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Tószeg falunappal intett búcsút a nyárnak
mindig öröm gyerHagyományosan,
meküket látni a
szeptember közeszínpadon, viszont
pén rendezte meg
valóban változaaz önkormányzat a
tos, pörgõs mûsort
Tószegi
Nyárvarázsoltak a színestek rendezvénypadra a gyerekek.
sorozatot, amely
Õket a falunap fõ
az idén rekordszáattrakciója, a Remú érdeklõdõt
public együttes
vonzott. Az elsõ
A horgászversenyen jeleskedõ pecások.
koncertje követte.
napon a Lakiteleki
A népszerû zeneT û z oltóz e ne k a r
csalogatta a helyszínre, a focipályára az kar slágereit a közönség együtt énekelte a
érdeklõdõket. A rezesek, fúvósok ráhangolá- zenekarral, voltak, akik táncra is perdültek.
sát követõen a legfiatalabb tószegiek, az óvo- Vélhetõen a tószegi focipályán még soha nem
dások és az iskolások léptek színpadra. szorongtak, buliztak annyian, mint a koncert
Természetesen a szülõknek, nagyszülõknek alatt. Ezután látványos tûzijáték, majd utcabál zárta az elsõ nap programját.
A Tószegi Nyárestek második napján
A Republic a nagy sikerû tószegi koncert után.
a település szívében lévõ CsónakázóEgyütt a közönséggel.
tóhoz várták az érdeklõdõket. Indult a 7.
alkalommal megrendezett hal- és vadételfõzõ verseny. Igen változatos receptek alapján készültek a finomságok.
Közben a horgászok is versenyre keltek.
Eredményhirdetéssel, ebéddel és ahhoz
szóló muzsikával zárult a nap, a falunapi rendezvénysorozat.
Részletek a 4-5. oldalon.

Tószegen a választók
40 százaléka voksolt
a népszavazáson

Ondok Ferencné
Pro Caritate-díjas
Fotó: Pinviczki Rajmond

Az október elsõ vasárnapján történt népszavazáson, amely a
migránsok kvóta szerinti elosztásáról szólt, a szavazók 44 százaléka vett részt, mivel 51 százalék kellett volna, így az
érvénytelen lett. A voksolók 98 százaléka elutasította, hogy az
Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ
kötelezõ betelepítését.
Tószegen négy szavazókörben 3710 állampolgár adhatta
volna le voksát. 1491-en éltek választási jogukkal, ez 40,2 százalékos részvételt jelent. Ez valamivel alacsonyabb az országos átlagnál. Az érvénytelen voksok száma 70 volt, az érvényeseké 1419, ketten pedig vélhetõen zsebbe tették a szavazólapjukat és elvitték. Az igenek száma 29 (ez 2,04 százalék), a
F. S.
nemeké 1390 (97,96).

Látványos
tûzijáték volt
a focipályán

Tószeg adott otthont annak az
ün nepségnek, a hol a Pro
Caritate Díjat a tószegi Ondok
Ferencné, a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézmény Idõsek

Otthona részlegvezetõ ápolója vehette át dr. Gy uricza
Miklós Tószeg, illetve Szalay
Ferenc, Szolnok polgármesterétõl.
Összeállításunk a 6. oldalon
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Húsz milliót fordított az önkormányzat a tornateremre

Új tetõszigetelés, új nyílászárók
A tanév kezdete óta a Tószegi
Általános Iskola tanulói már a
nyári szünetben megfiatalított

tornateremben mozoghatnak. Az
épület évek óta felújításra várt.
Tetõszerkezete különösen rossz

állapotban volt, folyamatosan
beázott, a falak penészesedtek,
és szinte már veszélyeztették az
ott sportoló diákok egészségét. A
tószegi önkormányzat 14,3 milliós támogatást nyert, az összeget
5 millióval egészítette ki. Éppen
csak kicsöngettek az iskolából, a

Eseménydús, változatos, munkában, tanulásban bõvelkedõ,
de azért a vidámságnak, játéknak, felhõtlen szórakozásnak is
helyet adó tanév kezdõdött el a
diákok, a tanárok és a szülõk
számára az általános iskolában
— vélekedett Varga Józsefné
intézményvezetõ.
A Tószegi Általános Iskolában
szeptember 1-jén 230 kisdiákkal
indult a 2016-2017-es tanév. A
diákokat 13 osztályba soroltuk.
28 pedagógus, 3 nevelést-oktatást segítõ alkalmazott és 6,
egyéb területen ténykedõ dolgozó segíti az oktató-nevelõ munkát. A tanulók rendben megkapták tankönyveiket, az egyéb
taneszközök is rendelkezésre
álltak a zavartalan tanévkezdéséhez. A nyári idõszakban megújult az iskola tornaterme, az
önkormányzat, egy pályázat és
önerõ segítségével finanszírozott, köszönjük – mondta Varga

munkások már felvonultak az
intézmény területére. A tornaterem nyílászáróit újakra cserélték,
a tetõt felújították. Mind a diákok, mind a pedagógusok nagyon
örülnek, hogy jobb körülmények
között zajlanak a testnevelési
órák, a versenyek, az edzések.

230 diák 13 osztályban tanul az intézményben

Elkezdõdött a tanév az iskolában

Józsefné
iga zgatónõ.
—
Fenntartónk, a KLIK jóvoltából a
nyári karbantartás keretében
megtörtént az új épületrész
folyosóinak festése-mázolása,
az új épületrész tetõtéri ablakainak cseréje és a tornaterem öltözõinek ajtócseréje is. A szülõkkel, a szülõi közösséggel az idén
is szeretnénk szorosan együttmûködni, hiszem nagyon sok
segítséget kaptunk tõlük a rendezvényeinkhez, amit ezúton is
köszönünk. Számtalan rendezvényünk lesz, amit felsorolni is
nehéz lenne! Sportversenyeink,
túráink, házi versenyeink, azok
az események, amelyeket a
Bóbita és Kucorgó Gyermekszervezet rendez. Bízunk benne,
hogy ez a tanév is eredményes,
sikeres lesz – hangsúlyozta az
intézményvezetõ.

Fontos információk az iskola életébõl:
Szünetek a tanév során:
Õszi szünet: 2016. november 02. –
november 04. (utolsó tanítási nap
október 28. péntek – szünet utáni
elsõ tanítási nap: november 07.
hétfõ)
Téli szünet: 2016. december 22. –
2017. január 2. (utolsó tanítási nap
december 21. szerda – szünet utáni
elsõ tanítási nap: január 03. kedd)
Tavaszi szünet: 2017. április 13-18.
(utolsó tanítási nap április 12., szerda
– szünet utáni elsõ tanítási nap: április 19.szerda)
Nyári szünet: 2017. június 15. – 2017.
augusztus 31.
Szülõi értekezletek
Október 27.: 8. osztályos tanulók szüleinek pályaválasztási tájékoztató
Január 30 - február 1-je között valamennyi osztálynak
Május 2-5-e között valamennyi osztálynak
Fogadóórák
November 14-16.
Április 10-12.
Az intézmény egyéb rendezvényei,
programjai:
Október
Hulladékgyûjtés
Diákgyûlés, megemlékezés az aradi
vértanúkról
Megemlékezés, koszorúzás az 1956.os forradalom és szabadságharc
60.évfordulóján
5. évfolyam úszásoktatása
November
Egészségnevelési hónap rendezvényei

December
Mikulás és karácsonyi ünneplés
Január
Az elsõ félév zárása (január 20.) A 2.
félévi órarend január 23-tól, a magyar
kultúra napja rendezvénye, kulturális
gálamûsor, nyári tábor szervezése
Február
3. Farsang a felsõ tagozatos diákok
számára
4. Az intézmény alapítványi bálja
11. Farsang az alsó tagozatnak
úszásoktatás: 1., 2., 4. évfolyam számára
8. osztályosok továbbtanulási jelentkezési lapok leadása
Március
Témahét az iskolában (pénzügyi tudatosság és gazdálkodás)
Megemlékezés, koszorúzás a nemzeti
ünnepen
Ovisok nyílt napja az iskolában
Április
Hulladékgyûjtés – a Föld Napja rendezvénye
Költészet Napi területi mûvészeti verseny
Témahetek az iskolában (digitális
témahét; fenntarthatóság, környezettudatosság)
Úszásoktatás 3. évfolyam
Május
Anyák napja
Gyermeknap, sportgála
Tanulmányi kirándulások
Határtalanul – Erdélyi kirándulás 7.
évfolyam (3 nap)
Testvériskoláink vendéglátása, fogadása (Dahlewitz, Agris)
Június
Tanévzáró, ballagás
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A szülõket is bevonják a programokba

A Méhecskében indul az ovis élet
gyermekek képességeinek felmérésében, fejlesztésében.
Mindez játékos formában történik, a mozgásra építve. A Magyar
Gábor alkotta módszer igen kedvelt a gyerekek és a pedagógusok körében is, nem beszélve

arról, milyen szép eredményeket hoz. Látványosan fejlõdik az
ovisok gondolkodása, figyelme,
mozgáskultúrája. Ez jó módszer
az iskolaérettség eléréséhez is.
Vígh Zsuzsanna beszélt munkájuk céljairól is. Az eddigi gya-

korlatnak megfelelõen nagyon
sok olyan programjuk lesz, ami
nyitott, a szülõkkel együtt tölthetik az idõt az intézmény falain
belül vagy éppen más helyszínen: az egészségügyi héttõl, a
Mikuláson át az óvodai bálig. A
szülõkkel igen szoros kapcsolatot ápolnak. Közösen szerveznek programokat, nyitottá teszik
az intézményt, folyamatosan
kérik a visszajelzéseket, véleményeket munkájukról. Mindez —
az ovisok érdekében.
Fekete Sándor

ISKOLAÉRETTSÉG

Fotó: Pinviczki Rajmond

Szeptemberben a Tószegi
Óvodába is „becsengettek”. A 98
férõhelyes intézmény 81 gyermekkel vágott neki a nevelési
évnek — tájékoztatott Vígh
Zsuzsanna igazgató. Természetesen menet közben az ovisok
száma emelkedni szokott, ahogy
a gyerekek elérik a 2 és fél éves
kort, akkor bekerülhetnek a
Méhecske csoportba. Aminek
azért vannak feltételei: elvárják,
hogy a leendõ ovis szobatiszta
legyen, tudjon enni kanállal, a
többit majd késõbb megtanulja.
Nagycsoportban már késsel-villával esznek.
Az említett Méhecskén kívül
még három vegyes csoportban
vannak a gyerekek. A Pillangó és
a Katica nagy-középsõs, a
Napsugár kis-középsõs. A gyerekekkel minden csoportban két
pedagógus és egy dajka foglalkozik. Utóbbiaknál is elvárják, hogy
szakképesítéssel dolgozzanak.
Évek óta úgynevezett „mozgáskotta” alapján dolgoznak,
ami a mozgásra építve segít a
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Vígh Zsuzsanna a gyerekekkel az udvaron.

Az igazgatónõ elmondta, hogy a
nagycsoportosoknál folyamatosan
vizsgálják, hogy iskolaérettek lesznek-e. Mérik a gyerekek különféle
képességeit. A szülõkkel folyamatosan tartják a kapcsolatot. Ha
úgy ítélik meg, akkor a nevelési
tanácsadóban szakemberek véleményét kérik ki, hogy a gyermek
fejlettségi szintje megfelel-e az
iskolába való beiratkozás elvárásainak. A végsõ döntés a szülõk
kezében van, de általában elfogadják a szakemberek tanácsát.

SZENT MIHÁLY NAPI MISE ÉS BÚCSÚ
A katolikus templomban, amelynek Szent Mihály a védõszentje,
ünnepi misét tartottak, majd pedig megindult a körmenet a templom körül. A tószegi gyerekek már hetek óta nagy izgalommal várták a búcsúi forgatagot, amelyben spórolt, a szülõktõl, rokonoktól
kapott zsebpénzüket elkölthették. A vasútállomás mögötti területen és a focipályához vezetõ úton vásározók állították fel sátraikat.
Pörögtek, forogtak azok a játékok, amelyre inkább a bátrabbak
merészkedtek fel. Akiket magasra röpítették sergõ-forgó masinák,
azok szinte az egész falut beláthatták a magasból.
F. S.

Búcsúi körmenet a katolikus templomnál.

A dodzsem évtizedek óta hódít a fiatalok körében.

Fotók: Pinviczki Rajmond

Szeptember végén ezúttal is nagyon sok, Tószegrõl elszármazott
látogatott haza a családhoz, rokonaihoz, barátaihoz a búcsú alkalmából. Ilyenkor megszaporodik az utcákban, a házak elõtt parkoló
autók száma. Igazi ünnep a településen a Szent Mihály napi búcsú.
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Két nap, rengeteg program – Ovisok, diákok a színpadon – Tûzijáték, halfõzés

Hatalmas tömeg, jó hangulat
Nyárias idõ, jó hangulat, pazar zene.
Ilyenképp lehetne jellemezni az idei
Tószegi Nyáresteket, amit az önkormányzat a hagyományokhoz híven,
szeptember elején rendezett meg.
Tószegi rekord is született, ugyanis a
Republic zenekar 2 órás koncertje
alatt eddig még nem látott tömeg
szorongott, bulizott a színpad elõtt a
focipályán.
A tavalyi falunappal ellentétben, idén a napsütésre nem lehetett panasz. Az elsõ nap
programsorozata délután kezdõdött. A gye-

5. b-s „Sötét zsaruk” a színpadon.

A legkisebbek mosolyognak a közönségre.
rekek megrohamozták a légvárat, sokan
kipróbálták a vízbuborékot, amelybe belebújva sokszor nem tudták, merre van a fent
és a lent.
Közben a zene hangjaira lassan megteltek
a pálya közepén felsorakoztatott padok.
Felcsendült a Lakitelki Tûzoltózenekar nyitószáma. Az együttes már tavaly is szerepelt
Tószegen. Teljes odaadással, beleéléssel
muzsikáltak másfél órán át. A tûzõ napsütés
ellenére szinte alig tartottak pihenõt.
Repertoárjukban megtalálható volt minden,
mi fülnek ingere, a lassabb mûvektõl a pörgõs dalokig.

A zenekart az óvodások és általános iskolások mûsora követte. Rengetegen indultak
el a színpad felé: szülõk, nagyszülõk, barátok, érdeklõdõk. Az óvodások és iskolások
elõadása látványos, változatos volt. Láthattunk táncos koreográfiát, szavaló Kis Grófot,
akrobatikus mutatványokat és még számos
produkciót, amelyen látszott, hogy sokat
dolgozhattak a gyerekek, a pedagógusok,
hogy így összeálljon a produkció. Az apróbbak és a nagyobbak is élvezték a színpadi
szereplést, nagy tapsot kaptak a halás
közönségtõl. Az elõadás végére már óriásira
nõtt a tömeget a sportpályán.

Hatalmas játék a buborékokban pörögni.

A diákok mûsorát népes közönség látta.

Tószegi Tükör

2016 ÕSZ

5

a tószegi nyárbúcsúztatón

Arcfestéssel ékesített gyerekek, Kis Grófo-átdolgozás és zenés tornagyakorlat
És következett a Republic. A zenekar koncertje fantasztikus volt. A 2 órás buli alatt
szinte az összes jól ismert Republic-dalt
hallhatta a közönség. A színpad lépcsõjén
állva végeláthatatlannak tûnt a tömeg, rengetegen érkeztek más településrõl is a tószegi falunapra. A koncert végén, a zenekar
néhány éve elhunyt énekesére, frontemberé-

Remek halászlé fõtt az üstben. A legügyesebb horgászokat jutalmazták.

Szólt a muzsika a Lakitelki Tûzoltózenekar
jóvoltából.
re, Cipõre emlékeztek. Elsötétült a színpad,
a tömeg világító telefonokkal és meggyújtott
öngyújtókkal hullámozva emlékezett az
egykori Republic-tagra. A koncert után látványos tûzijátékban gyönyörködhettek a
jelenlévõk. A faluestet utcabál zárta.
Óriási koncerthangulat.
Gyuricza Miklós polgármester
a Republic-kal.

A Tószegi Nyárestek második napján a
Tiszavirág Horgászegyesület által szervezett
VII. Hal- és Vadételfõzõ versenyre várták az
érdeklõdõket, ahol fõzõ és horgászcsapatok
„küzdöttek” a napsütéses délelõttön, a
tóparton. Volt, aki halgulyást fõzött, más
nyulat sütött. A levegõben terjengõ kellemes illatok is hozzájárultak, hogy igazán
remek hangulatban teltek az órák. A horgászverseny gyõztese a Ceglédi Barátok csapata lett (Kassai Adrián, Körös Ádám, Villám
István, Kassai János), a fõzõversenyt pedig
Kottlár Géza és csapata nyerte. A jelenlévõk
Kass Kristóf zenéje mellett búcsúztathatták
el a nyarat, a kétnapos programot a tóparton.
Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

Látványos tûzijátékot láthattak a nézõk.
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Tószegen tartották a Kistérség Napját

Ondok Ferencné a Pro Caritate Díjas

A Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása 2004-ben alakult 17
település részvételével, jelenleg
18 önkormányzat a tagja.
Megalakulásakor az alapvetõ
cél az volt, hogy a települések
lakosai számára magas színvonalú közszolgáltatások elérését
biztosítsa. 2007 októberétõl
tizenhét szociális és négy gyermekjóléti feladat ellátására, öt
intézményt hozott létre és
mûködtet jelenleg is a társulás.
A feladatokat közel 600 munka-

Ondok Ferencné az elismeréssel.

társ látja el és több mint tízezer
fõ részére nyújt rendszeres szolgáltatást a kistérségben.
2014-ben döntött úgy a társulás tanácsa, (melyet a 18 település polgármesterei alkotnak),
hogy minden évben megrendezi
a Kistérség Napját, és ezen a
napon a szociális és gyermekjóléti intézményeiben kiemelkedõ
munkát végzõk részére Pro
Caritate Díjat alapít. A Kistérség
Napja rendezvényének házigazda szerepét minden évben más
tagönkormányzat látja el.
2016. október 10-én Tószeg
adott otthont az ünnepségnek,
ahol a Pro Caritate Díjat Ondok
Ferencné, a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézmény Idõsek
Otthona részlegvezetõ ápolója,
tószegi lakos vehette át Szalay
Ferenctõl, Szolnok polgármesterétõl és dr. Gyuricza Miklóstól,
Tószeg polgármesterétõl.
Ondok Ferencné 27 éve, 1989
óta dolgozik az Egyesített
Szociális Intézményénél, elõször ápoló, majd részlegvezetõ
ápolói munkakörben. Pályáját a
folyamatos önképzés, tanulás

Az ünnepség résztvevõi.
jellemezte, idõt és energiát nem
kímélve munka mellett elvégezte a felnõtt szakápoló-szakosítót, majd a klinikai szakápoló
lett, késõbb vezetési és szervezési ismereteket tanult, szociális képzésekre tereptanári képesítést szerzett. Munkáját a lelkiismeretesség, odaadás, példamutatóan magas szakmai hozzáértés jellemzi. Az ellátottak-

kal, hozzátartozókkal, munkatársaival mindig türelmes,
figyelmes. Fáradtságot és idõt
nem kímélve gondoskodik a
rábízottakról.
Huszonhét éves kiemelkedõ
színvonalú munkáját a Pro Caritate Díj odaítélésével köszönte
meg a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa.

Szeleczki Andrea: A megbízhatóság, az idõsek tisztelete fontos

Új vezetõ a gondozási központ élén
Szeleczki Andrea, a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézménye,
Tószegi Gondozási Központjának vezetõje idén augusztus
óta. Ennél az intézménynél dolgozik 1996-tól. 1996 és 2009

között Szolnokon, a belvárosban
mûködõ telephelyen, 2009-tõl a
szandaszõlõsi telephelyen látta
el a gondozási központ vezetõi
feladatait. Tanulmányai során

általános szociális munkás és
egészségfejlesztõ mentálhigiénikus képesítést szerzett,
késõbb idõsellátásból szociális
szakvizsgát tett. Munkája során
mindig szem elõtt tartotta a hitelességet, a megbízhatóságot, az
idõsek iránti tiszteletet és a
szakmai elhivatottságot. Ebben
a szellemben szeretné folytatni a
munkáját a tószegi gondozási
központban is.
A Gondozási Központ által
nyújtott
ellátási formák a következõk:
— Nappali ellátás: magában foglalja az idõsek napi egyszeri
meleg étkeztetését. Egészségi
állapotának megfelelõ fizikai,
mentális gondozását. Szükség
esetén tisztálkodási és mosási
lehetõséget. A szabadidõ kellemes és tartalmas eltöltését
színes programokkal és játékos foglalkozásokkal.

— Házi segítségnyújtás: tartalmazza az idõsek saját otthonukban történõ segítségnyújtásnak minden olyan gondozási tevékenységét, amely koruk,
egészségi állapotuk és/vagy
szociális helyzetük miatt már
nem képesek elvégezni.
— Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: a veszélyhelyzet
elhárítása érdekében nyújtott
szolgáltatás segélyhívó készülék segítségével a nap huszonnégy órájában.
— Szociális étkeztetés: napi egyszeri meleg ebéd biztosítása
munkanapokon, amely történhet elvitellel, helyben fogyasztással, vagy kiszállítással.
Az ellátások iránti igénylés
menete:
1. Felvilágosítás kérése és adása
az intézmény által nyújtott
szolgáltatásokról, lehetõségekrõl, feltételekrõl. Ezt a

Tószegi Gondozási központvezetõ nyújtja telefonon, vagy
személyesen.
2. Az ellátás iránti kérelem
benyújtása a Tószegi Gondozási központ felé.
3. Ezután minden esetben az
idõsekkel, hozzátartozókkal
elõzetesen egyeztetett személyes találkozás során egyénre
és személyre szabottan megbeszéljük az igényelt ellátás
részleteit, errõl írásos formában a szükséges dokumentációt elkészítjük és az ellátásról
a megállapodást megkötjük.
Az ellátási formákkal kapcsolatban segítségnyújtás, tájékoztatás:
Tószeg, Rákóczi u. 33.
06/56-586-089
06/30-447 76 20
Nyitvatartás:
Hétfõtõl-csütörtökig:
7.30-15.45-ig
Péntek: 7.30-14.30-ig
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KÖSZÖNTÕ ÉS MUZSIKASZÓ AZ IDÕSEK NAPJÁN

Évente kétszer nagy társaság
gyûlik össze a tószegi lõtéren,
koronglövésre hangolva. Habár a
versenynek tétje is van, a hangulat igazán barátinak mondható. A
különleges sport nagy tudást, jó
reflexet és figyelmet kíván, így
korántsem olyan egyszerû, mint
gondolná az átlagember, a laikus. Ábel László, hivatásos vadász, és a versenyek egyik rendezõje foglalta össze a koronglövés
lényegét, folyamatát.
A tószegi dr. Bay Béla
Vadásztársaság néhány tagja
hosszú évek óta jár megye- illetve országszerte koronglövõ versenyekre. Ezek a versenyek, az
úgynevezett gyorsított korongvadászatok, amely
során több, küKorongra
várva

Fotó: Pinviczki Rajmond

Tószegen, a mûvelõdési házban október elején, az idõsek világnapja alkalmából
köszöntötték az idõsebb generációhoz tartozókat. Gyuricza Miklós polgármester
mondott kedves szavakat a
rendezvény résztvevõinek. A
Tószegi Általános Iskola
negyedik osztályos tanulói
mûsorral lepték meg az ünnepelteket.
Ezt követõen jó hangulatban, muzsikaszó mellett
beszélgethettek, tölthették
el az idõt a köszöntöttek —
felidézve a múlt emlékeit.

Népszerû lett a tószegi pálya a volt szeméttelepen

Korongra lõnek, nem nyúlra
sek általában reggel fél 9 kor
kezdõdnek. Eddig lehet a nevezéseket leadni és a versenyzõt
dokumentálni. Mindenki csak a

Lõállásban

„Egy pályán egyszerre
5-en versenyeznek és
összesen 25 korongot
vesznek célba. A megyei
versenyeken lõterenként
2 pályán kell megmérkõzniük a lövõknek.”

lönbözõ helyrõl, változó
irányú és gyorsasággal érkezõ
agyagból készült
narancssárga korongot kell a
lövõnek
eltalálnia.
Egy pályán
e g y sz e r r e
5-en versenyeznek és összesen 25
korongot vesznek célba.
A megyei versenyeken
lõterenként 2 pályán kell
megmérkõzniük a lövõknek. Így tehát összesen
50 korongra kell lövést
leadni.
A helyiek lelkesedésének köszönhetõen 4 éve
már Tószeg is rendeznek

ilyen versenyeket.
Évente kettõt
bonyolítanak le, melybõl az
egyik a megyei 6 fordulós versenyek egyike, a másik pedig névadójuk, a dr. Bay Béla tiszteletére rendezett emlékverseny.
Mindkét megmérettetésre szép
számmal érkeznek versenyzõk
az ország minden szegletébõl.
Átlagosan 50-60 a nevezõk
száma. Ezek a versenyek a
tószegi lõtéren, vagyis a régi szeméttelep területén kerülnek
megrendezésre, ami hivatalosan, hatóságilag is bejegyzett
lõtér. A pályák kialakítása már a
verseny elõtti nap megtörténik.
A szigorú balesetvédelmi elõírások betartása az elsõdleges
szempont a pálya megtervezésénél. A korongdobó gépeket úgy
helyezik el, hogy kellemes,
élvezhetõ versenyt tudjanak
lebonyolítani. A megméretteté-

kötelezõ védõfelszerelésekben
(lövészmellény és szemüveg,
fülvédõ és sapka) léphet a lõállásokra. A verseny végeztével
megtörténik az eredményhirdetés. Senior, veterán, csapat és
vadász kategóriában történnek a
díjazások. Versenyeik általában
jó hangulatú baráti rendezvények. Jó lehetõséget biztosítanak a lõkészséget fejleszteni
kívánó vadászoknak. Ahogy
mondani szokták: Nem a vadon
kell gyakorolni!
Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

Így néz ki
a korongkilövõ,
ahogy mondják,
a korongdobó
gép
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Barátkozás a természettel, az állatokkal Kovácsék farmján

LOVASUDVAR A FALU SZÉLÉN
Tíz évvel ezelõtt valószínû el sem
tudta volna képzelni a tószegi
Kovács László és felesége, Kati,
hogy nekik lovaik, kecskéik lesznek, teheneket tartanak, és gyerekek tucatjait fogadják majd,
hogy megbarátkoztassák õket az
állatokkal, megtanítsák nekik a
lovaglás mesterségét, hogyan
kell gondozni a négylábúakat.
Azóta viszont már erdei iskolákat, nyáron táborokat szerveznek, rengeteg energiát, munkát
fektetnek abba, hogy a Bíbic
Lovasudvar jól mûködjön.
Kovácsné Bodac Katalinnal arról
beszélgettünk, hogyan jött létre
a lovas tanya — Tószegen így
emlegetik, és mindenki tudja,
hogy a falu végén, a Karai úton
található.

Erre õ visszavágott: — Te mondtad, hogy ha valamitõl félünk,
azt le kell gyõzni! Nem volt mit
tenni, meg kellett próbálnom.
Az elsõ 20-25 perc iszonyatos
volt, utána viszont kezdtem
megbarátkozni a helyzettel, és
tetszett a dolog.
Nyolc évvel ezelõtt aztán megvették az elsõ saját lovat. Egy ló,
nem ló, jött a második is. Viszont
a bértartás sokba került, ezért
megvásárolták azt a másfél hektáros területet, ahol ma is üzemel
a lovasudvar. Az egyik vendég
gyerek a pulykára azt mondta,
hogy „hosszú nyakú kakas”. Nos,
ekkor jött az ötlet, ha már a falusi
gyerekek sem ismerik az állatokat, mi lenne, ha létrehoznának
egy olyan kis farmot, ahol a gyerekek nem csak lovagolni tanul-

Számháború a Kovács házaspár irányításával.
— Kislányunk, Orsi egészen
pici korától rajongott az állatokért — mesélte Kati. — Angyalné
Editékhez gyakran átjártunk
vele, mert ott foglalkozhatott a
háziállatokkal. Öt-hat éves lehetett, amikor elkezdett megbarátkozni a lovakkal. Én elkísértem
õt, egyszer feltette a kérdést, én
miért nem lovagolok. Megmondtam õszintén: félek a lovaktól.

bennünket, ide szervezték az
osztálykirándulásokat.
A nyári táboroztatás három
éve kezdõdött. Az idén már négy
turnusban fogadták a gyerekeket. A kicsik az elsõ napon csak
simogathatják az állatokat, a
másodikon mûlovon gyakorolnak, a harmadikon jön az igazi.
Megtanulják, hogyan kell közelíteni a lovakhoz. Minden lónak
külön egyénisége van, ráadásul
nekik is lehet rossz napjuk, ezért
nagyon nem mindegy, hogyan
közelítenek hozzájuk. De
nagyon meg lehet õket szeretni.
Elmeséltek egy esetet: egy kisfiú
az elsõ napon közölte, utálja a
lovakat, õ csak számítógépen
szeret játszani. A hét végén
pedig bevallotta, két napja nem
ült le a gép elé, alig várja, hogy
ide jöhessen. Sokan itt ébrednek
rá, milyen jó is a természetben
tartózkodni, mozogni.
Kata — aki menet közben megszerezte a lovas túravezetõ és a
sportoktató képzettséget is —
elmondta, rengeteg segítõjük
akad, e nélkül nem is lennének
képesek mûködtetni az alapítványt. Kaptak egy kaszálós területet, ami óriási segítség a takar-

mányozásban, mert az állatok
azért szeretnek enni. Önkéntesek vállalnak feladatokat a lovagoltatástól, a gyermekfelügyeletig. Egyébként a középiskolások
számára kötelezõ 50 órás köz-

A gyerekek örömmel simogatják
az állatokat.
munkát itt is eltölthetik a diákok, mint ahogy volt is rá példa.
A jövõrõl is kérdeztem. Kata
elmondta, pályázni fognak, és
ha az sikeres lesz, létrehoznak
egy fedett létesítményt, amely
lehetõvé tenné, hogy egész
évben lehessen lovagolni náluk.
Fekete Sándor

Fotók: Pinviczki Rajmond

Szabó Márk szénázik.

hatnak, hanem megismerhetik a
különféle állatokat, azok viselkedését. Ekkor született meg az
Állatokkal a Gyermekekért Nonprofit Alapítvány, amely keretében mûködik a Bíbic lovasudvar.
A hat ló mellett két boci, kecskék,
birkák várják a gondoskodást. Na
és ott van a két hatalmas, de gyerekbarát komondor is.
— Amikor látták a szomszédok, hogy min ügyködünk,
egyre több gyerek járt át hozzánk segíteni, etetni az állatokat
— emlékezett Kata. — Lányom
negyedikes volt, amikor az osztályukkal kijöttek ide, nagyon
jól, felszabadultan érezték
magukat a szabadban. Késõbb
már az összes alsós osztály
kijött, madarak és fák napját itt
töltötték a gyerekek, utána beindult az erdei iskola. A tószegi
iskolások mellett a szolnoki óvodások, iskolások is felfedeztek

Kovácsné
Bodac Kata
egyik
kedvenc
lovával.

Megtanulják a lovak ápolását is.
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Megkérdeztük olvasóinkat: Szokott-e lekvárt fõzni?
Halmi Józsefné:
— Körülbelül 5 éve már,
hog y
rendszeresen
fõzõk lekvárt. Korábban
is értettem hozzá,
viszont nagyon idõigényes feladat, így nyugdíjas éveim elõtt nem foglalkoztam vele. Nem
egyedüli munka, inkább
a közös baráti elfoglaltságok közé sorolnám. Elsõsorban szilvalekvárt készítünk, ez a gyümölcs nekünk is
terem, a hiányzó mennyiséget pedig megvásároljuk. Kisebb mennyiségben barackból is
fõzünk lekvárt, de azt teljesen másképpen
kell készíteni, egy fokkal bonyolultabb.
Mosás után, lefejtjük, megdaráljuk és üstben fõzzük, folyamatosan 8-10 órán át.
Fahéjat, cukrot, babérlevelet és szegfûszeget adunk hozzá. Arra kell vigyázni, hogy
az üstben ne ragadjon le a gyümölcs, mert
az kellemetlenné teheti az ízvilágát. Az
elkészült lekvár nagyon finom tölteléket
biztosít a süteményekhez, így a finomság
állandó része a kalácsnak, a buktának és
még sorolhatnám. Minden évben annyit
készítünk, hogy rokonság számára is jusson
bõven, így lekvárból nem szenvednek
hiányt.

Egy mai tizenévesnek még
elképzelni is nehéz, hogy
milyen lehetett, amikor még
villany sem volt a faluban,
késõbb az már volt, de a televíziónak még se híre se hamva,
pláne nem okos telefon. Pedig
a tószegiek akkor is szerettek
kikapcsolódni, szórakozni.
Két archív fotó jutott el szerkesztõségünkbe az egykor
Tószegen, ma Szolnokon élõ
Fekete Zsuzsannától. A II.
Világháború elõtt készült az
egyik, a másik 1953-ban. A téma
közös: mindkettõn amatõr szín-

Stadler Tiborné:
— Édesanyámtól tanultam meg a lekvárfõzés
tudományát még gyermekkoromban. Általában augusztus végén
kezdjük el, szerencsére
ebben az évben nagyon
jó volt a termés.
Szilvából készül a legtöbb, de ezen kívül
meggybõl, szamócából és barackból is
fõzünk. Az elkészült lekvárból süteményeket készítünk, de gombócban is nagyon
finom. Sokan segítenek a fõzésben, férjemen és lányomon kívül a barátnõim is.
Egyik napon megtörténik a szilva fejtése,
majd másnap hajnalban már belekezdünk a
fõzésbe. Mindig figyelünk arra, hogy a
kavargatás folyamatos legyen, máskülönben leragadna az üst aljára. Nagyon fontos
az ízesítés, figyelni kell a hozzávalók menynyiségére is. A lekvár állagából már látni,
hogy elrontottunk-e valamit, ugyanis a jó
szilvalekvár színe feketés, de ha vörös, az
azt jelenti, hogy nem fõztük ki eléggé.
Mindennek az alapja a tökéletes fagondozás, az sem mindegy, mikor kezdjük el permetezni a fát és hogy mivel. Ezt csak szívvel
és lélekkel lehet csinálni.

Jancsurák Zsuzsanna:
— Nálam a befõzés kora
tavasszal kezdõdik,
mikor virágba borul a
bodza, illatos és ízes
szörp lesz belõle.
Nemsokára utána kezdõdik az eperérés ideje,
dzsem, szörp, és fûszeres salátaecetté válva
kerülnek üvegekbe.
Közben a kert és a rét is ontja a jobbnál jobb
eltenni valókat. Így kerül a kamrába a szárított akácvirág, lándzsás útifû szirup, a citromfû, a menta, a rózsavirág és társai. A nyár
a gyümölcsök és fûszernövények szezonja.
Üvegbe kerül a napérlelte meggybefõtt, a
karamellás sárgabarack dzsem, nektarin- és
õszibarackbefõtt. Fontos kiemelni az illatozó, fahéjas, babérleveles szilvalekvárt. Na és
a „sült tea”! Aki még nem kóstolta, nem tudja
mit veszített. Szõlõ, szilva, õszibarack, alma,
banán cukorban, fahéjasan, rumosan, 2 órát
sül a tepsiben, utána irány az üveg. Télen teában mennyei! Remek szörp és körtés dzsem
készülhet a bodzabogyóból. És hogy a téli
hónapok se maradjanak ki a lekvárkevergetés
sorából, indulhat a citrus szezon! Narancs- és
citromdzsem, banán-alma variáció!
Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

Olvasókörben, ipartestületben, kocsmában léptek fel

Tószegiek tószegieknek játszottak

játszók csoportképe látszik. A
tószegi Kovács Józsefné Iluska
nénit kértük meg, hogy segítsen
feleleveníteni ezt az idõszakot.
— A helyiek összefogtak,
olyan elõadásokat állítottak
össze, amely saját életükrõl
szólt, avagy írók által készített
forgatókönyv alapján készült —
mondta. — A társulat természetesen teljesen amatõr szereplõkbõl állt az iskolaigazgatótól a
zenészen át a postásig.
Harminc-negyven ember is tar-

Tószegi amatõr színjátszók. A kép a II. Világháború elõtt készült.

tozott a társulathoz. Édesapám
is nagyon szeretett eljárni a próbákra, késõbb magam is játszottam kisebb szerepeket. Az elõadások vagy az ipartestületben,
az olvasókörben, a régi kultúrházban voltak, de szabadban is.
Például a Vízi-kocsma kertjében. Ilyenkor az egész falu
kíváncsi volt az elõadásokra.

Egyrészt szórakozhattak, történt valami, másrészt az volt
ezeknek a különlegessége, hogy
mindenki ismert mindenkit, a
közönség a szereplõket. Persze,
elõfordult elõadás közben bebekiabáltak valami megjegyzést, de ettõl csak hangulatosabb volt az elõadás.
Fekete Sándor

Az 1953-ban képen a hátsó sorból balról jobbra a következõk
láthatók, akiknek sikerült a nevét megtudni: dr. Kálmán László,
Kovács Károly, Fekete György, Bartók Imre, Nagy Lajos,
Bartók Imréné, Sasi Imre, Komáromi József, Pinviczki László,
Buczkó László, elöl: Hajdú György, Dóra Margit, Hajdú Margit.
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A bot végén: Sályi Imre
Sályi Imre gyermekkora óta a
horgászat szerelmese. Szabadideje nagy részét a tóparton tölti,
s habár élete nagy rekordjai,
reményei szerint még nem érkeztek el, büszkélkedhetett már
nagy fogásokkal. Folyamatos
résztvevõje a tószegi versenyeknek is, illetõleg tagja egy helyi
horgászegyesületnek. Az egyesület tagjaival ma már szoros baráti
kapcsolatot is ápol. Mesélt
nekünk a kezdetekrõl, nagy fogásokról és a mindennapjairól.
— Amióta csak az eszemet tudom,
imádok horgászni — mondta
Sályi Imre . — Úgy 5 éves lehettem, amikor elõször kísértem le
aput az egyik tóra Tószegen.
Azonnal megszerettem a pecázást, és nem is emlékszem olyan
évre, amikor én ne horgásztam
volna. Emlékszem, amikor iskolába jártam, apa költött, hogy
indulni kellene, hétvégén viszont

fordítva volt mindez, én költöttem aput, hogy lassan mehetnénk
horgászni. Amikor csak lehet,
még ma is együtt járunk, de többször volt, hogy külön mentünk.
Ettõl függetlenül õ marad a példaképem örökre, mindent tõle
tanultam. Az évek alatt természetesen voltak nagy halak, de a
rekordok még nem érkeztek el.
Egyik legnagyobb pontyom egy
éjszakai horgászat alkalmával
fogtam a cimborámmal, de olyan
óriási volt a köd, hogy csak reggel
mertem bemenni csónakkal a
tóra, és ekkor láttam meg, hogy
ott van a horgomon a 9 kilós hal.
A legjobban a természetet szeretem, mert itt kikapcsolódhat,
pihenhet az ember. Eredeti foglalkozásom vasúti jármûszerelõ,
Szolnokon dolgozom. Hétköznap
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mindig várom a hétvégét, de
régebben a munka után is rohantam a tavakra. Ma már a család az
elsõ, egyre több a tennivaló a
mindennapokban, persze a szabadidõmet úgy alakítom, hogy
mindig legyen idõ pecázni. A
folyóvízi horgászatot is kedvelem, de annak
Egy kisebb
fogás
a csónakázótavon.

Imi eddig legnagyobb fogásai:
ponty 9 kg, amúr 15 kg,
harcsa 11 kg, keszeg 1,5 kg

A 2012. szeptemberétõl középiskolába
lépõ diákoknál az érettségi feltétele
nem csak a tanulmányi elvárások teljesítése, hanem 50 óra önkéntes munka is,
melyet 4 tanéven belül kell teljesíteniük.
A közösségi szolgálat lehet szociális,
környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektõl
független, egyéni vagy csoportos tevékenység. Tószegi diákok meséltek, õk
mit csinálnak, csináltak, illetve mit gondolnak a programról.
LÁDI ESZTER (16 – Varga Katalin Gimnázium, Szolnok):
— Az iskolánk leszerzõdött néhány szervezettel,
tehát ez nem teljesen szabadon választott tevékenység. A cél az, hogy
adjunk valamit a közösségnek, segítsünk valamilyen formában. Én
eddig 3 helyen végeztem
közösségi szolgálatot. A könyvtárban gyerekekre vigyáztam és segítettem könyveket
pakolni. Az Aba-Novák Agóra által rendezett eseményen feladatom volt felmérni az
emberek elégedettségét, véleményét a rendezvénnyel kapcsolatban. Tavaly a „72 óra
kompromisszumok nélkül” címû eseményen vettem részt. Ezen belül az feladataink között szerepelt, hogy a Hild téren közlekedõ embereket megszólítsuk és egy bíztató mondattal, egy öleléssel vagy egy kedves mosollyal tegyük szebbé és vidámabbá

más a technikája, igazából nem
az én világom. Fontosak az elõkészületek, hiszen nem mindegy a
felszerelés. Én mindig viszek
magammal legalább 5-6 botot, ez
attól is függ, milyen halat szeretnék fogni. Ezen kívül ólmok, horgok, úszók, etetõkosár, haltartó,
szák, csalik és szúnyogirtó található a felszerelésemben. Ami
nagyon fontos, hogy tiszteljük a
halakat. Én nem sajnálom visszaengedni õket a vízbe, mindig
csak annyit viszek el, amennyi a
konyhára szükséges. Szeretem a
halászlét és a sült halat, de ezek
nagy kedvencnek számítanak a
családban. Idén ránk mosolygott
a szerencse a Halkolbász
Fesztiválon is, ahol 8-an indultunk a Tiszavirág Horgászegyesületbõl, és elsõ helyezést értünk
el. Zamárdiban pedig 3. helyezettek lettünk a Tepsiben a Balaton
címû rendezvényen. Örülök,
hogy egy ilyen jó csapat tagja
vagyok, jó barátság szövõdött
közöttünk az évek alatt.
Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

Közvélemény-kutatás, bíbelõdés az ovisokkal, fûnyírás

Diákok önkéntes munkán
a napjukat. Megérte teljesíteni, ugyanis
láttam, ahogyan a komolyan elgondolkodó
emberek arckifejezése átváltozik egy pillanat alatt meglepetté és mosolygóssá.
Szerintem ezek az órák formálják személyiségünket, megtanulhatjuk, hogy legyünk
figyelmesebbek és járjunk nyitott szemmel
a világban, illetve megtapasztalhatjuk az
önzetlen segítségnyújtás fontosságát is.
JANÓ NIKOLETT (18 – Tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskola, humán szak):
— Most készülök az érettségire. Az 50 óra közprogramot a Tószegi idõsek
otthonában töltöttem le,
itt az idõseknek kellett
segítenem, beszélgetni
velük. A programokon,
amiket szerveztek nekik,
abban nekem is részt kellett vennem. Egyszerre töltöttem le mind az
50 órát. Ezt úgy osztottam el, hogy naponta
2-3 órát voltam ott. A gyakorlatot a 9. évfolyam végén töltöttem le. Azért választottam
ezt, mert ez a munka szorosan kapcsolódik
ahhoz, amit az iskolában tanulok. Teljesen
jó hatással volt rám, sok dolgot tanultam az
idõsektõl, rengeteg történetet meséltek
arról, hogy milyen volt régen az élet. Úgy
gondolom, az önkéntes feladatvállalás a fiatalok számára jó dolog, mert betekintést
nyerhetnek a munka világába. Szerintem a
fiataloknak, a diákoknak jót tenne, ha

hasonló helyet választanának az 50 óra
letöltéséhez. Sok minden megtanulható az
idõsektõl.
SMIDÉLIUSZ RUDOLF (16 – Szolnoki
Mûszaki Szakképzési Centrum Jendrassik
György Gépipari Szakgimnáziuma):
— Még folyamatban van az
50 óra teljesítése. Lakóhelyemen szerettem volna
letölteni, hiszen helyben
van. Az itthoni vállalkozásunkba segítek be, különbözõ tevékenységekkel.
Általában kaput festek,
füvet nyírok. Szeretem ezt
a munkát, ugyanis egyrészt szabadban dolgozhatok, másrészt pedig
megnyugtat. Örülök annak, hogy ezekkel az
apróbb munkákkal is terhet vehetek le a szüleim válláról. Kint vagyok a természetben, és
nem megerõltetõ egyáltalán. Hasznosnak tartom magát a közösségi szolgálatot, hiszen így
a diákok betekintést nyerhetnek a munka világába, kilépnek egy kicsit a komfortzónájukból.
Ha jobban belegondolunk, az 50 óra 4 évre
leosztva nem sok. Én eddig 18 órát teljesítettem az elsõ évemben, de a mostaniban szeretném befejezni az egészet, hogy utána már csak
az érettségivel és a tanulással foglalkozhassak. Én úgy látom, hogy a diákok egy része
nem szeret dolgozni, így nem tetszik nekik ez
az egész, de persze vannak olyanok is, akik
pozitívan reagálnak. Szerintem csak jó származhat a tapasztalatokból.
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A kemény munka meghozza
a kívánt eredményt. Ez a
mondat szinte az élet minden területére igaz, a sportban pedig különösen érvényes. Különbözõ sportágak
sikeres tószegi képviselõivel
beszélgettünk. Elmondták,
hogy õk hogyan kezdték,
hogyan jutottak el eddig,
hová szeretnétek eljutni.
MUNKÁCSI MÁRTON (13)
Amíg Szolnokra jártam általános iskolába, addig kajakoztam,
késõbb kenuztam. Jelenleg
Tiszavárkonyon tanulok, itt
ismerkedtem meg az erõemeléssel, mint sportággal. Ez kemény
fizikai munkát kíván, ugyanakkor erõsen befolyásolja a teljesítményt, hogy milyen az ember
hangulata. Heti két-három edzésen veszek részt, ugyanakkor
Tószegen, az abc fölötti teremben szoktam egyedül is készül-

ni. Mindössze fél éve hódolok
ennek a sportágnak, de most,
szeptember végén Szerbiában,
Knjazevacon sikerült világbajnoki címet szereznem. A GPC
világversenyén a 67,5 kilogrammosok között fekvenyomásban
harmadik lettem, felhúzásban új
világcsúccsal, 140 kilogrammal
én állhattam fel a dobogó tetejére. Rengeteget kell még tanulnom, fejlõdnöm. Most úgy gondolom, hogy rendõr akarok
lenni. Azon belül a TEK-esek
munkája tetszik a legjobban.
SZILÁGYI RÉKA (20)
Hatéves korom óta sportolok, 14
évesen kezdtem el az atlétikával
foglalkozni. Elõtte versenyszerûen úsztam. A gerelyhajítás tet-
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SIKERESEN SPORTOLÓ
TÓSZEGI FIATALOK
szett meg a legjobban. Elsõ
érmem 2011-ben sikerült megszereznem, 3. lettem az Ifjúsági
Magyar Bajnokságon. Fontosabb
eredményeim:
négyszeres
magyar csúcstartó vagyok.
Magyarországon IFI korosztályban senki
nem dobott
nálam nagyobbat. A
diákolimpiai
csúcsot is
tartom. Ifjúsági, Junior,
U23 és felnõtt többszörös magyar bajnok
vagyok. Ifjúsági világbajnokságon 4. helyezést értem el
Donyeck városában (2013),
ekkor 2 cm-el maradtam le a
dobogóról. Junior világbajnokságon 16. lettem. Most a
Törökszentmiklósi Diákatlétikai
Klub tagja vagyok. Egy héten 10
edzésem van, melyek az utazással együtt kiteszik az egész
napom. Két méterrel maradtam
le az idei olimpiáról, de a mostani szintemmel kijutottam volna
az elõzõekre. Célom, hogy a
következõ olimpián, Tokióban
ott lehessek. Mindenképpen szeretnék ezzel foglalkozni hivatásszerûen. Az Eszterházy
Károly Egyetem hallgatója vagyok, testnevelõ edzõ szakra
járok.
GÖNCZI TAMÁS (20)
10 éves korom óta sportolok.
Apán keresztül ismerkedtem
meg a karatéval. Egyszer elvitt
egy edzésre,
elsõ látásra
megtetszett.
Egy évet kellett várni az
elsõ éremre,
amit Dombóváron
nyertem egy
bajnokságon
az elsõ helyezéssel.
Összesen 3 világbajnokságon
vettem részt, ezeken változó
eredményeket értem el. Volt ahol
a középdöntõig jutottam, volt
ahol a legjobb 16-ig. Emellett két

EB-re is kijutottam. Egyik évben
a Diákolimpián elsõ helyezést
értem el, még különdíjat is kaptam. A kezdetek óta az Asahi
Jitsu Shotokan Karate Egyesület
tagja vagyok, ennek Szolnokon
van a székhelye. Heti két, 1,5
órás edzés van, de mellette itthon is szoktam edzeni. Nem
megterhelõ, így nem megy a
tanulás rovására. Hétvégén általában két napra tanulok, így hétfõn el tudok menni edzésre úgy,
hogy aznap már ne kelljen az
iskolára készülnöm. Szerencsére
jól kiegészíti egymást az iskola
és a sport. Ameddig bírom, addig
szeretnék ezzel foglalkozni.
Céljaim között szerepel még a
Rendõrtiszti Fõiskola, nagyon
szimpatikus a rendõri pálya.
Szerencsére a karate nagyon jó
fizikumot és közelharci képességet kölcsönöz ehhez a szakmához.
BARHÁCS SZIMONETTA (14)
2012 õszén voltam az elsõ
MediBall bemutatón, nagyon
érdekesnek tartottam. A rengeteg felkészülés és edzés meghoz t a
a
kívánt eredményt, ehhez hozzájárultak az
edzõm, Leskó Anna tanácsai is. Az
egyesületünk neve
Albatrosz
É.S.E, amely
Szolnokon található. Itt heti 3
edzést szokott Anna tartani.
Hosszútávon is szeretném ezt a
sportot mûvelni, illetve az ez évi
nagy megmérettetésen (Nyíregyházán), az ezüst és a bronzérmeim mellé az aranyat is megszerezni. Elsõ MediBall versenyem 2015. májusában volt
Nyíregyházán. Vegyes páros
mérkõzésben Gyerek 3. kategóriában II. helyezést értem el,
decemberben kreatív formagyakorlatban III. helyezést országos
csapatban. Nagyon sokat segítenek azok a tapasztalatok, amiket
az edzõm átad. Most az iskola
jelenti számomra a fõ célt, idén a
9. évfolyamot kezdtem a Vásár-

helyi Pál Közgazdasági Szakgimnáziumban, Szolnokon.
Bízom benne, hogy a sport örökre része lesz az életemnek.
KEREKES GRÉTA VIVIEN (15)
2010-ben kezdtem el a judót, 9
évesen. Már kicsi koromban is
eléggé hiperaktív voltam.
Amikor kezdtem a judót, akkor
Tószegen még nem volt klub, így
Szolnokon jártunk edzésekre,
2014-ben a Cegléd VSE-hez igazoltunk át az
öcsém mel.
Heti öt napot
edzünk,
van, hogy
napi kettõt.
Idén létrejött
a Tószegi
Fer rof lex
Judo Klub,
ahol korom
miatt edzõ
még nem lehetek, de ha az idõm
engedi, nagyon szívesen járok
le, és segítem az itteni kis judokákat. A klub edzéseit Csényi
Gábor vezetõedzõ tartja, aki hajdan az én edzõm is volt, és akinél elsõ bajnoki címem szereztem. Terveim a jövõben a sporttal kapcsolatosak. A Testnevelési
Egyetemen szeretném folytatni
tanulmányaimat. Idén részt vettem egy bírói tanfolyamon, így a
szabad hétvégéimen versenybíró is leszek. Természetesen a
versenyeket sem fogom hanyagolni, hisz jövõre Ifjúsági
Európa-bajnokság, Világbajnokság, és Ifjúsági Olimpia is
vár rám. Szeretnék jó eredményt
elérni ezzel is megköszönve
szponzorom, Nagy Krisztián, a
FERROFLEX 2005 Kft. igazgatójának többéves támogatását.
Most a Széchenyi István
Gimnázium 10. évfolyamába
járok, testnevelés szakra. Az
iskola igazgatója és a tanárok
egyaránt segítik a sportban való
munkámat és tanulmányaimat
is. Ifjúsági olimpiai kerettag
vagyok, számos hazai és nemzetközi kupán szereztem arany,
ezüst és bronzérmet, nyertem
országos bajnoki címet. Az OB
63kg-os csoportjában II. helyezett lettem a 23 évesek között.
F. S. – P. R.
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Ungvári Miklós
Tószegen tartott
judobemutatót

Fotó: Pinviczki Rajmond

Szeptember 27-én valóra válhatott az ifjú,
tószegi judokák álma, ugyanis Ungvári
Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros
Európa-bajnok magyar cselgáncsozóval
találkozhattak. A Sporttal az Egészséges
Ifjúságért Egyesület Tószegi Judo Klub meghívásának tett eleget, látogatott Tószegre.
Az olimpikon dr. Gyuricza Miklós
polgármesterrel is találkozott (kis
képen). Beszélgettek az idei olimpiáról, a mindennapjairól. Ezt
követõen a londoni olimpián ezüstérmet szerzõ sportoló bemutatót
tartott a a tószegi judo klub edzésén a mûvelõdési házban.

Biztató jelek a tószegi csapat játékában

Ha a szerencse is melléjük állna…

A tószegi labdarúgó csapat õsztõl
már a megyei elsõ osztályban játszik. Jelenleg, lapzártánkkor 12.
helyen áll a tabellán. Az egyesület
elnöke, Smidéliusz Ernõ (kis képünkön) lát biztató jeleket a játékban. Kis szerencsével több pontot
is begyûjthettek volna a fiúk.

Fotó: Pinviczki Rajmond

— Mi várható a további mérkõzéseken, a bajnokság végén
milyen szerepléssel lenne elégedett?
— Jelenleg — 8 forduló után,
nagyjából az õszi fordulók felénél — a 12. helyen áll a csapat. Ez
nem kiesõ hely, így azt is mondhatnám, hogy a tervnek megfelelõen teljesítünk, de nyilván ez
teljesen nem így van. Bár célkitûzésünk továbbra sem válto-

zott, miszerint az elsõ osztályban maradás a célunk, de az
eddigi mérkõzések alapján azt
látom, hogy ennél többet is elérhetünk. Szoros mérkõzéseket
játszottunk és kis szerencsével
több pontunk lehetne a jelenleginél. Ezt a rutintalanságunk
számlájára írom és hál’ Istennek,
javuló tendenciát látok a játékunkban. A szezon végére természetesen a biztos bennmaradást várom, remélem közép
mezõnyös helyezéssel.
— Milyen gondok nehezítik a
munkát? A csapat edzõje egy
ideig nem ülhetett a kispadon…
— Szakmai gondjaink szerencsére nem nagyon vannak, vagy
legalábbis semmi olyan, amit
nem lehet kezelni. Financiális
gondjaink pedig a szokásosak,

Erre a meccsre nem szívesen emlékeznek a szurkolók. A Rákóczifalva
2-0-ra gyõzött Tószegen.
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mindig keresnünk kell a támogatókat, lehetõségeket az egyesület
mûködtetéséhez szükséges pénz
elõteremtésére, ez megterhelõ.
Ami edzõnk, Luca Marius eltiltását illeti, az már a múlt.
Szeptember 15-ig volt eltiltva,
„sportszerûtlen magatartásért”
(hevesen, de nem vulgárisan,
reklamált a játékvezetõknél).
Kissé túlzónak találtuk az idõtartamot, mert az övénél jóval durvább reklamálás esetén sem mindig van eltiltás, de belenyugodtunk és elfogadtuk a büntetést.
— A felújított pálya szemre is
tetszetõs…
— Nagy örömünkre a felújított
pálya nagyon tetszik mindenkinek, aki kilátogat hozzánk és
nemcsak a helyiekrõl beszélek,
hanem a vendég szurkolókról is.
Elismerõen szólnak róla, jó értelemben vett „irigységgel”.
Bevallom, ez jólesik számunkra,
sokat tettünk érte, hogy ilyen
küllemû legyen a sporttelep.
Lehet, hogy összefüggésben van
a pálya küllemével: gyarapodott
a nézõink száma. Nemcsak
Tószegrõl, hanem a környékbeli
településekrõl is látogatnak hozzánk szurkolók meccset nézni.
Ennek nagyon örülünk és remélem jó játékkal és nem mellékesen, jó eredménnyel is ki tudjuk
õket szolgálni.
Fekete Sándor

Pályafelújítás:
Megszépült öltözõ,
korlát- és gyepcsere
A
Tószegi
Sporttelep a
2010-es évekre teljesen
leromlott állapotra jutott.
Omladozó, penészes vakolat, felszakadt linóleum, elrozsdásodott csõvezetékek, megoldatlan
fûtés, elkorhadt padok és beázó,
normális mellékhelység nélküli öltözõ épület jellemezte. 2013-ban
pályázati forrás nyílt „Sporttelep
felújítás” címen, társasági adó forrásból, amit az MLSZ írt ki és bírált
el és két évadban lehetett rá pályázni. Az egyesület élt a lehetõséggel, a
pályázatot támogatandónak ítélték,
így forráshoz jutottak. A községi
önkormányzat, a Papírtekercs Kft.,
valamint a Tóth és Fiai Kft. jóvoltából elkezdték a munkálatokat. Az
elmúlt három év során az alábbi
munkálatokat végezték el a sporttelepen: öltözõ épület tetejét szigetelték, miként a homlokzatot is. Belsõ
felújításokat hajtottak végre, külsõ
járdát építettek, 320 méternyi korlátot és 60 padot cseréltek, felújították a gyepet, a kapuk elõtti sérült
gyepet kicserélték, edzõpályát alakítottak ki.
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