta. Nyitóprogram a nyolcadik osztályos 
tanulók keringõje volt, a táncot Tutor Zsuzsanna tanította be és az asz-
taldíszeket is õ készítette. A tanárok szirtaki, country és ír sztepp tánc-
cal kedveskedtek a vendégeknek. A programok között szerepelt a bál-
király és bálkirálynõ választása is, a tombolasorsolás, amelynek fõnye-
reményét, egy kerékpárt a tószegi Accel Hunland Kft. ajánlott fel. A 
vacsorát Gonda Attila készítette. A büfében Nagy József és családja 
szolgálta ki italokkal a megjelenteket. Sütemények felajánlásként 
kerültek az asztalokra. A szülõk, vállalkozók, résztvevõk összefogásá-
ból 237.000 forint bevétel gyûlt össze. A bál megszervezésének egyik 
célja volt, hogy a jól tanuló gyermekek tanulmányi eredményeinek elis-
meréseként a testvérvárosi iskolásokkal egy-egy kirándulást finanszí-
rozni tudjanak. Februárban a diákolimpiára térdvédõket, sportmezeket 
vásároltak a diákoknak. A gyermekek utaztatását a sportversenyekre is 
ebbõl az összegbõl fedezik. Az iskola pedagógusai köszönetüket feje-
zik ki a tombolatárgyak felajánlóinak, a támogatójegyek vásárlóinak és 
minden résztvevõnek, aki bármilyen módon hozzájárult a bál sikeré-
hez. A rendezvénnyel kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek, 
ezért szeretnék a következõ években is hasonlóképpen megrendezni.

A református gyülekezet a baráti kapcsolatok építése és ápolása cél-
jából kilencedszer rendezett jótékonysági bált 2015. február 14-én. A 
rendezvény helyszíne a tószegi Mûvelõdési Ház volt. A százhetven fõs 
bál közel ötszázezer forintos bevételét az egyházközség a gyülekezet 
javára fordítja majd. A bált Tubak János lelkész nyitotta meg és vezette 
le. A református közösség tagjai és a meghívott vendégmûvészek színes 
mûsorral készültek erre az alkalomra. Például a lakiteleki néptánccso-
port fergeteges hangulatot varázsolt. A vendégek talpalávalóját Kass 
Kristóf és zenekara szolgáltatta. A rendezvényt dr. Bene Ildikó, ország-
gyûlési képviselõ levélben köszöntötte, a tószegi önkormányzat vezetõi 
pedig személyesen vettek részt a bálon. A tombolára nagyon sok felaján-
lást kaptak a vendégektõl, pártolóktól és az Accel Hunland Kerékpárgyártó 
Kft-tõl. A tombola után jó hangulatban hajnalig tartott a rendezvény.

A tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület 2015. február 21-én szer-
vezte meg az évek óta szokásos horgászbálját. A környezõ települések-
rõl érkezõ vendégek nagyon jó hangulatban töltötték az estét. A tánc-
parkett megtelt, köszönhetõen a Dézsi Band-nek. A programok ünnepé-
lyes megnyitóval indultak, majd a díjátadó következett. Amatõr horgász 
kategóriában 1. helyezett Csák Imre lett, 2. helyezést ért el Józsa István, 

a 3. helyen Kiss József, 4. helyen Jándi Benõ végzett. Az 5. helyen hár-
mas holtverseny alakult ki Kálmán Zoltán, Bugyik Pál és Kiss Norbert 
között. A versenyhorgász kategória díjazottjai: 1. helyezett: Juhász 
László, 2. helyezett: Pálinkás Imre, 3. helyezett: Zubor Ferenc, Brana 
György, 4. helyezett: Sárándi Zoltán, 5. helyezett: Erdõs Ervin. A meg-

nyitót egy country táncbemutató követte az 
Eagle Linedance country showtánc csapat 
jóvoltából, majd egy nagyszerû társastánc 
bemutatót láthatott a közönség. A tánc köze-
pette tombolatárgyakat sorsoltak ki, melyeket 
az Egyesület minden felajánlónak ezúton is 
köszön. Fõnyeremény a tószegi Accel Hunland 
Kft. által felajánlott kerékpár volt. A jó hangu-
lat hajnalig folytatódott, így jövõre is tervezik 
a rendezvényt. 

2015. február 28-án a vadászok tartották 
meg a már hagyományosnak mondható össze-
jövetelüket. Közel 170 fõ gyûlt össze. Jelen 
voltak meghívottként a vadásztársaság életét 
segítõ földtulajdonosok, mezõgazdasági ter-
melõegységek képviselõi, a vadásztársaság 
tagjainak családtagjai is. Tóth Gábor, a vadász-
társaság elnöke nyitotta meg az estét. A menü 
vadászokhoz illõen fácánleves volt, illetve 

birka-, vaddisznó- és szarvaspörkölt. A programok közül talán a tom-
bolasorsolást várta mindenki a legjobban. Rengeteg értékes nyeremény 
gyûlt össze, köszönhetõen a tószegi kerékpárgyárnak és sok más támo-
gató magánszemélynek. A nagy izgalom után ismét a finomságoké volt 
a fõszerep. Éjfélre szarvasból és vaddisznóból készült sülteket szolgál-
tak fel. Miután már mindenki nyert a tombolán és a hasa is tele volt, 
akkor jött a szekszárdi BRAVO zenekar. Nagyon jó zenét játszottak, 
melyre hajnalig mulattak a résztvevõk. 

A báli szezont a Tószegi Óvoda nõnapi bálja zárta. Március 7-én 
több mint 170 ember mulatott hajnalig. Szülõk, nagyszülõk gyerme-
keikkel együtt élvezték a színes programokat. Murányi Valéria óvoda-
vezetõ megnyitója után az Ádám Jenõ Zeneiskola óvodás és iskolás 
növendékei zenés 
produkcióval szóra-
koztatták a közönsé-
get. Bálint Erika 
operettrészletet adott 
elõ, melyet hatalmas 
taps fogadott. Venter 
Dóra és Jándi István 
társastáncát követõen 
a tószegi Általános 
Iskola alsó évfolya-
mos diákjai pom-pom 
bemutatót tartottak. A 
közönségnek nagyon 
tetszett a kiscsoporto-
sok fellépése is. A 
vacsora a Csücsök 
Csárda által elkészí-
tett sajttal töltött ser-
téshús, rántott szelet, 
rizibizi és savanyúság 
volt, a másik menü 
pedig sertéspörkölt. 
Desszertként süte-
ményt szolgáltak fel. 
Az óvodapedagógusok meglepetés produkcióval léptek a színpadra. 
Ezt követõen a Dézsi Band zenéjére a tánc folytatódott egészen a tom-
bolasorsolásig. Nagyon sok tombolatárgy érkezett, a fõnyeremény egy 

gyermekkerékpár volt a kerékpárgyárnak köszönhetõen. A tombola 
bevételét az óvoda hátsó udvarának felújítására fordítják. Az intéz-
mény dolgozói mindenkinek köszönik a segítséget, a hozzájárulást a 
rendezvény sikerességéhez.

Összeállította: Tábori Nóra
Fotó: Martossy Lajos, Pinviczki Rajmond, Hargitai Lajos

HÓNAPOKON ÁT DÜBÖRGÖTT A BÁLI SZEZON TÓSZEGEN
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Pünkösd nem csak Egyházunk, 
hanem mindannyiunk születés-
napja. Újjászülettünk a Szent- 
lélekben, az Egyházban. Amikor 
megkeresztelünk valakit, az a 
valaki élõ tagja lesz az Egyháznak, 
azaz Krisztus Titokzatos Tes- 
tének.

Nagypénteken bekövetkezett 
Zakariás jövendölése: Megverem 
a pásztort, szétszélednek a juhok. 
(Mt 26,31) És íme, a tanítványok 
menekülnek, minél messzebb a 
kereszttõl. Nem akarnak tanúi 
lenni a történteknek. Félelmükben 
megfutamodnak. De Jézus feltá-
madása után összegyûjtötte a 

szétszéledt nyájat. Ugyanis az is 
meg van írva, hogy azért halt meg 
és támadt fel, hogy egybegyûjtse 
Isten szétszóródott fiait.

Amikor elérkezett Pünkösd 
napja, mindannyian együtt vol-
tak. (ApCsel 2,1) De hol volt ez az 
összejövetel? Az ApCsel 1,13-ban 
azt olvassuk, hogy ugyanazon a 
helyen, az emeleti teremben. 
Vagyis az utolsó vacsora termérõl 
van szó. Itt beszélt Jézus szenve-
désérõl, megváltó haláláról, és itt 
ígérte meg, hogy elküldi az 
Igazság Lelkét, aki majd vezetni 
fogja õket. Itt találkoztak az apos-
tolok a feltámadt Krisztussal, aki 

így köszöntötte õket: Békesség 
nektek! Vegyétek a Szentlelket! A 
Szentlélek szoros kapcsolatban 
van a húsvéti misztériummal és 
az utolsó vacsora termével. 

Húsvét titka nemcsak a 
Feltámadás és a Mennybemenetel, 
hanem a Pünkösd is. Ekkor kap-
csolódott be az Egyház a 
Szentháromság egy Isten belsõ 
életébe. Az az ajándék, amit 
Pünkösdkor kaptunk, a szeretet, 
az állandó megújuló, mindenki 
felé nyitott valósága Szent- lélek-
ben. A Szentlélek ereje nélkül 
szentmisénk csak emlékezés 
volna. De a Szentlélek lehívásával 
megtörténik a csoda: az átlénye-
gülés. Amiben Krisztus valóságos 
jelenlétét megtapasztaljuk. 

Elhangzott az is, hogy kereszteljé-
tek meg õket. Érdekes, nem 
tudom, hogy észrevették-e, hogy 
Pünkösdig a Szentlélek nélkül 
nem volt keresztelés. Az csak egy 
vízzel való leöntés lett volna. De 
nem a lélek újjászületése.

Pünkösd ünnepén felragyog 
számunkra a Szentháromság leg-
nagyobb és legbensõbb titka, a 
végtelen isteni szeretet ajándéka. 
Ezt az ajándékot kapjuk mind-
nyájan, az Egyház élõ tagjaként, 
hisz az ajándékozott Szentlélekkel 
kiáradt szívünkben az Isten sze-
retete. (Róm 5,5).

Áldott és lelki újjászületést 
kívánok a Tisztelt olvasóknak.

Ferenc atya

A Pápai Református Teológiai 
Akadémián végzett Tószeg és 
Tiszavárkony fiatal lelkésze, 
Tubak János, aki 2014. szeptem-
ber 23-a óta szolgál a két települé-
sen. A beszélgetés elején elmond-
ta, hogy püspöki kirendelést 
kapott, a diplomájához a második 
idegennyelv-vizsga hiányzik, az 
írásbelin már túl van.

— Tószegre a véletlen hozta, az 
egyház irányította ide, avagy 
ismerte is a települést?

— A református egyházban van 
választási lehetõség, hol szeretne 
szolgálni az ember. Amikor meg-
tudtam, hogy itt már hosszabb 
ideje lelkész nélkül maradtak az 
emberek, gondoltam milyen jó 
lehetõség lenne a számomra. 
Ráadásul így közel vagyok szüle-
imhez, akik súlyosan betegesked-
nek. Amikor Lakitelekrõl Pápára 
jártam az Akadémiára, Tószegen 
keresztül vitt az út, a vonatablak-
ból is nagyon tetszett a település. 
De nem gondoltam volna, hogy 
ma itt leszek. Igaz, az Úr útjai 
kifürkészhetetlenek.

— Hányan tagjai a gyülekezet-
nek Tószegen?

— Az aktív fenntartók 130-an 
lehetnek, akik pedig református-
nak gondolják magukat, talán 
még egyszer ennyien. Nem 
vagyok híve annak, amikor erõ-
szakkal akarják becsalogatni az 
embereket a templomba. Az alap-
gyülekezetbe inkább idõsebbek 

tartoznak. Hitoktatóink révén 
azonban megszólítjuk, elérjük a 
gyerekeket is. Az iskolai hitokta-
táson húszan vesznek részt, örül-
nénk, ha a gyülekezetben még 
egyszer ennyi fiatalt is köszönt-
hetnénk. Igyekszünk a tavasz 
beálltával számukra gyermek és 
ifjúsági alkalmakat szervezni. 
Nyáron táborba várjuk a gyereke-
ket és fiatalokat. Havonta egyszer 
családi istentiszteletet tartunk, 
számos olyan programot szerve-
zünk, amelyen szívesen látunk 
mindenkit. A tavaszodással meg-
élénkül a hitélet, a vasárnapi 

istentisztelet mellett bevezetjük a 
heti bibliaórát is. Elindítottuk a 
diakóniai szolgálatot, ami szere-
tetszolgálat. Segíteni akarunk a 
bajban lévõ embereknek, nehéz 
sorsú családoknak. Karácsonyra 
már sok embert meglephettünk. 
Jelen kívánunk lenni a település 
életében, nagy sikere volt például 
februárban a református bálnak. 

— Milyen a kapcsolata a plébá-
nos úrral?

— Természetesen jó. Örültem 
az adventi közös gyertyagyújtá-
soknak, már csak azért is, mert 
szülõfalumban, Lakiteleken és a 
társközségben, Nyárlõrincen is 

szép hagyománya volt. Jelenleg 
ismerkedem Tószeggel és 
Tiszavárkonnyal. A gyülekezetek 
számára a legjobbat szeretném. 
Így a katolikus testvéreinkkel való 
kapcsolatot is szeretném ápolni. 
Ökumenikus imahetet tartottunk 
januárban. Azt, hogy a mai nehéz 
helyzetben közelebb kerülhesse-
nek a keretyénséghez: a biblia-
mûveltség mellett közös élmény-
hez jussanak a gyülekezet tagjai. 
Egyúttal szeretném a jövõ alapjait 
lerakni, hogy az idõsödõ gyüleke-
zeti tagok mellett a fiatalokat lát-
hassunk sorainkban. Néha azért 

nem könnyû átszokni az itteni 
gondolkodásra. Egyszerû falusi 
parasztgyermekként úgy gondol-
tam itt is arra vevõk, mint szülõ-
falumban, ahogyan én lelkipász-
torom mellett megszoktam, meg-
tanultam és nevelõdtem. A régi 
tradíciók, a falusi ember érzései, 
elvárásai. De nem. Így még nekem 
is tanulnom kell, hogy pl. rövi-
debb egy temetés annál, mint én 
végzem. Vagy az igehirdetés. 
Igyekszem magam formálni.

— Néhány hónap alatt sikerült 
felmérnie a feladat nagyságát?

— Elõdöm, Péntekné Vízkelety 
Márta nagytiszteletû asszony 

igazi lelkészi munkát végzett, fel-
építette a gyülekezeteket. Az eltelt 
közel egy évben azonban, pásztor 
híján kissé szétszéledt a nyáj. De 
az újraépítkezéshez megvannak a 
terveim, elképzeléseim. A feladat 
persze nem olyan egyszerû. 
Igyekezni mindenkit megszólíta-
ni, elérni, megérinteni. Alulról 
építkezni. Néha nem könnyû és 
ingoványos területen kell dolgoz-
ni. Igyekszem mindenkihez egy 
jó szót szólni, elõttem mindenki 
egyforma. Nem szeretem a kivéte-
lezést. Bárkinek nagyon szívesen 
állok szíves rendelkezésére, bár-
mikor. Igaz, az idõbeosztásom 
még nem a legjobb, mert a két 
településen igyekszem minden-
hol megjelenni, ahová éppen hív-
nak, vagy éppen bárminemû fel-
adatom van. Rengeteg segítséget 
kapok a gyülekezeti tagoktól, a 
hitoktatóktól, különösen Tónai-
Kass Évától. Köszönöm minden-
kinek a sok segítséget, támogatást 
és a befogadást. Befejezésül, az 
újságon keresztül szeretettel 
köszöntök minden tószegi lakost, 
Isten áldását kérem életükre!

Az egyház születésnapja

Örül a lelkész, hogy Tószegen szolgálhat

Újra felépíteni a gyülekezetet

Tubak János lelkész
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„Az iskolai hitoktatáson húszan vesznek 
részt, örülnénk, ha a gyülekezetben még 
egyszer ennyi fiatalt is köszönthetnénk.”



Tízéves a Ferroflex 2005 Kft, 
amely 2008-ban költözött 
tószegi telephelyére. Azóta 
folyamatosan, igényeiknek 
megfelelõen fejlesztenek, 
alakítják ki a gyártócsar- 
nokokat, raktárakat, irodá- 
kat. A céget elsõsorban a 
nagyméretû alumínium és 
acél jármûipari alkatrészek 
specialistájaként jegyzik az 
gazdasági életben, világcégek 
elismert beszállítója. 

A Ferroflex 2005 Kft. ügyveze-
tõ tulajdonosa, Nagy Krisztián 
otthonról hozta magával a szak-
ma szeretetét, édesapja esztergá-
lyosként dolgozik. Tíz éve egy 
barátjával hozta létre a vállalko-
zást. Ma 37-en 
dolgoznak a 
tószegi telepen. 
Olyan világcé-
geknek a beszál-
lítói, mint a 
Stadler, Hauni, 
Manz vagy az 
Audi. Hogyan 
érték el mindezt? Megtaláltak egy 
piaci rést: nagyméretû alumíni-
um és acél jármûipari alkatrésze-
ket kezdtek gyártani. 

A cégvezetõ elmondta, gép-
parkjukat mindig úgy bõvítik, 

hogy a meglévõ megrendelések 
teljesítése mellett új munkákat is 
el tudjanak vállalni. Mivel óriási 
méretû, több méteres alkatrészek 
megmunkálásával, összeállításá-
val foglalkoznak, arra töreksze-

nek, hogy azok 
teljesen hiba-
mentesek legye-
nek. Ehhez elen-
gedhetetlen a 
megfelelõ gépek 
b e s z e r z é s e . 
Idõnként aukci-
ón bukkannak 

egy-egy remek berendezésre, 
máskor a nekik legmegfelelõbb 
újakat vásárolják meg. Pályázaton 
ugyan vettek már részt, de gép-
beszerzéseik fedezetét mindig 
saját eredményeik biztosították. 

Bevételük jelentõs részét vissza-
forgatják, hogy fejleszteni tudják 
a céget. 

Nagy Krisztián elmondta, 
újabban igen kedvezõek a tapasz-
talataik a tajvani gépgyártókkal. 
Szakmai úton ismerkedtek velük, 
vásároltak is tõlük CNC-
marógépeket. Sõt, az idei fejlesz-
tési tervükben szerepel két por-
tál kialakítású CNC megmunkáló 
központ beszerzése a távol-kele-
ti országból. A nem régiben 
átadott 2000 négyzetméteres 
üzemcsarnokot már eleve úgy 
alakították ki, hogy az újonnan 
érkezõ gépmonstrumoknak meg-
legyen a helyük. Amilyen sokfelé 
dolgoznak, olyan sok helyrõl 

szerzik be alapanyagaikat is. 
Svájcban, Csehországban és 
Németországban is vannak üzle-
ti partnereik. 

Sikerük titkáról is kérdeztük a 
cégvezetõt. Elsõnek a rugalmas-
ságot említette. Ahhoz, hogy 
rugalmasak tudjanak lenni, kelle-
nek a jó szakemberek. Büszke 
kollégáira, akik remekül dolgoz-
nak, mindig készek az új ismere-
tek elsajátítására. Márpedig ez 
feltétlenül szükséges ahhoz, hogy 
a piaci versenyben egy vállalko-
zás talpon tudjon maradni. Nagy 
Krisztián elmondta, mind embe-
rileg, mind szakmailag remek 
csapat állt össze a Ferroflexnél. 

F. S.
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Tízéves a FerroflexTízéves a Ferroflex

Nagyméretû alkatrészek specialistájaNagyméretû alkatrészek specialistája

A nem régiben átadott 2000 négyzetméteres üzemcsarnokot 
már eleve úgy alakították ki, hogy az újonnan érkezõ gép-
monstrumoknak meglegyen a helyük

Mészáros Gábor
munka közben

„Bevételük jelentõs 
részét visszaforgatják, 
hogy fejleszteni tudják 
a céget.”

Nagy Krisztián cégvezetõ, tulajdonos
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A tószegi vadásztársaságot 1947-
ben alapították. Egyik, és egyben 
legagilisabb alapító tagja dr. Bay 
Béla volt, aki haláláig kapcsolat-
ban maradt Tószeggel. Három 
éve, tisztelegve emléke elõtt a 
társaság közgyûlési határozattal 
felvette a Tószegi dr. Bay Béla 
Vadásztársaság nevet. A nagy 
múltú közösség elnökével, Tóth 
Gáborral és a vadászmesterével, 
Kiss Barnabással beszélgettünk.

A társaságnak 45 tagja van, 
ebbõl 22 tószegi, a többiek kör-
nyékbeli településekrõl (Szolnok, 
Tiszavárkony) érkeztek. 9500 hek-
táron folyik a vadgazdálkodás, de 
ebbõl csak 8000-8500 alkalmas 
vadászati tevékenységhez. Vadban 
gazdag környék, hála a hosszú 
évek óta tartó céltudatos, folyama-
tos munkának. Az erdei szalonka 
éppúgy megtalálható, mint a 
fácán, mezei nyúl, vadrécék, vad-
liba, sõt egyre nagyobb számban 
vaddisznó. A vadásztársaság 
fácánneveléssel is foglalkozik. 
Saját területen hálós volierekbe 
érkezik a fácán, ahonnan néhány 
napos szoktatás után szabadtar-
tásba kerül, biztosítva ezzel a vad-
habitus kialakulását. November 
végéig folyamatos éjjel-nappali 
õrzéssel biztosítják a terület zavar-
talanságát, nem tûrve meg sem 

állati sem emberi károkozást – avat 
be a szakmába Kiss Barnabás

Tóth Gábor elmondta, évente 
13-15 alkalommal tartanak társas 
vadászatot a tagság részére, és 
körülbelül ugyanennyi az apróvad 
bérvadászati napok száma is az öt 
hónapos szezon alatt. Tószeg õzál-
lománya trófeaminõségben jóval 
az országos átlag felett van. Tavaszi 
idõszaktól az õszi szezonzárásig 
igen jó százalékban kerülnek terí-
tékre érmes bakok. Bérva- 
dásztatásra is minden évben 
érkeznek olasz, német, osztrák, 
dán francia, svájci és magyar 
vadászvendégek.

A vadászatnak és ezen belül a 
bérvadásztatásnak is komoly, tör-
vényben, rendeletekben leírt sza-
bályai vannak, melyeket mindig 
betartanak és betartatnak. Mibõl 
él a társaság? Tagdíj és a bérva-
dásztatási bevételek, nonprofit 
szervezetrõl van szó. Elsõdleges 

cél a társaság tagjai és vendégei 
számára kulturált, etikus, termé-
szetes vadászati lehetõség biztosí-
tása a törvény adta elõírások és az 
éves tervekben államilag elõírt és 
jóváhagyott keretszámok betartá-
sa mellett. Sok társaság már bele-
rokkant az anyagi terhekbe – 
magyarázta az elnök. 3000 hektá-
ronként kötelezõ egy fõállású 
hivatásos vadászt alkalmazni. A 
vadföldek fenntartása, gépek, jár-
mûvek üzemanyagköltsége, javí-
tása, ha van vadászház, annak a 
rezsije, a vadgazdálkodás mind-
mind pénzbe kerül. Azonban 
egyenleget soha nem szabad húzni 
a befektetés és a kapott érték 
között. Ez a tevékenység, ez a 
szakma nem errõl szól. A vadászat 

nem csak az elejtett vad tisztelet-
adás melletti örömet jelenti, hoz-
zátartozik a kelõ nap látványa, az 
alkony hangjainak értése, a meg-
megújuló természet titkaiba való 
belepillantás. 

A vadászok nagyon sok egyesü-
leti munkát végeznek, minimáli-

san 6 nap kötelezõ, de ennek a 
többszöröse a jellemzõ. 
Területbejárásaik, vadászataik 
során látják, ellenõrzik a határt, 
információkat adva a tulajdono-
soknak. Éjszakai rókagyérítõ lám-
pázásaik során nem egy esetben 
hiúsítottak meg illegális fakivá-
gást, szemétlerakást és terménylo-
pást. A társaság kezeli az önkor-
mányzat egykori szeméttelepét, 
ahol sportlövõ, koronglövõ pályát 
alakítottak ki. Tavaly a dr. Bay Béla 
emlékversenyen 19 társaság vett 
részt. A községgel is jó a kapcsola-
tuk, ha valamiben segíteni kell, 
rájuk számíthatnak. Évek óta sike-
res az általános iskolával az erdei 
iskola program. A gyerekeket meg-
ismertetik a különféle állatokkal, 
azok szokásaival, mindezt tere-
pen, amit a diákok nagyon élvez-
nek. Persze, közülük kerülhetnek 
majd ki a jövõ vadászai is. 

F. S.

A tavasz közeledtének csalhatatlan jele, hogy ismét benépesedett a 
községi horgász tó. Bár kicsit csípõs volt a reggel, de az igazi pecásokat 
ez nem zavarta. Mintegy hatvanan jelentek meg a reggeli sorsoláson, 
hogy aztán elfoglalhassák a nekik kijelölt helyeket. Majd megkezdõ-
dött e verseny, amelynek célja, hogy a legtöbb, illetve összességében a 
legsúlyosabb halmennyiséget fogják ki a verseny során. A verseny 8-12 
óráig tartott, amely akkor ért véget, amikor lemérésre került a kifogott 
hal mennyisége. Az egyesület vezetõje Bedekovics László elmondta, 
hogy a tó halállományának szaporítására, frissítésére a verseny elõtti 
héten kétszer is jelentõs mennyiségû halat engedtek a tóba.
A verseny során az alábbi eredmények születtek:

 I. Kovács Mihály  4720 gr  6 pont
 II. Pali István  2700 gr  5 pont

 III. Sóbujtó Márton  2640 gr  4 pont
 IV. Sallai Gyula  2580 gr  3 pont
 V. Nagy János  2260 gr  2 pont
 VI. Nemes György  1880 gr  1 pont

Az eredményhirdetés és a díjak átadása után közös ebéd követke-
zett, ahol osztatlan sikert aratott a közkedvelt babgulyás.

Ez a verseny évadnyitó volt, az alábbi versenynaptár jól jelzi, hogy 
ez év is bõvelkedik verseny lehetõségekben.

Dátum:                     Megnevezés                       Helyszín:          Idõpont:   Nevezési díj:

Május 1. Családi horgászverseny csónakázó tó 8-12 óráig 3.000 Ft

Május 3. Gyermeknapi horgászverseny csónakázó tó 8-12 óráig 5 Ft

Június 20-21 24 órás horgászverseny csónakázó tó 8-08 óráig 3.000 Ft

Július 12 Pénzdíjas (nyílt) horgászverseny csónakázó tó 8-12 óráig 3.000 Ft

Július 25-26 Éjszakai horgászverseny csónakázó tó 18-06 óráig 3.000 Ft

Auguszt. 22. 2 fordulós horgászverseny csónakázó tó 8-12 óráig 3.000 Ft

Szept. 06 Hal-, vadfõzõ és horgászverseny csónakázó tó 8-12 óráig 2.500 Ft

Okt. 10. Évadzáró horgászverseny csónakázó tó 8-12 óráig 2.500 Ft

A versenyekre a jelentkezés az Attila úti Horgász-Centrumban 
Bedekovics Lászlónál 06-30/9984744. A horgász tó és a ráépített prog-
ramok nagy népszerûségnek örvendenek a lakosság körében is. Egyre 
többen keresik fel  egy kellemes családi kirándulásra.

Gönczi Lajos

9500 hektár tartozik a tószegi vadásztársasághoz

Apróvadaktól az õzekig

TAVASZKÖSZÖNTÕ HORGÁSZVERSENY

A névadó
Dr. Bay Béla 1907-ben született, 1999-
ben hunyt el. Kiváló sportember volt, a 
vívás mindhárom ágában kiválóan ver-
senyzett, válogatottként jegyezték. 
Többszörös magyar bajnok, európai 3. 
helyezett, fõiskolai világbajnokságon a 
dobogó második fokára állhatott. 
Késõbb edzõként, sportvezetõként szer-
zett érdemeket. A vívás mellett a másik 
nagy szerelme a vadászat volt, egy ideig 
a Magyar Vadászok Szövetségének alel-
nökeként jegyezték, ebben az idõben 
alapította a tószegi vadásztársaságot.
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Nádházi Sándor húsz évig szer-
kesztette a Tószegi Tükröt. Neve 
az újságéval összeforrt. Úgy dön-
tött, átadja a stafétabotot. 
Büszke arra, hogy a helyiek meg-
szerették a lapot, amelyet a haza-
térõ egykori falubeliek is szívesen 
forgatnak. Több fiatal is innen 
indult, aki késõbb a kommuniká-
ció terén találta meg boldogulá-
sát. Köszönetet mondott a min-
denkori önkormányzatnak, amely 
segítette szerkesztõi munkáját. 

— Téged egykor Tószegen min-
denki remek ifjúsági klubvezetõ-
ként és szakmai oktatóként 
ismert, hogyan lettél újságíró, 
hogy indult az újság? 

— Mindig szerettem írni. A 
megyei lap pályázatot hirdetett, én 
lettem a térség tudósítója. Fõként 
Tószegrõl tudósítottam. Utána 
gondoltam, jó lenne egy helyi 
újság, az ötletet felkarolta az önkor-
mányzat. Eleinte a gazdasági hely-
zet azt is megengedte, havonta 
jelenjen meg, késõbb kéthavonta. 

Az emberek hamar megkedvelték, 
mert helyi dolgokról olvashattak 
benne, megtudhatták, mi van az 
önkormányzati döntések mögött. 
Tulajdonképpen a testület plusz 
tagjának számított a lap.

— Milyen témákat kedvelnek az 
olvasók?

— Foglalkoztunk a község aktuá-
lis dolgaival. Bemutattuk az új vál-
lalkozásokat, cégeket. Figyeltünk 
arra, hogy olyanokat is megjelenít-
sünk, akik sikereket értek el saját 
területükön. Természetesen a sport 
is a népszerû témák közé tartozott 
mindig. Nagyon sokan szerepeltek 
a lap hasábjain az elmúlt húsz 
évben. Részt vettünk a falugyûlése-
ken, a községi rendezvényeken. 
Igen népszerû volt az olvasóink 
írják rovat. Hálás vagyok a minden-
kori önkormányzatnak, hogy támo-
gatta a munkánkat. 

— Akkor egyféle helytörténeti 
képet is rajzoltatok a községrõl.

— Ez így van. Ha valaki a községi 
könyvtárban végiglapozza az újsá-
gokat, akkor megismerheti belõ-
lük, mi történt az elmúlt két évti-
zedben. Szlogenünk az volt, hogy 
a Tószegi Tükör a mi újságunk, a 
falunak, a faluért. Büszke vagyok 
rá, hogy az elszármazottak is kere-
sik a lapot, interneten is több 
országból olvassák. Volt olyan 
szám, amire 14 ezren kattintottak.

— És most úgy döntöttél, hogy 
befejezed…

— Igen. Sok fiatallal dolgoztam 
együtt az elmúlt években, akik 
közül többen is a kommunikáció 
területén dolgoznak. Köszönöm 
nekik és minden kollégának a 
közös munkát. Köszönöm az olva-
sók szeretetét, az önkormányzat 
támogatását. Úgy döntöttem, húsz 
év után átadom a stafétabotot. F. S.

Harmincéves kerü-
lõ után tértem vissza 
Tószegre. Szegeden 
dolgoztam a megyei 
lapnál újságíróként. 
Korábban a Szolnok 
Megyei Néplap volt a 
kenyéradóm. Aztán 
úgy alakult az életem, 
hogy ismét Tószegre 
kerültem, az általá-
nos iskolában dolgo-
zom. Nádházi Sanyit, 
a Tószegi Tükör ala-
pító, most leköszönõ 
fõszerkesztõjét ter-
mészetesen régóta 
ismerem, hiszen az 
általa vezetett ifjúsági 
klub egyik lelkes 
tagja voltam, zeneka-
runk szárnybontoga-
tásában sokat segí-
tett. A mai napig 
nagyon jó kapcsolat-
ban vagyunk, mielõtt 
bárki azt gondolná, hogy vala-
miféle partizánakcióval kerül-
tem a lap szerkesztõi székébe. 
Felkértek a feladatra, amit 
örömmel elvállaltam.

Az elmúlt években is figye-
lemmel kísértem a Tükör útját, 
hiszen interneten is megtalál-
hatóak a régebbi számok 
2008-ig visszamenõen. (A 
korábbiakat pedig a községi 
könyvtárban bárki fellapoz-
hatja.) Kíváncsi voltam, mi 
történik „szülõfalumban”. Az 
idézõjel azért, mert 14 éves 
koromban költöztünk be a 
faluba a Háy-tanyáról. Viszont 
innentõl kezdve millió élmény 
kötött ide, nem beszélve a 
gyerekkori barátokról, zenész-
társaimról. 

Szerkesztõként, eddigi 
tapasztalataimra hagyatkozva 
igyekszem érdekes újságokat 
összeállítani. Az évi néhány 
megjelenés ugyan nehezíti az 
olvasókkal való szorosabb 
kapcsolatteremtést, ám az 
önkormányzatnak, a lap 
kiadójának jelenleg ennyire 
futja a büdzsébõl. Ami biztos: 
senki ne várjon bulvár jellegû 
cikkeket. Helyette sokkal 
inkább olyat, amely a község 
lakóit érintõ aktuális, fontos 
információkat tartalmaz. 
Beszámol sikeres közösségek, 
intézmények, egyének ered-
ményeirõl, az önkormányzat 
törekvéseirõl. Az eddigi 
hagyományokra alapozva.

Fekete Sándor

Nádházi Sándor húsz évig szerkesztette a lapot

Átadja a stafétabotot BEKÖSZÖNTÕ

Nádházi Sándor úgy érzi,
a tószegiek megszerették

az általa szerkesztett lapot.
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Emlékmûvet avattak
Az elsõ világháború 100. évfordulója alkalmá-
ból, civil kezdeményezésre, a Gerje-Perje 
Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület nyert 
pályázatot, amelybõl felújították a hõsi emlék-
mûvet, Kampfl János kõfaragó munkáját. 
Március 21-én avatták fel. A szobor talapzatán 
az elsõ világháború tószegi áldozatainak neve is 
olvasható.
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Színes közösségi élet zajlik a 
Községi Nyugdíjas Klubban. Ezt 
állapította meg a klub tagsága az 
elmúlt évet értékelve.  Elmondták, 
hogy a programok biztosítják, 
hogy magas szinten megvalósul-
hasson a klubélet alapvetõ célki-
tûzése: segítse a jó közösségi éle-
tet, segítsen a magány feloldásá-
ban, járuljon hozzá a mûvelõdés-
hez, a kulturált szórakozáshoz.

Nagyszerû programokról szá-
molhattunk be az elmúlt hóna-
pokra visszatekintve. 

Voltunk buszkiránduláson 
Mezõkövesden, Mezõkeresztesen, 
nyugdíjas találkozón Tiszakécskén, 
gyógyüdülésen Hajdúszoboszlón. 
Kerékpárra pattantunk, elkerekez-
tünk a községen kívüli halastó kör-
nyékére, rendszeresen részt vet-
tünk a községi ünnepségeken, 
egyéb rendezvényeken.

Végig kocogtuk a Szolnokon 
szervezett Senior Maraton váltó-
futás kijelölt szakaszát. 
Verseltünk, énekeltünk az össze-
vont névnapi, illetve egyéb (anyák 
napja, nõk napja, stb) ünnepe-
ken. Vetélkedtünk ügyességi szá-

mokból és Tószeg történetébõl.  
Nagysikerû zenés délutánokat 
szerveztünk a klub baráti kör tag-
jaival. Jó érzéssel tekintünk visz-
sza a karácsonyi ünnepekre szer-
vezett szeretet-szolgálatunkra, 
ahol ügyeletet és megvendégelést 

szerveztünk a magányosan ünne-
pelni kényszerültek részére.

Többször voltunk Szolnokon 
közös színházi mûsorokon, zenés 
programokon. Jártunk a levéltár-
ban és múzeumban, valamint 
kiállításokon. 

A fentiek alapján érthetõ, hogy 
egyre jobb a közösségi élet a 
klubban,  a heti klubnapokon szí-
vesen vagyunk  együtt.  A színes 
klubéletnek köszönhetõ, hogy a 
klub létszámának többszöröse a 
klub baráti köre, amely rendsze-
resen részt vesz a számukra is 
vonzó programjainkon.

 Úgy értékeljük, megbecsült 
helyet foglalunk el a község életé-
ben. Többször kaptunk támoga-
tást önkormányzati képviselõktõl 
és vállalkozóktól. Rendszeresen 
vendégünk dr. Gyuricza Miklós 
polgármester úr is, aki nagyban 
segíti a klubéletet, ha szükség van 
rá anyagilag is. Gönczi Lajos

Hegedûs Józsefnek igencsak szí-
nes élettörténete van. 26 évig 
pedagógus volt Tószegen, igaz-
gatóként vezette a Mûvelõdési 
Házat, 16 évig tanácstag, 18 
évig népfrontelnök volt, és a mai 
napig õ vezeti a Tiszavárkonyi 
Alkotóházat. Már gyermekkorá-
ban imádta a fát, és azóta Európa 
szerte találkozhatunk mûveivel. 
A fafaragás már nem csak a hob-
bija, hanem a hivatása is. 

Hogyan is kezdõdött?
Már gyerekkoromban észrevet-

tem mennyire vonzódom a fához. 
Úgy gondolom ezt a tehetséget 
édesapámtól örököltem, aki föld-
mûves volt, és maga készítette el a 
szerszámait. Õ késõbb bognármes-
ter lett, késõbb pedig gyakran dol-
goztunk együtt. Sõt, volt már több-
ször olyan is, hogy az én fiam is 
csatlakozott hozzánk, és hárman 
alkottunk. Édesapám még 82 éve-

sen is tanácsokkal látott el minket. 
A legelsõ játékaimat saját kezûleg 
készítettem el csutkából. A parasz-
ti életbõl merítve késõbb már 
komolyabb játékokat is készítet-
tem, például cséplõgépet és trak-
tort. Ez komolyabb kategória volt, 
hiszen ezek már mozgásban is 
voltak. Évtizedekkel késõbb az 
unokáimnak is készítettem játéko-
kat, és a kisebbiknek annyira meg-
tetszett az egyik, hogy nem akarta 
ideadni nekem, mikor egy pályá-
zaton akartam azt bemutatni.

Mennyire tudta összekötni a 
pedagóguspályát és a fafaragást?

Egész eredményesen! Igye- 
keztem megalapozni más diákok 
tudását is. Játékkészítõ, fafaragó 
szakköröket indítottam, amik 
nagyon eredményesek voltak. A 
diákokkal országos pályázatokat 
nyertünk. Késõbb pedig voltak, 
akik ezt választották késõbb hiva-
tásuknak, közöttük ma nagyvál-
lalkozó is van. Erre büszke 
vagyok!

Ahogy telt az 
idõ, egyre komo-
lyabb témájú 
mûveket készí-
tett.

Igen, legelõ-
ször használati 
tárgyakat készí-
tettem esztergá-
val és kézzel vájt 
kínálati eszkö-
zökbõl, majd 

késõbb bútorokat — annak is a 
népi és rusztikus fajtáját —, kop-
jafákat, és több székely kaput is. 
Tószegen én készítettem el a 
Trianoni Emlékmûvet. Kopjafáim 
vannak Tiszavárkonyon, a 
Hortobágyon, Tiszakürtön, 
Kõröstetétlenen, Dahlewitz-ben 
és Szolnokon is többek között. A 

legkiemelkedõbb talán Jászka- 
rajenõn van, hiszen itt Csonka 
Márton tiszteletére készítettem 
kopjafát, róla pedig még Arany 
János is írt verseket. Tószegen 
pedig a 70-es években egy önálló 
játszóteret készítettem a piacté-
ren, ami sajnos csak pár évig 
maradt meg. Ami fontos, hogy 
fából bármit megcsinálok, viszont 
nem szobrászkodom.

A fafaragás egyik alapvetõ kér-
dése lehet, hogy melyik fát válasz-
szuk ki…

A gyümölcsfákat. Ezen belül is 
inkább az alma, körte, meggy, 
cseresznye, dió, feketedió a nyerõ, 
de nagyon jó a mahagóni is. 
Abszolút kedvenc a császárfa, 
szerintem ennek a legszebb az 
erezete.

Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

Fiatalos élet a nyugdíjas klubban

A nyugdíjas klub hölgy tagjait dr. Gyuricza Miklós virággal köszöntötte

„Élvezem a fa illatát és a szeretetét”

Fotó: Pinviczki R
ajm

ond

Elismerések
A legfontosabb elismerések a 
következõk: Mesterremek díj, 
Király Zsiga-díj, Csokonai Alkotói 
díj, Népi Iparmûvész cím (itt 50 
zsûrizett munkája volt), és 2006-
ban megszerezte a Népmûvészet 
Mestere címet. Utóbbi címmel a 
megyében csak õ rendelkezik. A 
Duna TV és a Szolnok TV is készí-
tett róla mûsort.



A téli influenzás idõszakban szí-
vesen tettünk cukor helyett mézet 
a teánkba, hiszen sokat hallunk 
jótékony hatásairól. Megvesszük a 
boltokból vagy a házi méhészetek-
bõl, de nem igazán látunk annak 
hátterébe, hogy milyen is egy 
méhész élete. A méhészet õsi mes-
terségnek mondható, hiszen már 
6000 évvel ezelõtt is foglalkoztak a 
méhek háziasításával.

Településünkön 1997-ben még 
csak 660 méhcsaládot tartottak 
nyilván, ami mára a háromszoro-
sára emelkedett. Közel húsz évvel 
ezelõtt csupán 
nyolc méhész fog-
lalkozott ezzel a 
mesterséggel, jelen-
leg 27-en fognak 
össze Tószegen a 
méhek védelméért. 
Buczkó Endrét, a 
tószegiek által jól 
ismert szakembert, 
méhegészségügyi felelõst kérdez-
tük a méhészkedésrõl.

Beszélgetésünk elején elmondta, 
hogy felesége nagyapja foglalkozott 
méhészkedéssel, ismerõsöktõl 
kapott ötleteket, illetve Zákány 
Gábor tanár úr látta el jó tanácsok-
kal pályája kezdetén. 1997-ben 
szerzett szakmunkás bizonyít-
ványt, majd 2010-ben aranyokleve-
les méhész, 2013-ban Kiváló 
méhész kitüntetést kapott. 
Hangsúlyozta a beszélgetésünk 
során többször is, hogy ez nem 
csak az õ munkájának elismerése, 
hanem a tószegi méhészek össze-
fogását is díjazták ezzel. 
Településünk méhészei segítik 
egymást. A 27 tószegi, jól képzett 
méhész a méhegészségügyben is 
összefog és közösen védekeznek 
az atka ellen. Ilyen összehangolt, 

egyeztetett védekezés az országban 
szinte egyedülálló. Ez a jól mûködõ 
munkakapcsolat köszönhetõ a sok 
szakmai kirándulásnak, elõadás-
nak, amelyre együtt megy az össze-
szokott csapat a Szolnoki Méhészeti 
Egyesület szervezésében.

Jártak már Erdélyben, 
Szlovákiában, Szlovéniában és 
Burgerlandban is. Ezeken a kirán-
dulásokon megismerkednek a 

helyi mézkészítési 
sajátosságokkal, 
eszközökkel és ter-
mészetesen a látni-
valókat sem hagy-
ják ki. A két legna-
gyobb mézvásárra, 
mézkiállításra is 
szokás szerint ellá-
togatnak, ahol 

különbözõ méhészeti eszközöket 
gyártó cégek is bemutatják termé-
keiket. Jászberényben nyár végén, 
Székesfehérváron pedig február 
végén szerveznek méhésztalálko-
zót. Mindkét esemény európai 
szintû, melyre már a külvilág is 
felfigyelt. Az utóbbi idõszakban 
Tószegen sok fiatal kezdte el a 
méhészkedést. Vannak nálunk pár 
családos méhészetek, de a régóta 
méhészkedõk akár már 300 méh-
családot is tarthatnak. Minden 
méhészetnek egyedi azonosítója 
van, melyet a kaptárakra is rá kell 
égetni. Ennek célja a lopások visz-
szaszorítása. Egy méhésznek érte-
nie kell az asztalos mesterséghez, 
illetve a vasas szakmához is, 
hiszen így a javításokat maga is 
meg tudja oldani, az eszközeit el 
tudja készíteni.

Buczkó Endre családjában a 
méhészkedés megosztott tevé-
kenység. Jelenleg 101 méhcsalád-
dal dolgoznak, egy részét otthon, 
másik részét a tanyájukon tartják. 
A család minden tagja kiveszi 
részét a feladatokból. A szakmai 
részt legnagyobb fiával, Endrével 
tudja megbeszélni, hiszen õ is 
megszerezte már méhész bizonyít-
ványát. Másik két fia segít a perge-
tésben, a kaptárak készítésében, A 
méhészek úgy gondolják, hogy 
egy olyan szakma az övék, mely az 
idõjárásnak leginkább kiszolgálta-
tott. 2013 óta például az akácméz 
ára folyamatosan emelkedik, mert 
a kedvezõtlen idõjárás miatt nem 
volt akác. Ennek ellenére az akác-
méz hungarikumnak számít, 
hiszen Európában nálunk vannak 
a legnagyobb akácerdõk és a piaco-
kon is a magyarok jelennek 
meg a legjobb mézzel. 
Ugyanez mondható el a 
vegyes mézrõl is. 
Itthon a napraforgó-
méz is elérhetõ, 
mert Tószeg talaja 
kedvez a naprafor-
gónak és nagytöme-
gû nektárt ad. A 
méhészek virágport, 
propoliszt, méhvi-
aszt, m é h -

mérget és magát a méhet is értéke-
síthetik. A méz üvegekbe töltésétõl 
a piacon értékesítésig minden 
folyamatot hatóságilag ellenõriz-
nek, hogy a fogyasztók asztalára 
csak a legjobb minõségû mézek 
kerülhessenek. A méz nagyrészt 
külföldön értékesítik lédig, hordós 
formában. Ha az elkövetkezõ idõ-
szakban a méhészek összefogná-
nak, és a kiszerelésen változtatná-
nak, akkor ezzel kikerülhetnék a 
honi felvásárlókat. Buczkó Endre a 
megszerzett tapasztalatairól, a 
Hunor méhkamrás technológiáról 
szakmai elõadásokat is tart, leg-
utóbb a kecskeméti és a bajai fõis-
kolán járt. A méhészek két szak-
mai havilapjába, a Méhészetbe és a 
Méhészeti újságba is gyakran fel-
kérik cikkek írására. Egy méhész 
legfõbb tulajdonságainak tartja a 
kitartást, az állhatatosságot és a 
szakmai újdonságok iránti érdek-
lõdést. Zákány Gábor tanár úr sza-
vaival zárta az interjút, mely sze-
rint hét évnek kell eltelni, hogy 

valakibõl igazán jó méhész 
lehessen.

Tábori Nóra
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Burján Berna- 
dett, bolti eladó: 
— Ha megnyer-
ném az ötös lottó 
fõnyereményét, 
elsõsorban a csa-
ládomnak segíte-
nék. Számomra 
õk a legfontosabbak. Nincsenek 
nagy vágyaim, boldog vagyok a 
jelenlegi életemben, de azért ebbõl 
a pénzbõl már gond nélkül megala-
pozhatnám a jövõmet. Szeretnék 
egy kis kertes családi házat, melyet 
párommal osztanék meg. Terveim 
között szerepel egy saját vállalko-
zás létrehozása, melyben ugyan-
olyan dolgozó lennék, mint a többi 
alkalmazott, hiszen a pénz nem 
minden. Ügyelnék arra, hogy feles-
leges dolgokra ne költsek. Ha az 
álmaimat megvalósítottam a nyere-
ménybõl, akkor a megmaradt 
összeget lekötném a bankban.

Papp Éva, óvónõ: 
— Ilyen magas 
összeget nem sze-
retnék nyerni. Ez a 
nyeremény fene-
kestõl felforgatná 
az ember életét. 
Az összegbõl min-
denképp fordítanék a köz javára is. 
Férjemmel már régóta tervezzük, 
hogy ha egy ilyen könnyen jött 
bevételhez jutnánk, akkor, kihasz-
nálva a Tószeg határában lévõ ter-
málvízforrást, olyan turisztikai köz-
pontot hoznánk létre, melyben az 
iskolások számára tanuszodát léte-
sítenénk. A komplexum gyógyásza-
ti célokat, sportolási, kikapcsolódási 
lehetõségeket is nyújtana. És nem 
utolsó sorban számtalan munkale-
hetõség adódna a helybélieknek. Az 
ötletekbõl és a tenni akarásból nincs 
hiány, már csak ez a „pici” induló 
összeg hiányzik hozzá. 

Bukor Gábor, ta- 
nuló: — Egyszer 
k i s k o r o m b a n 
m e g í g é r t e m 
m a m á m n a k , 
hogyha sok pén-
zem lesz, elvi-
szem Ciprusra, 
így ha megnyerném a lottót, ezt 
rögtön teljesíteném. Fejleszteném 
a sportot, gondolok itt arra, hogy 
kiépíttetnék Tószeg külterületén 
egy pályát, ahol a sportlövészetet 
lehetne gyakorolni, ugyanis én 
nagyon szeretem ezt. Szakácsként 
szeretnék elhelyezkedni a jövõ-
ben, így ha milliárdok birtokosa 
lennék, biztos nyitnék itt hely-
ben egy éttermet, amely változa-
tos ételkínálatot nyújtana, 
nagyon olcsó árakkal. Talán még 
ingatlanokba fektetném a pén-
zem, fõleg Budapesten, vagy 
nagyobb városokban.

Berkóné Csurik 
Anna, szabász:
— Amilyen egy-
szerû, olyan nehéz 
is ez a kérdés. 
Elõször egy pénz-
ügyi tanácsadót 
kérnék meg arra, 
hogy segítsen befektetni a pénzt. 
Megteremteném a családom biz-
tonságos anyagi hátterét, és több 
alapítványt segítenék nagyobb 
összegekkel. Egy világ körüli uta-
záson szívesen részt vennék, 
nagyobb idõt töltve a tenger és óce-
ánpartokon, ahová mindig szeret-
tem volna eljutni. Itt Tószegen a 
helyi intézményeket, illetve az 
egyedül élõ idõs embereket támo-
gatnám. Édesapám kosárfonással is 
foglalkozott, amit én is nagyon sze-
rettem. Jó lenne újra fellendíteni 
ezt az ágazatot, hiszen régebben 
nagy hagyománya volt.

Megkérdeztük olvasóinak:  Mihez kezdenének a lottófõnyereménnyel?

Buczkó Endrével a méhészkedésrõl

Az akácméz hungarikum

Buczkó Endre
szerint

fontos a kitartás

„Jelenleg 101 méhcsa-
láddal dolgoznak, egy 
részét otthon, másik 
részét tanyájukon 
tartják.”



Itt a tavasz. A tószegi focistáknak 
ez azt is jelenti, hogy folytatódik 
a bajnokság. Az õszi idõszak nem 
sikerült a legjobban, hiszen a 
jelenleg megyei II. osztályú fel-
nõtt csapat változékonyan szere-
pelt. Az egyesület bízik abban, 
hogy a tavaszi szakasz hozhat 
majd pozitív változásokat. 
Smidéliusz Ernõt, a Tószeg KSE 
elnökét kérdeztük, hogyan ala-
kult eddig a bajnokság, mit vár a 
jövõtõl, és várhatóak—e további 
fejlesztések az egyesületnél.

Hogyan végzett a Tószeg KSE a 
2014/15-ös szezon elsõ felében?

Csapataink szereplése a 
2014/15-ös szezon õszi idõszaká-
ban, felemásra sikeredett. A fel-
nõtt csapat szereplése kicsit elma-
radt az elõzetesen elvárttól, ám 
utánpótlásban kiválóan szerepel-
tünk. Összességében elmondha-
tó, hogy a csapatok szereplésével 
elégedettek vagyunk. Ami a rész-
leteket illeti: a felnõtt csapat a 10. 
helyen töltötte a téli szünetet, ami 
a helyezést tekintve nem tûnik a 
legjobbnak, de a begyûjtött húsz 
pont nem rossz, fõleg ha azt is 
figyelembe vesszük, mennyire 
szoros a középmezõny. Igaz, hogy 
a szezon elején kicsit bizakodób-
bak voltunk, mert a felnõtt keret 
összetétele megfelelõnek tûnt az 
eredményesebb szerepléshez, ám 
közben másképp alakultak a dol-
gok. Edzõjük a 13. fordulóig 
Pálinkás Tibor volt –— õ ekkor 
lemondott —, az utolsó mérkõzé-
sekre az utánpótlásban dolgozó 
Luca Marius vette át a csapatot. Az 
U21 a harmadik helyen áll, azt 
hiszem ez nagyon bíztató, fõleg 

úgy, hogy a csapat fõképp 18 év 
körüliekbõl áll. Sok ügyes srác 
focizik a csapatban és úgy gondo-
lom, többen is fognak játszani a 
felnõtt csapatban, a tavaszi idény-
ben. Edzõjük Tóth Tamás. Az U17 
csapat kiélezett versenyben vezeti 
a csoportját, ami úgy gondolom, 
nem szorul sok magyarázatra. 
Edzõjük Luca Marius. Az U14 
magabiztosan áll az elsõ helyen a 
csoportjában, sok ügyes fiú ját-
szik itt is. Edzõ itt is Luca Marius. 
Az U13 és U11 csapatok Bozsik 
tornákon vesznek részt, ahol nem 
mérik helyezésekkel a teljesít-
ményt, de hál’ Istennek itt is jól 

szerepelnek a gyerekek. Az U13 
edzõje Kiss Balázs, az U11-t pedig 
Lovas Balázs vezeti. A legkiseb-
bek, az U9 és U7 csapatok, akik 
úgynevezett Bozsik fesztiválokon 
vesznek részt, ami tulajdonkép-
pen játékokból és játékos felada-
tokból álló közös „edzés”. Itt sincs 
eredménymérés. Mindkét csapat 
edzõje Lovas Balázs.

Mit vár a tavaszi szezontól?
Bízom benne, hogy az eredmé-

nyeket tekintve az õszinél nem 
lesz rosszabb a tavaszi szezon, 
ami az utánpótlás csapatoknál ez 

kiváló lenne, de a felnõtt csapat-
ról is elmondható, hogy az õszi 
pontmennyiséggel elégedettek 
lennénk. Természetesen szakma-
ilag, csapat és az egyéni szinten 
is, fejlõdését, elõrelépést szeret-
nénk látni. Tekintve, hogy min-
den korosztályban sokat „dolgoz-
nak” a srácok, szakképzett edzõk 
foglalkoznak velük, így nem alap-
talan ez az elvárás.

Változott a csapat összetétele a 
szünet alatt?

Mint mindig, most is volt 
„játékosmozgás” a felnõttnél. 
Távoztak a csapattól: Hadad, 
Cherati, Májer Norbert, Papp 

Kristóf, Bujdosó 
Roland, Szabó Attila. 
Érkeztek a csapathoz 
Peszeki Patrik és 
Hajagos Zsolt. A szá-
mokból látni, hogy a 
hat távozóval szem-
ben mindössze ket-
ten érkeztek és ez 
annak a folyamatnak 
a mutatója, amiért 
évek óta dolgozunk 
az egyesületnél. 
Nevezetesen, a saját 
nevelésû játékosok 

beépítése a felnõtt csapatba. Úgy 
gondoltuk, hogy elérkezett az idõ 
ennek a folyamatnak az elindítá-
sára. Természetesen ez nem egyik 
napról a másikra fog megtörténni, 
ez több évet felölelõ, körültekintõ 
döntéseket igénylõ idõszak lesz. 
A döntéseknél nem csak a csapat- 
és egyéni érdek érvényesül, 
hanem figyelembe kell venni az 
egyesület érdekeit is, miszerint a 
korosztályos csapatok versenyez-
tetése kötelezettségünk. 

Várhatóak-e további fejleszté-
sek?

Az elmúlt 
években a 
Tao sportfej-
lesztési prog-
ramnak kö- 
szönhetõen 
elkezdtük a 
s p o r t t e l e p 
fe lúj í tását , 
ami az öltözõ épület alapvetõ 
javításaival kezdõdött, valamint a 
sporteszközök és sportfelszerelé-
sek beszerzését jelentette. 
Reményeink szerint az idei évben 
folytatni tudjuk a programot az 
öltözõ homlokzati szigetelésével 
és a sportpályát körülvevõ korlát 
cseréjével. Az említett munkákra 
még az MLSZ biztosítja a pénz-
ügyi forrást, azonban a jövõben, 
ha további fejlesztéseket szeret-
nénk, már nekünk kell megtalál-
ni azt a céget, amely a támogatást 
finanszírozni tudná. Bár ez a 
finanszírozás nem jelent plusz 
költséget a cégeknek, hiszen a 
társasági adó terhére alkalmazha-
tó. Itt szeretném megragadni a 
lehetõséget és egy kicsit népsze-
rûsíteni a programot. Keresünk 
olyan cégeket, amelyek alanyai a 
társasági adónak, amely terhére 
adójuk 70%-nak erejéig támogat-
nák az egyesületünk fejlesztési és 
utánpótlás nevelési programját. 
Kérem, ha felkeltettük az érdek-
lõdését jelezzen, felkeressük és 
részletesen is ismertetjük a prog-
ramot. Szeretnénk kifejezni 
köszönetünket a Papírtekercs 
KFT.-nek és a Tóth és Fiai KFT.-
nek, a tavalyi évben nyújtott 
Tao-s támogatásért. Köszönjük 
minden támogatónknak — elsõ-
sorban Tószeg Község Önkor- 
mányzatának — a tavalyi évben 
nyújtott segítségét, nélküle nem 
tudtunk volna lehetõséget nyúj-
tani a sportolni vágyó fiataloknak 
és felnõtteknek.
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LABDARÚGÁS: HAJRÁ, TÓSZEG!
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Major Róbert és Kása Sándor a labdáva

„A malac nem vész el, csak 
átalakul”. Ez volt a IX. alkalommal 
megrendezett abádszalóki böllér-
fesztivál mottója. 2015. március 
7-én ismét Abádszalókra látogatott 
a Tiszamenti Regionális Vízmûvek 
Zrt. csapata, hogy a már szokásos 

megmérettetésen részt vegyen. A 
rendezvény fõvédnöke idén is 
Fazekas Sándor földmûvelésügyi 
miniszter volt. A hangulatot Szõke 
András és Rákóczi Ferenc alapozta 
meg. Idén 25 csapat versengett a 
díjakért, különdíjakért. Már a jó 

hangulatért, a finom étkekért is 
megéri ide ellátogatni. Az idei ver-
seny egyik legnagyobb kihívása a 
225 méter hosszú kolbász egyben 
sütése volt. Tavaly 8000 fõ látoga-
tott el a rendezvényre, idén sem 
voltak kevesebben. A Tiszamenti 

Regionális Vízmûvek Zrt. csapata 
sem tért haza üres kézzel, hiszen 
a legjobb ételkülönlegesség külön-
díját õk hozták el. A legjobb vér-
pörköltet készítették. 

Tószegiek az abádszalóki böllérfesztiválon

Vérpörköltbõl a legjobbat készítették


