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Változatos programokból építkezõ, Tószegi Nyárestek címet 
kapó, háromnapos rendezvénysorozattal búcsúztattuk a 
legmelegebb évszakot szeptember elején. A falunapokat 
csak részben fogadta kegyeibe az idõjárás. Pénteken a foci-
pályán az általános iskola diákjainak pörgõ mûsora nyitotta 
a programok sorát, amelyre sok szülõ, helybéli volt kíváncsi, 

megtelt a színpad elõtti nézõtér. Õket a 
Szenesnek áll a világ címmel zenés elõadás 
követte, amelyen Vasicsek Jánosnak és 
Nagyváradi Erzsébetnek, a Pesti Magyar 
Színház mûvészének, valamint az õket kísérõ 
zenészeknek tapsolhatott a közönség az ismert 
slágereket hallgatva. A népszerû énekesnõ, 
Janicsák Veca is sikert aratott, majd látványos 
tûzijátékban gyönyörködhettek a falunap 
résztvevõi.

Az egyéb rendezvényekrõl szóló összeállítá-
sunk a 6-7. oldalon

A tószegi katolikus templom védõszentje Szent Mihály fõangyal. 
Hagyományosan szeptember végén, Mihály nap közelében tartják a község-
ben a búcsút, a hozzá kapcsolódó ünnepi misét és a körmenetet. Az idén 
Máthé György, szolnoki esperes misézett. A vasárnapi mise egyben a Szentírás 
ünnepére esett. Szeptember utolsó vasárnapján a katolikus hívek közössége 
fokozott figyelemmel és tisztelettel fordul a Biblia felé, ünnepli azt a tényt, 
hogy a zsidóság nagyjai írásba foglalták történelmüket és prófétáik jövendö-
léseit, az apostolok és evangélisták pedig Jézus történetét, tanítását, az õsegy-
ház igehirdetését. Az esperes beszélt Szent Mihály fõangyalról, a „szív” jelen-
tõségérõl, arról is, mennyire fontos, hogy egy-egy közösség összetartson. De 
prédikációjában aktuális kérdésekrõl is szót ejtett. Felhívta a figyelmet a 
jelenleg Európában zajló 
migránsvándorlás veszélye-
ire, amely szerinte a keresz-
tény egyházat és hívõket is 
fenyegeti. Az ünnepi mise 
körmenettel zárult. F. S.

A búcsúhoz kapcsolódó 
vásárról, forgatagról a 10. 
oldalon olvashatnak

FALUNAPPAL
BÚCSÚZOTT

A NYÁR
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BÚCSÚI SZENTMISE
ÉS KÖRMENET



2 2015. OKTÓBER

A tószegiek biztonságérzetét 
növelte, amikor rendõrségi õrs 
nyílt a településen. Az elmúlt 
években a helyiek megszokták, 
hogy rendszeresen látnak az 
utcán egyenruhásokat, akik már 
jelenlétükkel is megnyugtató 
érzést nyújtanak, közúti ellenõr-
zéseket végeznek.

— Hétfõn tartok fogadóórát dél-
után 5 és 7 óra között — mondta 
Polgár Péter õrsparancsnok. — 
Ilyenkor gyakran jönnek hozzánk 
tanácsért, elmondják apróbb-na-
gyobb problémáikat az emberek, 
vagy éppen bejelentést tesznek. 
Az utóbbi öt esztendõben tavaly 
történt a legkevesebb bûneset a 

településen. A kedvezõ mutatók a 
megerõsített közterületi jelenlét-
nek, a fokozott ellenõrzések 
magas számának, de a térfigyelõ 
rendszer bõvülésének is köszön-
hetõ. Öröm számomra, hogy jól 
felkészült, elkötelezett kollégák-
kal dolgozhatok együtt. 

A fõtörzszászlós felhívta a jár-
mûvezetõk figyelmét arra, hogy a 
szeptemberi iskolakezdés után 
fokozott figyelemmel közlekedje-
nek az intézmény környékén, a 
gyalogátkelõknél különösen a 
reggeli, a déli és délutáni órák-
ban. Az iskolával szoros kapcso-
latot ápoló Eszes Péter fõtörzsõr-
mester napi szinten jelen van az 
intézményben, ez abban is segít, 
hogy a gyerekek megszokják az egyenruhás látványát, bátran for-

duljanak hozzá a gyerekek, ha 
gondjuk adódik.

Az õrsparancsnok elmondta, 
hogy az õsz beköszöntével meg-
jelennek a tûzifaházalók. Kellõ 
óvatosságra int mindenkit. 
Elõfordult, hogy a kifizetett 100 
mázsa helyett csak 30-at hagytak 
ott a trükkös házalók, ezért aján-
latos minden esetben felírni a 
gépjármû rendszámát. Ha úgy 
érzik, csalók áldozatává váltak, 
azonnal hívják ki a rendõröket! 
(A rendõrõrs száma: 06-30-33-23-
180.) A trükkös tolvajok módsze-

rei ingen változatosak. Van, hogy 
az önkormányzatra hivatkozva 
azt mondják, készpénzt, vagy 
segélyt hoztak, vagy a háziorvost 
említve orvosi mûszereket pró-
bálnak rásózni drága áron, fõleg 
idõs emberekre. Elõfordul, hogy 
valamelyik szolgáltatóra hivat-
kozva akarnak bejutni házukba, 
ahol különféle ürüggyel kifigye-
lik, hol tartják készpénzüket! 
Minden esetben kérjenek igazol-
ványt, ha gyanús a dolog, azonnal 
hívjanak rendõrt — tanácsolta az 
õrsparancsnok.

F. S.

A tószegi önkormányzat képviselõ-testüle-
te tájékoztatót hallgatott meg a közrend és 
közbiztonság helyzetérõl. A beszámolót 
Polgár Péter õrsparancsnok és Szabó 
Zoltán rendõr-alezredes, a szolnoki kapi-
tányság vezetõje tartotta.

A tószegi rendõrõrs 4 településen, mint-
egy 148 négyzetkilométeren látja el felada-
tát. Tószegen 2014-ben 47 bûncselekményt 
regisztráltak, ez az elõzõ évi adatokhoz 
viszonyítva 19 százalékos csökkenést 
mutat. Az úgynevezett bûnügyi fertõzött-
ség harmada az országos átlagnak. A köz-
területen elkövetett bûncselekmények 
száma is jelentõsen csökkent, mindössze 
13-at jegyeztek. A lopások száma 2010 óta 
folyamatosan csökken, lakásbetörésbõl 
5-öt jegyzetek tavaly.

Örvendetes, hogy rablás, zsarolás nem 
történt a településen az elmúlt esztendõ-
ben. Az õrsön a bûncselekmények nyomo-
zását a körzeti megbízottak végzik. Az õrs 
állománya 2014-ben 16 személyt állított 
elõ, 20-at fogott el tetten érés vagy körözés 
miatt, 28 biztonsági intézkedést „foganato-
sított”, 96 személlyel szemben tett sza-

bálysértési feljelentést, 369 személlyel 
szemben 3 millió 965 ezer forint helyszíni 
bírságot szabott ki. Számos rendezvényen 
biztosítási feladatokat láttak el a község-
ben. Az önkormányzattal is szoros együtt-
mûködést alakított ki a rendõrség. Tavaly 
13 baleset történt a településen.

Ezekben egy személy súlyosan, 8 sze-
mély könnyebben sérült meg, 3 esetben 
állapították meg az alkoholos befolyásolt-
ságot. 

A beszámoló megállapította, hogy a 
tószegi rendõrõrs feladatait jól teljesítette, 
az eredményes munkának része volt az 
önkormányzat, az intézmények, a civil 
szervezetek segítsége is. 

Biztonságérzetet nyújt a munkájuk

Polgár Péter õrsparancsnok és Szabó Zoltán szolnoki rendõrkapitány
beszámolót tartott a tószegi önkormányzat képviselõ testületének.

Az õrs épülete a fõutcán található.
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Jól dolgozik a tószegi rendõrõrs

Regisztrált bûncselekmények száma:
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…A TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS

KÉRDÉSEKRÕL.
Az általános iskola mûködésével kapcsolatban 
szükségesnek tartjuk, hogy a Tószegi Tükör 
hasábjain keresztül tisztázzunk néhány kér-
dést. Ennek oka, hogy a településen olyan véle-
mények fogalmazódtak meg, melyek részben 
vagy egészében nem valós információkon ala-
pulnak. 

Azon állítás, hogy az általános iskola fenn-
tartója azért nem az önkormányzat, hanem a 
Klebersberg Kunó Intézményfenntartó Központ 
(azaz az állam), mert az önkormányzat így 
döntött, nem valós. Az állam által történõ fenn-
tartást 2013. január 1-jei hatállyal, a nemzeti 
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény ren-
delte el, kötelezõ jelleggel. Ebbe az önkor-
mányzatnak nincs beleszólása.

A törvény a 3000 lakos feletti települések 
vonatkozásában csupán abban adott választási 
lehetõséget a képviselõ-testületek számára, 
hogy a mûködtetési kiadásokat (azaz a dologi 
kiadásokat, klasszikus értelemben véve a rezsi-
számlákat és a nem pedagógiai munkát végzõ, 
úgynevezett technikai alkalmazottak bérkölt-
ségét) közvetlenül az önkormányzat fizeti-e ki, 
vagy az állam. Az az önkormányzat, amelyik 
nem vállalja a mûködtetési kiadásokat, öt éven 
keresztül, havi fix összegben meghatározott 
mûködési hozzájárulást kell, hogy fizessen az 
állam számára. 

A tószegi képviselõ-testület úgy döntött, 
hogy mivel a törvény értelmében a fenntartó az 
állam, az a célszerû, ha a mûködés során kelet-
kezõ dologi kiadásokat, számlákat is közvetle-
nül az állam fizeti ki. Ezért öt éven keresztül, 
havonta 3,9 millió forint összegû mûködtetési 
hozzájárulást kell fizetnünk az állam számára.

E helyütt meg kell jegyezni, hogy a korábbi 
idõszakban, amikor az iskola fenntartója az 
önkormányzat volt, a mûködtetéssel kapcsola-
tos, önkormányzati kiadások összege ennél 
lényegesen magasabb volt. Továbbá, a jelenlegi 
mûködtetési hozzájárulás mértéke öt éven 
keresztül nem változik, tehát az minden évben 
kiszámítható módon tervezhetõ a költségvetés-
ben. Amikor viszont a fenntartó az önkormány-
zat volt, számos esetben nem volt elegendõ a 
költségvetésben a mûködésre elõzetesen beter-
vezett összeg, hanem azt év közben, az iskola 
kérésének megfelelõen növelni kellett. Ezzel 
párhuzamosan pedig, az állami normatív bevé-
telek megállapításának alapjául szolgáló tanu-
lólétszám folyamatosan csökkent. 

Aki tehát azt gondolja, hogy a település gaz-
dasági érdeke az lenne, hogy a mûködtetéssel 
kapcsolatos kiadásokat közvetlenül az önkor-
mányzat finanszírozza, az téved. Ez ugyanis – a 
korábbi évek tapasztalatai alapján – sokkal 
többe kerülne az önkormányzatnak. 

Arról nem is beszélve, hogy ha a mûködtetés-
sel kapcsolatos kiadásokat közvetlenül az 

önkormányzat fizetné ki, akkor sem az önkor-
mányzat lenne az iskola fenntartója, hanem az 
állam, hiszen a törvény ezt írja elõ. Tehát ebben 
az esetben az önkormányzat fizetné a mûköd-
tetéssel kapcsolatos közvetlen kiadásokat, de 
beleszólása ekkor sem lenne az iskola életébe, 
az iskolában zajló történésekbe. Leegyszerûsítve: 
Az iskolában akkor is az állam „parancsolna”, 
az önkormányzat „csak” fizetne…

Téves az a vélemény is, hogy azért nem éri 
meg a falunak, hogy az önkormányzat nem vál-
lalta az iskola mûködtetésével kapcsolatos köz-
vetlen kiadások finanszírozását, mert az állam 
mintegy 8 millió forinttal kevesebbet „forgat 
vissza” a Tószegi Általános Iskola tényleges 
mûködtetésére, mint amennyi mûködtetési 
hozzájárulást fizet az önkormányzat az állam 
számára. Ugyanis, ha az önkormányzat vállalta 
volna az iskola mûködtetésével kapcsolatos 
kiadások közvetlen finanszírozását, akkor a 
törvény értelmében, a tényleges mûködtetéssel 
kapcsolatos kiadásokon felül, még a nem peda-
gógiai munkát végzõ, úgynevezett technikai 
dolgozók bérköltségét is közvetlenül az önkor-
mányzatnak kellene finanszírozni. A tényleges 
mûködtetési kiadásokhoz tehát hozzá kell adni 
a technikai dolgozók bérköltségét is, mely éves 
szinten több mint 8 millió forintot tesz ki. Ez az 
összeg részét képezi a jelenlegi, önkormányzat 
által fizetett mûködési hozzájárulásnak is.

…A HÁZHOZ MENÕ,
SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS

BEVEZETÉSÉRÕL A TELEPÜLÉSEN
Tószeg Község Önkormányzata tagja a Szolnok 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A 
társulás a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 azonosí-
tó számú projekt keretében, 2013-2014 években 
mintegy 3 milliárd forint összegû európai uniós 
támogatást nyert a társult települések hulladék-
gazdálkodásával kapcsolatos eszközfejlesztés 
céljából. E projekt keretében kerül bevezetésre 
minden településen a házhoz menõ szelektív 
hulladékgyûjtés is.

A nyár végén Tószegre is megérkeztek azok 
az úgynevezett sárga fedelû kukák, melyeket 
a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtéshez 
fogunk használni.

E hulladékgyûjtõ edényeket október hónap-
ban, a polgármesteri hivatal munkatársai min-
den egyes háztartáshoz (hulladékszállítási 
közszolgáltatásba bevont ingatlanonként 1db-
ot) el fogják juttatni.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a lakosoknak 
sem a sárga fedeles kukákért, sem pedig a ház-
hoz menõ szelektív hulladékgyûjtési szolgálta-
tásért a hatályos, hatóságilag megállapított hul-
ladékszállítási díjon felül, külön díjat fizetniük 
nem kell.

A sárga fedeles kukák nem a jelenleg is hasz-
nálatos kukák helyett kerülnek kiosztásra és 
alkalmazásra, hanem azok mellé, plusz szol-
gáltatásként.

A sárga fedeles kukák kizárólag csak a ház-
hoz menõ szelektív hulladékgyûjtéshez hasz-
nálhatók, azokba általános háztartási (kom-
munális) hulladék nem helyezhetõ el, csu-
pán csak azok a hulladékok és oly módon, 
mint az a kukákra ragasztott információs 
matricán is feltüntetésre kerül! Ha kommu-
nális hulladék kerül a sárga fedeles kukába, 
akkor azt a szolgáltató nem fogja elszállítani!

A szelektíven gyûjtött hulladékot tartal-
mazó sárga fedeles kukák ürítése a normál, 
kommunális hulladékot tartalmazó kukák-
tól elkülönítve (más napokon) fog történi.

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. négy hetente végzi majd a szelektív hulla-
dékok begyûjtését, elszállítását.

2015. november 2-tõl kezdõdõen (ezt köve-
tõen pedig négyhetente), hétfõi napokon az 
alábbi utcákból kerül begyûjtésre a szelektív 
hulladék: Ady E. út, Alkotmány út, Arany J. út, 
Bem út, Bercsényi út, Budai Nagy A. út, 
Búzavirág út, Csokonai út, Dobó K. út, Dózsa 
Gy. út, Erkel F. út, Fáy A. út, Bartók Béla út 
(Fürst S. út), Virág út (Gõgös I. út),  Tiszavirág 
út (Hámán K. út), Hõsök tere, Ibolya út, Ifjúság 
út, Jókai út, Karai út, Vadvirág út (Kilián Gy. 
út),  Kölcsey F. út, Lehel út, Liget út, Barátság 
(Marx út),  Molnár Ferenc (Molnár L. út),  
Móricz Zs. út, Levendula út (Munkásõr út),  
Muskátli út, Pázmány P. út, Rózsa út (Rózsa F. 
út),  Sport út (Sallai út),  Tûzoltó út, Vadász út, 
Várkonyi út, Wesselényi út. 

2015. november 4-tõl kezdõdõen (ezt köve-
tõen pedig négyhetente), szerdai napokon az 
alábbi utcákból kerül begyûjtésre a szelektív 
hulladék: Árpád út, Attila út, Attila utca, 
Bethlen út, Bocskai út, Damjanich út, Deák F. 
út, Hunyadi J. út, Kálvin tér, Károly Róbert 
(Károlyi M. út), Kinizsi P. út, Mátyás király út, 
Mikszáth út, Munkácsy M. út, Petõfi S. út, 
Rákóczi F. út, Tópart út (Ságvári út),  Szabadság 
út, Széchenyi út, Tomori út, Vékony köz, 
Vörösmarty M. út, Zrínyi M. út.

dr. Gyuricza Miklós

…A TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA önkormányzat fizetné ki, akkor sem az önkor-
á l i k l f ój h

ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL –ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL –
A FALUNAK, A FALURÓL…A FALUNAK, A FALURÓL…
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A falu és a villámok fotósa
Pinviczki Rajmond (25): „2011 óta fényképezek. Tószeget nagyon 
szeretem, mindig is fontos és különleges hely volt számomra. Ahogy egy 
embernek, úgy a községünknek is „több arca” létezik, nagyszerû dolog eze-
ket megörökíteni. Két ugyanolyan fénykép nem létezik, így mindig van vál-
tozás, akár egy hajnali, akár egy naplementés képnél. Az egyik legnagyobb 
dicséret számomra az volt, amikor azt mondták nekem, hogy én vagyok 
Tószeg fotósa. Különösen szeretek éjszaka kint lenni, mert akkor az egész 
világ teljesen más oldalát mutatja. Tavasztól általában késõ nyárig, a vil-
lámvadászatok ideje is eljön. Elsõ villámfotómat otthon az udvaron kint 
állva készítettem el, azóta ha vihar jön, már pakolok is és indulok olyan 
helyre, ahol teljesen látszik a horizont. Kint a határban ugyan félelmete-
sebb, mint egy fedett helyen, de én nagyon szeretem csinálni.”

(Pinviczki Rajmond a Szegedi Tudományegyetem hallgatója,
a Tószegi Tükör szerzõje, fotóriportere.) 
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Tószeg térségében 4000 hektár szántóterület van
Az extrém meleg hatása a mezõgazdaságra

A 2015-ös év talán a legforróbb évek közé tar-
tozik, rengeteg melegrekord megdõlt, és ezt a 
mezõgazdaság is megsínylette. Tószegnek is 
meg kellett küzdenie a forrósággal. 2014-ben 
egy viszonylag csapadékos õsszel találkozhat-
tunk, amelynek a negatív következménye az 

volt, hogy a rossz vízgazdálkodású földeken, 
a laposokban megállt a víz. Szikes talajokról 
beszélünk, melyek egykor legelõk voltak.

Gond nélkül folytak a munkálatok 
Abonytól az iskola dûlõig, ahol jó volt a 

föld, viszont a dûlõtõl Tiszavárkonyig több 
10 hektárnyi területet nem lehetett bevetni. 
A nagy csapadék így 2015-re is kihatott, 
hiszen a tavaszi munkálatok késtek, több 
helyen nem lehetett betartani a vetéstervet. 
A jobb minõségû földeken nem volt gond, itt 
optimális idõben megtörtént a vetés. 
Fagykárról nem beszélhetünk, és az ilyen-
fajta probléma szerencsére minimális mér-
tékben volt jelen az elmúlt évtizedekben. 
Rossz talajokon volt ahol a nyárba is bele-
nyúltak a tavaszi munkálatok. 

Az extrém meleg nyarat a búza sínylette 
meg leginkább, mert a sarjhajtások elszárad-
tak. Az elfogadható 60-80 mázsa helyett 40-50 
mázsa termett, ami a hõségnek, és az idei év 
kevés csapadékának köszönhetõ.

Voltak ugyan alkalmak, amikor egyszerre 
jött nagy mennyiségû esõ, fõleg augusztus-
ban, de nem ugyanaz, mintha egyenletesen 

kaptuk volna meg 
ezt a mennyiséget. 
Sajnos már késõn 
jött az esõ. A meleg 
nyár következmé-
nyét majd az õszi 
aratás során fogjuk 
érzékelni, valószí-
nûleg a kukoricával 
a jobb területeken 
nem lesz gond, bár 
a mennyiség itt is 
kevesebb lesz, és 
bízhatunk a kedve-
zõ mennyiségû nap-
raforgóban is. A 
rosszabb területe-
ken ezek teljesen 
más gyökérzetet 
növesztenek, és itt 

már más számokról beszélhetünk, de errõl 
majd aratás után tudunk biztosat. 

Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

A tószegi térség geomorfológiájában (a 
természetföldrajznak a földfelszín formá-
it tanulmányozó ága) kiemelkedõ szere-
pet játszik a Tisza, a folyó többször elborí-
totta már az ártéri hajlatokat. A mûvelési 
ágak szerteágazóak, több mint 4000 ha 
szántóterület van Tószegen. Minden év 
más a termelés szempontjából, az idõjá-
rási elemek is nagymértékben befolyásol-
ják az eredményeket.

Hasznos Frigyes (35): — 1997-ben 
végezett növénytermesztõ-gépész szakon.  
Az AGRO-SALIX Kft. alkalmazottjaként a 
tószegi földeken éli mindennapjait. „A 
növénytermesztés minden folyamatában 
részt veszek. Úgy gondolom, hogy a napja-
inkban globális felmelegedésnek hívott 
jelenség egyre inkább érzékelhetõ.

A szélsõséges idõjárás drámai hatásokat pro-
dukál néha. 4 évszakról már nem beszélhe-
tünk, ennek rendszere pedig a növényter-
mesztés fontos meghatározója. A sokkal eny-
hébb tél befolyásolja a talajmunkákat tavasz-
szal, és sokkal több kártevõ is megmarad. 
Nehezebb a vetés, a pockok és az egerek 
pedig az õszi aratásnál jelentenek nagy 
veszélyt. A korán beköszönõ nyár eredménye, 
hogy a növények jobban felsülnek, hamarabb 
kell elkezdeni a betakarítást is. A meleg és a 
csapadékhiány hat a minõségre, és a mennyi-
ségre is. Jelenleg talajmunkát végzek, a kuko-
rica és a napraforgó betakarítása mellett. 

Október elejétõl pedig vetjük az õszi kalá-
szosokat. A mostani csapadék szeren-
csére megkönnyíti a traktorok és a mun-
kagépek munkáját.”

Paprika és levendula. Öntözött, kézimunka-igényes,
nagyobb árbevételû kultúrák. Ez is lehetne a jövõ útja. De vajon lehet-e

megfelelõ piacot találni ehhez?

Az extrém meleg nyarat a búza
több területen is megsínylette,

mert a sarjhajtások elszáradtak.



6 2015. OKTÓBER

Amilyen jó idõben kezdõdött a Tószegi Nyárestek rendezvénysoroza-
ta, olyan rosszul folytatódott a második napon. Óriási szervezõ 
munka elõzte meg a VII. Tószegi Baráti Fogathajtó Találkozót, a 
Gutikert Hagyományõrzõ Egyesület mindent megtett, hogy látványos 
programban legyen része a résztvevõknek, ám az idõjárás közbe-
szólt, a szakadó esõ elmosta a programok busás részét.

Pedig a versenyzõk mellett a politikusok is készültek, ugyanis a 
polgármesterek fogathajtó versenyén többen is részt vettek volna, 
bizonyára a nézõk nagy örömömére, akik kíváncsiak lettek volna, 
hogyan boldogulnak a lovak irányításával. Az esõ ellenére sokan kinn 
töltötték az idõt a focipályán, mert fedél alá húzódva azért beszélgetni 
lehetett, jó hangulatú baráti társaságok múlatták az idõt a szombati 
napon is. 

Vasárnap már kibújt a nap a felhõk mögül, igaz, a szél nem kerülte 
ki Tószeget, de ez csöppet sem zavarta a csónakázótó mellett gyüle-
kezõket.

A horgászversenyre 76-an jelent-
keztek, négyfõs csapatokban bizo-
nyítva, kik a legügyesebb pecames-
terek messze e vidéken. Miközben a 
horgászok úsztatták a csalikat, addig 
a parton elõkerültek a méretes bog-
rácsok, na és a pálinkásüvegek, mert 
milyen recept az, amelyik nem így 
kezdõdik: — Elõször is önts ki egy 
kupica pálinkát!

Kilenc csapat állt bográcshoz – 
hogy stílusosan fogalmazzunk. Titkos 
receptekrõl, fûszerekrõl beszéltek a 
fõzõk, pácban úsztatott húsok vártak 
sorsukra az izzított serpenyõk, tár-
csák mellett. Ugratták egymást a ver-
senyzõk, olyan szakáccsal nem lehe-
tett találkozni, aki ne oktatta volna 
már Benke Laci bácsit. 

Tûzijáték, horgászverseny, fõzõmesterek a bográcsok mellett

Jó hangulatú falunap
búcsúztatta
a nyarat Tószegen



— Másodszor jöttünk Tószegre 
fõzni, tavaly másodikok lettünk, 
tejfölös harcsapaprikást készítet-
tünk csuszával – dicsekedett a 
vezsenyi polgármester, Szabó 
Ferenc, aki ezúttal kissé elmérte 
az idõt, mert a zsûrizés lezárulta 
után 3 órával sikerült elkészítenie 
saját õzraguját. Hiába, ezek sze-
rint nem csak a jó munkához, de a 
jó raguhoz is idõ kell…

Viszont a vezsenyi csapat 
másik fõzõmestere, Molnár István 
idõben végzett saját specialitásá-
val: Vezsenyi harcsaszték papri-
kás mártásban, füstölt szalonna 
zsírján futtatott kapros, juhtúrós puliszkával. Errõl az ételrõl a zsûri 
is elégedetten szólt.

Szabó Ferenc a viccelõdésen túl 
elmondta, hogy a tószegi önkor-
mányzattal, dr. Gyuricza Miklós 
polgármesterrel napi munkakap-
csolatban vannak, remek az 
együttmûködésük, ami a kistér-
ség településeinek érdekeit szol-
gálja. 

Nagy izgalom elõzte meg az 
eredményhirdetést. A horgászok-
nál a szolnoki Pelikán csapat lett 
az elsõ, a második a Fishunter, a 
harmadik a Kalózok. Varga Lajos, 
a fõzõcsapatokat értékelõ zsûri 
elnöke elégedetten szólt azokról 
az ételekrõl, amelyeket a csónaká-
zótó partján készítettek a verseny-
zõk. A legjobbnak a zsûri a már 
említett vezsenyi harcsasztéket 
találta, második lett a K. G. csapat 
halételeivel, a harmadik a 
Fishunter harcsapaprikása juhtú-
rós sztrapacskával. Különdíjat 
kapott a Tóth és fiai fõzõcsapat 
ízletes vaddisznópörköltjéért, 
valamint Sárai Róbert füstölt 
pontykülönlegességért. 

A gyõztes  horgászcsapat egyik 
tagja, Barta László elmondta, elõ-
ször vettek részt Tószegen verse-
nyen. Súlyra ugyan csak 7 kiló 

halat fogtak, de abban akadt kárász, 
süllõ, dévér, naphal, ponty és sneci. 
Csontival és szúnyoggal csaliztak. 
Egyesületükben, a szolnoki 
Pelikánban mindössze 250-en, 
fõként barátok, ismerõsök a tagok, 
akiknek Tószeget jó szívvel fogják 
ajánlani. Nem csoda!

A díjak, oklevelek, kupák átvétele 
után a versenyt szervezõ Tiszavirág 
Horgászegyesület halászlével ven-
dégelte meg a pecásokat. Ter- 
mészetesen a fõzõversenyen indu-
lók is körbekínáltak mindenkit. 
Kass Kristóf pedig dalra fakasztotta 
a falatozgató, iszogató, beszélgetõ 
társaságokat. 

Soha rosszabb programokat!
Fekete Sándor

Fotó: Pinviczki Rajmond
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Ha valaki Várkony felé megy ki a 
faluból, akkor a temetõ elõtt 
jobbra pillantva láthatja, hogy 
katonásan sorakoznak az átala-
kításra váró autók, amelyekbõl a 
Tóth és Fiai Ipari és Kereskedelmi 
Kft. telephelyén készítenek lakó-
autókat.

— Édesapám az 1980-as években 
vállalkozóként dolgozott, tás-
kákkal, különféle szíjakkal fog-
lalkozott — magyarázta Tóth 
Gábor, a cég ügyvezetõje. — A 
’90-es évek közepén csatlakoz-
tam hozzá, majd a bátyám az 
egyetem elvégzése után szintén 

beszállt a munkába, ekkor alapí-
tottuk meg a Tóth és Fiai Kft-t. 
Teherautókra készítettünk pony-
vák at ,  majd 
haszongépjármû-
vekbe üléseket. 
Volt elég megren-
delés, így 75-80 
embernek is tud-
tunk munkát adni. 
A gazdasági válsá-
got mi is megérez-
tük. A jogszabályi 
háttér változásai 
miatt megszûntek 
a többszemélyes jármû-átalakí-
tások, amire specializálódtunk, 
ezért le kellett csökkentenünk a 

dolgozók létszámát. Késõbb szi-
getelt hûtõkocsikat, különféle 
felépítményeket gyártottunk. 
Fõleg asztalosokat, lakatosokat 
és hûtõszerelõket tudtunk alkal-
mazni.

A 2000-es évek közepétõl lakó-
autókba készítettünk üléseket, 
három éve pedig komplett lakó-
autókat készítünk. A lakóautó- 
gyártási programunkhoz komp-
lett asztalosmûhelyt kellett 
berendeznünk. Mi szereljük be a 
bútorokat, az üléseket, a tûzhe-
lyet, fürdõszobát, a konyhai 
részt, az ágyat, kialakítjuk a lakó-
teret. Amikor jön az autószállító, 
akkor már kész lakóautót vihet a 

partnerünk Németországba. 
Uniós engedéllyel, tanúsítvány-
nyal végezzük a munkát.

A cégnél jelenleg 
60-70-en dolgoz-
nak, de ha sikerül-
nek az elképzelé-
sek, pályázati tá- 
mogatást nyernek, 
akkor a létszámot 
is bõvítenék. Egy 
2000 négyzetméte-
res csarnokot sze-
retnének létrehoz-
ni. Ehhez az építési 

engedély már megvan, ha a pályá-
zat is sikerül, akkor kezdõdhet a 
kivitelezõi munka.

— Az új összeszerelõ üzem-
csarnokban lehetõség lenne a 
jelenlegi kapacitás jelentõs 
növelésére. A piac jól fogadja 
termékeinket.  Pár hete 
Düsseldorfban voltunk egy 
szakmai kiállításon, ahol 14 
autóval szerepeltünk. Igen nagy 
volt az érdeklõdés a lakóautóink 
iránt. Rajtunk nem múlik, ha 
nyerünk a pályázaton, dinami-
kusan fejlõdhetne társaságunk 
— mondta végezetül Tóth 
Gábor.

Fekete Sándor

Lakóautók Németországba a Tóth és Fiai Kft-tõl

Csarnok- és kapacitásbõvítést terveznek

A már felszerelt lakóautó

Átalakításra váró jármûvek a telepen

A Tóth-fiúk: Tibor és Gábor

„Pár hete Düssel- 
dorfban voltunk egy 
szakmai kiállításon, 
ahol 14 autóval szere-
peltünk. Igen nagy 
volt az érdeklõdés a 
lakóautóink iránt.”

Tóth Gábor
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Mi kell ahhoz, hogy valaki a Tószegi 
Általános Iskola Kiváló Tanulója Díjat 
elnyerje? A díj odaítélésnek nem feltétele 
a kitûnõ tanulmányi eredmény, viszont 
fontos, hogy a diák a képességeihez mér-
ten folyamatosan jól teljesítsen. 
Szükséges, hogy magatartásával, munká-
jával építse az osztály, illetve az iskola 
közösségi életének értékeit. A díj 1980-
ban Szegvári Alapítványként indult, és az 
iskola 3 tanulója kapott pénzjutalmat, 
emlékplakettet, és oklevelet. A Szegvári 
Alapítvány a 2002-2003. tanévben meg-
szûnt, de a törés elkerülése végett az 
önkormányzat és az iskola közösen létre-
hozta a Tószegi Általános Iskola Kiváló 
Tanulója Díjat.

Nagy Dominika
(17, Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és 
Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, 
Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási 
Nyelvû Tagintézmény – Üzleti informatika 
szak)

Élvezem a középis-
kolát, bár vannak idõ-
szakok, mikor inkább 
szabadságot vennék 
ki. Ezek nehezebb 
szakaszok, de a prob-
lémákkal megbirkó-
zom, mint ahogy 
eddig is tettem. 
Amikor felvételizni 
kellett, én is körbe-

néztem az iskolákban, és ez a szakirány tet-
szett, illetve fogott meg a legjobban. Csak jót 
hallottam a Közgazdaságiról, rokonaim is 
voltak, akik ide jártak és õk is csak biztattak, 
hogy mennyire jó ez a suli. Üzleti informati-
ka szakon tanulok. A matek és az informati-
ka nagyon hangsúlyos, de mi már második 
évtõl tanultunk szakmai tantárgyakat is. 
Érettségi után Szegedre szeretnék menni, és 
ott tanulni az egyetemen. Nagyon vonz a 
testnevelés, de megfordult már a fejemben az 
is, hogy az angollal foglalkozom mélyebben. 
Az érettségi szóbeli részétõl félek egy kicsit, 
az írásbelitõl nem.

Tábori Hédi
(19, Szolnoki Szolgál- 
tatási Szakközép- és 
Szakiskola Vásárhelyi 
Pál Közgazdasági, 
Egészségügyi és Ide- 
genforgalmi Két 
Tanítási Nyelvû Tag- 
intézmény – Közgaz- 
daságtan szak)

A Szolnoki Vásárhelyi Pál Szakközépis- 
kolába járok immáron ötödik éve. Nagyon jól 
érzem magam, és nem bántam meg hogy ezt 
az iskolát választottam. Nõvérem is ide járt 
és sok jó dolgot mesélt a közgés életrõl. Az 
általános iskolás ballagáskor nem gondoltam 
volna, hogy ilyen gyorsan el fog telni ez a pár 
év. 2015 júniusában sikeres érettségi vizsgát 
tettem, illetve sikeresen teljesítettem a közép-
fokú nyelvvizsga szóbeli részét is angol 
nyelvbõl. Jelen pillanatban pénzügy és szám-
viteli szakon vagyok, ezt a szakmát szeret-

ném is megszerezni. A jövõben szeretnék 
továbbtanulni, illetve megcsinálni a nyelv-
vizsga írásbeli részét is.

Molnár Brigitta
(18, Verseghy Ferenc 
Gimnázium – társada-
lomtudomány)

Szerencsére sikerült 
hamar beilleszked-
nem és barátokat 
találnom, ezért kelle-
mesen teltek az éveim. 
Mindenképp gimnázi-
umba szerettem volna menni, és egyik isme-
rõsöm ajánlásával jelöltem be elsõként a 
Verseghy Ferenc Gimnáziumot. Mindig a 
humán tantárgyak álltak hozzám közelebb, 
így társadalomtudományi tagozatra jelent-
keztem, ahol emelt óraszámban tanulom a 
magyart, a történelmet és a földrajzot. Nincs 
konkrét elképzelésem arról, hogy mi szeret-
nék lenni, jelenleg külföldre tervezek, de 
bízom benne, hogy haladva a gimnázium 
vége felé tisztulni fog a kép.

Kiválóként léptek tovább

A díj története
A Szegvári Alapítvány 1980-ban indult, 
a 2002-2003. tanévben megszûnt, de a 
törés elkerülése végett az Önkormányzat 
és az Iskola közösen létrehozták a 
Tószegi Általános Iskola Kiváló Tanulója 
Díjat. A szerencsések az emlékplaket-
ten és az oklevélen kívül, a 2011-2012. 
tanévtõl 50.000, 30.000 és 20.000 
forint díjban részesülnek.

Kosztolnik
Árpád
(37, hivatásos
katona)

Alapvetõen a 
szabadban jól 
bírom a meleget, 
bár szolgálatban az egyenruha 
viselése igényel némi tûrõképes-
séget. A ház körüli munkálatok 
nagy részét a kora délelõtti és a 
késõ délutáni idõszakokban 
oldottuk meg. Családommal sok-
szor voltunk strandon, itt nap-
közben is elviselhetõ volt a 
hõség. A baráti összejöveteleket 
az esti órákra idõzítettük, amikor 
már nem volt olyan meleg. 
Autóban és a lakásban nehezen 
viseltem a kánikulát, de a klímá-
nak köszönhetõen, itt sem volt 
semmi gond. Örültünk a nyár-
nak, egész télen erre vártunk.

Ágotai Aliz
(39, eladó)

Én sajnálom, 
hogy vége a 
nyárnak és a jó 
meleg napok-
nak. Jobban 
szeretem a meleget, mint a hide-
get, mondhatni a nyár a kedvenc 
évszakom. Sokan panaszkod-
tak, hogy nem bírják már a káni-
kulát, és ami számomra nagyon 
meglepõ, hogy ezek a mondatok 
javarészt fiatalok szájából hang-
zottak el. Idõsebbeknél érthetõ, 
hiszen az augusztusi extra for-
róság megviselte mindenki szer-
vezetét, az övékét pedig foko-
zottan. Szerintem a meleg napo-
kon kell arra gondolni, hogy 
milyen jó lenne egy kis szelet a 
forró nyárból, a hideg és fagyos 
téli napokon.

Vágóné
Bubori Júlia
(25, egyéni
vállalkozó)

Az idei nyarat 
nehezebben vi- 
seltem, mint az 
eddigieket. Igaz itthon töltöttem 
az elmúlt három hónapot a váran-
dóságom miatt, de enyhítõ ténye-
zõ volt egy légkondicionáló 
berendezés mûködtetése, ami 
nagyon praktikus tud lenni, fõleg 
az éjszakai elalvásoknál. A nap-
palokat odabent a házban töltöt-
tem, késõ délután viszont már 
kimozdultam a párommal, és 
gyakran kertészkedtünk, illetve a 
házfelújítás munkálatait is ezekre 
a késõi órákra halasztottuk. Ekkor 
már nem volt olyan nagy a forró-
ság. Mindemellett hiányozni fog a 
nyár, gyorsan elszaladt.

Mata Ferenc
(68, nyugdíjas)

Nagyon jól visel-
tem a nyarat, hiá-
nyozni fog a 
meleg. Bár fele-
ségemmel nem 
nyaraltunk hosszasan, néha 
elutaztunk Kerekdombra, illetve 
Lentiben is jártunk, ahol katonata-
lálkozón vettünk részt. Ha 25 fok-
nál nincs melegebb, azt már nem 
szeretem, éppen ezért esküdt 
ellensége vagyok a télnek. Az 
elõzõ évek telei azért is tetszettek 
jobban, mert viszonylag enyhék 
voltak. Vályogházban élünk, így a 
nagy hõség ellen úgy lehetett 
védekezni, hogy éjszaka nyitva 
hagytuk az ablakot, nappal pedig 
lehúztuk a redõnyt. Az õsszel még 
nincs problémám, csak a tudattal, 
hogy közeledik a hideg tél.

Megkérdeztük olvasóinkat:  Hogyan viselte a kánikulát?
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… jaj de jó – folytatódik a kissé 
kifacsart slágerszöveg, amely 
eredetileg nem a búcsúról, 
hanem a ligetrõl szólt.

De ha a tószegi gyerekeket 
megkérdezi valaki, õk bizony 
megerõsítik, tényleg szeretik a 
búcsúi forgatagot, a játékokat, a 
bazárt, az extrémnek is mondha-
tó csodamasinákat, amik a 
magasba röpítik õket és a mene-
teket kifizetõ szülõk vérnyomá-
sát, amikor meglátják, 1000 
forintba kerül egy 2-3 perces pör-
gés a „szupersergõn”. De ez évti-

zedek óta így van. Szeptemberben 
a gyerekek már számolják, meny-
nyit kell aludniuk a Szent Mihály 
napi búcsúig.

A tószegiek évente kétszer biz-
tosan alaposan kitakarítják a 
házat: húsvét és búcsú elõtt. 
Ilyenkor várják a vendégeket, 
hazajönnek a távolra szakadt csa-
ládtagok.

Sütés, fõzés, hatalmas ebédek 
jellemzik az összejöveteleket, 
ahol jóféle bor mellett felidézik a 
régi idõket: milyen régen volt, 
pedig mintha ma lett volna… A 

rokonság vasárnap aztán felkere-
kedik és kikíséri a gyerekeket a 
vasútállomás mögötti, a focipá-
lyához vezetõ út melletti vásárba, 
forgatagba. Ilyenkor a régi bará-
tokkal is összefutnak az embe-
rek, beszélgetnek néhány szót. 

„Hogy megnõtt ez a gyerek! Hál’ 
Istennek, te se lettél fiatalabb!” 
— sorjáznak a hasonló mondatok. 
Kell ez a hétvége, jól esik min-
denkinek. 

És jövõre is lesz búcsú!
Fekete Sándor

Szeptember elején Tószegre, a kerékpárgyárba látogatott Gajus 
Scheltema, Hollandia magyarországi nagykövete. A gazdasági szektor 
szereplõi számára tartott gyárlátogatáson jelen volt Boldog István 
országgyûlési képviselõ, dr. Papp Antal martfûi és Szalay Ferenc szol-
noki polgármester is. Tószeg önkormányzatát dr. Gyuricza Miklós pol-
gármester és Mocsári Kálmán alpolgármester képviselte. 

A folyamatosan fejlõdõ gyárban, a tervek szerint ebben az évben 
várhatóan összeszerelik a kétmilliomodik tószegi kerékpárt...

A nagykövet — stílszerûen — „holland színû” nyakkendõkkel aján-
dékozta meg a vendéglátókat.

Nagyköveti vizit
a kerékpárgyárban

Újjé, a búcsúban…Újjé, a búcsúban…
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Fotók: M
artossy Lajos

Szent István Napja alkalmából ökumenikus istentisz-
teletet tartottak a tószegi református templomban. 
Tubak János lelkész beszélt az új kenyér tiszteletérõl 
is. Az istentisztelet keretében õ megáldotta, Ratnik 
Ferenc katolikus plébános pedig megszentelte az új 
kenyeret, amelyet dr. Gyuricza Miklós polgármester 
szegett meg és osztott meg a jelenlévõkkel.

Szeretettel köszöntöm a tósze-
gi lakosokat. Tájékoztatásul 
közlöm, hogy megalakult a 
tószegi Római Katolikus 
Plébánia Karitász csoportja.

Ne dobja ki használt, de 
már megunt holmiját. A 
Karitász köszönettel átveszi. 
Ha kell, el tudunk érte menni. 
Fogadunk mindent, amit még 
valaki vagy valakik használni 
tudnak. Legyen az bútor, 
gyermekjáték, ruhanemû, 

vagy bármi, amit már nem 
használ.

Gondoljon a szegény, rászo-
rult emberekre, családokra. Jó 
érzés adni, sokszor jobb, mint 
kapni. Segítsünk egymáson!

Keressen minket személye-
sen, vagy a plébánia telefon-
számán: 56/887-306.

Köszönöm megértõ, segítõ 
szándékukat.

Ferenc atya

A Tószeg-Tiszavárkonyi Refor- 
mátus Társegyházközség már egy 
éve adományosztást folytat 
Tószegen és Tiszavárkonyban.

Nagyon sok ajándékot kaptunk 
Orgoványról az Örömhír alapít-
ványtól. Ruhát, könyvet, játékot, 
vödröt, élelmiszert, karácsonyi 
„cipõs dobozt”, gyógyászati 
segédeszközöket, és még sok más 
egyebet oszthattunk. Ezt szeret-

nénk továbbra is folytatni. 
Amiben tudunk, segítünk.

Adományainkat eljuttattuk 
rászoruló családoknak, nagycsa-
ládosoknak, idõseknek, magá-
nyosoknak, a védõnõi szolgálat-
hoz, a családsegítõ szolgálathoz, 
ahová csak tudtuk. Köszönjük a 
közremûködõknek a sok segítsé-
get. Isten áldja meg a jószívû ada-
kozókat, a jószívû segítõket.

A tószegi és a tiszavárkonyi refor-
mátus gyülekezet hittantáborá-
ban hét kárpátaljai diákot és egy 
szülõt látnak vendégül a nyáron. 
Tubak János lelkész elmondta, 
hogy tavasszal vittek adományt 
Técsõre, ennek a kapcsolatfelvé-
telnek a folytatása volt a táboroz-
tatás. Tavasszal pénz- és egyéb 
adományokból szerveztünk gyûj-

tést a técsõiek javára – magyaráz-
ta a lelkész. - Hét gyermeket és 
egyikük szülõjét láttuk vendégül 
egy hétig hittantáborunkban. Az 
elsõ napokat családoknál töltöt-
ték. A helyi gyerekek napközis 
jelleggel töltötték az idõt a tábor-
ban. A tábor költségeit a gyüleke-
zet tagjai fedezték. Jövõre folyta-
tását tervezzük.

Kárpátaljai
gyerekeket fogadtak

Adományosztás Tószegen
KARITÁSZ-CSOPORT

ALAKULT

TÓSZEG-TISZAVÁRKONYI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG
5091 Tószeg, Bocskai u. 16. Lelkész: Tubak János, Tel: 0656/549-724, 0620/225-3040

Istentiszteletek: Minden vasárnap 8.30 Tiszavárkony, 10.00 Tószeg.
Iskolában, óvodában hittan órák, folyamatosan gyermekalkalmak.

MEGÁLDOTTÁK,
MEGSZENTELTÉK
AZ ÚJ KENYERET
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SZÉLES ATTILA
1993 óta zenélek, több mint két 
évtizede már. Általános iskola 
felsõ tagozatában kezdtem el 
ismerkedni a zenével, jártam 
zeneiskolába és magántanárhoz 
is. Gitáron és szintetizátoron ját-
szom. Nehéz visszaemlékezni, 
hogyan is indult ez az egész kar-
rierem pontosan, de az elsõ fon-
tos állomás egy zenésztalálkozó 
volt, Tiszavárkonyon 1994-ben. 
Ez volt az elsõ nagy sikerem, 

azóta mondhatni járom az orszá-
got. A vendéglátós zene mellett 
rockzenében is otthon vagyok, de 
fõ kedvencem a jazz. A Mádi-
zenekar tagjaként, majd késõbb 
Fodor Lacival is zenéltem. 
Különbözõ rendezvényeken, 
bálokban, lakodalmakban hallhat 
a közönség. 2003 óta egyedül ját-
szom.

DÉZSI NORBERT
2007 óta zenélek aktívan. 
Szintetizátoron, gitáron, harmo-
nikán játszom az éneklés mellett. 
Számomra a legfontosabb a zené-
ben, hogy rögtön õszinte reakciót 
láthatok az arcokon egy-egy fellé-
pés közben. Ha ez pozitív, az szá-
momra mindennél többet jelent. 
Kedvenc mûfajom a rock, a 
reggae, az SKA, a magyar nóták, 
de szeretem a bluest és a populá-
risabb jazzt is. Legfõképpen lako-
dalmakon, és rendezvényeken 
vagyok megtalálható, de mosta-
nában egyre több meghívást 
kapunk fesztiválokra, és külön-

bözõ városi programokra is. Ezek 
elég sok felkészülést igényelnek. 
Próbálok Tószegen, Szolnokon és 
Budapesten egyaránt. 

KASS KRISTÓF
14 éves korom óta tanulok zenél-
ni, de aktívan 2010 óta szórakoz-
tatom az embereket. Már gyerek-
korom óta érdekel a hangszerek-
nek a csengése, különösen a zon-
goráé és a tangóharmonikáé. Az 
elsõ években kisebb létszámnak 
játszottam, de már akkor nagy 

örömmel töltött el, hogy a zeném-
re jót mulat a közönség. 
Fellépésekkor általában szinteti-
zátoron játszok és mellette éneke-
lek. Emellett tangóharmonikán, 
zongorán is játszom, de nem rég 
kezdtem el a szaxofonon és a gitá-
ron gyakorolni. A mulatós zene a 
leggyakoribb, de mellette magyar 
slágereket és retro számokat is 
játszom. Gyakran járok lakodal-
makba, bálokba, és különbözõ 
rendezvényekre.

TÓSZEGI ZENÉSZEKTÓSZEGI ZENÉSZEK

Tószegen az 1960-as évek óta min-
dig is jegyeztek zenekarokat. 
Egykoron tánczenekarnak nevez-
ték õket, késõbb beat-, rock együt-
tesnek. Természetesen ezek mel-
lett akadtak olyanok is, akik lako-
dalmi zenélésre specializálódtak. 
Manapság is több zenész, zenekar 
létezik és ténykedik a faluban. A 
helyi muzsikusok közül beszélget-
tünk néhánnyal. 

PINVICZKI LÁSZLÓ már közel 
hatvan évet töltött el a dobok 
mögött. Amikor megkérdeztem 
tõle, hány bálban, buliban, lako-
dalomban játszott, akkor rövid 
gondolkodás után azt mondta: — 
Kétezer biztos volt!

1957-ben hagyta abba az aktív 
sportolást, ekkor találta meg 
magának a ritmushangszert. A 
szolnoki szakmunkásképzõnek 
volt egy fúvószenekara, a dobost 
elvitték katonának, az õ helyére 

szállt be. A szaxofonok, a klariné-
tok, a piszton mellé társult egy 
zongora és a dob. Klasszikus 
örökzöld slágereket dolgoztak fel. 
A következõ zenekar már tószegi 
volt, Fekete Gyuszi bácsival és 
Vígh Pállal játszottak bálokban. A 
’60-as években minden nyáron 
megszervezték a tánciskolát, 

amelyen hét közben és hétvégén 
is szólt a muzsika. Farsangi és 
szilveszteri bálok elképzelhetet-
lenek voltak Pinviczki László és 
csapata nélkül.

— Új korszakot jelentett, ami-
kor szolnokiakkal kiegészülve 
lett egy nagyobb zenekarunk. 
Nagy Zoli (szaxofon), Nagy Feri 
(gitár), Fótos Lajos (zongora), 
Dobos László (basszus). Fehér 

Ági énekelt, bejártuk az egész 
környéket, igen kedvelték a 
zenénket. De a késõbbi zenész-
társaimat is hadd soroljam fel. 
Papp Feri, Vass Lajos, Fekete 
Sanyi, Jurkovics Jancsi, Kass 
Sanyi. Szinte nincs olyan része az 
országnak, ahol ne játszottunk 
volna a budapesti Duna Palotától, 
a debreceni Arany Bika Szállón 
át, a szegedi Tisza Szállóig. 

Nagyon szép emléke-
ket õrzök az elmúlt 
évtizedekbõl. Sokkal 
szegényebb lett volna 
az életem, ha kimarad 
belõle a zene.

Pinviczki László 
nagyon büszke uno-
káira, akik szintén 
zenélnek: Magor 
dobos, Jázon klariné-
tozik, Manga hegedül 
és énekel. Szerényen 
úgy fogalmazott, talán 
van némi szerepe 
abban, hogy unokái a 
zenei pálya felé 
kacsintgatnak.

Közel 60 éve a dob mögött

Képünk 2015. év elején
az iskola

alapítványi bálján készült


