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ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL
– A FALUNAK, A FALURÓL…
Túl vagyunk a 2014-2019. közötti
önkormányzati ciklus felén. Dr.
Gyuricza Miklós polgármestert
kérdeztük arról, hogy milyennek
látja harmadik önkormányzati
ciklusának eddigi történéseit,
eredményeit és hiányosságait.

az eredmények nem egyik napról a másikra, hanem lépésrõl
lépésre építkezve, lassan, hoszszú évek múltán (több ciklus
elteltével) fognak csak jelentkezni. Bízom benne, s úgy
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— Polgármester úr, mérleget
vonva az elmúlt idõszakról, mi
minden történt, s mi minden várható még az elkövetkezõ két
évben Tószegen?
— A közérthetõség érdekében,
kicsit távolabbra kell visszatekintenünk, mint 2014 októbere.
Nagyjából tíz évvel ezelõtt,
nagyon nehéz gazdasági körülmények között, gyakorlatilag a
teljes, országos önkormányzati
szektor eladósodása közepette, a
gazdasági világválság idején,
2008 februárjában vettem át a
„stafétabotot” Tószeg irányításában. Már akkor rögtön, és
azóta is folyamatosan (ha valaki

visszaolvassa a Tószegi Tükör
korábbi számait felidézheti
mindezt) jeleztem, hogy a látványos fejlesztések helyett, elõször
az önkormányzat gazdasági stabilitását kell megteremtenünk, s

Az önkormányzat közel 30 millió forintból újította fel az általános
iskolát. A tanévnyitót már a megszépült iskolaudvaron tartották.
Háttérben az újonnan kialakított ebédlõ.

Folytatás a 2. oldalon

Ünnepi mise, körmenet

Szandi és a közönség is jól érezte
magát a koncerten.
Az önkormányzat az idén is változatos programot állított össze a tószegi falunapra,
amelyet ezúttal is a focipályán rendeztek meg. A közönség láthatta az óvodások és
az általános iskolások mûsorát. Egyebek mellett fellépett Szandi, Varga Miklós,
Soltész Rezsõ. Mindenki bánatára a Bikini-koncert elmaradt, mivel a katasztrófavédelem az idõjárás miatt véget vetett a rendezvénynek. Összeállításunk a 8-9. oldalon
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Hangulatos falunap
a focipályán

is gondolom,
hogy ezt a nehéz gazdasági
idõszakot már
valóban magunk mögött
tudhatjuk, s
az elmúlt tíz
év megfeszí- dr. Gyuricza
tett munkájáMiklós
nak eredményeként végre már merhetünk
egy kicsit „nagyobbat is álmodni”, bátrabban tervezni a költségvetés kiadási oldalát. Szeretném azonban leszögezni,
hogy ez továbbra sem jelentheti
azt, hogy ettõl kezdve a hangzatos és fõleg, igencsak költséges
látványberuházások megvalósítását kell elõnyben részesítenünk. Sajnos ugyanis vannak
olyan képviselõk a jelenlegi testületben, akik ezt tartanák a legfontosabbnak, s ez olykor parázs
vitákat is szül az üléseken.

Szent Mihály napi ünnepi misét tartottak a tószegi katolikus templomban, amelyet körmenet követett.
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Folytatás az 1. oldalról

— Mondana konkrét példákat is?
— Persze. Az önkormányzatok elsõdleges és legfontosabb
feladata a lakosság közszolgáltatásokkal történõ ellátása. Azt
gondolom, hogy nekünk a látványberuházások helyett olyan
fejlesztéseket kell elõnyben
részesítenünk, melyek ezt a célt
szolgálják. Ilyen például az idén
nyáron megvalósított iskolai
beruházásunk is. A 2016. évi
pénzmaradvány felosztásának
tárgyalásakor azért kértem a
képviselõ testület tagjaitól, hogy
támogassák az iskolaudvar felújítását és ebédlõépület kialakítását célzó elképzelésemet,
mert ez egy olyan probléma,
ami legalább tizenöt éve (ha
nem több) fennállt a településen, s erre a korábbi idõszakban
nem sikerült forrást teremteni:
pályázat sem volt, s továbbra
sem várható ilyen célra. Amikor
megkérdeztem az iskola vezetõségét és a fenntartói jogokat
gyakorló Klebelsberg Kunó
Intézményfenntartó Központ
igazgatóját az elképzelésemrõl,
õk is támogatták azt, s a csoport- és tantárgybeosztást úgy
alakították ki az iskolában,
hogy felszabaduljon az udvari
épület, ahol végül kialakítottuk
az ebédlõt és melegítõ konyhát.
Az elmúlt tíz év fegyelmezett
gazdálkodásának köszönhetõen, az idén végre sikerült elõteremteni a beruházáshoz szükséges összeget a költségvetésünkben, s így saját forrásból
megújítottuk a sportudvart, a
„közösségi udvart” és ebédlõt,
melegítõ konyhát alakítottunk
ki az iskolai ingatlanon belül.
Így ettõl a tanévtõl kezdve a gyerekeknek már nem kell a mûvelõdési házban étkezniük. Azt
gondolom, hogy az ilyen és
ehhez hasonló fejlesztések sokkal fontosabbak a hangzatos látványberuházásoknál.

Az önkormányzati parkolót az idén újították fel.
használata. Az ehhez szükséges fedezetet részben saját forrásból, részben pedig egy a
2015. év elején benyújtott és
megnyert pályázatból biztosítottuk, melynek elõkészítési
munkálatai még az elõzõ ciklusra nyúlnak vissza. És még
mindig nincs vége az iskolai
beruházásoknak! A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó
Központ- tal együttmûködve,
egy újabb nyertes pályázatnak
köszönhetõen, jövõ nyáron
ismét, egy közel harminc milliós fejlesztés lesz az iskolában,
melynek keretében (többek
között) az újabb épületszárny
is új nyílászárókat kaphat, s
több tanterem is megszépül
majd. De például a posta elõtti
parkoló kialakítása is egy fontos önkormányzati fejlesztés
volt, mely parkoló hiánya
ugyancsak a régmúltba vissza-

nyúló probléma, s hosszú évek
egyeztetéseinek eredményeként tudtuk azt megépíteni
2015-ben, a postával közös
beruházásban, a költségek
50-50 %-os viselése mellett.
Olyannyira hosszú egyeztetések kellettek ehhez, hogy az
errõl szóló tárgyalások még az
elõdöm idejében, tehát 2008
elõtt elkezdõdtek, s én magam
is folytattam azokat. Közel tíz
év kellett a megvalósításhoz,
ilyen nehéz volt „zöld ágra vergõdnünk” a postával, illetve a
posta feletti tulajdonosi jogokat képviselõ állami szervvel.
De végül sikerült ez is. S ha
már parkolóról beszélünk,
hadd említsem meg a COOP
ABC-nél lévõ önkormányzati
nagyparkolót is, melyet az idén
újítottunk fel. Az gondolom,
igencsak ráfért, hiszen nagyon
rossz állapotban volt már az is.

Az iskolafejlesztés
nem áll meg
— Ilyen és ehhez hasonló? Ezek
szerint van vagy lesz még más is?
— Volt, van és lesz is. Hogy ne
menjünk messzire az iskolából,
a tornaterem tetõszigetelését és
nyílászáró cseréit tavaly nyáron végeztük el. Nagyon fontos
fejlesztés ez is, hiszen az épület már annyira beázott, hogy
balesetveszélyes volt annak

Idõszerû egy új ravatalozó felépítése.

— Ha jól emlékszem, az év elején szó volt egy új ravatalozó építésérõl is. Ez a projekt hol tart
most?
— A 2016. évi pénzmaradvány
felosztását tárgyaló képviselõ-testületi ülésen valóban javaslatot
tettem egy új ravatalozó felépítésére is. A jelenleg használatban
lévõ épület már annyira rossz állapotú, hogy szinte csak az isteni
gondviselésnek köszönhetõ, hogy
eddig még nem dõlt össze. Régóta
fennálló, nagyon égetõ probléma
ez is a településen, melyre eddig
nem sikerült forrást szerezni.
Sajnos olyan pályázat, melyen e
célból sikeresen indulhatnák,
továbbra sem várható, ezért saját
forrásból kell biztosítanunk az
ehhez szükséges fedezet. Az
elmúlt tíz év felelõs gazdálkodásának köszönhetõen, ma már ez a
pénz is rendelkezésünkre áll a
költségvetésünkben.
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Jelenleg az építési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése zajlik, s azt gondolom, hogy
legkésõbb a jövõ évben ezt a fejlesztést is megvalósítjuk, felépül
az új ravatalozó.

55 millió az
egészségügyi ellátásra
— Jól tudom, hogy van két folyamatban lévõ, nyertes európai
uniós pályázatunk is? Ezekkel mi
a helyzet?
— Igen, jól tudja, tényleg van.
Az egyik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése címû TOP-os célterületen, a
másik pedig a település közlekedésbiztonságának fejlesztése
címû TOP-os célterületen.
Sajnos ezek az úgynevezett
TOP-os, európai uniós pályáztatok egy kissé lelassultak és
elhúzódtak. E pályázataink elõkészítése ugyanis még az elõzõ
önkormányzati cik lusban,
2013-ban kezdõdött el. Még
akkor került meghatározásra
(megyei keretszinten) az is,
hogy mely célterületen belül,
milyen konkrét fejlesztésre és
mekkora összegre pályázhatunk. A projektötletek kidolgozása tehát még 2013-ban megtörtént, a tényleges pályáztatás
viszont már átnyúlt a mostani
önkormányzati ciklusra, az
eredményhirdetés pedig ebben
az évben történt meg. Mindezek
alapján, mintegy 55 millió
forintot nyertünk a tószegi
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésre.
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Ennek keretében átalakítjuk
és bõvítjük az orvosi rendelõ
épületét. A védõnõi és gyermekorvosi részleg egy újonnan épített épületszárnyban kerül
elhelyezésre, a jelenlegi egy
helyett két helyiségbõl áll majd
a fogorvosi részleg (plusz egy
fogorvosi székkel bõvülve) és
plusz egy rendelõ-helyiséggel
bõvül majd a felnõtt háziorvosi
részleg is. Az épület elsõ udvarán pedig új parkolókat alakítunk ki. Bár a pályázat eredetileg nem igényelt volna önkormányzati önerõt, de sajnos
2013-óta az építõiparban jelentõs áremelkedés történt, így az
elnyert 55 millió forint már nem
elegendõ az eredeti elképzelések szerinti kivitelezés megvalósításához. Ezért szinte biztos,
hogy ki kell majd pótolnunk
saját erõvel is az elnyert forrást.
Azt, hogy ez ténylegesen mekkora összeget tesz majd ki, csak
a közbeszerzési eljárás végén
látjuk majd pontosan, de reményeim szerint az elmúlt tíz év
felelõs gazdálkodásának eredményeként erre a célra is elõ
tudjuk majd teremteni a fedezetet a költségvetésben.
— Mi lesz az orvosi rendelésekkel az építkezés ideje alatt?
— Az építkezési munkálatok
az orvosi rendelõ épületének teljes alsó szintjén zajlanak majd,
ezért a rendeléseket ideiglenesen át kell majd helyeznünk
máshová. Az emeleti önkormányzati lakásokat az elmúlt
idõszakban már azért nem utal-

Bõvítik az orvosi rendelõ épületét. Két helyiségbõl áll majd
a fogorvosi részleg.

tuk ki bérlõknek, mert a legkézenfekvõbb az, ha a rendelések
egy részét (fogorvos és gyermekorvos) az emeletre helyezzük át, a felnõtt háziorvosi körzetnek pedig átmenetileg máshol keresünk helyet. Az ehhez
szükséges szakhatósági egyeztetések és engedélyeztetési eljárások jelenleg is zajlanak. A
beruházás tervezett kezdési
idõpontja 2018 tavasza, s elõzetes számításaink alapján nagyjából fél évig tart majd az építkezés, tehát még a jövõ évben el is
készülünk vele.

Parkoló lesz
a harangozóház helyén
— És a másik uniós projekt?
— Az a „Tószeg község közlekedésbiztonságának fejlesztése”
címet viseli. Ennek keretében
felújítjuk a fõút mellett futó
járda teljes szakaszát a Mámor
Sörözõtõl az iskoláig, valamit a
fõúton található két gyalogátkelõhelyet is korszerûsítjük és biztonságosabbá tesszük. Ezent túl
pedig az iskola mellett található
(a faluban csak harangozóházként ismert) épületet lebontjuk,
és annak helyén parkolókat alakítunk ki, ezzel próbáljuk enyhíteni az reggeli és délutáni „parkolási káoszt” az iskola és az
óvoda körül. Ezt a beruházást is
várhatóan tavasszal kezdjük el, s
még a jövõ évben szeretnénk be
is fejezni.
— Ez jó hír, de ezen kívül még
más helyeken is szükség lenne a
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járdák és utak felújítására, nem
gondolja?
— Nem magyarázkodásként
mondom, de ez nemcsak
Tószegen van így. Tessék csak
szétnézni a környezõ településeken! Ott sem sokkal jobb a
helyzet, sõt. Pl.: a tõlünk 15
km-re lévõ Abonyban, Tószeghez képest sokkal rosszabb állapotban van az úthálózat, pedig
Abony már nem is község,
hanem város. De Rákóczifalván
is hasonló a helyzet, mely
ugyancsak városi rangú település. Kétségtelen, hogy van még
teendõ az utak és járdák felújítása terén Tószegen is. Lehetõségeinkhez mérten próbáljuk is
orvosolni a hibákat. És azt bátran ki merem jelenteni, hogy
Tószegen nincs járhatatlan belterületi út. Még az egyesek által
oly sokat bírált, mart aszfaltos
útjaink is olyan minõségûek,
hogy az adott utcára vonatkozó
KRESZ-elõírások szerinti legnagyobb sebességgel is biztonsággal lehet közlekedni rajtuk.
Egyébként pont az idén nyáron
történt meg a mart aszfaltos
utak soros, idõszakos karbantartása.
És a meleg aszfaltos utak
kátyúzását is csináljuk minden
évben. Természetesen a járdák
felújítását is szem elõtt tartjuk.
Jelenleg is van egy még elbírálás
alatt lévõ pályázatunk, amibõl,
ha nyer, a templom és az óvoda
közötti, továbbá számos más
utcában lévõ járdát is szeretnénk felújítani.
Folytatás a 4. oldalon

A harangozóházat lebontják, helyén parkoló lesz.
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Folytatás az 3. oldalról

És ha valaki elsétál a polgármesteri hivatal, a mûvelõdési
ház és az ÖNO épülete elõtt,
akkor láthatja, hogy az elmúlt
hetekben ezen a részen már meg
is újult a járda és a térburkolat.
Persze aki a település más részein lakik, nem a most felsoroltakon, az biztosan jobban örülne
az õ háza elõtti út és járda felújításoknak. De egyrészt a középületek környékén vagy a fõút mellett található járdákat szinte
minden tószegi lakos használja
amikor pl. ügyet intézni megy a
hivatalba vagy bevásárolni a boltokba, ezért logikus, hogy a felújításokat ezeken a részeken
kezdjük. Másrészt pedig, bízom
benne, hogy ha apránként is, de
elõbb-utóbb a település más
részeire is eljutunk majd.

Kerékpárút
és a félig tele pohár
— És mi a helyzet a kerékpárúttal?
— Bevallom, hogy már vártam
a kérdést. Annál is inkább, mert
rendszeresen hallani kritikus
megjegyzéseket néhány lakostól, aki szerint „a polgármester
azzal takarózik, hogy nincs
kerékpárútra pályázat, miközben Szolnokon több kilométernyi kerékpárút is épült az
elmúlt három évben”.

Nos, nekik és mindenki másnak is csak azt tudom mondani, amit eddig is: nem magyarázkodom, hanem valóban
nincs olyan kerékpárútra
vonatkozó pályázat, amin
Tószeg (a már meglévõ, tõlünk
független, objektív települési
adottságaink alapján) sikerrel
pályázhatna. Bárki más lenne
is esetleg a polgármester
Tószegen, õ sem járhatna
nagyobb sikerrel ezen a területen. Aki mást gondol, és mond,
az bizony nincs tisztában a
tényekkel, a valósággal. Ami
fejlesztések egyébként Szolnokon történtek az elmúlt
években, azok az úgynevezett
Modern Városok Program keretében épültek, mely program
több milliárd forintnyi, szabadfelhasználású forrást biztosít a megyei jogú városok saját
fejlesztési elképzeléseihez. De
csakis a megyei jogú városok
számára, rajtuk kívül senki
más nem veheti igénybe ezeket
a forrásokat. A Kormány ezzel
is szeretné erõsíteni a megyeszékhelyek térség-központi
szerepét. Így épültek, illetve
újultak meg a szolnoki kerékpárutak (és történtek, történnek más nagyértékû fejlesztések is a városban), nem pedig
„kerékpárút-pályázatból”. A
számunkra is elérhetõ forrásokból pedig, (például a már
említett TOP-os pályázatokból)

csak új, és viszonylag kisléptékû kerékpárút építésére lehetett pályázni, már meglévõ felújítására nem. A Tószeg—
Szolnok közötti kerékpárút
még hiányzó, mintegy 2,5
km-es szakaszának megépítése
közel 1,5 milliárd forintba
kerülne, hiszen elõbb árvízi
töltést kellene építeni és csak
azután lehetne ráépíteni a töltésre a kerékpárutat. Ekkora
összegre pedig a TOP-ban nem
lehetett pályázni.
Más pályázatból pedig jelenleg egyáltalán nem lehet kerékpárutat építeni. Egyébként
pedig, szerintem a Tószeg—
Szolnok közötti kerékpárút tipikus példája a „félig telt pohárnak”: azok, akik nem csak kritizálni akarnak, hanem örülnek
annak, hogy a Tószeg—Szolnok
közötti, mintegy 12,5 km-es
távolságból már 10 km-t kerékpárúton tehetünk meg, és csupán 2,5 km hiányzik a teljes
szakaszból, úgy gondolják,
hogy „a pohár már majdnem
tele van”. Akik pedig csak elégedetlenkedni tudnak és akarnak,
azok úgy érzik, hogy ez a hiányzó 2,5 km annyira nagyon
hiányzik a pohárból, hogy emiatt csak annak ürességét látják,
mintha semmilyen elõrelépés
sem történt volna az ügyben
eddig. Pedig ne felejtsük el,
hogy tíz kilométer megépült az
elmúlt években! Természetesen

Jövõre felújítják a fõút mellett futó gyalogjárdát is.
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továbbra is keressük a lehetõségét a hiányzó szakasz megépítésének is. Nemcsak az önkormányzat, hanem a vízügyi igazgatóság és az országgyûlési
képviselõnk is folyamatosan
lobbizik az ügy érdekében, számos államtitkárral, kormánybiztossal folytattunk már
egyeztetéseket ezügyben, de
megfelelõ európai uniós pályázat hiányában nem egyszerû a
probléma megoldása. A meglévõ kerékpárútjaink felújítása
céljából pedig azért nem
pályázhattunk a már említett
TOP-os célterületekre sem,
mert (mint ahogy azt már említettem) a TOP-os pályázatokból
már meglévõ kerékpárutak felújítására nem lehetett forrást
igényelni. Mindezek ellenére a
problémával foglalkoznunk
kell, és úgy gondolom, hogy a
kerékpárútjaink felújítását (lassanként, lépésrõl lépésre, a
lehetõségeink diktálta tempóban, saját költségvetésünkbõl
finanszírozva) el kell kezdeni
az elõttünk álló években.
Egyébként ugyanígy tennünk
kell valamit a piactérrel is.
Bízom benne, hogy a piac
(ugyancsak saját forrásból történõ) rendbetételét és lefedését
is meg tudjuk majd csinálni belátható idõn belül.
— Polgármester úr, köszönöm a
tájékoztatást, a beszélgetést!
Fekete Sándor
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Beszámolt a Vízmû a képviselõ testületnek tavalyi tevékenységérõl

Sok a csõtörés okozta meghibásodás
Nyáron hallgatta meg a képviselõ-testület a Tiszamenti Regionális Vízmûvek képviselõjének
beszámolóját a társaság 2016.
évi tószegi tevékenységérõl. Az
önkormányzat megköszönte a
vízmû tószegi brigádjának megfeszített munkáját, de kritikaként fogalmazódott meg, hogy
fõleg a száraz idõszakban, amikor a földmozgás nagyobb intenzitású, sok a csõtörés a településen, amivel kezdeni kellene
valamit. Idõszerû lenne a hálózat cseréje is, ám ez nagyságrendileg 2 milliárd forintba
kerülne, így az önkormányzat
ezt önerõbõl nem tudja megvalósítani.

Nem volt
pályázati lehetõség

Fotó: Pinviczki Rajmond

A vízmû képviselõje megköszönve az észrevételeket
elmondta, hogy a vízhálózat

be pályázatot, ahol a lakóingat- pályázatot, mert a vezetékes
lanokban az egészségügyi elõ- ivóvízellátást olyan fúrt kútból
írásoknak nem megfelelõ, az biztosították, amelybõl folyó
egészségre ártalmas víz folyik. víz arzén tartalma túl magas
Tószegen
nem
volt. De a tószegi
ártalmas az egészla kosság bi zo „Csak azok a tele- nyos köréb e n
ségre a lakosság
számára szolgáltapülések nyújthat- elterjedt valótlan
tott ivóvíz, a lakátak be pályázatot, h í resz telések kel
sokban folyó vezeellentétben, ezeahol a lakóingatla- ken a településetékes víz minden
egészségügyi elõnokban az egész- ken sem történt
írásnak megfelel, s
vízhálózat csere,
ségügyi elõírások- csupá n a kút
ezt az illetékes
nak nem megfelelõ, a rzén mentesíté szervek havi rendszerességgel ellenaz egészségre ártal- sét végezték el.
õrzik is.
Az elmúlt idõmas víz folyik.”
A rról esetleg
szak pályázataiból
lehetne vitát nyitugyanis még azok
dr. Gyuricza Miklós
ni, hogy finom-e a
a települések sem
vezetékes víz Tófinanszírozhatták
szegen, de az vitathatatlan és a vízhálózat cseréjét, melyek
rendszeres laborvizsgálatokkal jogosultak voltak pályázni,
alátámasztott tény, hogy egész- vezetékcserére ugyanis még
éges és ártalmatlan. Mi ezért nekik sem lehetett fordítani az
nem is pályázhattunk az elmúlt elnyert forrást.

Egy a nyári csõtörések közül.
elavultsága gyakorlatilag országos probléma, és nemcsak
Tószegen, hanem a teljes ellátási területükön sok a csõtörés, és
szükség lenne szinte minden
településen a hálózat felújítására. Partnerek abban, hogy megfelelõ pályázati lehetõség esetén az önkormányzattal közösen megvalósulhasson ez a
beruházás.
A probléma sajnos az, hogy
az elmúlt tíz-tizenkét évben
nem voltak olyan pályázati
kiírások, melybõl vízhálózat
rekonstrukciót lehetetett volna
finanszírozni.
„Az elmúlt években kizárólag
olyan pályázatok voltak, melyek
célja az ivóvízminõség javítása
volt. Ez azt jelenti, hogy csak
azok a települések nyújthattak

években.” — egészítette ki dr.
Gyuricza Miklós polgármester
a vízmû képviselõjének válaszát.

Arzénmentesítés
a szomszéd falvakban
A polgármester azt is kiemelte,
hogy kormányrendelet sorolta
fel azoknak a településeknek a
nevét, melyekben a szakhatóságok vizsgálatai alapján az
egészségre ártalmasnak minõsül az ivóvíz, és az elmúlt években csakis kizárólag ezek a
tételesen felsorolt települések
voltak jogosultak pályázni.
Ilyenek például a környezõ
települések (Tiszavárkony,
Tiszajenõ, és Vezseny) is,
melyek azért nyújthattak be

Fagymentesítsék
a vízórákat!
Az ülésen szóba került a téli idõszakban esetlegesen elfagyó vízórák cseréjének kérdésköre is. A
vízmû munkatársai nyomatékosan felhívják a lakosság figyelmét, hogy a vízórák fagymentesítése (tehát a hidegtõl védelmet
nyújtó letakarása) a fogyasztók
kötelessége, és az elfagyott víz-

óra cseréjének költségeit a lakosoknak kell fizetniük.
Amennyiben megtörténik a
baj, arra azonban van lehetõség,
hogy az emiatt elfolyó nagymennyiségû víz után csak a vízdíjat kellejen megfizetni, a hozzá
kapcsolódó szennyvízdíjat nem.
Ezt a díjkedvezményt minden
esetben a lakosoknak kell kérvényezniük a szolgáltatónál.

Az ártézi kutak üzemeltetése
nem feladata
az önkormányzatnak
Bár ezen a testületi ülésen nem
tárgyalták, de korábban már
többször szóba került és a vízmûves témához szorosan kapcsolódhat az ártézi kutak kérdése is. Az önkormányzatoknak
kizárólag csak a háztartásokba
bevezetett egészséges ivóvíz biztosítása a feladata, ártézi kutak
mûködtetése nem. Amikor
Tószegen évtizedekkel ezelõtt
létrehozták az ártézi kutakat, az
akkori önkormányzat egyfajta
többletszolgáltatásként valósította meg azokat, arra az esetre
is gondolva, hogy egy esetleges
tartós vízhiány esetén ne maradjon teljesen víz nélkül a település. De ezeknek a kutaknak a
mûködtetésére semmilyen kötelezettség sincs, így, ha azok nem
lennének, akkor sem követne el
mulasztást az önkormányzat.
Ezért azok arzéntartalmának
csökkentése céljából nem is lehet
semmilyen pályázati forrást
igénybe venni. Tekintettel arra,
hogy egy kút arzénmentesítése
több tízmillió forintba kerülne,
ezért egyelõre ennek saját erõbõl
történõ elvégzésére nincs lehetõsége az önkormányzatnak.
Az artézi kutak jelenlegi
arzéntartalma azonban nem változott az elmúlt évek során, csupán az Európai Unióban érvényes egészségügyi határérték
lett szigorúbb a Magyarországon
korábban használthoz képest. A
kutak vízminõsége a régebben
érvényben lévõ határétéknek
most is megfelel, csupán az
újnak nem — tudtuk meg a polgármestertõl.

Változás a bizottságban
Egyéb elfoglaltságai miatt dr. Szabó Andrea az utóbbi hónapokban
nem vett részt a pénzügyi- és szociális bizottság ülésein, ezért annak
határozathozatali és mûködõképességének biztosítása érdekében,
a nyár folyamán lemondott a bizottsági tagságáról. A képviselõ-testület helyére Papp Istvánt választotta meg. A bizottság összetétele
így a következõ: Báti László (elnök), Dr. Berente Andrea (társelnök),
Papp István (képviselõ), Fehér Ferenc (nem képviselõ), Smidéliusz
Ernõ (nem képviselõ).
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Beszélgetés Varga Józsefnével, a nyugdíjba vonuló intézményvezetõvel

„Mindig találtunk értelmes célt”

Nyugdíjba vonul a Tószegi
Általános Iskola igazgatónõje, Varga Józsefné.
Negyvenkét esztendõt töltött az intézményben, ebbõl
huszonhetet vezetõként.
Pályájáról, az intézményben négy évtized alatt végbement változásokról,
élményeirõl kérdeztük.
— Pedagógusként mikor volt az
elsõ tanévnyitója?
— 1975. szeptember 1. óta dolgoztam a Tószegi Általános
Iskolában,1984-1990-ig igazgatóhelyettes voltam, 1990-1991-es
tanévben megbízott igazgató, és
1991-tõl 5 évente megújítva, voltam kinevezett intézményvezetõ a 2016-2017-es tanév végéig.

el, hogy olyanokkal dolgozhattam együtt, akik ezt felismerték, tették és teszik a dolgukat.
Így visszaidézve a történéseket,
elismeréssel kell adóznom a
kollégáim elõtt, akik felismerték: azon túl, hogy tanítványaikat korszerû tudással látják el,
ki kell bennük alakítani az
önálló ismeretszerzésre törekvés igényét, teret kell adni
nekik, sokirányú igényeiknek a
kibontakozásához. A tehetség
felismerésén túl, nagy gondot
fordítanak a lemaradó diákok
felzárkóztatására is. Mindkét
területet nagyon fontosnak tartottam és tartom ma is az iskola
életében. Azonban a tanuláson

Fotó: Pinviczki Rajmond

— Ha visszatekint négy évtizedes pályájára, bizonyára van mit
lapozgatni az emlékek könyvében…
— 42 év történései, emlékei,
fényképei között kutatva rengeteg élményben volt részem. A
ma már történelemnek tekinthetõ idõtávlat sok változást
hozott. Az iskolának minden
korszakban meg kell felelnie az
aktuális elvárásoknak szakmai
és társadalmi kérdésekben
egyaránt. Minden innováció,
ami az oktatási rendszert és az
intézményeket érinti, többféle
formában valósulhat meg. Ezek
közül a tatalmi és módszertani
megújulás tekinthetõ a legáltalánosabbnak. Önálló intézményként, hol az óvodát, hol a
mûvelõdési házat társították
hozzánk, vagyis voltunk iskola,
iskola-óvoda, AMK Tószeg,
majd Tószeg—Tiszavárkony,
azután társulás Vezseny, majd
társulás Zagyvarékassal, majd
2013-ban az önkormányzati
fenntartás után jött az állami
fenntartás és mûködtetés, vagyis a KLIK, a tankerületi idõszak.
Kezdetben csak 1 épületrészben
(az 1929-ben épültben) volt tanítás, majd a hozzátartozó szolgálati lakás lebontása után, az
1985-86-os években felépült az
új szárny is. A tornaterem is
abban az idõszakban épült fel,
amikor én az iskolához kerültem, 1975-1976-ban. Tanítottunk
még a Petõfi és a Bocskai úton

lévõ, akkor még az iskolához
tartozó épületekben is. A tanítás
felváltva délelõtt és délután
folyt, és bizony még szombati
napokon is volt iskola. Aztán
igazodva a kor követelményeihez, átalakult a tanév rendje, a
tanítás tartalma, módszere és a
körülményeink is javultak.
Korszerûsítésre került a fûtési
rendszer, szaktantermeket alakítottunk ki, és a 2000-es árvíz
utáni nagy felújítás, a régi épületrész nyílászáróinak, burkolatainak cseréje következett. A ma
történései, a 2017-2018-as tanév
indítása is mutatja, hogy tovább
folyik a korszerûsítés, vagyis
odafigyel az önkormányzat, a

Varga Józsefné
fenntartó és az iskola vezetése
arra, hogy minél jobb körülmények között tanulhassanak a
tószegi diákok. Megéltünk mi
sok társadalmi kihívást: demográfiai hullámvölgy, munkanélküliség, szabad iskolaválasztás,
vele az új típusú iskolák megjelenése, stb. Mindig találtunk
értelmes célt az életünknek,
amelyek további munkára sarkallták a közösséget!
— Milyen szellemiség jellemezte az iskolát irányítása alatt?
— Az intézmény szellemiségét és eszközellátottságát is igazítani kellett a kor követelményeihez, amit a bevezetésre
került pályázati rendszerek,
pedagógus továbbképzések tettek lehetõvé. Ehhez azonban
kellett — és ma egyre inkább
kell — egy olyan csapat, amely
erre vevõ volt. Büszkeséggel tölt

túl, a közösségi élet kialakításának egyik nagyszínpada is az
iskola. Emlékezetesek számomra a kisdobos és úttörõ õrsi foglalkozások, a seregszemlék, a
sátortáborok, éjszakai riadók és
a vasgyûjtések, jelmezbálok, a
timúri munkák, amelyek hangulatossá tették munkánkat.
Látom, hogy az internettel,
kinyílt a világ a diákok számára! Sokat ad, de sokat ront is a
közösség, a kapcsolattartás
minõségi mutatóján az online
világa! Többet kellene beszélgetni és együtt lenni a diákoknak, a családoknak! A demográfiai hullámvölgyért nem az
iskola a felelõs! Arra büszke
vagyok, habár nem az én érdemem, hogy 42 év alatt több ezer
diák tanult itt, akik az itt szerzett tudásra alapozva a társadalom megbecsült, sikeres tagjai
lettek!

— Bizonyára, a sikerek mellett
voltak nehézségek is.
— Én még 42 év után is boldogan léptem át az iskola küszöbét
— pedig de sokat bánkódtam
egy-egy kudarc után, de mindig
volt ami, vagy aki, átbillentett a
bajokon! Ez az érzés, valamint a
hajdan volt saját tószegi iskolám, majd a munkahelyem elvárásaiban, kihívásaiban, a tanításban, a nagy elõdök példájában, a velük megélt sikerekben
és kudarcokban gyökerezik.
Hegedûs Józsefné és férje
Hegedûs József, Fekete Sándor,
Bárdos Tiborné, Stenczner Ella,
Zoboki Györgyné, és akitõl,
mint vezetõ, sokat tanulhattam,
Kiss Barnabásné, de sok kollégát
sorolhatnék, de beérem azzal,
hogy szeretettel gondolok rájuk.
A komoly munka mellett idõt
szakítottunk a mókázásra, szórakozásra vagy csak egy csendes
kis beszélgetésre. Néha az üres
teremben táncoltunk, nótáztunk egyet, jelmezbe bújtunk,
aztán közösen kirándultunk,
sütöttünk, fõztünk. Nõnap, fiúnap, bálok szervezése a falunak,
mert a település életében mindig
aktívan részt vett az iskola diáksága és a dolgozók is. Ünnepi
megemlékezések, falunapi fellépések, az önkormányzat vagy a
civil szervezetek életében való
részvétel. Munkám során és a
mindennapokban igyekeztem
úgy kommunikálni, hogy mások
is megértsék és elfogadják!
— A pörgõs iskolai hétköznapok után miként változik meg
élete? Mit tervez nyugdíjas éveire?
— Nem tagadom, nehezen vettem tudomásul, hogy eljött a
nyugdíjazás ideje, de azt is
tudom, hogy sokan várták már.
Biztosan hiányzik majd, de van
az éltemnek egy másik sikeres
része: a családom. Aki 45 éve a
társam, barátom és a férjem
Varga József. Aztán a lányom
Inez, a vejem Gábor és az unokák
Gabika, Vera, Dia, a 88 éves
édesanyám,a testvérem és annak
családja, és a barátok! Ezután
több idõ jut rájuk! „Én iskolám,
köszönöm most neked….”
Sokszor ismételtük ezeket a szavakat, s gondoltunk szeretettel
iskolánkra, munkahelyünkre.
Most elsõsorban az elmúlt korok
és a jelen pedagógusainak, az
iskola minden dolgozójának és
azoknak, akiket ez idõ alatt megismerhettem, taníthattam, szeretnék köszönetet mondani az
elmúlt 42 évért.
Fekete Sándor

2017 ÕSZ

Tószegi Tükör

Ettõl a tanévtõl Fehér Ferenc vezeti az általános iskolát

„A szülõi odafigyelés a legfontosabb”
„Fel kell tennünk a kérdést: mi
tulajdonképpen az iskola? Mi az
iskolának a célja és hivatása?
Minden oktatási intézmény, a
tanítványaival két dolgot tehet:
oktathatja és nevelheti õket. Ha
tisztán oktató intézménynek
tekintjük az iskolát, akkor csak
azt kell megoldani, hogy a nyolc
év alatt több tíz kg-nyi könyv
tartalmát a fejekbe préseljük. A
nyolc év magolás és a „drukk”
kiöl minden eredetiséget, minden érdeklõdést. Régi igazság,
hogy „Csak az lehet igazán
ember, aki igazán gyermek is
tudott lenni.”. Azt gondolom,
hogy olyan iskolát szeretnénk itt
Tószegen, amely nem csak oktat,
hanem nevel is, olyan tetterõs
fiatalokat „kibocsátani”, akik
olyan kompetenciákkal, képességekkel rendelkeznek, hogy
megtalálják a mai gyorsuló
világban a helyüket! Ez a nevelési cél fontosabb, mint az összes
rendhagyó igék, évszámok és
képletek együttvéve. Egyik oldalon a tanterv, másik oldalon a
gyermek és közöttük a „józan
ész”! Itt mi általános iskolában
alapkészségeket fejlesztünk,
erre idõ kell és idõt kell hagyni.
Biztatom a kollégákat, hogy éljenek a tanítás szabadságára adott
lehetõségekkel és biztatom a
szülõket, hogy szánjanak idõt a
gyermekeikkel való foglalkozásra. A kötelezõ órákkal a gyerekek nagyon leterheltek, így a
szülõk odafigyelésén, szándéFehér Ferenc intézményvezetõ

kán múlik, hogy az iskola által
felajánlott sok tanórán kívüli
foglalkozásból mit választanak:
sport, idegen nyelv, informatika,
zene (gitár, zongora, furulya),
képzõmûvészet, tánc, aerobik
stb.
Az ehhez szükséges feltételek
megteremtésén dolgoztunk és
dolgozunk. Amikor 27 évvel
ezelõtt elkezdtem a munkát
ebben az intézményben, akkor
még valóban csak a kréta, tábla,
egy-két írásvetítõ állt rendelkezésre. Folyamatosan fejlesztettünk, ami a változó szabályozás
mellett folyamatos alkalmazkodást jelentett. Létrehoztuk a
szakiskolát, hogy a nehéz sorsú
diákoknak segítsünk, de ez az
iskolarendszer átalakulása miatt
megszûnt. A kétezres évek elején elindult a digitalizálás, minden pályázatot megragadva fejlesztettünk úgy, hogy ma 8 tanterem digitális táblával, laptoppal, projektorral felszerelt, de
van annyi hordozható eszközünk, amely minden további
teremben is használható. Ha a
pedagógus használni szeretné,
19 tanulói laptop is rendelkezésre áll, illetve 2 felszerelt számítógépes teremben folyhatnak a
tanórák az informatika órán
kívül más tárgyból is.
Ugyancsak pályázatokból és a
fenntartó támogatatásával folyamatos volt a bútorzat cseréje és
emellett számos szemléltetõeszközt, taneszközt szereztünk be.

Elmondhatjuk, hogy a felszereltségünk jelenleg eléri bármely
nagyvárosi iskoláét. A tárgyi
feltételek mellett fontosnak tartom a pedagógusok megfelelõ
szakmai felkészültségét is,
örömmel mondhatom, hogy
iskolánkban minden órát szakember tart. Folyamatos képzésüket támogatom, jelenleg is több
pedagógus tanul újabb diploma
megszerzéséért, illetve vesz
részt továbbképzéseken.
A belsõ fejlõdés mellett idén
nyáron megújult az iskola udvara, elkészült a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, a viacolorburkolat, a tornaudvar aszfaltozása és az ebédlõ! Ez a körülbelül 25 millió forintos átalakítás
önkormányzati beruházás volt,
mint ahogy korábban a tornaterem tetõszerkezetének felújítása
is. Hátra van még a parkosítás,
padok, udvari játékok beszerzése és ezekhez várjuk a szülõk
segítségét és keressük a szponzorok támogatását.
A fejlesztéssel nem állunk le,
mára már elmondhatom, hogy
sikeres a Szolnoki Tankerületi
Központtal benyújtott EFOP
4.1.3-17 infrastrukturális pályázatunk, amellyel a jövõ nyár
végére kicserélõdnek az új épületrész ablakai, folyosói burkolatai, lambériái és korszerû laboratóriumi, természettudományi
kísérleti eszközöket vásárolhatunk összesen 28,9 millió forint
értékben.
A nevelési kérdések tekintetében elmondhatjuk, hogy mindenkinek szüksége van edzõre.
Nem számít, hogy kosarazik,
tornászik vagy kártyázik.
Mindenkinek szüksége van viszszajelzésre. Így tudunk jobbak
lenni. Van egy hely, az iskola,
ahol ez fokozottan érvényes
diákra, pedagógusra, szülõre.
Nem elég az egyszavas visszajelzés: „jeles”, „jó”, „közepes”, esetleg „elégséges”. Nem, ettõl nem
lesznek jobb diákok, tanárok,
szülõk. Mindannyian többet
érdemelnek. Elmondtam a tanévnyitó ünnepségen is, hogy ha
megnézzük az olvasási készség
rangsort Magyarország nem az
elsõ, sõt nagyon hátul kullog,
pedig mindennek az értõ olvasás az alapja. Annak az országnak, amely elsõ, sikerének az a
titka, hogy az iskola szereplõi
közremûködnek egymás fejlõ-
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Névjegy
FEHÉR FERENC, matematikakémia-számítástechnika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott közoktatás-vezetõ,
tanügyigazgatási-, pedagógusminõsítési-, tanfelügyeleti szakértõ. Diplomáit az
Eszterházy Károly Fõiskolán
majd Egyetemen, az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen
és a Budapesti Mûszaki- és
Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. 1990-óta dolgozik a Tószegi Általános
Iskolában, 2000 novembere
óta igazgatóhelyettes, 2017.
augusztusa óta intézményvezetõ.
désében. Az értõ olvasás és a
számolási készség minden más
alapja és azok a mai fiatalok,
akiknek érdeklõdése a mobiltelefon nyomkodásában és a félszavas „Facebook” üzenetekben
merül ki, elfelejtenek olvasni és
emellett megszûnnek személyes
kapcsolataik. A szülõk legnehezebb dolga, hogy egyensúlyt
találjanak a technikai eszközök
használatában. Általános és
középiskolai tanárként, de még
érettségi elnökként is tapasztalatból mondhatom, hogy ez a
szülõi odafigyelés többet jelent,
mint amit akár 10 tanár adhat.
Mondom ezt úgy, hogy a feleségemmel három gyermeket neveltünk: egyikük már végzett
gyógyszerész, a másik idén
érettségizik a Varga Katalin
Gimnázium angol-magyar két
tanítási nyelvû osztályában, a
harmadik Tószegen hetedik osztályos tanuló. A gyermeke fejlõdéséért, boldogulásáért a szülõ
tehet a legtöbbet és a szülõ és a
pedagógus együttmûködése
nyomán válhat gördülékennyé
és problémamentessé a mindennapokban az iskola és a szülõi
ház közötti kapcsolat.
A kezdet, így a 2017/2018.
tanévé is a fogadkozások idõszaka is. „Tabula rasa!”— tiszta lap
mondja a latin. Bízom abban,
hogy tanév végére, amikorra ez a
„lap teleíródik”, azt látjuk, hogy
gyermekeink a tantervi követelményeket, olyan tartalmilag és
formailag megújult körülmények között teljesítették, ami a
XXI. században elvárható.”
F. S.
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Gyerekek a színpadon – Az idõjárás közbeszólt – Fõztek, horgásztak a tóparton

Nyárbúcsúztató, õszköszöntõ
a tószegi falunapon
A nyarat búcsúztató, az õszt
köszöntõ tószegi falunap elõtt a
közösségi oldalon jó kis vita
bontakozott ki, amely leginkább
arról szólt, hogy néhányan, a
focipálya környékén élõk közül
aggodalmaskodtak, éjszaka

lõ sajtos-tejfölös ajándéklángossal együtt gyûrhette le a fellépés
izgalmait.
A kisebb és nagyobb lányok,
srácok pedig szórakozhattak
kedvükre a különféle játékokkal. A felnõttek, a fiatalok az

közül is. Igazi bulihangulatot
teremtett. A számok között
kedélyesen társalgott a közönséggel. Elárulta, hány évesen
adta elsõ nagy koncertjét, 42
éves lesz, mikor csókolózott elõször férjével, amióta még háromszor biztosan, mert ennyi gyermekük született — viccelõdött.
Megkérdezte, hogy emlékezneke rá a tószegiek, hogy eleinte,
tizenévesen a piros alapon fehér
pöttyös ruha mellett még mit
viselt a színpadon, jött a szellemes válasz a közönség soraiból:
— Bugyit! Természetesen azt is,

Kicsik a színpadon.
nevetett, de õ speciel a piros
svájcisapkára gondolt…
Szóval tényleg jó hangulat
kerekedett a focipálya alkalmi
színpadánál, ám dr. Gyuricza
Miklós polgármester rossz hírt

Country-muzsikára táncoltak az ötödikesek.
majd nem tudnak aludni az
„utcabál” miatt. Az erõteljes
többség meg jól ledorongolta
õket, örüljenek annak, hogy az
egész falu jól érezheti magát az
önkormányzat által szervezett
rendezvényen. Lehetett tapsolni
a gyerekeknek, akik idén is
remek mûsorral lepték meg a
közönséget. Valamennyi szerep-

óvodások és az általános iskolások fellépését követõen Soltész
Rezsõt láthatták a színpadon. Az
énekes egyenesen Németországból érkezett Tószegre.
Régi slágereit sokan együtt énekelték vele. Varga Miklós jellegzetes hangja, mûsora is sikert
aratott. Szandit sokan szeretik
az idõsebbek és a fiatalabbak

A hetedikesek hip-hop mûsora.

Taps, fényképezés, jókedv a falunapon.
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Ritmus, labda, jókedv.

Ujjé, a csúszdán jaj de jó!
alapanyag. Azt is megtudtuk,
mitõl karcagias az étel: a rackának a fejét megperzselik, úgy
teszik bele a bográcsba a fejjel,
farokkal, körömmel. Aztán azt
is megtudtuk, hogyan kell inni
tülökbõl a pálinkát…
A fõzõ- és horgászverseny
eredményhirdetéssel, jó ebéddel, nótás hangulattal zárult.

Másnap már nem a sportpályán, hanem a Csónakázó-tó
partján folytatódott a rendezvénysorozat: fõzõ- és horgászversenyt rendeztek. Bedekovics
László, a Tiszavirág Horgászegyesület elnöke elmondta, 16
csapat nevezett a halfogó versenyre. Fele tószegiekbõl állt, de
érkeztek Ceglédrõl, Vezsenyrõl
és Tiszajenõbõl is. Ezúttal is
visszaöntötték a kifogott példányokat, de egy horgásznak a

Fekete Sándor

Varga Miklós.

Soltész Rezsõ.

közölve lépett színpadra. A
katasztrófavédelmi hatóság jelzése szerint jelentõs csapadékzóna tartott Tószeg irányába
Kecskemét felõl, ezért véget kellett vetni a rendezvénynek.
Sajnálatos módon, az idõjárás és
a katasztrófavédõk közbe szóltak, a várva várt Bikini-koncert
és az utcabál elmaradt. A polgármester megígérte, hogy a zenekart jövõre meghívják.

fogás élménye az igazi öröm! Az
egyesület évente mintegy 50-60
mázsa halat telepít, és tucatnyi
versenyt szervez — tudtuk meg
az elnöktõl.
A fõzõknél is nagy volt a sürgölõdés. Papp Zsolt baráti társaságával, két bográccsal dolgozott: az egyikben racka karcagiasan készült, míg a másikban
szürke marhából gulyás. Saját
tenyészetébõl származott az

Szandi dedikál.

Remek fogás.

Fotók: Pinviczki Rajmond

Okleveles horgászok.

Papp Zsolt két bográcsban fõzött.
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Jubilált
a vadásztársaság

Mérföldkõhöz érkezett idén a
tószegi Dr. Bay Béla Vadásztársaság, ugyanis ebben az
évben ünnepelte meg 70.
évfordulóját. A már szinte
hagyománnyá váló vadásznapon az emlékmû koszorúzása
mellett, koronglövészettel,
zenével és egyéb színes programokkal ünnepeltek a vadászok. Ábel Lászlóval, Tószeg
egyik hivatásos vadászával
beszélgettünk a társaság
jelenérõl, jövõjérõl.
— Nagyon jó hangulatban telt
el az idei vadásznapunk. —
mesélte Ábel László. — Az idõ is
kedvezõ volt számunkra, gond
nélkül lezajlott már reggel az
elsõ programunk, a koronglövõ
verseny. Kétféle díjazást terveztünk erre, az egyikben a társaság tagjai vettek részt, a másikban pedig a vadászvendégek. A
versenyt kint, a lõtéren tartottuk! Kint, a vadászháznál légpuskalövõ-versenyt rendeztünk,
ahol nagy volt az érdeklõdés, itt
is több kategóriában lehetett
nevezni. Lövésük pontosságáról

adhattak számot a gyerekek és a
nõk is. Emellett ugrálóvár üzemelt, hogy a legkisebbek se
maradjanak ki a jóból! Az ebéd
elõtt megtörtént a koszorúzás,
ahol Varga József mesélt a
vadásztársaság történetével kapcsolatban, majd Tóth Gábor, a
vadásztársaság elnöke szólt. A
koszorúzás kürtösök kíséretében történt meg.
Birka, pacal és vaddisznópörkölt közül lehetett választani a
megéhezett vendégeknek, házigazdáknak. Természetesen a
finom ebédhez muzsika is szólt!
Délután kezdõdtek el érdekes
bemutatók, mely ugyanúgy kapcsolatban állnak a vadászattal!
Szirtisas-reptetést, íjászbemutatót láthattak az érdeklõdök, illetve megismerkedhettek a vadászkutyák munkájával is. Utána
volt a koronglövészet díjátadója,
majd folytatódott a mulatozás. A
hangulat nagyon jó volt!
Körülbelül 200 résztvevõt szá-

Tisztelgés a névadó emlékmûve elõtt.

Akik jeleskedtek a rendezvényen.

moltak össze a vadásznapon. A
rendezõk örültek, hogy sokan
eljöttek. Ezzel a nappal azoknak
is szerettek volna köszönetet
monda n i,
akik
támogatják
a
társaAdatok a tószegi vadásztársaságnál:
ság életét és hozzá45 vadász, 2 hivatásos vadász, járulnak a sikeres
7800 hektár vadászterület terület (2017. mûködéshöz!
—
Számunk ra
márciusától), elõtte 8500 volt.
külön kiemelendõ a

2017-es év, hiszen idén tavasszal
dõlt el, hogy kik kapják az itt
lévõ vadászterület vadászati
jogát. Kedvezõen alakultak az
események, így a következõ 20
évre mi kaptuk meg ezt a jogot.
Kiemelt célunk fenntartani a
területünk és vadállományunk
minõségét és mennyiségét. —
fejezte be az értékelést László.
Pinviczki Rajmon

Fotók: Pinviczki Rajmond

Kürtszó harsant...

Vadásztalálkozó elképzelhetetlen egy jó ebéd nélkül.
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ÜNNEPSÉGGEL EMLÉKEZETT
A KÖZÖSSÉG

Harmincéves
a nyugdíjas
klub

— Jelenleg 34-en vagyunk a klubban, de a
rendezvényen mintegy százan vettünk
részt. Voltak akik, társklubokból érkeztek,
nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, illetve
községünkbõl, az állandóan növekvõ klub
baráti köre is velünk ünnepelt! — mesélte
Gönczi Lajos, a klub elnöke.
— Az ünnepségen nem tudott részt venni
dr. Bene Ildikó országgyûlési képviselõ, de
levében köszöntött minket, illetve egy nagyszerû ajándékkosarat küldött nekünk! Dr.
Gyuricza Miklós polgármester pedig egy óriástortával lepett meg minket s köszöntõjében kiemelte, méltatta a klub szerepét a
község életében! A klub alapítójaként a most
96 éves Fehér Vencelné Terike is jelen volt, õt
virággal köszöntöttük! Emellett egy kiállítást is megtekinthettek a jelenlévõk, ahol

Fotó: Pinviczki Rajmond

Kevés olyan társaság mûködik a
községben, amely évtizedeken keresztül összetart. A Tószeg Községi Nyugdíjas Klub azonban kivétel, hiszen idén
nyáron ünnepelték megalakulásuk 30.
évfordulóját. Ebbõl az alkalomból
egész délutános programot szerveztek, ahol kiállítással egybekötött
zenés ebéden nosztalgiázhatott a
jelenlévõ, közel 100 klubtag, vendég.

A nyugdíjas klub tagjai az ünnepségen, a mûvelõdési házban.
közösség tagjaitól származó oklevelek, nap- idõt! Az adventi gyertyagyújtás-sorozat egy
lók, dokumentumok mellett hobbimunkák, napját is mi rendezzük, karácsonykor pedig
fafaragások és világháborús relikviák sora- szeretetszolgálatot mûködtetünk, amit rendkívül fontosnak tartunk. Az ünnep két délkoztak! — összegezte a napot az elnök.
— Úgy gondolom, eredményes múltra utánján, az Öregek Napközi Otthonában
tekinthetünk vissza! A 30 év hosszú idõ, süteménnyel, teával várjuk azokat, akik
magányosan kénytenagyszerûnek tarlenek az ünnepeket
tom, hogy még min„Negyedévente megünnepeljük az tölteni, illetve társadig ennyire összetartó a társaság! A klub
aktuális névnapokat, ilyenkor ságra és beszélgetõpartnerekre vágyigen aktív, szinte
verssel, énekkel és egyéb színes nak. A már kialakult
minden hónapra jut
programstruktúránvalami program, renprogramokkal töltjük el az idõt!
kat szeretnénk tartadezvény. Egy évben
ni a következõ éveklegalább kétszer, de
néha háromszor is kirándulunk! Részt ben is! Jó látni, hogy tagjaink számára ilyen
veszünk az ünnepségeken, koszorúzunk! fontos a közösségi élet. Nem számít a negyKözbiztonsági elõadásokon, vetélkedõkön, ven fok, vagy a mínusz 10, akkor is jönnek,
sõt még váltófutásokon is jelen vagyunk! mert szeretnek itt lenni, együtt, velünk. Mi
Negyedévente megünnepeljük az aktuális ez, ha nem összetartás? — tette fel a kérdést
névnapokat, ilyenkor verssel, énekkel és befejezésül Gönczi Lajos.
egyéb színes programokkal töltjük el az
P. R.

Búcsúzunk Icukától
Szeretett kolléganõnk, Szabó Dezsõné Icu
méltósággal viselt betegsége után augusztus végén elhalálozott.
Ebben az évben töltötte be munkaviszonyának 30-ik évét. Életútja nagyon szerteágazó, sokrétû embernek mutatta. Az
aktív éveit a Tószegi Általános Iskolában
kezdte, utána Szolnoki Áfésznél folytatta,
ezután a Nagyközségi Közös TanácsTószeg, Polgármesteri Hivatal, Magyar
Posta következett.
Belekóstolt sokféle feladatba. 19922009-ig házigondozónõ, majd klubgondozónõ illetve klubvezetõként dolgozott
Tószegen. 2009-tõl a Szolnoki Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális
Intézménye foglalkoztatta szociális segí-

tõként. Munkája során végig az idõs emberek szeretete és tisztelete volt a legfontosabb számára. Ebben a szellemben nevelte
a gyermekeit is.
Leghitelesebben Bendó Józsefné Margit
néni emlékszik rá szeretettel, hiszen 22
évet töltöttek el együtt:
„A mi Icukánk, aki sajnos csak volt, tele
volt szeretettel, tenni akarással, segítõkészséggel. Amit csinált, mindent szívvel,
szeretettel tette. Semmi nem kerülte el a
figyelmét, észrevette, rögtön ha valakinek
akár lelki akár, fizikai problémái vannak.
Rögtön segíteni próbált. Icukám nagyonnagyon hiányzol.”
Szeleczki Andrea,
a gondozási központ vezetõje
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SZENT ISTVÁN NAGYSÁGA

Fotó: Pinviczki Rajmond

Augusztus 20-án emlékeztünk
meg államalapítónkról, Szent
István királyunkról.
Az a tény, hogy most, több,
mint egy évezreddel késõbb
idézzük és idézhetjük õt, ennél
semmi más nem bizonyíthatja
államalkotói képességét. Persze
nem lennénk azok, akik
vagyunk, ha nem lenne közöttünk, olyan szellemiségû ember,
aki hol ezt, hol azt kevesli alkotói munkájában. Vannak, akik a
kegyetlenséget, a túlzott kompromisszumkészségét vetik szemére. És lehetne még sorolni
azokat a vélekedéseket, amelyek

ragyogó alakját árnyékkal igyekeznek besötétíteni.
Tisztában kell lennünk azzal a
ténnyel, hogy a közrendû emberek esendõek, sõt, azok is, akik
azt hiszik, hogy mindenki fölött
állnak és bárkit bírálhatnak. Sõt,
arra is merészkedhetnek, hogy
kétségbe vonják az államférfiúi,
az államalkotói nagyságot is. De
itt kell felidéznünk azt is, hogy a
nép, a nemzet nem hallgat senkire, csak a saját érzéseire, és ezek
az érzelmek, már több, mint ezer
éve változatlanok. Nem véletlen,
hogy énekekben, dalokban,
dicséretekben, az Úr Isten után

— mint közbenjáróhoz — õhozzá
fohászkodnak régi és mai
magyarok.
Mennyi balszerencse és menynyi vész után, amelyet átélt ez a
nemzet, ma is tisztán és mármár isteni fényben ragyog az Õ
alakja, és a Kárpát-medencében
élõ magyaroknak ma is Õ az, aki
megteremtette, ezt a hazát, és az
ellenséges európai országok
között rangot, nevet, tekintélyt
szerzett népének. Ami nem volt
akkor sem egyszerû dolog, mint
ahogy ma sem az, a késõi utódoknak, hiszen megint egy újfajta európaiságra törekszünk,

Ünnepi mise Szent Mihály tiszteletére.

2017 ÕSZ
ahhoz, hogy a nyugat-európai
népek minket úgy fogadjanak be
az Unióba, ahogy az számunkra
üdvös és becses, ahogy meg is
érdemeljük, a maiaknak is
államalkotói képességeiket kell
csillogtatniuk.
Ne feledjük, a népek nem
adnak semmit ingyen, mindenért meg kellett küzdeni. Szent
István vállalta, hogyha kell: vérben és vasban teremti meg az új
és végleges hazát. Ma, szerencsére nem kell sem vért, sem vasat
áldoznunk, ellenben szellemileg
és gazdaságilag méltó versenytársnak kell lennünk, hiszen az
Unióban nem eltartottként akar
élni népünk és nemzetünk.
Számunkra, az is roppant fontos, hogy Szent István nemcsak
alkotásban, az országteremtésben példakép, hanem szellemileg
is, hiszen Õ — ellentétben a
korábbi európai uralkodókkal —
írástudó ember volt, s nem diktálta, hanem írta fiának az Intelmeit,
amely ma is megszívlelendõ minden embernek, aki hatalommal
bír egy-egy ország fölött.
Mert számára, mint isteni
uralkodó számára, minden tettében, szándékában, a nemzetet,
a népet alkotó egyéni ember volt
a legfontosabb.
Ratnik Ferenc atya

ÁLDÁS BÉKESSÉG,
SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK
MINDEN KEDVES OLVASÓT!

Az európai protestáns felekezetekben ebben az évben ünnepeljük a Reformáció 500-ik évfordulóját. A Reformáció mozgalma annak idején az egyház
belsõ megújítását tûzte ki célul.
Jézus Krisztus egyetlen egyházat alapított. Az ekklésia görög
szó jelenti a nagyobb egységet,
az egyházat és annak alapsejtjét is a gyülekezeteket is.
Az Egyház gyûjtõfogalom. A
Heidelbergi Káté a Református
Keresztyén Egyház hitvallása,
arra a kérdésre:
Mit hiszel a közönséges
keresztyén Anyaszentegyházról?
A következõ választ adja:
Hogy Istennek Fia az egész
emberi nemzetségbõl Szentlelke és Igéje által, az igazi hitnek egységében magának az
örökéletre kiválasztott gyülekezetet gyûjt egybe a világ

kezdetétõl fogva annak végéig. Azt oltalmazza és fenntartja. És hogy annak én is élõ
tagja vagyok és örökké az is
maradok.

világtudatos lény, de gondolkodásában életvitelében nem
tudja soha megvalósítani azokat a magasztos célokat amelyekre vágyik.

500 éves a reformáció
Tagja vagy-e ennek Az örök
életre kiválasztott gyülekezetnek?
Ahhoz,hogy erre a kérdésre
válaszolni tudjunk meg kell
tanulnunk elõvenni a Bibliánkat és ki kell belõle bogarásznunk a választ. A Biblia szerint
azok tartoznak ehhez a közösséghez, akik hisznek az Õ
Fiában, Jézus Krisztusban.
Õbenne történik Istennek az a
kiválasztó, elválasztó és összegyûjtõ munkája, amit ebben a
világban az Õ Lelke és Igéje
által megvalósít. Istennek ez a
munkája ebben a világban a
bûnös emberre irányul. Arra
az emberre, aki öntudatos és

A „boldogság keresése” kifejezésben összefoglalhatjuk
mindazt, ami az embert a földi
életben meghatározza és bizonyos célok felé vezeti. Ha megkérdeznek téged, hogy te
miben látod, keresed, találod
meg ideig-óráig a boldogságot,
mit válaszolnál?
Vannak olyanok, akik a társukban, gyermekeikben, unokáikban, anyagi biztonságukban lelik örömüket. Valóban
Isten ajándékai ezek számunkra! Viszont Isten úgy teremtett
bennünket, hogy vágyakozzunk a Vele való kapcsolatra is.
Semmilyen földi örömmel nem
tudjuk az Istennel való kapcso-

latot pótolni. Szívünk egy
része mindig betöltetlen
marad! Ha valaki ezt felismeri
magában, annak a lelkében
visszhangozhatnak csak igazán a Jézus szavai: „Boldogok
a lelki szegények,mert övék a
mennyek országa.” Mt 5:3
Hogyan részesülhetek én
ebben az ígéretben?
Úgy, hogy bánkódok a bûneim miatt. Amikor megvallom
Isten elõtt imádságban leborulva, hogy bûnös természetemnél
fogva hajlandóbb vagyok
inkább a rosszat gondolni, tenni
mint a jót. Amikor valaki eljut
idáig, érvényes lesz rá is Isten
bátorító Üzenete: „Ha megvalljuk bûneinket hû és igaz Õ,hogy
megbocsássa bûneinket és
megtisztítson minket minden
hamisságtól.” 1Jn 1:9
Amikor ez megtörténik
akkor vagy készen arra, hogy
Isten megajándékozzon azzal
a csodával, hogy meghalld
végre az örömhírt.
Szegedi Gergely
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Köllõ Judit portré-karikatúrái

Humor, derû
a képeken

Különös derût árasztanak a tószegi Köllõ
Judit karikatúrái. Az ember nézi képeit, azon
kapja magát, hogy mosolyog és hangulata
megváltozik. Pozitív irányba.

Mr. Bean

Al Bundy

ADVENTI ROCKOPERA
ELÕADÁS TÓSZEGEN!
Jézus Krisztus élete és tanításai modern átiratban, mai környezetben, a Kormorán együttes nagyívû dallamaival kerülnek színpadra Tószegen, a MEGFESZÍTETT címû rockopera
keretében december 3-án, 18 órakor, az elsõ adventi gyertya meggyújtása után.
A produkció õsbemutatója az ezredfordulón volt a
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, Varga Miklós, Vikidál
Gyula, Gesztesi Károly, Makrai Pál, Nagy Feró fõszereplésével. A rockoperát késõbb Csíksomlyóra is elvitték, ahol több
százezer nézõ elõtt játszották a hegyoldalban, nagy sikerrel.
Tószegen pedig a Magyarock Dalszínház tolmácsolásában
elevenedik fel az örök érvényû történet.
Jegyek (térítésmentesen) igényelhetõk november 13-ától a
könyvtárban (tel.: 56/586-445).

Chaplin

Judit
tervezõgrafikus
szeretne lenni.
Vagy pedagógus.

Fotó: Fekete Sándor

— A karikatúra vicces dolog. Én nagyon szeretek nevetni. A nevetés pedig sok mindenre
gyógyír – mondta Judit.
Tószegen járt ált alános iskolába, majd a
szolnoki Széchenyiben érettségizett angolbiológia szakon. Budapesten elvégzett egy
kétéves OKJ-s iskolát, amely dekoratõr végzettséget adott.
— Volt a fõvárosban egy rajztanárom,
Németh Ágnes. Kijelentette: rajzolni mindenki tud! Ezt nem igazán hitték néhányan,

mivel a pálcikaember rajzolásában is ügyetlenek voltak. És csodát láttunk, mert néhány
hónap elteltével a tanárnõ bebizonyította,
amit állított. Az ügyetlenebbek is kezdtek jól
rajzolni. Én anyukámtól is örökölhettem a
rajz, az alkotás szeretetét, ugyanis fiatal
korában õ festett.
Fénykép alapján készíti munkáit, portrékarikatúráit. Ceruzával elõrajzol, majd filctollal, sminkceruzával, szemhéjpúderrel és
pasztellel dolgozik. Van, hogy fél óra alatt
elkészül egy képpel, de ha az arcon nem
talál karakteres vonást, akkor bizony hoszszabb idõt is rá kell szánnia egy-egy munkára. Van, hogy az ismerõsök szülinapi meglepetésre kérnek tõle képet, mások házassági
évfordulóra.
— A képeimet a közösségi oldalon meglátta
egy tószegi hölgy, aki Szolnokon, a Verseghykönyvtárban dolgozik. Megkeresett, így állíthattam ki karikatúráimat egy hónapon át az
intézményben. Azóta egyébként itt dolgozom, a megyei könyvtárban.

13

Céljairól, a hogyan továbbról is faggattuk
Juditot. Tervezõgrafikát szeretne tanulni az
egyetemen. Szívesen illusztrálna például
gyerekkönyvet. De a pedagógus pálya is
közel áll szívéhez. Derûs folytatást, olyat,
mint a rajzai!
Fekete Sándor

Robin Williams

Tószegi Tükör

14

2017 ÕSZ

Õsszel fel kell készíteni a kaptárakat a télre

SZERETNI,
TISZTELNI KELL
A MÉHEKET

Tóth László,
kezében a füstölõvel.

Tóth Lászlótól 5 éve foglalkozik méhészettel. Véleménye
szerint a rovarok szeretete és
tisztelete elengedhetetlen a
hatékony méztermeléshez, a
kellõ odafigyelés pedig alapvetõ feladata a jó méhésznek.
— Egy barátommal kezdtem
méhészkedni, körülbelül fél
évtizede — mesélte Tóth László,
miközben körbevezetett a határ
menti területén, ahol sorban álltak az általa elkészített kaptárak. — A méhek élete nagyon
izgalmas, rengeteg szakirodalom foglalkozik velük. Nekem
40 családnyi méhem van. Egy
családban körülbelül 20-60
ezren rovar található, ami azt
jelenti, hogy több millióra tehetõ

számuk összességében. Úgy
gondolom, hogy egy ember, ha
egyedül csinálja, maximum
ennyi családra tud felelõsségteljesen odafigyelni. Ez különösen
az õszi szezonban fontos, hiszen
ilyenkor a szokásosnál is több
törõdést kívánnak.
— Ezekben a hónapokban
védekezni kell a különbözõ
betegségek ellen. Fontos a jó
kapcsolat és összehangolt védekezés a többi helyi méhésszel,
ami szerencsére megvan. A család tagjai között egy királynõ
van, több tízezer dolgozó, illetve
a herék. A méhek munkája márciustól szeptember végéig tart.
Maga a méz úgy keletkezik,
hogy az összegyûjtött nektárt a
gyomrukban átalakítják, és
elhelyezik a saját maguk által

Egy-egy kaptárnak több tízezer lakója van

kialakított sejtjeikben. Az én
kaptáraim már elõre úgy vannak
elkészítve, hogy pergetõvel
kinyerhessem belõlük a mézet.
Pergetés elõtt, mikor kiveszem
az általam elkészített lépet,
ahová õk a mézet raktározzák,
füstölést alkalmazok. Ez azért
kell, mert a füst gátolja a közöttük lévõ kommunikációt. Ha ez
nem történne meg és megcsíp az
egyik, akkor annak az illatanyaga odavonzza a többi méhecskét, és addig csípnének, még el
nem megyek a kaptár közelébõl.
Ez természetes védelmi reakció,
viszont ha valaki allergiás a csípésre, vigyázzon, mert súlyos
következményekkel járhat. Volt
már rá példa, hogy betévedt egy
lódarázs egy kaptárba, nem sok
maradt belõle. Ettõl függetlenül
a méhek sokkal békésebbek,
mint a darazsak és sokkal több a
jótékony hatásuk is. A méhszúrást ízületi problémák kezelésére is használják, a kaptárlevegõ
beszívása pedig a légúti bajok
kezelésére szolgál. Emellett rengeteg gyógyító és hasznos „terméket” lehet kapni a méhektõl,
mint pl. a propolisz és a méhpempõ — magyarázta László.
— Öt vándorlásom van egy
évben velük, ilyenkor különbözõ területek, különbözõ méztípusait gyûjtöm be. Ilyen például
a repce, fehér akác, ámor akác.

Az idei év jó volt, bár a kemény
tél miatt picit nehézkesen indult.
Átlagosan a családok 50%-a
elpusztult, ez országos probléma volt. Az alapos felkészülés
azonban jelentõsen csökkenti
ezt a százalékot. Bízzunk benne,
hogy az idei télen nem lesznek
hosszan tartó fagyok — mondta
befejezésül a tószegi méhész.
Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

Új falugazdász
Tószegen
A nyugdíjba vonuló tószegi falugazdász
Szlovák Mihály munkáját a Rákóczifalván élõ agrármérnök, Mezei Tiborné
vette át. Kedden Vezsenyen, szerdán
Tiszajenõn, csütörtökön Tószegen, a
mûvelõdési házban (8-16.30-ig), pénteken Tiszavárkonyban várja az ügyfeleket.
Lapunk információja szerint, ami a
korábbi falugazdásztól származott,
közel 300 õstermelõt, földmûvest, vállalkozót tartanak számon.
Mezei Tiborné elmondta, bár januárban lesz az õstermelõi igazolványok
érvényesítésének ideje, de már most
lehet kérni ezt. Fõleg a földterületek
után járó támogatások témájában
szoktak érdeklõdni az érintettek.
Mezei Tiborné arról tájékoztatott,
hogy november 3-án lesz az agrárkamarai választás. A tószegi kamarai tagok
Szolnokon, a megyei agrárkamara székházában (Pozsonyi út 68.) adhatják le
voksaikat.
F. S.
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Fuldokló embernek segítettek testvérével

Gáborék
életet mentettek

Benne járunk az õszben, de
a tószegi Bukor Gábor és
testvére, Mirandella gyakran gondol egy nyári élményükre, amely a Balatonhoz
köthetõ.

Mentõhelikopterrel szállították kórházba a fuldokló férfit.

— Balatonbogláron nyaraltunk, biciklivel mentünk le a
partra — emlékezett Gábor. —
Épphogy letámasztottuk a
kerékpárt, hallottuk, hogy egy
hölgy segítségért kiabál. Nem
nagyon mozdult senki.
Testvéremmel beszaladtunk a
vízbe, ahol egy idõsebb
asszony próbálta kiemelni a
tóból, tartani eszméletlennek
tûnõ férjét. Segítettünk neki.
Ekkor odajött egy férfi, aki
segített, így vonszoltuk ki a
partra a bácsit. Oldalra fektettük, fogtuk a fejét, a nyelvét
vissza kellett húzni. Teljesen
elkékült az arca. Közben hívták a mentõket, akik elõször
nem találtak le a partra autóval, ezért az ápoló kivett
néhány eszközt és gyalog
rohant le. Akkorra már szinte
fekete volt a férfi teste.
Körülbelül fél perc múlva sikerült újraéleszteni. Közben a
felesége végig zokogott,
könyörgött, ne hagyják abba
az élesztést. Megérkezett a

Bukor Gábor nem felejti el
azt a nyári napot.
mentõhelikopter és elvitték a
férfit. Azt mondta a mentõs,
perceken múlott az élete, ha
nem húzzuk ki a partra, bizonyára meghalt volna.
Gábor édesanyja tartotta a
kapcsolatot a fuldokló férfi
feleségével, aki elmondta,
hogy férje, valószínûleg a
lenyelt víztõl fertõzést kapott
és késõbb meghalt. De
köszönte nekik, hogy három
héttel meghosszabbították
férje életét.
Fekete Sándor

Német vendégek a testvértelepülésrõl

Reptár és zenés
irodalomóra

Nyáron dahlewitzi vendégeket
fogadott a tószegi Tó-Part
Egyesület. Kilencen érkeztek.
Közös programokon vettek
részt, melyeket az egyesület tagjai szerveztek. Szolnokon a
Baross Gábor Mûszaki Szakközép- és Szakiskolába hívták
meg õket, ahol egy különleges
zenés irodalomórán vehettek
részt, diákok és tanárok közremûködésével; majd meglátogatták együtt a Reptárat.
Kecskeméten a Mercedesgyárat nézhették meg kívülbelül. A testvértelepülések polgármesterei, dr. Gyuricza

Miklós és Ortwin Baier is találkoztak. Esténként kellemes
ha ng u latba n,
vacsorá kon
beszélgettünk, a két egyesület
(DAHL-PART és Tó-Part), valamint a két község, Tószeg és
Dahlewitz közös terveirõl, az
eddigi eredményekrõl, a várható folytatásról. Ez a néhány nap
bizonyította, hogy érdemes a
testvérvárosi kapcsolatot ápolni, foglalkozni vele.
— A problémákról is szó esett:
a legnagyobb gondot az idõ és az
anyagiak hiánya jelenti — mondta Vígh Erika, az egyesület elnöke. — Szeretnénk, ha Tószegen

minél többen tudnának a testvérvárosi kapcsolatról, s ha
minél többen részt vennének a
kapcsolat gondozásában, a programok megvalósításában. Jó
lenne, ha a célokhoz bekapcso-

lódnának olyanok — elsõsorban
fiatalok, de valójában bárki —,
akik átérzik és fontosnak tartják
a nemzetközi kapcsolatok kialakítását, valamint beszélik a
német vagy az angol nyelvet.
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Új edzõvel, új tervekkel, reményekkel

Fotó: Pinviczki Rajmond

IDÕ UGYAN VAN,
DE VÁLTOZTATNI KELL!

Pelles András:

— A Tiszafüredi VSE csapatától
érkeztem, Smidéliusz Ernõ és
Luca Marius invitálására. A két
régi Szolnoki MÁV-os csapattárs
és a megyeszékhelyhez való
közelség, nagyban befolyásolták
a döntésem. Az elmúlt 14 évben,
az aktuális csapataimban, irányító középpályást játszottam. Elõtte
baloldalon, szélen voltam, de az a
gyorsaság, ami ehhez a poszthoz
kell, sajnos megkopott az idõk
folyamán. Közel a 40. évemhez, új
poszttal már nem szívesen kísérleteznék. Szeretek nyerni és megmutatni, hogy még mindig vagyok
olyan jó, mint bárki. Úgy gondolom, hogy a hozzáállásommal
soha nem volt gond, ezután sem
lesz. A mostani csapattal a fõ
célunk, a bennmaradás. Rendes
srácok közé kerültem, a közös
sikerek még váratnak magukra.
Vannak gondok, de remélem
hamar megoldódnak. A képlet
egyszerû: ha nem kezdünk el nyerni, akkor kiesünk.

Urbán-Szabó Viktor:

Edzésen lehet megalapozni a jó eredményt.

Már hetek óta zajlik a megye
I—es labdarúgó bajnokság.
Smidéliusz Ernõt kérdeztük az
elõzõ idõszak tapasztalatairól, a tervekrõl. Új edzõvel és
játékosokkal vágott a szezonnak a tószegi csapat.
— Milyen tapasztalatokkal szolgált az elmúlt megye 1—es szezon?
— A minimálisan kitûzött
célt sikerült elérnünk, azaz
benn maradtunk a megyei I.
osztályban. A szezon elején

elfogadtuk volna ezt az eredményt, azonban közben úgy
éreztük, hogy jobb eredményt
érhetnénk el, mint azt korábban gondoltuk, ám mégsem így
lett. Tanulságos volt az elsõ
évünk az I. osztályban. Meg
kellett szokni a gyorsabb, pontosabb és keményebb játékot.
Láttuk hogyan kell gondolkodnunk, mozognunk a pályán, ha
elõrébb szeretnénk végezni a
tabellán és láttuk azt is, min
kell változtatnunk, akár a csapatszerkezetben, akár az egyesület felépítésben. Nyilván ezek
a változtatások nem egyik nap-

UTASI TAMÁS (1993—2017)
2005-ben Tószegen kezdte a labdarúgást, majd
Kecskemét, Cegléd, Focimánia és Tiszajenõ kitérõ
után, tavaly jött vissza az anyaegyesületbe. Vidám,
barátságos srác volt, akit mindenki szeretett.
Nagyon fog hiányozni a csapatnak és a szurkolóknak is.
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ról a másikra fognak megtörténni, mert a lehetõségeink korlátozottak, de van elképzelésünk, tervünk és idõnk.
— Mit vár a mostani bajnokságtól?
— Elõször is bízom benne,
hogy a tavalyi évhez képest elõrébb lép a felnõtt csapat, tovább
fejlõdnek az utánpótlás csapataink és tovább szépülhet a
sporttelepünk. Az elsõ csapatban történt némi változás, voltak távozóink, de jött is két új
játékos. Pelles András a
Tiszafüred csapatától és UrbánSzabó Viktor a Csépa együttesétõl. Õk egyébként mindketten
szolnokiak. Az eddigi mérkõzések azt mutatják, hogy mindkét
játékos erõsítést jelent a csapat
számára és úgy érzem, õk is jól
érzik magukat nálunk.
(Lapzártánkkor a csapat a
bajnokság 9. fordulójában a 12.
helyen állt 8 ponttal.)
F. S. — P. R.

— Gyerekként rengeteg csapatban
játszottam, a Szolnoki MÁV-tól
kezdve Csépáig. Tavaly télen
kerestek meg elõször Tószegrõl,
akkor nem sikerült ide igazolnom.
Most nyáron viszont igen. Közel
van, szimpatikus a csapat, a környezet és vannak ismerõsök is.
Nem elhanyagolható szempont,
hogy kellett egy kis környezetváltozás is. Belsõ középpályás
vagyok, de karrierem során már
játszottam minden poszton.
Szívesen lennék csatár is, de ott
játszom, ahol az edzõ mondja.
Gyõzni akarok mindig, minden
meccsen és edzésen. A játék
öröme és szeretete motivál
engem. Ebben a bajnokságban
mindenki megverhet mindenkit,
kiegyenlített a mezõny. Fõ célunk,
hogy minél elõrébb végezzünk a
tabellán! Szerencsére motivált a
társaságunk, tele önbizalommal.
A helyes taktika alapeleme a megfelelõ hozzáállás, mindig a tudásunk maximumát kell nyújtani és
akkor egyre feljebb juthatunk.
Persze nem mindig játszunk jól, de
ha a nézõk látják, hogy csúszunkmászunk minden mérkõzésen,
akkor a vereséget is jobban elfogadják. Örülök, hogy itt lehetek a
csapatban, remélem, minél jobb
eredményeket érünk el a jövõben!
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