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Ezzel a kérdéssel már többször foglalkoztunk 
szórólapon, közmeghallgatáson és testületi 
üléseken is. Csak remélni tudjuk, hogy majd a 
fejlesztés végeztével, a kiépítésre került opti-
kai kábelnek köszönhetõen, a beruházásnak a 
jövõben már csak a pozitív hozadékát élvez-
hetjük. De ma még — nem vitatva a fejlesztés 
szükségességét — el kell ismerni, hogy ez a 
beruházás nagyon sok kellemetlenséget oko-
zott nekünk, a településen élõknek.

Ismételten szeretném kihangsúlyozni, hogy 
nem az önkormányzat rendelte meg a fej-
lesztést. A Magyar Telekom egy országos 
hatáskörû hatóság (a Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság) által kiadott jogerõs enge-
dély alapján, saját beruházásaként végzi a 
munkálatokat. A fejlesztés a „SZÉLESSÁVÚ 
INTERNETET MINDENKINEK” fantázianevû 
kormányzati programmal összhangban, a 
Kormány támogatásával valósul meg.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezéshez min-
den szükséges hatósági engedéllyel rendel-
keztek, a munkák elvégzésével kapcsolatban 
az önkormányzatnak tulajdonképpen „tûrési 
kötelezettsége” van, azaz nem volt lehetõsé-
günk arra, hogy jogszerûen megtiltsuk a köz-
területek használatát a kivitelezési munkák 
elvégzéséhez. A közterület használati enge-
délyben (melynek kiadását tehát jogszerûen 

nem tagadhattuk meg) azonban minden olyan 
feltételt elõírtunk, ami alapján — a munkák 
elvégzése után — a közterületeinket olyan álla-
potban kell visszakapnunk, mint amilyen álla-
potban azok a munkák elvégzése elõtt voltak. 

Az, hogy a munkák megrendelõje nem az 
önkormányzat, és hogy a kivitelezést saját 
beruházásában végzi a Magyar Telekom, két 
nagyon konkrét korlátot jelent számunkra:

Folytatás a 2., 3., 4. oldalon.

A Tószeg KSE labdarúgó csapata vezeti a megyei II. osztályú labda-
rúgó bajnokságot. (Lapzártánkkor ez volt a helyzet, reméljük, ez is 
maradt.) Jó esélye van a gárdának, hogy az õsszel induló következõ 
bajnokságban már a megye I-ben kergessék a labdát a fiúk.

Smidéliusz Ernõ egyesületi elnök szerint a siker titka a befektetett 
munkában keresendõ. Javult a játékosok hozzáállása, az edzéseken 
is odateszik magukat a fiúk. A megye I-ben való indulás évi 1-1,2 
millió forinttal kerül majd többe a klubnak, de vélhetõen ezt az 
összeget elõteremtik az önkormányzat és a támogatók jóvoltából.

Két játékost, Kiss Balázst és Bodnár Sándort is megszólaltattunk 
összeállításunkban. 

Részletek a 16. oldalon

Õsszel egy osztállyal
feljebb?
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A Tiszajenõ elleni meccsen nem csak a légteret, de az egész játékot is
uralta a csapat, 4:0-ra gyõzött.

ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL
– A FALUNAK, A FALURÓL…

A Telekom saját beruházásban végzi a fejlesztést, a munkát nem az önkormányzat rendelte meg.
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Folytatás az 1. oldalról.
1. Az önkormányzat a munkák 

elvégzésének módjával kapcso-
latban semmilyen utasítást sem 
jogosult adni a kivitelezõnek. 
(Hiszen nem mi vagyunk a 
beruházás urai).

2. Bár a közterület használati 
engedélyben helyreállítási 
kötelezettséget írtunk elõ, ám 
ennek számonkérésére csak a 
kivitelezési munkák készre 
jelentése után, a közterületek 
visszaadására irányuló eljárás-
ban van jogi lehetõségünk, 
amíg a munkavégzés zajlott 
(zajlik), addig nem. 

A tél beállta, a kedvezõtlen idõ-
járási körülmények félbeszakítot-
ták a kivitelezési munkákat, s 
emiatt a beruházás sajnos elhúzó-
dott. A Magyar Telekom kivitele-
zõje, a Teleoptika Kft. még jelen-
leg is végez kivitelezési munkákat 
a településen, ám ennek ellenére 
a közterületek visszavételére irá-
nyuló eljárást (szakaszolva a tele-
pülés területét) már elindítottuk. 
Mindezt annak érdekében tettük, 
hogy a lehetõ leghamarabb ren-
dezett állapotok lehessenek a 
faluban. Ám a tavaszt minden-
képpen meg kellett várnunk.

Megbíztunk egy mélyépítõ-
mérnöki és mûszaki ellenõri 
szakképesítéssel is rendelkezõ 
mûszaki ellenõrt, akinek feladata 
a közterületekkel kapcsolatos 

helyreállítási munkálatok el- 
lenõrzése. (De nem a kivitelezési 
munkák ellenõrzése, mert arra 
nincs jogosultságunk, tekintettel 
arra, hogy nem a mi beruházá-
sunk a fejlesztés!)

Az ellenõrünk a helyszíni bejá-
rások keretében ellenõrzi a hely-
reállítási munkálatok szabálysze-
rûségét, folyamatosan egyeztetve 
a kivitelezõvel és a Magyar Tele- 
kommal. Hiányosságok észlelése 
vagy a közterület használati enge-
délyben elõírttól eltérõ módon 
történõ helyreállítás esetén hiba-
listát vesz fel, s amíg azok mara-
déktalan kijavítása nem történik 
meg, addig nem jegyzi ellen a köz-
területek visszaadásáról szóló 
dokumentációt. A mûszaki ellen-
õr ellenjegyzése hiányában pedig 
a közterületet nem vesszük vissza 
a Teleoptika Kft-tõl. Ez pedig azt 
eredményezi, hogy a Magyar 
Telekom mindaddig nem kap 
használatbavételi engedélyt a 
Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóságtól a megvalósított fejlesz-
tésére, amíg tõlünk meg nem 
kapja a szükséges dokumentumo-
kat a közterületek visszavételérõl. 
Így emiatt (a helyreállítások sza-
bályszerû elvégzéséig) kénytele-
nek lesznek a megkezdett lakos-
sági rákötéseket is felfüggeszteni. 
A használatbavételi engedély hiá-
nyában ugyanis a beruházást 
hivatalosan nem tudják aktiválni, 
s nem tudnak hozzájutni a fejlesz-

téshez kapott állami támogatás-
hoz sem. Kizárólag ez a folyamat 
az egyetlen kényszerítõ eszköz a 
kezünkben a szakszerû helyreállí-
tási munkák megköveteléséhez.

Továbbra is kérjük a lakosokat, 
hogy amennyiben lakókörnyeze-
tükben olyan problémákat tapasz-
talnak, melyek keletkezésének 
oka a Magyar Telekom fejlesztése, 
jelezzék azt a polgármesteri hiva-
tal mûszaki csoportjánál annak 
érdekében, hogy — a mûszaki 
ellenõrünk közremûködésével — 
megvizsgálhassuk a problémát és 
szükség esetén annak orvoslását 
kérjük a kivitelezõtõl.

Bízunk abban, hogy a tavasz 
folyamán végre mindannyiunk 
számára megnyugtató módon 
tehetünk pontot a hosszú hóna-
pok óta zajló, nekünk, tószegiek-
nek eddig oly sok bosszúságot 
okozó telekomos fejlesztésnek, s 
ezt követõen már tényleg csak a 
jobb és magasabb színvonalú 
szolgáltatásnyújtás okozta pozi-
tív következményeket érezhetjük 
a mindennapokban.

...AZ ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI

FEJLESZTÉSI TERVEIRÕL

Jelenleg három jelentõs önkor-
mányzati fejlesztés elõkészületi-
tervezési munkálatait végezzük 
Tószegen.

Mindhárom fejlesztéshez a for-
rást a 2014-2020. közötti európai 
uniós forrásokat tartalmazó 
„Széchenyi 2020” program 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) pályáza-
taiból szeretnénk elnyerni.

Három különbözõ TOP-os cél-
terület pályázataihoz készítettük 
elõ a projektterveket:
1. Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bõvítése, 
fejlesztése

2. Fenntartható települési közle-
kedésfejlesztés

3. Egészségügyi alapellátás inf-
rastrukturális fejlesztése

1. SZOCIÁLIS
    ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
    INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK
    BÕVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE:
A projekt keretében az Idõsek 
Nappali Intézményének és 
Alapszolgáltatási Központnak 
helyt adó épület (ismertebb nevén 
az ÖNO épületének) teljes körû 
felújítását tervezzük. Ennek kerté-
ben szeretnénk megvalósítani az 
épület komplex akadálymentesíté-
sét, hiszen az épületet többségé-
ben az idõs, nehezen mozgó lako-
sok látogatják. Szeretnénk korsze-
rûsíteni az épület fûtésrendszerét 
és a nyílászárókat is kicserélni, 
illetve szigeteléssel ellátni az épü-
letet. Az épülettömb mindkét szár-
nyának tetõfelújítását is tervez-
zük. Szeretnénk belsõ felújításo-
kat, korszerûsítéseket, burkolat-
cseréket is végezni az épületen. 

A tervek között szerepel továb-
bá a mûvelõdési ház és az ÖNO 
épülete közötti terület rendbeté-
tele, az épülethez használatos 
parkolók és mozgássérült parkoló 
kialakításával. A projekt elõzete-
sen becsült költsége mintegy 50 
millió forint.

2. FENNTARTHATÓ
    TELEPÜLÉSI
    KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS:
E helyütt szeretném megjegyez-
ni, hogy a három tervezett fejlesz-
tési projekt közül ez a projekt a 
legbonyolultabb és a legnehezeb-
ben kivitelezhetõ.

Az a pályázati kiírás ugyanis, 
melynek keretében szeretnénk e 
célra forrást nyerni, kizárólag 
csak közlekedésfejlesztési célt 
támogat, és a települési adottsá-
gaink miatt szinte teljesíthetetlen 
feltételekkel.

Folytatás a 3. oldalon.

ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL — A FALUNAK, A FALURÓL…ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL — A FALUNAK, A FALURÓL…

Az idõsek napközi otthonát teljes mértékben szeretné felújítja az önkormányzat.
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Folytatás a 2. oldalról.
Ezért nagyon nehéz olyan pro-

jekttervet összeállítanunk, mely-
lyel jó eséllyel nyerhetnénk for-
rást.

— Az egyik legfontosabb nehéz-
ségi korlát, hogy Tószeg csak 
maximum 50 millió forintnyi 
forrásra pályázhat, többre nem. 
(Ez az összeg eredetileg 30 millió 
forint volt, melyet az elmúlt hóna-
pok egyeztetései során sikerült 
„felalkudnom” 50 millióra.) 
Továbbá:

— Kizárólag csak olyan beruhá-
zás támogatható, mely olyan köz-
lekedési út mellett valósul meg, 
ahol naponta legalább 2000 jár-
mûegység elhalad. Tószegen 
ilyen út kizárólag csak a 4625-ös 
út, tehát kizárólag csak ennek 
nyomvonala mellett futó fejlesz-
tésben gondolkodhatunk. 
Valamint:

— Elõírás, hogy a beruházásban 
szerepelnie kell kerékpáros köz-
lekedést támogató fejlesztésnek 
is, kerékpárforgalmi létesítmé-
nyek megvalósításával. Kerékpár- 
forgalmi létesítménynek pedig az 
eu-s elõírások szerint a kerékpár-
utak, kerékpársávok minõsülnek. 
Viszont már meglévõ kerékpár-
út felújítása nem támogatható 
csupán csak a teljes projektkölt-
ség 20%-áig. Azaz: már meglévõ 
kerékpárút felújítása (50 millió 
forintos projektnél) 10 millió Ft 
támogatás mellé 40 millió forint 
önerõt igényelne.

Mindezekbõl egyértelmûen 
következik, hogy e projekt kereté-
ben a Szolnok—Tószeg közötti, 
még hiányzó kerékpárútszakasz 
megépítésében nem gondolkoz-
hatunk, hiszen annak bekerülési 
költsége mintegy másfélmilliárd 
forint. Sajnos az eredeti elképze-
léseink szerinti, átmeneti megol-
dásnak gondolt II/A ütem, (a 
kerékpárgyár elõtt futó kb. 800 
m-es szakasz) megépítése sem 
lehetséges, mert a szakhatósági 
egyeztetések során egyértelmûvé 
vált, hogy arra nem kaphatunk 
építési engedélyt, hiszen azzal 
párhuzamosan, a 4625-ös út 
másik oldalán futó nyomvonalra 
a vízügyi igazgatóság már rendel-
kezik jogerõs építési engedéllyel. 
(Lásd: Tószegi Tükör, 2015. dec-
emberi számának 3. oldalán lévõ 
ábra).

A település belterületén már 
meglévõ (a kerékpárgyártól a 
Mámor Sörözõig, illetve a 
Vörösmarty út végétõl Tisza- 
várkony irányába futó) kerékpár-
utak felújításáról sem lehet szó 
ebben a projektben, hiszen ahhoz 
csak 20%-os támogatást kaphat-
nánk.

Így a lehetõségek nagyon 
leszûkültek, hiszen mindezeken 
kívül, a 4625-ös útnak már csak 
egy szakasza jöhet szóba 
Tószegen: Az Attila úttól az 
Óvodáig. A projekt keretében így 
szeretnénk felújítani (átépíteni) 
az Attila út sarkától (azaz a 

Mámor Sörözõtõl) az Óvodáig 
futó járda teljes hosszát. 

A probléma viszont az, hogy 
csak akkor támogatható a projekt, 
ha az tartalmaz kerékpárforgalmi 
létesítmény építését. Ezen a sza-
kaszon ugyan még nincs kiépült 
kerékpárút, hiszen amit mi annak 
használunk, az hivatalosan, jogi-
lag nem minõsül annak. De itt 
sajnos olyan mértékben beszû-
kült a hely a 4625-ös út mellet, 
hogy nincsenek meg a szükséges 
távolságok a hatályos elõírások 
szerinti nyomvonalszélesség 
kialakításához.

Egyetlen szakaszon, a Vékony 
köz és az templom között lehet 
csak a szabványok szerinti kerék-
páros és gyalogos közlekedést 
biztosító nyomvonalat kialakíta-
ni. Ezért a projektterv szerint — 
annak érdekében, hogy megfelel-
hessünk a pályázati kiírás feltét-
eleinek — itt osztott kerékpáros és 
gyalogosforgalmi létesítményt, a 
többi szakaszon pedig akadály-
mentes gyalogos járdát szeret-
nénk kiépíteni.

Ennek az elképzelésnek az irá-
nyító hatóság általi elfogadását, 
viszont még sajnos nem vehetjük 
biztosra. Az errõl szóló egyezte-
tés jelenleg is zajlik.

Az iskola mellett található 
„harangozó házat” már néhány 
évvel ezelõtt megvettük önkor-
mányzati fejlesztési célhoz. 
Ennek a helyén (összevonva ezt a 
telket a mögötte található ugyan-

csak önkormányzati tulajdonú 
telekkel) szeretnénk kialakítani 
egy az iskolát és az óvodát is 
„kiszolgáló” parkolót is, csatlako-
zással a 4625-ös úthoz.

A 4625-ös úton található két 
gyalogátkelõhelyet pedig szeret-
nénk „átépíteni” úgynevezett 
háromdimenziós, a biztonságo-
sabb átkelést biztosító gyalogátke-
lõhellyé, az erre vonatkozó ható-
sági elõírásoknak megfelelõen. 
Sajnos a településközpontban lévõ 
gyalogátkelõhelyek számának 
bõvítése egyelõre nem lehetséges, 
két okból sem. Egyrészt, a közút-
kezelõ nem járul hozzá ahhoz, 
hogy ilyen rövid szakaszon sûrûn 
legyenek gyalogátkelõhelyek. 
Másrészt pedig a gyalogátkelõhe-
lyek kialakításának is szigorú 
hatósági szabályai vannak. Így pl. 
mindkét oldalon közúti járdacsat-
lakozásnak kell lennie a gyalogát-
kelõhelyhez. A COOP ABC-tõl a 
Takarékszövet- kezetig viszont 
csak az egyik oldalon található 
közterületi járda, (melyet e projekt 
keretében szeretnénk felújítani) és 
hely sincs a másik oldalon, a szab-
ványoknak megfelelõ közúti járda 
esetleges kialakításához. Ez is az 
oka annak, hogy csak e két gyalog-
átkelõhely került kialakításra 
eddig, s ezért e két gyalogátkelõ-
hely fejlesztésében gondolkozha-
tunk csak, most is.

3. EGÉSZSÉGÜGYI
    ALAPELLÁTÁS
    INFRASTRUKTURÁLIS
    FEJLESZTÉSE:
A projekt keretében a Rákóczi út 
11. szám alatti orvosi rendelõ épü-
letét szeretnénk átalakítani és bõví-
teni. A tervek szerint, a jelenlegi 
egy helyett két rendelõegységben 
(egy plusz fogorvosi szék elhelye-
zésével) történne majd a fogászati 
alapellátás. Ugyancsak egy plusz 
rendelõhelyiséggel szeretnénk 
bõvíteni a felnõtt háziorvosi ellátás-
nak helyet biztosító épületrészt is.

Folytatás a 4. oldalon.
A háttérben lévõ „harangozó házat” lebontanák, és a mögötte lévõ telekkel együtt egy nagyobb parkolót

alakítanának ki. Ezzel megszûnhetne a parkoló autók miatti zsúfoltság az iskola körül.
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Folytatás a 3. oldalról.
A gyermek háziorvosi rendelõt 
és a védõnõi részleget pedig a 
jelenlegi épülethez hátulról hoz-
záépített mintegy k. 70 m2-nyi új 
épületszárnyban tervezzük 
kialakítani. 

A tervek szerint megtörténne 
az egészségügyi alapellátást szol-
gáló földszinti rész teljes akadály-
mentesítése, a fûtésrendszer 
átalakítása és az épületgépészet 
felújítása is. Ezen túlmenõen 
pedig az udvari rész átalakítását, 
az elõkertben történõ parkoló 
kialakítását is tervezzük. A pro-
jekt elõzetesen becsült költsége 
mintegy 50 millió forint.

Az önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések 
támogatása címû hazai forrásos 
pályázaton 2015 novemberében 
14.275.771 Ft támogatást nyer-
tünk. Ezt az összeget az általános 
iskola tornatermének tetõfelújítá-
sára és a hozzá kapcsolódó nyí-
lászárók cseréjére használhatjuk 
fel. Sajnos az épület tetõszerkeze-
te nagyon rossz állapotban van, 
folyamatosan beázik, ezért a 
tetõn futó elektromos hálózati 
rendszer balesetveszélyes. A 
beázások és rossz szellõzési 
viszonyok következtében a torna-
terem penészedik, veszélyeztetve 
ezzel az ott sportoló gyerekek 
egészségi állapotát. 

Az elnyert pályázati támogatás-
nak és a hozzá kapcsolódó önkor-

mányzati önerõ összegének 
köszönhetõen, közel húsz millió 
forint áll rendelkezésünkre e 
probléma megszüntetésére. A 
kivitelezési munkákat ebben ez 
év nyarán végezzük el. 

Decemberben átadásra 
került a Szolnok—Tószeg 
közötti kerékpárút egy jelen-
tõs szakasza. Ennek köszönhe-
tõen, a tõlünk kb. 12 km-re lévõ 
szolnoki városközpont távolsá-
gából már mintegy 10 km kerék-
párúton közelíthetõ meg, két 
keréken. Már csak egy kb. két 
kilométeres szakasz hiányzik a 

teljes összeköttetés megvalósí-
tásához. Természetesen fontos-
nak tartjuk e szakasz megvaló-
sulását is, és folyamatosan 
keressük a lehetõséget annak 
kiépítésére.

Mint arról már szóltam, a még 
hiányzó kb. 2 km-nyi kerékpárút-
ra a vízügyi igazgatóság jogerõs 
építési engedéllyel rendelkezik. 
Ezen szakaszon azonban töltés-
magasítást is kell végezni a 4625-
ös út mellett, a kivitelezés költsé-
ge ezért mintegy másfélmilliárd 
forint. A tervek szerint a Szolnok—
Tószeg közötti kerékpárút, a 
Csücsök Csárda és a Mámor 

Sörözõ között futó, már meglévõ 
belterületi kerékpárutunkba csat-
lakozik majd be. (Lásd: Tószegi 
Tükör, 2015. decemberi számá-
nak 3. oldalán lévõ ábra).

Amennyiben sikerül olyan 
pályázati forrást találnunk, ami-
bõl a még hiányzó szakasz jog-
szerûen kiépíthetõ, akkor a beru-
házást a vízügyi igazgatósággal 
közösen, a becsatlakozással érin-
tett belterületi kerékpárutunk fel-
újításával együtt szeretnénk majd 
megvalósítani. Az ehhez szüksé-
ges építési tervdokumentáció 
készítése is folyamatban van.

dr. Gyuricza Miklós

ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL — A FALUNAK, A FALURÓL…ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL — A FALUNAK, A FALURÓL…

Fotók: Pinviczki R
ajm

ond

A szolnoki városközpont és Tószeg közötti mintegy 10 kilométeres szakaszon már remekül lehet tekerni a bicikliúton.
A hátra lévõ 2 kilométer megépítéséhez az önkormányzat folyamatosan keresi a forrásokat.

Bõvítenénk az orvosi rendelõt. A fogászati ellátás két helyiségben történne majd.
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Március idusán, az 1848-
1849-es szabadságot, az azt 
kirobbantó forradalmat mél-
tóképpen megünnepelte a 
község. A mûvelõdési házban 
kokárdás felnõttek és az álta-
lános iskola diákjai, tanárai 
gyülekeztek. Szakács Gabri- 
ella tanárnõ tartott megemlé-
kezõ beszédet, majd az intéz-
mény 7. osztályos diákjai ad- 
tak mûsort a színpadon.

Ezt követõen az ünneplõk 
kivonultak az épületbõl és a 
Kossuth-szobornál, amelyet 
Halápi Imre vállalkozó ado-
mányából újítottak fel a nagy 
napra, elhelyezték az emléke-
zés koszorúit, virágait. Pártok, 
civilek és társadalmi szerve-
zetek tisztelegtek az 1848-
1849-es hõsök tettei elõtt.

Színvonalas elõadást láthattak a 
község lakói március közepén. A 
Magyarock Dalszínház ezúttal 
Jókai Mór regényét, az Arany- 
embert mutatta be, az elõadást 
Bene Ildikó országgyûlési képvi-
selõ és Gyuricza Miklós (képün-
kön jobbra) polgármester ünnepi 
beszéde nyitotta meg. Tószegen 

már 2010 óta találkozhatunk a társulattal, eddig 11 alkalom-
mal játszottak a helyi közönségnek. A díszelõadások java-
részt valamelyik nemzeti ünnephez kapcsolódnak, ezzel is 
emelve az ünnepség fényét, viszont gyakran találkozhatunk 
szórakoztató musicalekkel is, melyen minden korosztály jól 
érezheti magát. A töretlen sikert az is jelzi, hogy ilyenkor a 
tószegi Mûvelõdési Ház (ahol az elõadásokat játsszák) min-
den széke foglalt. P. R.

Fotó: Pinviczki R
ajm

ond
Fotó: Pinviczki R

ajm
ond

A SZABADSÁGHARC HÕSEIRE EMLÉKEZTEKA SZABADSÁGHARC HÕSEIRE EMLÉKEZTEK

Tószegre hazajár a Magyarock Dalszínház
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Beszélgetés az új óvodavezetõvel, Vigh Zsuzsannával

Közösen a kollégákkal, a szülõkkel

1997 óta dolgozom a Tószegi 
Óvodában. A vezetõi munkába 
2015 áprilisától kapcsolódtam be, 
mint vezetõ helyettes. 2015 szept-
emberében megbízást kaptam a 
Tószegi Óvoda vezetésére. Idén 
február 17-tõl pedig kinevezett 
igazgatója az intézménynek.

Kezdettõl fogva megpróbáltam 
legjobb tudásomnak megfelelõen 
ellátni ezt a pozíciót. A pályám 
során gyermekszeretetem és elhi-
vatottságom arra ösztönzött, 
hogy érzékenyen reagáljak az új 
kihívásokra. Mindig fontosnak 

tartottam, hogy a rám bízott gyer-
mekek nyugodt, derûs és szere-
tetteljes környezetben nevelõdje-
nek. Szívügyemnek tekintem az 
óvodai nevelõ-oktató munkát. 
Számomra a színvonalas munka 
elengedhetetlen feltétele a meglé-
võ ismeretek folyamatos frissíté-
se, bõvítése és egy élethosszig 
tartó tanulás lehetõségének a biz-
tosítása. Én hiszem és vallom, 
hogy a jó óvoda attól lesz jó, ha a 
gyermekek biztonságban érzik 
magukat, szeretnek odajárni, 
örülnek társaiknak, és azoknak a 
felnõtteknek, akik õket körülve-
szik. Az óvodánkban figyelünk a 
szülõk igényeire, kíváncsiak 
vagyunk a véleményükre, meg-
próbáljuk közös nevezõre hozni a 
család és az óvoda értékrendjét. 
Vezetõként továbbra is biztosítani 
kívánom a kiegyensúlyozott 
munkavégzéshez szükséges felté-
teleket.

Gondoskodni kívánok az elkö-
telezettség és együttmûködés lég-
körének biztosításáról. Törek- 
szem a demokratikus vezetésre, 
teret adok az önállóságnak. „Elsõ” 
félévem eseménydúsan telt, 
hiszen számos színes programon 
vagyunk túl.

Többek között a falunapon a 
gyermekekkel felléptünk egy ope-

rett részlettel. Szeptemberben a 
szüreti projektünkkel kezdtünk. 
Novemberben egészséges élet-
módra való nevelés hetét szervez-
tük meg — itt minden csoportnak 
volt nyílt napja (kivéve a beszok-
tatós csoport). Decemberben tar-
tottuk a Mikulás és az Adventi 
délutánunkat. Nagy sikere volt 
mindegyik rendezvénynek. 
Februárban farsangoltunk.

Meghívtuk Tengeri Attila 
zenészt, aki nagyon jó hangulatot 
teremtett. Együtt táncoltunk, 
mókáztunk. Február 20-án meg-
szerveztük az Ovi-bálunkat 160 
fõvel. Az óvodásaink és volt óvodá-
saink adták elõ mûsorszámaikat. 
Majd a mûsort a szülõk tánca zárta. 
Elkezdtük a Dúdoló programunkat 
is (leendõ kicsiknek ismerkedési 
lehetõségeket teremtünk).

Február-március és áprilisban 
egy alkalommal mindig meghív-
juk az óvodánkba szülõket és a 
gyerekeket egy közös ismerke-
désre, játékra. Elkövetkezendõ 
hónapokban lesz még megtartva 
az Anyák napja, Gyermekhét, 
Évzáró. Az elmúlt kis idõ sikeres 

szakmai munkájáért, az óvoda 
zökkenõmentes mûködéséért 
szeretnék köszönetet mondani 
minden kedves kollégámnak. 
Külön köszönöm a szülõk, a szü-
lõi szervezet segítségét, támoga-
tását, az óvoda, a gyermekek 
érdekében végzett munkájukat.

Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

Vigh Zsuzsanna közel két 
évtizede dolgozik a Tószegi 
Óvodában. A hosszú évek 
alatt volt a közalkalmazot-
ti tanács tagja, pályázatfi-
gyelõ, gyermektáncoktató, 
munkaközösség-vezetõ. A 
tavalyi év szeptemberétõl 
azonban új kihívásokkal 
kell szembenéznie, hiszen 
megbízást kapott az óvoda 
vezetésére. Mesélt nekünk 
a nézõpontjáról, és érté-
kelte az elsõ félévet is.

Mosolygós apróságok körében az intézmény igazgatója, Vigh ZsuzsannaMosolygós apróságok körében az intézmény igazgatója, Vigh Zsuzsanna

„Elsõ” félévem
eseménydúsan telt,
hiszen számos
színes programon
vagyunk túl.
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A Tószegi Általános Iskolába akár 
hetente többször is beugrik, ellá-
togat Eszes Péter fõtörzsõrmester, 
körzeti megbízott. Egyéb felada-
tai mellett õ látja el az iskolarend-
õri teendõket.

— Amikor bemegyek az intéz-
ménybe, akkor a pedagógusokkal 
szoktam beszélgetni, van-e olyan 

gondjuk, amiben segíteni tudok 
esetleg. Tájékoztatom õket, segí-
tem munkájukat a bûnmegelõ-
zésben, közlekedésbiztonságban. 
Ha esetleg jogi felvilágosítást kér-
nek, akkor ilyen téren is igyek-
szem hasznossá tenni magam. 
Természetesen a diákokkal is 
elbeszélgetek, adott esetben 

pedig a szülõket is megkeresem, 
ha problémás eset adódik gyer-
mekükkel — mondta a fõtörzsõr-
mester.

Az iskolarendõri programot 
2008-ban indították el Magyar- 
országon. Ennek egyebek mellett 
az volt a célja, hogy a szülõknek, 
a diákoknak ne a rendõrséghez 
kelljen fordulniuk, ha kérdéseik 
vannak, hanem egy olyan sze-
mélyhez, akit ismernek, rendsze-
resen látnak az intézménnyel és 
így bizonyára nagyobb bizalom-
mal adják elõ problémáikat. A 
program azt is megcélozza, hogy 
a gyermekek ne legyenek elszen-
vedõi közlekedési balesetnek, ne 
legyenek bûncselekmények áldo-
zatai vagy éppen elkövetõi. Az 
iskolarendõrök a tájékoztatással, 
a kapcsolattartással tudnak ered-
ményeket felmutatni.

— Nagyon fontos a megelõzés 
— magyarázta Eszes Péter. — Ha 
változnak például a közlekedési 
szabályok, akkor errõl szórólapo-
kon és szóban tájékoztatom az 
intézmény tanárait, tanulóit. Ha 
részletesebb tájékoztatásra kíván-

csiak, akkor a Szolnoki Rend- 
õrkapitányságnak továbbítjuk a 
kérést, onnan küldenek ki 
Tószegre olyan kollégát, aki az 
adott témában tud felvilágosítást 
adni. Ha történik „kakaskodás” a 
gyerekek között, akkor az elbe-
szélgetés általában mindig megol-
dást hozott. Egyébként az iskola 
környékén mindig fokozott figye-
lemmel kísérjük a közlekedést.

Az iskolarendõr elmondta, 
tavasszal egyre több diák pattan 
biciklije nyergébe, ezért folyama-
tosan ellenõrzi a kerékpárokat, 
hogy megfelelnek-e a biztonságos 
közlekedés feltételeinek és a gye-
rekekkel közösen felelevenítik a 
közlekedési szabályokat is.

Fekete Sándor

Tavaly a falunapon sokan láthat-
ták a színpadon Baranyi Szabina 
produkcióját. Az általános iskola 
jelenleg 5. osztályos tanulója 

fantasztikus mûsorszámot adott 
elõ. Pókemberes jelmezben pör-
gött, ugrott, flikk-flakkokat csi-
nált a színpadon. Olyan lendü-
lettel, végig mosolyogva adta elõ 
a számot, hogy méltán aratott 
sikert. Mint kiderült, ezzel a pro-
dukcióval az Országos 
Diákolimpián ezüstérmes lett. 
De ne szaladjunk ennyire elõre!

— Már ovis koromban is 
nagyon szerettem mozogni, spor-
tolni. Négy-öt évesen meg tud-
tam csinálni az angol, a jobb és a 
bal spárgát is. Fit Kidre 9 évesen, 
két évvel ezelõtt kezdtem el járni. 
(Ez a sportág kicsit a ritmikus 

sportgimnasztikára is hasonlít, 
látványos, akrobatikus elemek-
bõl építkezik. A szerkesztõ) Fél 
év után váltottam egyesületet, a 
szolnoki New Toptalent Fit-Kid 

SE-hez igazoltam, ahol Uj 
Darinka az 

edzõm 

— mesélte 
Szabina. 

Hetente négyszer jár 
edzésre Szolnokra, másfél-két 
órások a foglalkozások. Ezt a 
mûfajt kimondottan 
lányoknak találták ki, 
korcsoportonként ver-
senyeznek csapatban és 
egyéniben is. Hat-hét 
évesektõl egészen a 17 
évesekig. A 
gyakor-
latok ze- 
nére tör-

ténnek, így ügyelni kell arra, 
hogy a mozdulatok pontosak, a 
ritmusnak megfelelõek legye-
nek. Idõnként különféle eszkö-
zöket, kellékeket is használnak, 
amelyektõl még látványosabb a 
bemutató.

Szabina sorolta a figurák 
nevét, amelyekbõl építkezik 

egy-egy produkció, 

például: szaltó, flikk, szuplé. 
Utóbbi figurától kissé tart. 
Otthon a szõnyegen szokott gya-
korolni. Csapatban a spanyolor-
szági Európa Bajnokságon a 4. 
helyet szerezték meg.

— Mit szeretnél elérni a sport-
ágadban?

— Egyéni Európabajnok szeret-
nék lenni — vágta rá.

Az szép cél, legyen úgy! 
Megkérdeztem, volt-e már sérülé-
se. Szerencsére nem, mondta. 

Elköszönt, majd rohant a fiúk 
közé focizni…

Fekete Sándor
Fotó: Pinviczki Rajmond

Spárga, szuplé, szaltó — látványos elemek a produkcióban

Szabina Fit-Kid-bajnok akar lenni

Eszes Péter ellenõrzi majd a diákok kerékpárjait is, hogy megfelelnek-e 
az elvárásoknak.

Fotó: Fekete sándor

Az iskola rendõre Eszes Péter
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Április elején az önkormányzat 
megbízásából, a Csillagszem 
Alapítvány szakemberei tizenöt 
„kóbor” kutyát gyûjtöttek be a 
település különbözõ pontjairól. 
Egy kutya begyûjtésének költsége 
több mint húszezer forint, így 
csak ez az egyetlen fuvar, több 
mint háromszázezer forintba 
került. Az akció egy héten belül 
még kétszer megismétlõdött, így 
összesen 25 ebet szállítottak el, 
mintegy 500 ezer forintért. 

A kóbor ebek begyûjtésének és 
kezelésének szigorú és költséges 
törvényi szabályai vannak, és az 
önkormányzat költségvetésébõl 
nem tud heti/havi rendszeresség-
gel több százezer forintot költeni 

a kóbor ebek befogására. Mindez 
olyan kiadás, mely elkerülhetõ 
lenne akkor, ha az ebtulajdonosok 
felelõsen gondoskodnának kutyá-
ikról és betartanák az állattartásra 
vonatkozó szabályokat.

A kapacitások végesek, így a 
Csillagszem Alapítvány, mint szer-
zõdött partner sem tud minden 
egyes alkalommal jönni akkor, 
amikor hívják, és nem tudja vég 
nélkül fogadni a Tószegrõl begyûj-
tött kutyákat.

Ha bárki konkrét és bizonyítha-
tó információval rendelkezik a 
településen esetlegesen szabadon 
kóborló kutyák gazdáinak szemé-
lyérõl, az jelentse ezt be a polgár-
mesteri hivatal mûszaki csoportjá-
hoz annak érdekében, hogy a hiva-
tal felléphessen az állattartási sza-
bályokat megszegõkkel szemben.

Ne feledjük: a kutyák nem tehet-
nek semmirõl, õk csak áldozatok!

Hodászy Imre már 12 éve tanítja 
vezetni a jogosítványra vágyókat. 
Rengeteg tószegi köszönheti 
neki a vezetõi engedélyét, azon-
ban a célig nem minden esetben 
egyszerû az út. Mesélt nekünk a 
tanfolyam menetérõl, a legna-
gyobb nehézségekrõl és azt is 
elmondta, miért következnek be 
általában a balesetek.

— Mióta oktatod a vezetni 
vágyókat?

— 12 éve vagyok a „pályán” és 
nagyon szeretem csinálni. Már a 
kezdetektõl Tószegen dolgozok, 
igaz a központunk Szolnokon 
van!

— Hogyan zajlik egy tanfolyam 
itt Tószegen? 

— Havi szinten indítunk tanfo-
lyamokat. Mindig van egy tájé-

koztató, majd a jelentkezõkkel 
elkezdjük az elméleti oktatást, itt 
a Mûvelõdési Házban. Sikeres 
KRESZ-vizsgát követõen, elõször 
rutinpályán gyakorlunk, majd 
forgalommentes utakon, utána 
pedig jöhet az éles megmérette-
tés, a szolnoki forgalomban.

— Mi okozza a legtöbb nehézsé-
get a tanulóknak?

— Úgy gondolom, hogy a vizs-
gakényszer, bár ez függ a szemé-
lyiségtõl. Sokszor az a gond, hogy 
nagyon gyorsan akarnak fejlõdni, 
pedig nem a tempó a lényeg, 
hanem, hogy megállják a helyü-
ket majd a forgalomban. A vizsgá-
kon is egyértelmûen az idegesség 
és a vizsgadrukk az, ami rontja a 
teljesítményt, a sikertelenséghez 
vezet. Az adott pillanatban véte-
nek egy súlyos hibát, ami elég a 
bukáshoz.

— Itt Tószegen hány ember taní-
tottál vezetni?

— Erre pontos számot sajnos 
nem tudok mondani. Különbözõ 
kategóriákban körülbelül 1000 
embernek tartottam oktatást, ezt 
a vonalat továbbvezetve kb. 500 
fõ folytatta a „B” kategóriával, 
ebbõl kb. 80%-a tószegi, de ez 
csak saccolás.

— Mit gondolsz mikor érdemes 
elkezdeni a vezetést?

— Az egész a felelõsségtudaton 
múlik. Vannak, akik már 17 éve-
sen felelõsségteljesen viselked-
nek, és vannak, akik idõsebbek, 
és nemállják meg helyüket ezen a 
téren. Az tény, hogy fiatalabb kor-
ban jobban fog még az agyuk, de 
volt már, aki 50 év körül kezdett 

bele, és sikeresen vette az akadá-
lyokat.

— Gondolom, tele vagytok érde-
kes és vicces történettel...

— Az ilyenek mindennap elõ-
fordulnak. Volt már olyan, hogy 
valaki az ablaktörlõ karral szeret-
te volna a jobbra kanyarodási 
szándékát jelezni, vagy megkér-
dezte, hogy balra, vagy jobbra 
menjen ki a körforgalomból.

— Hogyan kerülhetõk el a bal-
esetek, már ha elkerülhetõk?

— A statisztikák alapján a gyors-
hajtás a legnagyobb ludas. Gyakran 
hallani, hogy mindig a vétlen jár 
rosszabbul, ennek az oka az, hogy 
a vétlent teljesen hirtelen éri a bal-
eset, míg a vétkesnek azért mini-
mális felkészülési ideje van. Bár 
bizarrul hangzik, érdemes mindig 
a legrosszabbra is felkészülni, ami-
kor elindulunk, és akkor talán nem 
érhet minket meglepetés.

— Mivel foglalatoskodsz sza-
badidõdben?

— Szeretek úszni, futni, moto-
rozni, vitorlázni. Mindemellett 
tanulom az angol nyelvet.

Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

25 ebet 500 ezer forintért szállíttatott el az önkormányzat

KÓBOR KUTYÁK BANDÁZNAK

„Minden a felelõsségtudaton múlik”

Oktatóként az anyósülésen

Fotó: K
ass Am

ália
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Bizonyára sokan várták már, 
hogy eljöjjön a tavasz, hiszen a jó 
idõ nagyszerû alkalmakat kínál a 
horgászathoz. Tószegen a Csó- 
nakázó tó ilyenkor megtelik hor-
gászokkal, nem csak a nagy 
pecások jelennek meg, hanem a 
természetet kedvelõ, sétálni sze-
retõ emberek 
is. A Tiszavirág 
Horgászegye- 
sület mindent 
megtesz azért, 
hogy a tó kar-
ban legyen 
tartva, és folya-
matosan fejlõdjön. Bedekovics 
Lászlóval, az egyesület elnökével 
beszélgettünk.

— Rendkívül örülök annak, hogy 
beköszöntött a jó idõ, viszont a 
téli idõszakban sem tétlenked-
tünk — magyarázta Bedekovics 
László. — Rögtön az év elején, 
januárban az egész tóra kiterjedõ 
nádvágást végeztünk el. A munka 
rendkívül jó hangulatban telt, 
egyesületünk lelkes tagjai gond 
nélkül megoldották a feladatokat. 
Február közepén volt az elsõ köz-
gyûlésünk, ahol sok mindenrõl 
szó esett. Összeállítottuk a ver-
senynaptárt, rengeteg javaslatot 

tettünk a tó karbantartásának 
érdekében. Terveink között sze-
repel, hogy további szemeteseket 
helyezünk majd ki, és szeretnénk 
újrafesteni a már meglévõ pado-
kat is. Nem csak a tóról esett szó, 
hanem a Tószeg alatti Tisza-
szakasz karbantartásáról is. 
Célunk a lejárók rendbetétele, az 
egyesület támogatásával. 
Szeretnénk majd horgászverse-
nyeket rendezni a Tiszán, termé-
szetesen ez rengeteg tényezõtõl 
függ, többek között a vízállástól 
is, de biztos vagyok abban, hogy 
a hangulat egy ilyen versenyen is 
remek lenne. 

Az elnök vissza is tekintett: — 
Február közepén rendeztük meg 
a horgászbált, ahol Kass Kristóf 
és Dézsi Norbi nagyszerû hangu-
latot szolgáltatott a mulatozni 
vágyóknak. Itt átadtuk az Év 
Horgásza díjat. Az évadnyitó hor-
gászversennyel folytatódott a 
programsorozatunk, amit egy 
haltelepítés elõzött meg. 15 
mázsa keszeg és 3 mázsa ponty 

került a tóba. A szeles idõ ellené-
re élveztük a versenyt, 61 felnõtt 
és 7 gyermek indult el a megmé-
rettetésen. Természetesen a mér-
legelés után, ebéd várta a horgá-
szokat. 

— Idei célunk többek között, 
hogy a versenynaptárban szerep-
lõ eseményeket zökkenõmente-
sen, jó hangulatban rendezzük 
meg, és szeretnénk valahogy a 

fiatalokat is a horgászatra ösztö-
nözni, hiszen rendkívül fontos az 
utánpótlás. Nem csak az, hogy 
horgászni szeressenek, hanem az 
is, hogy élvezzék a természetet. 
Egyesületünk növekvõ taglétszá-
ma azt mutatja, hogy az érdeklõ-
dés egyre csak nõ, hiszen 2005-
ben 46 fõvel rendelkeztünk, a 
tavalyi évben 535 felnõttel és 40 
gyermekkel büszkélkedett a cso-
portunk. Örömmel látom azt is, 
hogy egyre több ember jelenik 
meg a tóparton. Fiatalok sétálnak, 
vannak, akik kutyát sétáltatnak, 
vagy csak ülnek a padokon és 
beszélgetnek. Mi a tó fejlesztésé-
vel bízunk abban, hogy egyre töb-
bek kedvenc helyévé válik a hely.

Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

Elkezdõdött a horgászszezon TószegenElkezdõdött a horgászszezon Tószegen
Tiszai versenyt is rendez az egyesületTiszai versenyt is rendez az egyesület

Horgászverseny a csónakázó tavon.



Legutóbb 2013-ban fogadhatta a tószegieket hasonló látvány, 
mint ami idén márciusban. Ha valaki kitekintett a busz vagy akár 
az autó ablakán, végtelenbe nyúló víztömeget láthatott. Az árvíz 
komoly veszélyekkel is járhat. Az idei év tavaszi árvizét sikeresen 
átvészeltük, azonban a vadállomány sem lett magára hagyva. Ábel 
László, a Dr. Bay Béla Vadásztársaság hivatásos vadásza értékel-
te a helyzetet.

A tavaszi árvíz az elõzõ árvizekhez (2013, 2010) képest mérsékeltebb 
volt, ugyanis csak az ártér fele került víz alá. Szerencsére a Gerje-Perje 
és az alsó rész nyári gátja bírta a vizet, így az nem szakadt át. A Tisza 
vízszintje mérsékelt gyorsasággal emelkedett, így a felsõ ártéti részrõl 
volt idejük a vadaknak elmenekülni, át az alsó rétre illetve a felsõ 
részekre. Sajnos a Vegyi csatorna gátja átszakadt, szerencsére a vad-
állomány már nem tartózkodott veszélyes területeken ekkor — magya-
rázta Ábel László.

A szakadást követõen, a Vegyi lakópark mögötti területet, valamint 
a Vegyimûvekkel szembeni felsõ rétet a nyári gát kivételével teljesen 
ellepte a víz. A sors kegyes volt, ugyanis az alsó rét nem került víz alá. 
Az volt a legveszélyeztetettebb, mert az oda szorult vadállományban 

nagy pusztítást 
okozott volna.

— A feladatain-
kat szervezetten, tel-
jes figyelemmel 
végeztük el. A vadász-
társaság 25 tagjával 
együtt megtettük az 
ekkor szokásos védel-
mi intézkedéseket. Az 
összes magaslati 
pontra, nyári gátakra 
és a vadetetõkhöz 
szemes takarmány 
lett kihelyezve, vala-
mint az összes magas-
lest és vadetetõt leka-
róztuk vagy fához 
kikötöttük. A védeke-
zés sikerét bizonyítja, 
hogy a szemes takar-

mányt 4-5 na-  
ponta pótolni 
kellett, ugyan-
is az odaszok-
tatott vadállo-
mány azt 
gyorsan elfogyasztotta — értékelt a hivatásos vadász.

A vízszint csökkenésével megindult a vadak visszavándor-
lása a régi életterükbe. A legnagyobb probléma, hogy a vadál-
lomány egy része, elsõsorban az õzek, az utat keresztezve 
áthaladnak majd a Tószeg—Szolnok fõútvonalon, ami nagy 
veszélyt jelent az autósokra. Sajnos ilyenkor mindig történik 
gázolás. Vezetés közben nagyon figyelmesnek kell majd len-
nünk, fõleg éjszaka. Kiértékelve így utólag, azt lehet mondani, 
hogy mivel nem lepte el az egész árteret a víz és nem téli jeges 
árról beszélhettünk, így ez nem számított veszélyes árvíznek, 
a vadállomány sikeresen átvészelte. P. R.
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Ábel László úgy értékelte,
hogy a vadásztársaság sokat tudott segíteni

a víz elõl menekülõ vadaknak

A vadállomány átvészelte a nagy vizet

A TISZA JÁRT A RÉTEN

KÖZLEMÉNY
A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. kiemelt feladat-
ként kezeli kintlévõségeinek csökkentését, ezért más 
szolgáltatókhoz hasonlóan megalakította követeléskeze-
lési csoportját.

A TRV ZRT. tószegi követeléskezelési csoportjának 
munkatársai Kiss Boglárka és Veres Ferencné. Feladatuk, 
a kintlévõségek megegyezéssel történõ helyszíni besze-
dése.

A vízmû alkalmazottai minden esetben igazolvány fel-
mutatása mellett keresik fel a fizetési hátralékot felhalmo-
zó felhasználóinkat. Amennyiben a megkeresésig a fel-
használó rendezte Társaságunk felé hátralékát, úgy a 
munkatársaknál a helyszínen mód van a számlaegyezte-
tésre.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy Tószegen továbbra is 
hathavonta történik a lakossági, havi rendszerességgel 
pedig a közületek vízóra leolvasása. A követeléskezelési 
csoport tagjai csak a díjhátralékos felhasználókat keresik 
fel személyesen!

Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük!
Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt



Csodálatos pályát futott be. Kutatói érdeklõdé-
se a 18-19. századra és a szabad kerületekre 
irányul, kiemelten a Jászkun kerületre. 
Szakterülete a társadalomtörténet, az igazga-
tástörténet és a társadalomnéprajz. Egyetemi 
doktorátust 1979-ben szerzett, kandidátusi 
disszertációját 1994-ben, akadémiai doktori 
értekezését 2005-ben védte meg.

Szakmai munkásságát 15 önálló könyv, 140 
tanulmány fémjelzi, szerkesztõként 21 kötet 
megjelenését segítette. 

Könyvei sorában a helyiek számára különö-
sen érdekes és izgalmas A tószegi fazekasság 
címû kötet. Ebben az egykor híres tószegi 
fazekasoknak állít olvasmányos és tudomá-
nyos emléket, maga is ilyen családba szüle-

tett, édesapja Molnár Ferenc jó nevû mester 
volt. „Dédapám korsós, nagyapám fazekas, 
apám tálas volt. Milyen kifejezõ a népnyelv. 
Változatos, mint a fazekas termékek, amiket a 
mester formál, a felesége öltöztet.” Könyvébõl 
megtudjuk, a két világháború között 15 mes-
ter dolgozott Tószegen, évtizedek óta teljesen 
kihalt ez a szakma a faluban. Könyve beveze-
tõjében így írt: „Történészként úgy gondolom, 
tartozom az õsöknek, a falumnak az emlékez-
tetõvel. S tartozom a tudománynak egy faze-
kas központ megismertetésével.” F. S.
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Tószegrõl indult az akadémiai doktor pályája

Ragaszkodás a gyökerekhez

Bánkiné Molnár Erzsébet Aranka

Mészáros István fazekas és unokája,
Hajdú Ilona

Tószegnek számos olyan elszármazottja van, aki kerülhetett bármerre az országban, a 
világban, mindig szívesen gondol az itt eltöltött idõre, szívesen jár vissza falujába. Ilyen 
Bánkiné Molnár Erzsébet Aranka levéltáros-történész is, aki Kiskunfélegyházán él nyugal-
mazott múzeum-igazgatóként. Amikor teheti testvéréékhez haza látogat.

Bajári Sámuel fazekasmester bemutatót tartBajári Sámuel fazekasmester bemutatót tart

Molnár Ferenc fazekasMolnár Ferenc fazekas
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Fotó: Szakali G
ábor

Évek óta április 11-én, József 
Attila születésnapján ünneplik 
országszerte a Költészet Napját. 
Ebbõl az alkalomból a Tószegi 
Általános Iskola versmondó ver-
senyt rendezett, amelyre meghív-
ta a két szomszéd településrõl a 
tiszavárkonyi és a tiszajenei 

intézmény tanulóit is. A Vágó 
Melinda és Arányi Lászlóné tanár-
nõ által szervezett vetélkedõ jó 
hangulatban telt, a közönség, a 
szülõk, a diákok és zsûri is válto-
zatos elõadásokat hallhatott. 
József Attila, Petõfi Sándor és 
Varró Dániel által írt költemények 

is elhangzottak a diákok elõadá-
sában. Az alsós és a felsõs tanulók 
produkcióit külön zsûri értékelte. 
A következõ eredmény született: 

az 1-2. osztályosok versenyében 
Nagy Benedek lett az elsõ, Ágotai 
Fanni a második, Szentmártoni 
Flóra a harmadik, különdíjat 

kapott Margaras Karla. A 3-4. osz-
tályosoknál a legjobbnak Bozsó 
Dorina bizonyult, második 
Kerekes Martin, harmadik Szilvási 
Levente, különdíjas Tóth 
Veronika. A felsõsöknél elsõsor-

ban a tiszajenei és a tiszavárkonyi 
gyerekek jeleskedte. A tószegi, 5. 
osztályos Vidák Amanda külön-
díjban részesült. F. S.

Zsidai Anna (tanuló, Tiszaparti 
Római Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium:)

— Soha nem 
szerettem té- 
vézni, zavar, 
hogy a mûso-
rokat folyama-
tosan reklá-
mokkal szakít-
ják meg. Bár 
nagyon nem is 
lenne rá idõm, hiszen az iskola 
után sokat kell tanulnom, a sza-
badidõmet pedig általában a sza-
badban töltöm sportolással, vagy 
pedig internetezek. Az interneten 
szívesebben nézek filmeket, de 
az utóbbi idõkben inkább külön-
bözõ sorozatokat. Már szinte 
minden elérhetõ a világhálón, így 

úgy gondolom, hogy elsõsorban a 
fiatalok körében ez még jobban a 
háttérbe szorítja a tv-t. Szeretek 
még zenét hallgatni, videókat és 
klipeket nézni az egyik videó- 
megosztó webhelyen.

Csíkos Krisztián (tanuló, 
Szolnoki Mûszaki Szakközép- és 
Szakiskola — Építészeti és Faipari 
Tagintézmény:)

— Túlzás 
azt állítani, 
hogy nagy tv-
nézõ vagyok. 
Álta- lában 
akkor nézem, 
ha lebeteg-
szem. Ilyenkor 
v a l a m i l y e n 
ismeretterjesztõ vagy sportcsa-
tornát választok, ugyanis imá-
dom a természetet, illetve szere-
tem a focit. A filmek közül a víg-
játékok kötnek le, vagy a hasonló 
mûfajú sorozatok. Sokkal több-
ször szoktam internetezni. Zenei 
stílusok közül, közel áll hozzám 
a rap, szeretnék én is majd job-
ban elmélyülni benne, így szá-
momra rendkívül fontos, hogy 
napi szinten nyomon követhes-
sem a kedvenc rap elõadóim kar-
rierjét, életútját. Erre a televízió 
kevésbé alkalmas, mint az inter-

net. Ami a legfontosabb viszont, 
az azonnali kapcsolattartás az 
ismerõseimmel.

Kecskeméti Lili (tanuló, Varga 
Katalin Gimnázium):

— Nem iga-
zán szeretem a 
televíziót. A 
k ü l ö n b ö z õ 
csatornákon 
lévõ napi soro-
zatok, valóság- 
show-k vagy 
éppen tehet-
ségkutatók nem kötnek le. 
Inkább akkor néztem tv-t, amikor 
még kisebb voltam, a reggeli 
meséket megnéztem. Az interne-
tet viszont szeretem, mert ott 
saját kedvemre válogathatok, ha 
éppen filmet szeretnék nézni, és 
nem vagyok idõhöz kötve. 
Emellett szinte minden korosz-
tály talál magának valami érde-
kességet a video-megosztókon, 
blogokon, weboldalakon. Én 
különbözõ koncertfelvételeket 
szeretek még nézni a neten, 
bízom abban, hogy egyszer élõ-
ben is eljuthatok majd egyre. 
Nagyon szeretek olvasni még, 
viszont itt a hagyományos „eszkö-
zökhöz” folyamodok, sokkal jobb 
kézbe venni egy könyvet, mint a 

monitort nézni. Tehát vannak 
olyan dolgok, amiket nem cserél-
nék le semmiért az internetre. 

Kass Kristóf (21 éves): 
— Évrõl évre 

k e v e s e b b e t 
nézem a televí-
ziót, általában 
a híradásokat 
szoktam meg-
nézni, és ez 
által napra-
kész informá-
ciókat kapok a világról. Ezen 
kívül szeretem az ismeretterjesztõ 
mûsorokat, vannak külön csator-
nák, ahol csak ezeket sugározzák. 
Sok érdekességet tanulhat belõ-
lük az ember, hiteles információk-
kal, videókkal szemléltetve és 
alátámasztva. A tv-ben számomra 
sok az érdektelen mûsor, és 
inkább az internet az, ami felkelti 
az érdeklõdésemet. Általában a 
közösségi oldalakat használom, 
illetve különbözõ hírportálokon 
cikkeket olvasok. Online sokkal 
szívesebben nézek filmeket is, 
hiszen mindamellett hogy meg-
szakítás nélküliek, nagyon sok 
szinte már ingyen letölthetõ és 
megtekinthetõ. Igyekszem meg-
tartani az egyensúlyt az internetes 
és a valós világ között.

Fiatalok szabadidõs szokásai
Televízió vagy internet?

Átalakuló társadalmunkban 
a modern információs és 
kommunikációs eszközök 
szerepe átalakult, más lett, 
mint a korábbi évtizedekben. 
Megváltoztak a fiatalok szo-
kásai, és ez által a televízió 
sem olyan fontos már, mint 
régebben. „Közvélemény-
kutatásunkban” tószegi fia-
talokat kérdeztünk meg arról, 
hogy mennyit televízióznak, 
interneteznek, és mire hasz-
nálják azokat.

Verseket mondtak a költészet napján

Bozsó Dorina elsõ díjat kapott versmondásáért a 3-4. osztályosok között

Vidák Amanda a felsõsök között lett különdíjas
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Minden év elején számvetést 
készítünk az elõzõ év munkájá-
ról. Elkerülhetetlen ilyenkor, 
hogy elõkerüljenek a számok, 
amik elvileg megmérik munkán-
kat. Pontos képet nem adnak róla, 
hiszen nem mutatják meg egy 
látogató kérésének teljesítése 
mennyi idõt vesz igénybe, egy 
könyvvel mennyit foglalkozunk, 
amíg az olvasó elviheti magával.
Mégis nézzünk elõször néhány 
adatot az elõzõév statisztikából!

Beiratkozott olvasók száma: 
501, ebbõl 14 éven aluliak száma: 
90, könyvtár szolgáltatásait bár-
milyen célból igénybe vevõk 
száma: 6514, kikölcsönzött köny-
vek száma: 5603, beszerzett 
dokumentumok száma összesen: 
518, ebbõl könyv: 504. 18 féle 
folyóirat jár a könyvtárba, melyek 
kölcsönözhetõek is. Internet 
használók száma: 4501 volt. Ami 
nem látszik a számokból: a gye-

rekolvasók között viszonylag 
magas az óvodások száma, hiszen 
már õk is lehetnek könyvtárta-
gok. E mellett szülõk és nagyszü-
lõk is kölcsönöznek mesés köny-
veket, ami az olvasóvá nevelés 

szempontjából nagyon fontos. 
Ami meglepõ lehet, az internet 
használók magas száma, hiszen 
egyre több háztartásban elérhetõ 
már az internet. Nem is gondol-
juk, hogy sokszor, aki nyomtatni 
jön az is internethasználóvá válik, 
ha e-mailjei közül kell papír for-
mában valamit elvinni-e. Sokszor 
nyomtatunk önéletrajzot állásra 

jelentkezéshez, vizsgatételeket, 
tanulmányokhoz szükséges 
anyagot.

Szép számban tudtunk új 
könyveket vásárolni, összesen 
961ezer Ft értékben. Ez az összeg 
lehetõvé tette, hogy olvasóink 
kérésére is oda tudtunk figyelni, a 
kért és könyvesbolti forgalomban 
fellelhetõ mûveket megvásárol-
tuk. Gyarapodott állományunk 
sokféle gyermekeknek szóló 
könyvvel, felnõtteknek beszerez-
tük a kortárs szerzõk népszerû 
mûveit, melyeket tartalmi sokfé-
leség jellemez.

Rendezvényeket elsõ sorban 
október elsõ hetében tartunk és 
meghívott vendégünk csak akkor 
van, ha támogatja valaki a progra-
mot. Tavaly a gyerekeknek ked-
veztünk egy mesemondó meghí-
vásával, aki 3 csoportnak mesélt 
egy délelõtt. Volt ezen a héten 
rajzverseny több mint 80 nevezõ-
vel, mesehallgatás és arcfestés is.

Szolgáltatásainkkal 2016-ban is 
várjuk az érdeklõdõket.

Siposné Nagy Julianna

Igen megosztó kérdéssé vált 
az üzletek vasárnapi nyitva 
tartása. Vannak, akik örül-
nek, hogy a parlament április 
közepén úgy döntött, hogy 
visszaállítja a 2015. márius 
14-e elõtti szabályokat, 
miszerint vásárolhatnak a 
hét utolsó napján is az embe-
rek, vannak viszont olyanok, 
akik szerint ezt az idõt meg-
hagyhatták volna a pihenni 
vágyó, a kereskedelmi szek-
torban dolgozók számára. 
Tószegi olvasóinkat kérdez-
tük e témában.

Pinviczki László (54)
Én örülök, hogy visszavonták a 
vasárnapi kötelezõ zárva tartást. 
Szombaton általában túlzsúfolt 
volt az összes nagyáruház, 
hiszen többen ezen a napon 
intézték  a vásárlási teendõket. 
Én is voltam már úgy, hogy 
vasárnap tevékenykedtem itt-
hon, és felújítási munkálatok 
közben hirtelen ment tönkre 
valami. Természetesen figyelem-

be kell venni a kereskedelemben 
dolgozók érdekeit is. Szerintem 
úgy lenne célszerû, hogy az itt 
dolgozók maguk dönthessék 
majd el, hogy szeretnének-e 
ezen a napon dolgozni, vagy 
sem. Ha pedig azt választják, 
hogy igen, a munkáltatóknak 
akkor biztosítania kell a megfele-
lõ pótlékot.

Urbán Andrásné (48)
Emlékszem még, amikor nyitva 
voltak a boltok vasárnap. 
Kényelmes volt, mert ha elfelej-
tettem valamit megvásárolni az 
elõtte lévõ napokon, akkor ezt 

pótolni lehetett ekkor. Min- 
dennap járok boltba, már csak a 
munkám miatt is, hiszen az idõ-
sek otthonába való bevásárlás is 
a teendõim közé tartozik. 
Viszont meg tudom érteni a dol-
gozók nézõpontját is, hiszen 
nekik ez volt az egyetlen egy 
nap, amikor családjukkal közö-
sen pihenhettek és élvezhették a 
szabadságot. Számunkra, vásár-
lók számára mindenképpen jobb 
lesz, hiszen a mai rohanó világ-
ban mindig lemaradhat valami a 
bevásárlási listáról, így biztos 
sokan élni fognak a vasárnapi 
vásárlás lehetõségével.

Czakó Zoltánné (38)
Amikor nyitva voltak a boltok 
vasárnap, én is vásároltam. Az 
elején rosszul is érintett a hirte-
len változás, nehéz volt meg-

szokni, hogy két napra kell 
bevásárolni. Késõbb azonban 
fokozatosan megszoktam, és 
nem volt vele probléma. 
Megváltozott a véleményem 
mára, mert jónak tartom azt, 
hogy zárva voltak a boltok. Az 
ott dolgozók ezen a napon 
együtt lehettek a családjukkal, 
rokonaikkal, barátaikkal. Én is 
örültem, mert ezen a napon nem 
költöttem semmit.

MIT GONDOL A VASÁRNAPI NYITVA TARTÁS VISSZAÁLLÍTÁSÁRÓL?

Vevõknek kényelmes, kereskedõknek terhes

Ovisoktól a nagyszülõkig járnak könyvtárba Tószegen

Félezer olvasójuk van

Helyben is lapozgathatóak a könyvek, van, aki viszont internetezni
jár be a könyvtárba.

Fotó: Pinviczki R
ajm

ond
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És monda Isten: Teremtsünk embert a mi 
képünkre és hasonlatosságunkra; és ural-
kodjék a tenger halain, az ég madarain, a 
barmokon, mind az egész földön, és a föl-
dön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 
Teremté tehát az Isten az embert az õ 
képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá és 
asszonnyá teremté õket. (1 Mózes 1: 26-27)

Erich Kastnernek két mondatba sikerült sûrí-
tenie az ember minden nagyságát és kicsiny-
ségét. Jóformán ugyanaz az egy mondat, 
csekély változtatással és más hangsúllyal 
képes kifejezésre juttatni az emberiség fen-
ségét, s tragikumát. Egyetlen más élõlény-
nek sincs oly sok képessége és lehetõsége, 
mint az embernek, egyetlen más élõlény sem 
vétheti el oly végzetesen az utat, mint õ.

Az ember sok mindenre képes élete során. 
Felfedezheti a világûrt, megalkothat külön-
bözõ találmányokat, s foglalkozhat más élõ-
lényekkel. Így az állatokkal, növényekkel. 
Az ember sokkal szorosabban kapcsolódik a 
természethez és állatokhoz, mint ahogyan 
gyakran kívánnánk elismerni. A természet-
hez kötik testi funkciói, lelkének rezdülései, 
a gyönyör és a fájdalom érzései, az öröm és 
a bánat érzelme, alá van vetve a késztetések 
erejének, de még tanulékonysága sem füg-
getlen természeti meghatározottságoktól.

A Biblia is tisztában van az ember és a ter-
mészet összetartozásával. Ez fejezõdik ki a 
teremtés hitében. Ha Isten teremtett min-
dent, akkor valamennyien teremtmények, 
következésképpen rokonok is vagyunk. 
Mégis csak az emberrõl mondja a Biblia, 
hogy Isten képére és hasonlatosságára van 
teremtve. Az ember kezdettõl fogva, fejlõdé-
sének minden egyes idõpontjában bízhat 
abban, hogy Isten kezében van, hogy Isten 
gyermekeként tartja rajta szemét, az Atya az, 
akinek a szavára lett minden. Isten szava 
nem csak teremti az embert, hanem meg is 
szólítja.

Ennek a megszólításnak köszönhetõ az 
ember öntudata, hogy nem csak érzi magát, 

hanem tudja is, hogy mit érez, s mit gondol, 
sõt kimondhatja magáról való tudását. Tehát 
mit kell gondolni, s mit kell tudnia az ember-
nek. Gondolkodva az ember túlléphet önma-
gán és azon a közvetlen valóságon, amely-
ben él. S közben nem vesszük észre, hogy 
megfigyeljük önmagunkat, s az egész termé-
szetként és történelemként megjelenõ vilá-
gunkat is.

Az embernek az a képessége, hogy önma-
ga fölé kerekedhet, s ezért önmaga tudatára 
ébredhet, különbözõ nehézségeket is okoz, 
kiváltképpen erkölcsi téren. Az ember visel-
kedésformái közül csak nagyon keveset kor-
mányoznak a tájékozódási ösztönök. A ter-
mészet félkész állapotban bocsátotta útjára 
az embert. Az ember cselekvéseit motívu-
mok, indítékok váltják ki, amelyeket gyakran 
fölöttébb bonyolult döntési folyamatok 
során állapít meg magának. Az ember befe-
jezetlenségének és lezártságának a kiegyen-
súlyozására szolgál önértelmezése, az az 
eszme, amely megmondja neki, hogy mikép-
pen teljesítheti ki önmagát.

Ilyenformán meghatározott emberkép az 
alapja minden vallásnak és mûvészetnek, 
kulturális teljesítménynek, és erkölcsnek. A 
különféle emberfelfogásnak megfelelõen 
különféle szokások és erkölcsök alakulhat-
nak ki az egymástól különbözõ emberi kul-
túrákban.

Az ember társadalmi lény, s belép ezáltal 
a társadalomba. Szüksége van másokra, 
hogy ne érezze magát egyedül, s tanulhat is 
másoktól, amit õ még nem tud. Épp ezért az 
ember közösségi és társadalmi létének alap-
motívuma az igazságosság. Ha nincs igaz-
ság, nincs igaz közösség.

Az ember tehát olyan lény, aki Isten képé-
re, s hasonlatosságára teremtetett. Van benne 
valami isteni, s ez legitimálja az emberi sze-
mély méltóságát és feltétlen tiszteletét.

Tubak János lelkipásztor

Pierre Sauvil

NAPFÉNY KETTÕNKNEK
Romantikus vígjáték

Szereplők:
SZERVÉT TIBOR, SIPOS VERA
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ,
Kamaraterem
2016. május 3. (kedd) 19.00 óra
Jegyár: 3000 Ft

Robert Dubac

A FÉRFIAGY
– AVAGY NINCS ITT VALAMI
ELLENTMONDÁS?
Egyszemélyes vígjáték

Szereplő: CSÁNYI SÁNDOR
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ,
Nagyterem
2016. május 10. (kedd) 19.00 óra
Jegyárak: 4200 Ft, 3700 Ft, 3000 Ft

NYÁRI KÁROLY
„LOVE STORY” KONCERT

Közreműködik: Nyári Károly Band
Meghívott fellépők:
Nyári Aliz, Nyári Edit
Megyeháza díszterme
2016. május 19. (csütörtök)
19.00 óra
Jegyárak: 3500 Ft, 2500 Ft

LISZT FERENC
KAMARAZENEKAR

Hangversenymester: TFIRST PÉTER
Megyeháza díszterme
Műsoron:  Mozart: Kis éji zene
                  Beethoven:
                  c-moll vonósnégyes,
                  No.4 Op.18
                  Suk: Esz-dúr szerenád,
                  Op.6
2016. május 24. (kedd) 19.00 óra
Jegyárak: 2500 Ft, 1700 Ft

SZINETÁR DÓRA
ÉS ZENEKARA
„ÚjraTervezés”

Megyeháza díszterme
2016. június 2. (csütörtök) 19.00 óra
Jegyárak: 3500 Ft, 2500 Ft

INFORMÁCIÓ: 
ARS-IN-KOM Mûvészeti és Kommunikációs Kft.

Hangversenyiroda
5000 Szolnok, Verseghy park 5.

Tel.: 56/420-189 Tel./Fax: 56/421-565,
E-mail: info@szolnokfesztival.hu
Honlap: www.szolnokfesztival.hu

Facebook: www.facebook.com/szolnoki.zeneifesztival

LÉLEKFRISSÍTÕ:
„Ember vagyok!” – „Csak ember vagyok!”

(Erich Kastner)

REFORMÁTUS ÉLET:
Tószeg-Tiszavárkonyi Református Társegyházközség

Lelkipásztor: Tubak János
5091 Tószeg, Bocskai u. 16. Tel.: 06/56/549-724, 06/20/225-3040

ISTENTISZTELETEK RENDJE:
Minden vasárnap: 8.30 óra Tiszavárkony, 10.00 óra Tószeg 

Minden héten óvodában, iskolában hittan órát tartunk.

Nyár felé haladva gyermekdélutánok, játszóházak, nyáron gyermektábor.

Pünkösd ünnepe elõtt közvetlen, szerda, csütörtök, péntek ritmusban
ökumenikus evangelizációt tartunk, zsíroskenyéresttel, beszélgetéssel összekötve.

Pünkösdre készülve megrendezésre kerül idén is
a 2. pünkösdi keresztyén akadályverseny gyermekeknek.

Mindezek részleteirõl értesítéssel leszünk.

XXIV. SZOLNOKIXXIV. SZOLNOKI
ZENEI FESZTIVÁLZENEI FESZTIVÁL

2016. május 3. – június 2.2016. május 3. – június 2.
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Kun Márta
Én minden évsza-
kot szeretek, mind-
egyiknek megvan 
a maga szépsége, 
de ha választani 
kellene, a tavasz a 
legkedvesebb ne- 
kem. Ez az ébredés, a megújulás 
idõszaka, ami nemcsak az állatokra 
és a növényekre jellemzõ, hanem 
az emberekre is. Kezdenek kihajta-
ni a tavaszi virágok és a virághagy-
mák. Gyönyörûek ilyenkor virágzó 
bokrok és a fák is. Természetesen a 
ház körüli munkák jelentõsen meg-
sokasodnak. Mivel az õszi és téli 
idõszak megviseli a környezetet, 
amint beköszönt a jó idõ, elkezdem 
lefesteni a kerítést, elvégzem a 
terasz és a ház körüli munkákat. A 
legjobban a kertészkedést szere-
tem, mert annak annyira nyugodt 
hatása van. Idén már megmetszet-
tem a díszfáim és az elsõ fûnyírás is 
megtörtént.

Tóth Hajni
Nagyon vártam 
már a tavaszt, a 
kedvenc évsza-
kom. Szeretem az 
éledõ és színes 
természetet, a jel-
legzetes, finom 
illatokat, melyek egyik évszakban 
sem találhatóak meg. A kerti mun-
kálatokba általában bevonom a 
gyermekeimet is. Összetakarítjuk 
az õszi avart, megveszem a virág-
földet, és belekezdünk a virágok 
ültetésébe. Április közepén-végén 
szoktam elkezdeni ezeket, hiszen 
ekkor már teljesen biztosra vehe-
tem, hogy nem lesz fagy. Szeretem 
muskátlival, mézvirággal és golgo-
tavirággal díszíteni az udvart. A 
fûnyírás természetesen igen gya-
kori ebben az évszakban. Munka 
mellett ezek többnapos elfoglalt-
ságot jelentenek, de imádom csi-
nálni, a kert amúgy is nagy, sze-
rencsére sok virágnak van hely.

Kosztolnik
Árpádné
Mindig örülök, 
amikor beköszönt 
a tavasz, a nyár 
mellett ezt az év- 
szakot szeretem a 
legjobban. Nem 
kell fûteni, és jobb a közérzetem is. 
Nagyszerû érzés ilyenkor sétálni a 
szabadban, vagy csak kiülni az 
udvarra. Közel három évtizede 
még bérházban éltünk Szolnokon, 
de semmi pénzért nem mennék 
oda vissza. Itt Tószegen volt régeb-
ben egy veteményeskertünk, vi- 
szont idõhiány miatt azt nem tud-
tuk mûvelni. Most, hogy nyugdíjas 
éveinket töltjük, már több idõ van 
ezekre, habár ma már csak egy 
virágoskertet gondozunk. Nárcisz, 
tulipán, jácint található a kertben, 
illetve petunia, ami a kedvencem. 
Ezek mellett természetesen gyom-
lálunk tavasszal, nyírjuk a füvet, és 
megmetsszük a gyümölcsfákat.

Átrok József
Én a tavasznak a 
jó idõ mellett 
azért is örülök, 
mert egyre hosz-
szabbak a nappa-
lok. A kerti teen-
dõkre a munkám 
miatt javarészt csak hétvégen-
ként van idõm. Szeretek virágot 
ültetni, muskátlival, árvácská-
val díszíteni a kertet. Régebben 
növénytermesztéssel is megpró-
bálkoztam, viszont ma már csak 
földiepret ültetek. Tavasz végén, 
illetve a nyáron megmetszetem 
a barackfát és permetezni is 
szoktam. Ami alapvetõ, az a 
fûnyírás, amit igen gyakran meg 
kell ejteni. Családom is sokszor 
segít a tavaszi munkálatokban, 
szeretnénk majd hamarosan 
nekiállni a hosszú folyamatnak. 
Terveink között szerepel a 
tereprendezés, és a kerítés fel-
újítása is.

Megkérdeztük olvasóinkat:  Szereti-e a kerti munkát?
Szinte mindenki várta már a csiripelõ 
madarak hangját, a tavasz finom illatát. 
A viszonylag enyhe tél szerencsére nem 

nyúlt hosszúra, április pedig kellemes 
idõvel köszöntött. Sétálva a faluban, 
egyre több helyen lehet látni tavaszi 

munkálatokkal elfoglalt embereket. 
Tószegieket kérdeztünk, szeretnek-e a 
kertben szorgoskodni.

Gede Tibor (28):
— Limerick város-
ában élek (Íror- 
szág) 2015 decem-
bere óta. Szeren- 
csére szinte rög-
tön munkába is 
álltam. Egy helyi étteremben dol-
gozom mint konyhai kisegítõ. 
Eleinte nehéznek tûnt, hiszen 
karácsonykor sokkal nagyobb a 
sürgés-forgás, mint általában, de 
az emberek nagyon segítõkészek 
és pozitív beállítottságúak, így 
hamar beilleszkedtem. Bár honvá-
gyam nincs, de hiányzik a hazám, 
a családom, a barátok és Tószeg is. 
Szabadidõmben programok szí-
nes választéka vár. A táj fantaszti-
kus, óriási hegyeket, szép folyó-
kat, csodaszép természeti jelensé-
geket látok szerte az országban. 

Negatívum az idõjárás, általában 
borús az idõ, gyakran csepereg az 
esõ. Legközelebb nyáron utazok 
haza, a késõbbiekben pedig sze-
retnék félévente hazalátogatni, 
elmenni olyan helyekre ahol még 
nem jártam vagy esetleg nem 
engedhettem meg magamnak, 
mindezt a családommal együtt.

Farkas Péter (28):
— 2011 augusztu-
sa óta Angliában 
élek, Wembley- 
ben. Jelenleg a 
híres Topaz cég-
nél dolgozok, 
ahol világhírû autómárkákat polí-
rozok. Volt már szerencsém 
Bugattihoz, Lamborghinihez, 
Ferrarihoz, McLarenhez, és még 
sorolhatnám. Az emberek barátsá-
gosak, tisztelik a jó munkaerõt és 
nálunk nagy az összetartás. Ettõl 
függetlenül soha nem fogom úgy 
érezni magam, mint otthon. Nagy 
a hiányérzet egy idõ után és kötöt-
tebbnek érzem magam itt kint. 
Pozitívan csalódtam az idõjárás-
ban, bár nyáron nincs annyira 
meleg, télen viszont nem panasz-
kodhatunk a fagy miatt. Ritkán 
járok haza, olyankor pedig állandó 

a jövés-menés. Szeretnék majd 
végleg hazamenni, bár a fõ célom 
az, hogy megteremthessem a csa-
ládom számára a biztonságos 
anyagi létet. Ezután pedig élni sze-
retnénk közös életünket.

Janó Gábor (29):
— Németország- 
ban dolgozom, 
N ü r n b e r g b e n . 
Több, mint 4 éve 
hogy eljöttem 
Tószegrõl. Jelen- 
leg a Dynamit Nobel nevû lõpor-
gyártó cég kertésze vagyok, ahol 
megbecsülnek, nagyon jól érzem 
magam. A német nyelvet sikerült 
elsajátítanom, ami külön öröm 
számomra. Úgy gondolom, hogy 
mindenem megvan, amivel 
viszont nem tudok mit kezdeni, 
az a honvágy. Ezt ellensúlyozni 
tudom azzal, hogy meglehetõsen 
sûrûn járok haza, ilyenkor a csalá-
dommal és a rokonaimmal töltöm 
a szabadidõm, illetve kirándulok. 
Tószegi látogatásaim során min-
dig feltöltõdöm. Természetesen 
nem szeretnék kint maradni örök-
re, egyszer biztosan haza fogok 
költözni. Szeretnék itthon Tó- 
szegen gazdálkodni, illetve re- 

gényt írok, ami nagy kihívás szá-
momra.

Nagy Odett
Zseraldina (24): 
— 2013 óta élek 
Németországban, 
elõször Nürnberg- 
ben laktam, tavaly 
pedig a tõle kis 
távolságra lévõ Fürth városába 
költöztem. 2014 óta dolgozom egy 
Rissmann nevezetû cégnél, ahol 
luxusdobozokat és szatyrokat 
készítünk. Ez egy komplex mun-
kafolyamat, hiszen az elkészítés-
tõl a minõségellenõrzésig, minden 
a mi feladatunk. Szerencsére 
hamar beilleszkedtem, bár a lét-
szám is családias, 30-40 kollégával 
dolgozunk együtt. Fél év kellett, 
hogy jobban megismerjem az itte-
ni szokásokat és az embereket, a 
nyelvet pedig folyamatosan tanul-
tam. Amit nem sikerült megszok-
nom, az a panellakó élet, emiatt 
munka után gyakran töltöm sza-
badidõm a közeli parkban. Nagy a 
honvágyam, így huzamosabb 
ideig nem szeretnék kint maradni 
Németországban. A távolabbi 
jövõben szeretnék visszaköltözni 
Magyarországra.

Tószegiek – valahol EurópábanÍrország hegységei, az angli-
ai London Eye, vagy éppen 
Németország tájai mind 
olyan távolinak tûnnek, 
innen Tószegrõl, néhányan 
azonban nap mint nap láthat-
ják ezeket. Egykor Tószegen, 
most már külföldön élõ fiata-
lokat kérdeztünk arról, 
milyen a távolban? Van-e 
honvágyuk, mik a terveik?



— Minek köszönhetõ a csapat 
sikeres szereplése?

— Úgy gondolom, hogy elsõ-
sorban a befektetett munkának. 
Természetesen azért olyan „apró 
összetevõk” is szükségesek, mint 
tehetség, akarat és szorgalom a 
játékosok részérõl, szakmai 
tudás az edzõ részérõl, odaadás a 
vezetõség részérõl, jóakarat a 

támogatók részérõl és természe-
tesen a szerencse faktort sem 
lehet kihagyni a felsorolásból. 
Ezek összessége kell ahhoz, hogy 
valami elõre haladjon, és ezek 
most megvannak tószegi focicsa-
patnál. Nagyon sokat edzettek és 
edzenek a srácok, átlagosan 
mintegy 80%-os edzés-látogatott-
sággal. Ez minden csapatunkra 
igaz. Tehát az elszántság is adott. 

A munkának meg kell, hogy 
legyen a gyümölcse. Legalább is 
ebben hiszünk.

— Mennyiben mások az elvá-
rások a megye I.-ben?

— A megyei II. osztályhoz 
képest plusz öt utánpótlás csapa-
tot kell kötelezõen versenyeztet-
ni, illetve egy úgynevezett ama-

tõr licensz eljárást kell kérelmez-
ni az MLSZ-nél, amit az lefolytat 
és azon meg kell felelnie az egye-
sületnek. Ez tulajdonképpen a 
létesítmény, a szakmai- és pénz-
ügyi terv megfelelõséget vizsgál-
ja. Azt gondolom, hogy ezeknek 
— néhány infrastrukturális hiá-
nyossággal — megfelelünk. 
Mindez nem kis költséget ró az 
egyesületre.

— Mennyivel kerül 
többe a megye I., 
lesz-e rá finanszíro-
zási keret?

— A megyei II. osz-
tály követelményeihez 
képest, ez nagyság-
rendileg 1-1,2 millió 
forinttal kerül többe. 
Ami a pénzügyi kere-
tet illeti, igen, meglesz 
a „rávaló”, köszönhe-

tõen elsõsorban az önkormány-
zatnak és támogatóinknak. Jelen 
pillanatban a Tóth és Fiai Kft. a 
legnagyobb magán támogatónk, 
de korábban a Papírtekercs Kft. is 
rengeteget segített. Remélem, 
hogy tovább növelhetjük támoga-
tóink számát a jövõben, ezen is 
dolgozunk most, hiszen komoly 
fejlesztések vannak a sporttele-
pen, amik emésztik a pénzt.

— Mikor volt legutóbb megyei 
elsõ osztályú csapat Tószegen?

— 2004-ben. Jó régen volt... Az 
utána következõ idõszak sötét 
korszaka volt az egyesületnek. 

Vezetõnélküliség, pénzhiány, 
reménytelenség. A játékosok 
elmentek az egyesülettõl, alig 
tudott kiállni a csapat. Csak 
néhány lelkes embernek volt 
köszönhetõ, hogy egyáltalán van 
még labdarúgás Tószegen.

— Hogy látja most, sikerül-e 
megnyerni a bajnokságot?

— Hiszünk az elvégzett mun-
kában és reméljük, hogy teljesí-
teni tudjuk a saját elvárásainkat. 
A rangadóink egy része még elõt-
tünk van (március végén beszél-
gettünk, a szerk.), ezért azt mon-
dom, hogy messze még a bajnok-
ság vége. Nyilván az összes hazai 
mérkõzésen hozni illik a három 
pontot és természetesen az ide-
genbeli meccseken is ez a célunk. 
Meglátjuk mi lesz belõle, min-
denesetre, mi mindent megte-
szünk. Fekete Sándor
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Õsszel egy osztállyal feljebb?
KISS BALÁZS:
Szerintem a 
mostani siker 
több dolognak 
is köszönhetõ. 
Rendkívül fiatal 
csapatunk van, 
az átlag életkor 21,5 év. Régóta 
játszom a felnõtt csapatban, de 
ilyen jellegû összetartásnak és 
egymásért való küzdeni akarás-
nak még nem voltam tanúja. 
Aki csak tud, itt van az edzése-
ken, így érdemi munkát is 
tudunk végezni. Edzõnk, Luca 
Marius profi hozzáállása, illetve 
szakmai tudása is hozzásegít 
minket a pozitív eredmények-
hez, és ami nagyon fontos, az a 
folyamatosan javuló körülmé-
nyek. Önértékelésünknél figye-
lembe kell venni, hogy minden-
kinek vannak jobb és rosszabb 
meccsei. Az egész mérkõzést 
rögzítjük egy kamerával, így 
utólag mindig meg tudom nézni 
mit, hol rontottam el, hogy leg-
közelebb ne kövessem el ugyan 
azt a hibát. A kemény edzés 
hétrõl hétre természetesen 
alapvetõ. Célunk: a bajnoki cím 
megszerzése.

BODNÁR
SÁNDOR:
Új szerepkörben 
játszom, immár 
nem a szélen, 
hanem a csatár 
mögött, közé-
pen. Így többször érek a labdá-
hoz, többet vagyok játékban. 
Olyan típusú futballista vagyok, 
aki szeret megcsinálni egy-két 
cselt vagy kényszerítõt. Hétrõl 
hétre játszom, a kezdõcsapat-
ban kapok helyet, ráadásul, ha 
újabb gólt szerzek, az mindig ad 
valami pluszt. Nehéz idõszakon 
voltam túl, amikor ide kerültem. 
Sok volt a sérülés és a bizonyta-
lanság körülöttem, így fizikailag 
és mentálisan is kellett két-
három hét, hogy az általam 
elvárt szinten tudjak teljesíteni. 
Sok a fiatal a csapatban, nagyon 
tehetségesek, de még meg kell 
szerezniük a megfelelõ rutint. Ha 
meglesz a kellõ tapasztalat, még 
eredményesebbek lehetünk. Én 
úgy érzem, összességében 
hozzá tudtam tenni a csapat 
játékához, ebben sokat segített, 
hogy korábban magasabb osz-
tályban is játszhattam.

A Tiszajenõ ellen is szárnyalt a csapat.A Tiszajenõ ellen is szárnyalt a csapat.

A közönségA közönség
örömmel látjaörömmel látja

a csapata csapat
jó teljesítményét.jó teljesítményét.

Tizenkét hosszú esztendõ után jó esélye van annak, hogy a Tószeg 
Községi Sportegyesület felnõtt labdarúgó csapata õsztõl a megyei 
elsõ osztályban léphessen pályára. Az egyesület elnökével, 
Smidéliusz Ernõvel arról beszélgettünk, hogyan sikerült elérni ezt az 
eredményt, ha sikerül a feljutás, milyen követelményeknek kell meg-
felelniük egy osztállyal feljebb.


