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...A 2017. évi költségvetésrõl
A képviselõ-testület a 2017. feb-
ruár 15-ei ülésén fogadta el az 
önkormányzat 2017. évi költség-
vetését.

Ebben az évben, a tervek sze-
rint 640.499.475 Ft-ból gazdál-
kodhatunk. A bevételeink össze-
ge 605.880.940 Ft. Tehát ahhoz, 
hogy a jogszabályban elõírt „nul-
lás költségvetést”, azaz a bevéte-
lek és kiadások közötti mérleg 
egyensúlyát megteremthessük 
34.618.353 Ft hiányzik a költség-
vetésbõl. Ezt a hiányt a 2016. év 
gazdálkodási év eredményébõl, 
azaz a tavalyi pénzmaradvány-
ból tudjuk pótolni. Így sikerül 
megteremtenünk a mérlegegyen-
súlyt a költségvetésben.

A fentebb részletezett fõösz-
szegen belül, az állami (norma-
tív jellegû, feladatfinanszírozá-
si jogcímen kapott) bevételeink 
mintegy 169 millió forintot 
tesznek ki. Ezt az összeget kizá-
rólag csak azokra a kötelezõen 
ellátandó feladatokra fordíthat-
juk, melyekhez kaptuk a bevé-
telt.

Az adóbevételeink összege 
120,3 millió forint.

Ezen belül:
• A külterületi ingatlanokon 
lévõ épületek után fizetendõ 
építményadó összege 11 millió 
Ft (ebbõl a zártkerti ingatlanok 
után fizetett adó összege nem 
egészen másfél millió forint, a 
többit néhány, külterületen is 
mûködõ cég fizeti be), 
• a belterületi ingatlanok vonat-
kozásában fizetett kommunális 
adó összege 2,8 millió forint, 
• az iparûzési adó összege 93 
millió forint (mely összeg döntõ 
többségét három nagyvállalko-
zás fizeti be),
• a talajterhelési díj összege 2,5 
millió forint (ezt azon ingatla-
nok tulajdonosainak kell fizetni-
ük, akiknek lehetõségük lenne 
rákötni a szennyvízcsatorna 
hálózatra, de nem teszik meg 
azt),
• a gépjármûadó „helyben mara-
dó” része 10 millió forint (a gép-
jármûadóból befolyt bevétel 60 
%-a nem az önkormányzatot, 
hanem az állami költségvetést 
illeti meg)
• a késedelmes befizetések 
következtében keletkezõ pótlé-
kok és bírságok összege pedig 1 
millió forint.

A Tószegi Óvoda költségvetési 
fõösszege 66.446.277 Ft. Ebbõl a 
normatív jellegû — a feladatfi-
nanszírozás alapján járó — bevé-
tel 52.231.500 Ft. Ahhoz tehát, 
hogy a Tószegi Óvodát megfele-
lõen tudjuk mûködtetni, a nor-
matíván felül még 14.214.777 
Ft-tal ki kell pótolnunk az óvoda 
költségvetését az önkormányzat 
saját bevételeibõl.

A Községi Közkönyvtár fel-
adatfinanszírozás jogcímén járó 
normatív állami bevétele 
5.109.480 Ft. Az éves költségve-
tési fõösszege 8.481.600 Ft. A 
normatíván felül, a saját bevéte-
leinkbõl így 3.372.120 Ft-ot kell 
biztosítanunk a mérlegegyen-
súlyhoz.

A 2017. január 1-tõl önálló 
költségvetési szervként mûködõ 
Tószegi Konyha normatív álla-
mi bevétele 29.472.656 Ft. A 
konyha saját bevétele 33.866.620 
Ft, (ez jellemzõen a térítési 
díjakból származik), az éves 
köl t ség vetés i  fõösszege 
66.279.620 Ft. Tehát a konyha 
esetében is még 2.940.344 Ft-ot 
kell biztosítanunk pluszban, 
önkormányzati finanszírozás-
ként a mûködéshez.

A 2017. évi 
k ö l t s é g v e té s 
biztosítani tud- 
ja az önkor-
mányzat zavar-
talan mûködé-
sét, a jogsza-
bályban megha-
tározott kötele-
zõ önkormány-
zati feladatok ellátását.

Sõt, mindezen felül még, remé-
nyeim szerint számos további 
plusz feladat (többletszolgálta-
tás) nyújtására, felhalmozási 
célú kiadások (karbantartások, 
felújítások, fejlesztések) megva-
lósítására is lehetõséget ad:
• Ebben az évben szeretnénk 
megvalósítani a mûvelõdési ház 
és a könyvtár épületének fûtés-
korszerûsítését.
• Szeretnénk pályázatot benyúj-
tani a Tószegi Konyha felújításá-
ra, melyhez 5 millió Ft+ÁFA 
önerõt különítettünk el a költ-
ségvetésben.
• Szeretnénk teljes körûen rend-
be tenni, felújítani az általános 
iskola udvarát (erre a célra mint-
egy 15 millió forint áll rendelke-
zésre a költségvetésben).

Folytatás a 3. oldalon

Az idõsebb tószegieknek is erõ-
sen gondolkodniuk kell, mikor 
is volt ilyen hosszú és fõleg 
kemény tél. Szinte másfél hóna-
pig röpködtek a mínuszok, amik 

napközben is uralták a hõmér-
sékletet. A Csónakázó-tó jege 
vastagra hízott, így biztonságo-
san rá lehetett menni heteken 
keresztül.

A falubeliek ezt ki is használ-
ták, még hétköznapokon is meg-
telt a tó korcsolyázókkal, szán-
kózókkal, csúszkálókkal, avagy 
csak a friss levegõn sétálókkal. 

Remek hangulatban töltötték itt 
a tószegiek az órákat. A helyszí-
nen faggattuk a téli sportokat 
kedvelõket. F. S.

Riportunk a 4. oldalon

KorizásKorizás
a falu szívébena falu szívében

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

dr. Gyuricza
Miklós
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— Az étkezésért fizetnek az ide járó idõsek, 
ám a programokon való részvétel ingyenes 
— tájékoztatott Szeleczki Andrea. — Akik 
nem tudnak bejönni, azokat házi gondozás-
ban részesítjük. Kivisszük számukra az 
ételt, segítünk für-
detni, rendet tarta-
ni. Azokat az idõ-
seket, akiknek 
állapotuk indokol-
ja a házigondozást, 
szakképzett gon-
dozónõk segítik 
minden olyan tevé-
kenységben, ami 
az önálló életvitel 
f e n n t a r t á s á h oz 
elengedhetet len. 
Jelenleg 65 idõst 
gondozunk így. 
Óradíjat fizetnek az ellátásért 210-230 forin-
tot. Fél éve dolgozom itt. Úgy tapasztalom, 
hogy a tószegi idõsek nem hagyják el magu-
kat, talán erõsebb akaratúak, mint a városi 
emberek. Lehetõség van a jelzõrendszeres 
házi segítségnyújtás igénybevételére, a biz-
tonságérzet erõsítésére a nap 24 órájában. Jó 
kapcsolatot ápolunk az helyi iskolával és 
óvodával. A jeles napok megünneplése a 
gyerekek részvételével színvonalasabbá, 

emlékezetesebbé teszi a rendezvényt, az 
idõsek pedig saját kezûleg készített ajándé-
kokkal kedveskednek a kis vendégeknek.

Szabó Dezsõné klubvezetõ bemutatta, 
hogy a gondozási központban miként zajlik 
az élet. Kedden, szerdán és csütörtökön 
20-25-en is össze-
gyûlnek az intéz-
ményben. Délelõtt 
9 órától érkeznek 
az idõsek, vannak, 
akiket gépkocsival 
szállítanak ide, 
majd haza. Nap- 
közben beszélget-
nek, játszanak, 
kártyáznak. Na- 
gyon szeretnek 
énekelni. Ottjár- 
tunkkor is dalra 
fakadtak: „Háy-
tanyasi istállóban, de csuhajla…” A különfé-
le ünnepségekre felkészülnek, szeretnek 
szerepelni. A névnapokat összevontan, 
negyedévente ünnepelik meg. Egy szem férfi 
van a klubban, Kovács Balázs. Amikor az 
1980-as években indult a klub, akkor 8-10 
férfi is járt ide — emlékezett a klubvezetõ. 
Amikor megebédelnek, akár le is pihenhet-

nek az idõsek. Általában délután 3 óráig 
maradnak az intézményben.

Dudás Julianna 
2006-ban költözött 
Tószegre. Meg- 
tudta, hogy létezik 
a gondozási köz-
pont, ahol már az 
elsõ alkalommal 
szeretettel fogad-
ták. Jó a közösség, 
változatosak a 
programok, még 
színházi elõadá-
sokra is elmennek 
közösen.

Bendó Józsefné Margitka néni az egyik 
legrégebbi klubtag: — Akár esik, akár fúj, én 
mindig jövök, már több, mint húsz éve — 
mondta. — Itt soha 
nincs vita. Min- 
denki elmondhatja 
gondját, baját. 
Meghallgatjuk egy- 
mást. Nyolcvan- 
nyolc éves vagyok. 
Szeretek mesét, 
verset írni. A többi-
ek szívesen meg-
hallgatják ezeket. 
Hétvégén már szin-
te várja az ember, 
hogy mehessen a 
klubba. Nagyon jó közösség alakult ki. 

Fekete Sándor

Beszélgetnek, játszanak, kedélyesen múlatják az idõt

Hétköznapok a gondozási központban

Leginkább „Önoként” emlegetik Tószegen, ami az öregek napközi otthonának a rövi-
dítése. Jelenleg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális 
Intézménye Tószegi Gondozási Központ a pontos megnevezése. A harmincnégy éves 
intézményben hárman dolgoznak a központban, rajtuk kívül hét gondozónõ tartozik 
hozzájuk — tudtuk meg Szeleczki Andrea intézményvezetõtõl.

Fotók: Pinviczki R
ajm

ond
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Folytatás az 1. oldalról
• Korábban már szóltam arról, 
hogy annak idején (még 2006-
ban) az akkori önkormányzat 
(adósság fejében) eladta a „bocs-
kai úti kisnapközi” épületét. Ezt 
az épületet tavaly sikerült vissza-
vásárolnunk, s az idei költségve-
tésben 10 millió Ft+ÁFA összeget 
különítettünk el a rendbetételére.
• Szerepel a költségvetésben az 
idei kulturális programok fede-
zete is (pl. a 2017. évi falunapot 
szeptember 2-ára tervezzük, s a 
tervek szerint a fõ produkció a 
BIKINI együttes koncertje lesz).
• Belvíz-elvezetési feladatokra 3 
millió Ft+ÁFA összeget különí-
tettünk el.
• Útkarbantartás, járdaépítés-
felújítás céljára mintegy 8 millió 
forint áll rendelkezésünkre az 
idén.
• Az óvoda költségvetésében 2,5 
millió forintot biztosítunk tár-
gyieszköz beszerzésre, melybõl 
reményeim szerint a több éve 
tervként szereplõ udvari játékok 
beszerzése is megtörténhet 
végre.
• Az óvoda épületének fûtéskor-
szerûsítésére mintegy másfél 
millió forintot biztosítunk.
• 9 millió forintos céltartalékot 
állítottunk be a költségvetésbe, 
mely összeg biztosíthatja pl. az 
évközben felmerülõ, elõre nem 
látott többletkiadások fedezetét, 
továbbá — egyedi, konkrét testü-
leti döntés alapján — további fej-
lesztési célokat is szolgálhat.

A fentiekben részletezett több-
let feladatok fedezete tehát ren-
delkezésre áll a költségvetésben. 
Mindezek összköltsége megha-
ladja a 65 millió forintot, ami az 
éves költségvetési fõösszegünk-
nek több mint 10 %-a. 

Sõt, reményeim szerint a 
tavasz folyamán még további fej-
lesztésekrõl dönthetünk a 2016. 
évi pénzmaradvány eddig még 
fel nem használt összegének ter-
hére is.

A 2017. évi költségvetés lehetõ-
séget biztosít továbbá az önkor-
mányzatnál foglalkoztatott dol-
gozók bérfejlesztésére is. Az 
elmúlt években
• a pedagógus ágazatban átlago-
san mintegy 65%-os,
• a konyhán átlagban 56%-os,
• az egészségügy területén (a 
védõnõk vonatkozásában) átla-
gosan 30%-os 
bérfejlesztés történt Tószegen.

A hivatali dolgozók vonatko-
zásában pedig 2017. január 1-tõl, 
22,2%-os bérfejlesztésre tettem 

most javaslatot a képviselõ-testü-
letnek. 

Mindezen béremelések fede-
zetét a 2017. évi költségvetésünk 
biztosítja.

A február 15-ei ülésen a képvi-
selõ-testület módosítás nélkül 
fogadta el az általam beterjesz-
tett 2017. évi költségvetést. 

Papp István betegsége miatt 
nem vett részt az ülésen. A jelen-
lévõ képviselõk közül Báti László, 
dr. Berente Andrea, Mocsári 
Kálmán és én igennel szavaz-
tunk, dr. Szabó Andrea és dr. 
Szabó Helga pedig tartózkodott a 
szavazáskor (azaz nem támogat-
ták a 2017. évi költségvetést, s 
ezzel az abban szereplõ települési 
fejlesztésekhez szükséges pénz-
összegek biztosítását sem).

...A zártkerti ingatlanok
helyzetérõl

Az utóbbi években tapasztalhat-
tuk, hogy egyre nagyobb szám-
ban élnek lakosok életvitelszerû-
en is a zártkerti (külsõ halastó 
környéki) nem lakás céljára 
épült ingatlanokban.

A zártkertek infrastrukturális 
környezetével kapcsolatban 
ezért egyre több lakossági 
panasz fogalmazódik meg az ott 
élõk részérõl. Azoknak, aki sze-
mélyesen is felkeresnek a hiva-
talban, mindig el szoktam mon-
dani, s most itt, a Tószegi 
Tükörben is szeretném felhívni 
a figyelmet néhány, a zártkerti 
részekkel kapcsolatos tényre.

Ne felejtsük el azt, hogy a zárt-
kerti rész nem belterület, hanem 
külterület. Azon a környéken 
már akár néhány százezer forin-
tért is lehet ingatlant vásárolni. 
Általánosan elmondhatjuk tehát, 
hogy a zártkerti ingatlanok 

vételára csupán töredéke a falu 
belterületén található ingatlanok 
vételárának. S amikor valaki úgy 
dönt, hogy viszonylag olcsón 
megvesz egy zártkerti ingatlant, 
akkor tisztában kell lennie azzal 
a ténnyel, hogy annak az ingat-
lannak a vételára azért csak 
annyi, mert külterületen van, s 
így sem a közbiztonság, sem 
pedig az infrastruktúra nem 
olyan, mint pl. a falu központjá-
ban. Ezért nem is várhatja el az 
önkormányzattól, hogy ugyan-
olyan életkörülményeket bizto-
sítson ott a számára, mintha a 
falu belterületi részein vásárolt 
volna ingatlant.

Téves az a zártkerti lakosok-
ban sokszor megfogalmazódó 
vélemény is, hogy az általuk 
befizetett adóért „cserébe” nem 
kapnak semmit sem az önkor-
mányzattól. Mint arra már e 
cikk hasábjain fentebb is kitér-
tem, a zártkerti részrõl szárma-
zó éves adóbevételünk nem éri 
el a másfél millió forintot sem. 
S ha csak az önkormányzat 
által kora tavasztól késõ õszig 
biztosított konténeres hulladék-
szállítás költségeit nézzük, 
annak összege már önmagában 
is meghaladja a másfél millió 
forintot évente. Így elmondhat-
juk, hogy a zártkerti részbõl 
befolyó adóbevételünket teljes 
egészében arra a területre költ-
jük el.

Természetesen fontosak szá-
munkra a zárkerti részen lévõ 
ingatlantulajdonosok is, ezért 
lehetõségeinkhez mérten próbál-
juk számukra is komfortosabbá 
tenni az életterüket. De az 
önkormányzatnak — a jogszabá-
lyok értelmében — elsõdlegesen 
a belterületen kell közszolgálta-
tásokat nyújtania, s amíg az álla-
mi finanszírozás az ezzel kap-
csolatos feladataink költségét 
sem fedezi le teljes mértékben, 
addig a külterületi részekre for-
dítható kapacitásaink sajnos 
jóval korlátozottabbak.

dr. Gyuricza Miklós

Az önkormányzat az idén felújítja az iskola udvarát.
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A tóparton sétálva figyeltem a 
családokat, társaságokat, ame-
lyek korcsolyáztak, vagy szán-
kóztak. Egy kisebb társaság a 
távolban jéghokizott. A parthoz 
legközelebb álló Ádámné 
Csurik Erzsébetet szólítottam 
meg legelõ-
ször, aki csa-
ládjával érke-
zett a befa-
gyott tóra.

— Az egész 
család örült, 
hogy végre 
igazi téli idõ 
lett — mesélte 
Erzsébet. — Én diákkorom óta 
imádom ezt az évszakot és a 
hozzá kapcsolódó sportokat, 
szórakozásokat. Gyönyörû tud 
lenni, amikor mindent hólepel 
és zúzmara borít, szerintem 
ilyenkor igazán szép a tél. 
Amikor megláttam, hogy van 
lehetõség korcsolyázni, egy per-
cig sem gondolkodtam. A gyer-
mekeinkkel jöttünk le, õk is 
nagyon szeretnek korcsolyázni 
és csúszkálni. Persze meg kell 
említeni a szánkózást is, ami a 
tükörsima jégen felhõtlen szóra-
kozást nyújt. Örültünk, hogy 
ilyen nagy tömegeket is meg-
mozdít a lehetõség, szerintem 

tökéletes családi program tud 
lenni, kellemes idõtöltést nyújt. 
A Csónakázó tavat egyébként 
minden évszakban felkeressük, 
lehetõség szerint horgászni 
megyünk le, vagy sétálni a víz-
partra.

Bár korcsolya nem volt a lába-
mon, úgy gondoltam további ala-
nyok kiszemeléséhez, én magam 
is besétálok a tóra. Nagyon csú-
szós volt, s figyelve arra, hogy 
nehogy elessek, megláttam 
Krecsunné Posztós Juditot, aki 
ugyanúgy szívesen nyilatkozott 
ittlétérõl.

— Ez a 
második tél, 
hogy korcso-
lya van a 
lábamon — 
kezdte Kre- 
csunné Posz- 
tós Judit. — 
Kezdõ va- 
gyok még, ezért is jöttem le a 
tóra, hogy gyakorolhassak. A 
gyerekek is szívesen próbálgat-
ják ezt a különleges téli sportot. 
Itt is találkozhatnak a kis bará-
taikkal, tudnak együtt játszani 
a friss levegõn, legalább addig 
sem a szobában ülnek. A kor-
csolyázás a kedvenc téli szóra-

kozásunk a szánkózáson és a 
hógolyózáson kívül. Kell a moz-
gás és egy kis kikapcsolódás a 
monoton, szürke hétköznapok-
ban. Gyönyörû így befagyva a 
Csónakázó-tó és már alig vár-
tuk, hogy elég vastagra hízzon 
meg a jege. Megnyugtató érzés 
itt lenni. A nagy hideg ráadásul 
hasznos is, hiszen a kártevõk és 
a betegséget okozó baktériu-
mok, vírusok egy része is 
elpusztul ilyenkor — zárta le 
végül Judit.

Egészen különleges érzés a tó 
közepén sétálni, de ilyen hideg-
ben teljesen biztonságos volt. 
Tettem egy nagy kört a tavon, 
majd fiatalabb korosztály felé 
igyekeztem, kíváncsi voltam, õk 
hogyan látják a téli sportok és az 
idõjárás helyzetét. Gönczi 
Tamara épp a partról igyekezett 
le, amikor 
találkoztam 
vele.

— Örültem, 
hogy befa-
gyott a Csó- 
n a k á z ó - t ó , 
habár ennyi-
re hideghez 
nem vagyok 
hozzászokva — mosolygott 
Tamara. — Nagyon szép tud 
lenni a tél, amikor hó borítja a 
tájat, sajnáltam is, hogy nem 
Karácsonykor esett. Ilyenkor jó 
bent ülni, teát iszogatni, olvas-
gatni, és még sorolhatnám. 
Maga a tó is varázslatos, jó volt 
látni, ahogyan a családok kimoz-

dultak otthonról, és szánkóztak 
vagy korcsolyáztak velünk. 
Körülbelül 7 éves korom óta 
hódolok ennek a sportnak. 
Sajnálom, hogy nem minden 
évben tudunk korcsolyázni, 
hiszen volt, hogy be sem fagyott 
a tó eléggé. Pedig a jégkori han-
gulata sokkal másabb, mint a 
görkorcsolyáé.

— Mint minden évszakban, 
télen is nagyon szép a 
Csónakázó-tó, ilyenkor azonban 
lehet rajta korcsolyázni és csúsz-
kálni — vette át a szót Fejes 
Réka.

— Szerin- 
tem Tószeg 
egyik leg-
szebb része, 
r e n g e t e g 
szépséget rejt 
m a g á b a n , 
változatos le- 
hetõségeket 
nyújt. Õsszel és tavasszal sétál-
ni szoktunk itt, nyáron horgász-
ni, télen pedig ha befagy, kor-
csolyázni jövünk le. Nagyon 
kellemes program, jókat szóra-
kozunk a barátaimmal és a csa-
ládommal. Ebben az évben lesz 
4 éve már, hogy elõször korcso-
lyát húztam a lábamra, termé-
szetesen a kedvenc téli kikap-
csolódásaim közé tartozik. Kár, 
hogy nem minden évben élhe-
tünk ezzel a lehetõséggel, de 
biztos vagyok benne, hogy sok 
szép emlék fog majd ehhez a tél-
hez fûzni.

Kép és szöveg: Pinviczi Rajmond

Friss levegõ, vastag jég, remek hangulatFriss levegõ, vastag jég, remek hangulat

Korcsolyázás a község szívébenKorcsolyázás a község szívében
Az utóbbi évek, de akár évtizedek leghidegebb januárja van mögöt-
tünk. A kemény mínuszok lehetõséget biztosítottak arra is, hogy a 
korcsolyázás hódolóinak ne kelljen elutazniuk valamelyik mûjég-
pályára, ugyanis elég volt ellátogatni a befagyott Csónakázó-tóra 
vagy éppen a Patkó-tóra. Minden korosztállyal találkozhattunk a 
tavon, elmondásuk szerint élvezték az élményekkel teli idõszakot.
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Az idei tél fõ prob-
lémáját nem a hó, 
hanem a sokáig 
tartó fagy okozta. 
Országos szinten 
gondot okoztak a 
csúszós utak, 
szinte sehol sem lehetett hatéko-
nyan kezelni a helyzetet. Matúz 
Sándor tószegi vállalkozó érté-
kelte nekünk a januári és februá-
ri eseményeket.

„Nem beszélhetünk nagyobb 
hóról, mint a korábbi években — 
emlékezett vissza Sándor, aki 
egyéni vállalkozóként, az önkor-
mányzat megbízásából takarí-
totta az utakról a havat. — A fõ 
problémát itt az jelentette, hogy 
miután január 13-án leesett a 
körülbelül 10-15 cm nagyságú 

hó, a kotrás után még ónos esõ is 
hullott a felszínre, így pedig egy 
nagyon kellemetlen helyzet adó-
dott. A traktor elõtt van egy 2 
méter 70 centiméter nagyságú 
tolólap, viszont az utak nem 
egyenesek, éppen ezért teljesen 
nem is tudja eltakarítani a havat 
az útról, egy kis réteg marad a 
felszínen, úgymond kipótolva az 
aszfaltot. A tartós fagy miatt ez 
nem olvadt el, erre ráesett az 
ónos esõ, így lehetetlen helyzet-
be kerültünk, kialakult egy jég-
páncél, ami hosszú ideig orszá-
gos szinten problémát okozott. 
Ha jól emlékszem 10 megyében 
volt piros riasztás, amit az ónos 
esõ miatt adtak ki. Érdekesség 
amúgy, hogy a lehulló hó nagy-
sága eltérõ volt a faluban, a nagy-
bolttól a temetõ felé 15 cm nagy-

ságú volt, még a bolttól a Csücsök 
Csárda felé inkább 10-11 cm. 
Azokon a területeken, ahol a 
Közút Zrt. hókotrói tevékeny-
kedtek, egyéb problémák is vol-
tak, például bekotorták a havat a 
buszmegállókba. Szerencsére 
azonban február elején már 

megenyhült az idõ, és eltakarít-
hattuk a latyakot, és a hó is elol-
vadt” — mesélte Matúz Sándor.

Az utak takarítása, a hó és a 
jég a szomszéd településeken is 
gondot okozott, szétnéztünk 
kameránkkal a megyeszékhe-
lyen és néhány faluban is.

AZ ÓNOS ESÕ CSAK FOKOZTA A CSÚSZÓSSÁGOT

ORSZÁGOS PROBLÉMÁT OKOZOTT A JÉG

Tószegi havas utcaképTószegi havas utcakép

SzolnokSzolnok

TiszavárkonyTiszavárkony

TiszajenõTiszajenõSzandaszõlõsSzandaszõlõs

RákóczifalvaRákóczifalva

VezsenyVezseny
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A farsang a vízkereszttõl (január 
6.) húshagyókeddig, más megfo-
galmazás szerint a másnapi ham-
vazószerdáig, a nagyböjt kezde-
téig tartó idõszak elnevezése. 
Hagyományosan a vidám lako-
mák, bálok, mulatságok, népün-
nepélyek jellemzik. A farsang 
jellegzetessége, hogy a keresz-
tény liturgikus naptárban nem 
kötõdik hozzá jelentõs vallási 
ünnep, alapvetõen a gazdag nép-
hagyományokra épül. A farsang 
csúcspontja a karnevál, hagyo-
mányos magyar nevén a „farsang 
farka”. Ez a farsangvasárnaptól 
húshagyókeddig tartó utolsó 
három nap, ami nagy mulatságok 
közepette, valójában télbúcsúz-
tató is. Számos városban ekkor 
rendezik meg a híres karnevált, 
Magyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, a 
mohácsi busójárást.

Tószegen nem készítenek 
busómaszkokat, nem vonulnak 
szambázva az utcán a csinos höl-
gyek, viszont a farsangi szezon-
ban számos bál várta a szórakoz-
ni vágyókat a mûvelõdési ház-
ban. Az általános iskola pedagó-
gusai például lovagi lakomára 
invitálták a vendégeket ehhez 
megfelelõ dekorációt biztosítot-
tak és stílusos tánccal lepték meg 
a jelenlévõket. Az ovisok bálján a 
kicsik mutatták be táncukat. A 
horgászok bálján serlegeket 
vehettek a pecabotokat ügyesen 
forgatók, a katolikus és a refor-
mátus bál is sok érdeklõdõt von-
zott. A báli szezon lezárult, most 
már tényleg jöhetne a tavasz.

F. S.

Farsangi
bálakon

szórakoztak
a tószegiek
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Fél éve új lelkésze van a tószegi 
református gyülekezetnek. 
Szegedi Gergely Tápiószõlõsrõl 
költözött családjával a faluba. — 
Asztalos az eredeti szakmám — 
mondta bemutatkozásként a 
segédlelkész. — Teológus vég-
zettséget a szlovák Ko- 
marnoban szereztem 
32 évesen. Azért ott, 
mert itthon nincs leve-
lezõs képzés. Én a 
munka mellett tanultam. 
Amikor végeztem, akkor a 
szakmámban ténykedtem 
mellette pedig a helyi isko-
lában hittant tanítottam.

— Hogyan került Tószegre?
— Októberben keresett meg 

az esperes úr és õ kínálta fel a 
lehetõséget. Mindössze egyet al- 
hattam a döntésre. Feleségemmel 
megbeszéltük a dolgot és igent 
mondtam. Nem volt könnyû dön-
tés, hiszen amit elkezdtem ott-
hon felépíteni, azt most mind fel 
kellett adnom. Végül is két gyer-

mekemmel és várandós felesé-
gemmel összepakoltunk és jöt-
tünk. Elõtte mindössze egyszer 
jártam itt, horgászni jöttünk.

— Elégedett volt a fogadta-
tással?

— Úgy éreztük, kedve-
sen, szeretettel fogadnak 
bennünket. A gyüleke-
zetben is segítõkészsé-
get tapasztaltam. Mivel 

pályakezdõnek számítok, 
minden új volt számom-
ra. Elõször kereszteltem, 
temettem. Az itteni iskolá-
ban is tanítok hittant. 

Közel húsz gyerek jár hoz-
zám órákra. Szeretnék össze-
tartó gyülekezeti közösségért 

munkálkodni mind Tószegen, 
mind Tiszavárkonyban. Két év 
segédlelkészi szolgálat után 
lehet valakibõl lelkipásztor. 
Addig még sokat kell tanulni és a 
vizsgákon is meg kell felelni. A 
jövõ pedig Isten kezében van.

Fekete Sándor

Tápiószõlõsrõl érkezett a segédlelkész

ÖSSZETARTÓ GYÜLEKEZETET SZERETNE

Csoportterápia. Noha nem a szó 
legszorosabb értelmében. Már 
szinte hagyomány, hogy minden 
évben ellátogat Tószegre a 
Magyarock Dalszínház. Idén, az 
elsõ elõadás, amit községünkben 
láthattak az érdeklõdõk, az a Bolba 
Tamás, Szente Vajk és Galambos Attila nevéhez köthetõ musical, 
a Csoportterápia volt. A nagy hideg ellenére a január 20-án a 
mûvelõdési házban bemutatott zenés komédia ugyanúgy meg-
töltötte a termet, mint ahogy eddig a társulat többi darabja is. A 
különös emberi sorsokat és viszonyokat boncolgató mû megen-
gedte, hogy levonjuk a megfelelõ következtetéseket. Érdekes, 
elgondolkodtató elõadás volt.

Kép és szöveg: Pinviczi Rajmond

A Magyarock Dalszínház

zenés komédiája

Csoportterápia
— tószegi
színpadon

Szegedi Gergely segédlelkész családjával.
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Azt hitték, négy testvér született

Hármas iker kecskék
Tószegen

Szolnokon született, ám szülei 
Salgótarjánba költöztek, ott járt 
általános és középiskolába is. A 
szegedi tanárképzõre vették fel 
matematika-f izika szakra. 
Hétvégenként Szolnokra járt 
haza nagymamájához. Itt 
ismerte meg férjét is, így a 
negyedik évre már kijött levele-
zõ tagozatra.

— Mivel levelezõs lettem, 
állás után kellett néznem — 
mesélte a tanárnõ. — Azt sem 
tudtam addig, hogy létezik 
Tószeg nevû település. 1975-
ben kimentem az iskolába, az 
akkori igazgató, Hegedûs József 
és a kollégák (Fazekasné Ági, 
Hegedûsné Gabika, Bárdosné 
Gizike és a többiek) is nagyon 
kedvesen fogadtak. Így a szak-
dolgozatot már tanítás mellett 
írtam meg, így szereztem meg a 
diplomát. Aztán szültem, így 
végül is 1982-tõl tanítottam 
folyamatosan. 

„Imádtam tanítani” — lelken-
dezett a tanárnõ. Az 1980-as 
években nem voltak ritkák a 
35-ös létszámú osztályok. 
Ennyi gyereket nem volt köny-
nyû ráncba szedni. Az évtize-
dek alatt több ezer diák fordult 

meg a keze alatt. Mindössze egy 
alkalomra emlékszik, amikor 
kijött óráról és segítséget kért 
az igazgatótól, mivel nem bírt 
egy tanulóval.

— Érdekes, a fegyelmezéssel 
soha nem volt problémám. A 
tószegi gyerekek tisztelettudó-
ak voltak. Az utóbbi 10-15 
évben tényleg sokat változott a 
helyzet. Elõfordult, hogy osztá-
lyonként 1-2 diák nem nagyon 
bírt magával, de ezt is lehetett 
kezelni. Nagy örömömre a sok 
tehetséges diák közül valóban 
sokan akadtak, akik kiemel-
kedtek matematikából, és 
késõbbi pályaválasztásukban is 
szerepet játszott ez a tantárgy. 
Ezen a tagozaton tanultak 
tovább, versenyeken jól szere-
peltek — mondta Tánczos 
Tiborné.

Hogyan lehet a matematikát 
megszerettetni, sokak számára 
mumust jelent ez a tantárgy — 
faggattuk a pedagógust. Azt 
mondta, tényleg vannak, akik 
nagyon nem értik, de õket is 
meg lehet fogni, szeretettel, a 
személyre szabott feladatokkal. 
Türelemmel, biztos szakmai 
tudással, gyerekszeretettel ren-

geteget el lehet érni. Amiért 
hálás a tószegi iskolának: hagy-
ták dolgozni az embert. 

Mostanában sokat „unoká-
zik”, mert, ahogy fogalmazott: 
— Nem szeretném azt a hibát 
elkövetni, amit a gyerekeimnél, 
sokszor a hazavitt dolgozatok 
javítása a családi élet rovására 

ment. Sok idõt akarok velük töl-
teni!

A tanárnõ szerint, ha 
Tószegen találkozik az utcán 
valakivel, akkor három variáció 
létezik: — Vagy tanítottam, vagy 
a szüleit tanítottam, vagy nem 
tószegi az illetõ…

Fekete Sándor

Négy kiskecske született Tószegen, Szilvási Ferencék portáján. 
Elõször arra gondoltak, négyes ikreknek örvendhetnek. Azonban az 
egyik gidát nem fogadta el a mama, Panka, ekkor derült ki, hogy egy 
másik kecske is vemhes volt, hozzá tartozott a kicsi.

— Öt éve foglalkozunk kecskékkel — magyarázta Szilvási Ildikó. 
— Hihetetlenül értelmes jószágok, könnyen túljárnak az ember 
eszén. Nagyon megszerettük õket. Isszuk a tejüket, sajtot is készí-
tünk, finom a húsuk, kolbászuk is, csak erõsebben kell fûszerezni, 
mivel édeskésebb az íze, mint a sertésé.

Ildikó a fotózáshoz az ólból hamar kihozta a három gidatesót. A 
mamával, Pankával is próbálkozott, de nem járt sikerrel. Ahogy a 90 
kilós kecskebak, Tóni megpillantotta oldlabordáját, azonnal akcióba 
lendült. Talán az járt a fejében, meg lesz az a négyes iker is…

Fekete Sándor

2017-ben már nem tanít a Tószegi Általános Iskolában Tánczos 
Tiborné Mártika. Generációkon át oktatta matematikára a falubeli 
gyerekeket. Tõle tanulták meg, törtet törttel hogyan kell osztani, 
hogyan számítjuk ki egy téglatest felszínét. A végtelen türelmérõl, 
kedvességérõl ismert pedagógus nyugdíjba vonult. Negyvenegy esz-
tendõn át volt a munkahelye a tószegi intézmény.

A nyugdíjas tanárnõ kedvenc idõtöltése: unokájával játszik

Tánczos Tiborné a matematikával barátkoztatta a diákokat

Négy évtizedig tanított
Tószegen
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Szilvási Ildikó a hármas ikrekkel: Szürivel, Folt1-gyel és Folti 2-vel.
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A Tószegi Általános Iskolában 
2014. szeptemberében kezdõdött 
a mini leány kosárlabdacsapat 
szervezése az akkor 2. osztályos 
diákokból. Tizennégy, 2006-és 
2007-es születésû kislánnyal 
indultak az edzések, amelyhez 
az iskola tornatermet, a Szolnoki 
Sportcentrum és Sportiskola 
pedig 2 mini palánkot, mezeket 
és 15 labdát biztosított. A gyere-
kek elsõsorban labdás játékokat 
játszottak, ügyességi feladatokat 
gyakoroltak, és jamborikon — 
játékos versengéseken — vettek 
részt a sportiskola más csapatai 
ellen. Két alkalommal Szolno- 
kon, egyszer pedig házigazda-
ként Tó- szegen versenyeztek, és 
a 4-5 induló csapatból 2. és 3. 
helyezéseket értek el. 

Az elõkészítõ év második felé-
ben már komolyabban ismerked-
tek a kosárlabdával, annak sza-
bályaival. Év végére olyan szint-
re jutottak a kislányok, hogy 
Tóth Viktor, a megyei kosárlab-
da-szövetség nõi szakosztályá-
nak vezetõje a 2015/2016 tanévre 

a 9-10 éves kislányokból álló csa-
patot nevezte a megyei U11 (11 
éves és fiatalabb gyerekekbõl 
álló vegyes csapatok számára 
rendezett) bajnokságra. 

A sportorvosi vizsgálatot 
követõen 2015 õszén 14 kislány 
szerzett játékengedélyt és kezdte 
meg a bajnokságot. A tanév 
folyamán megmérkõztek 
Jászberény, Karcag, Nagykõrös 

és a Szolnoki Széchényi Körúti, 
valamint a Szentgyörgyi Albert 
Általános Iskola csapataival, 
ahol nagy többségben náluk 1-2 
évvel idõsebb fiúk játszottak. 
Ennek ellenére folyamatosan 
javuló, „okos” és szép játékkal 
több ízben sikerült meccset 
nyerniük ellenük, és a megyei 
bajnokságban megszerezték a 4. 
helyet. A kosárlabda-szövetség a 

bajnokságban nyújtott teljesít-
ménye alapján minden évben 
díjazza az utánpótlás korosztály 
legtechnikásabb kosárlabdázó-
ját, aki ebben az évben a megyé-
ben a lányok között László Nóra, 
a csapat játékosa lett. Jelenleg õ 
dobta a legtöbb pontot a bajnok-
ságban. A megyei bajnokság 
mellett részt vettek Szolnokon a 
Széchényi Kupán, ahol a 
Vadrózsák a 2., és a Miskolcon 
rendezett kosárlabda tornán, 
ahol a 3. helyet szerezték meg.

A csapat tagjai: Földi Katalin, 
László Nóra, Tónai Luca, 
Hegedûs Zita, Izsold Dorina, 
Dabis Barbara, Zsidai Lili, Nagy 
Dia, Járomi Kíra, Ozsvárt Lili, 
Mészáros Vivien, Szentmártoni 
Réka, és Angyal Lili.

Jó teljesítményüknek köszön-
hetõen a csapatot a kosárlabda 
szövetség a 2016/2017 tanévben 
elindította az országos U11. baj-
nokságon. Ha a gyerekek kitartá-
sa és a szülõk lelkes támogatása 
megmarad, az iskola és a sportis-
kola segítségével szép eredmé-
nyeket érhetnek el.

A megyei bajnokság hat mecs-
csébõl eddig ötöt megnyertek.

F. S.

Ebben a tanévben is rengeteg 
program várta az egészségneve-
lési hónap keretében a gyerme-
keket, pedagógusokat és az 
érdeklõdõ szülõket is a tószegi 
iskolában.

A tanórákon széleskörû infor-
mációt kaptak Bálint Jánosné 
jóvoltából az 5. osztályos tanu-
lók az energiaitalok szervezetre 
gyakorolt káros hatásairól.

A 6. osztályos tanulók Varga 
Emõke tanárnõvel beszélgettek 
a 11-12 éves gyerekeknél jelent-
kezõ testi, lelki változásokról.

Drogprevenciós elõadást tar-
tott Szakács Gabriella tanárnõ a 
felsõ tagozatosoknak (5-6 és 8. 
évfolyam), emellett a 8. osztá-
lyos gyermekek a Humán 

Szolgáltató Központ munkatár-
saitól is kaptak tájékoztatást a 
drogok veszélyeirõl.

Filmvetítésen is részt vehettek 
a gyerekek, ahol az egészség 
megõrzésével kapcsolatban néz-
hettek kisfilmeket.

Buczkó Endre tanár úr jóvol-
tából a teát szeretõ gyerekek egy 
teadélután keretén belül kóstol-
hattak különbözõ ízû teákat, 
miközben megismerkedtek a tea 
hatásaival és elkészítésének 
módjaival.

Sportból sem volt hiány: kötél-
húzást, floorball mérkõzést, 
jógát, kerékpár ügyességi ver-
senyt tartottak.

Elõször szerveztek Fehér 
Ferencné védõnõ közremûködé-
sével a 8. osztályos tanulóknak 
elsõsegélynyújtó tanfolyamot.

Buczkóné Katona Erika taní-
tó néni ötleteinek köszönhetõ-
en idén is megrendezték a felsõ 
tagozaton a családi vetélkedõt, 
melyen a gyerekek, szüleik és a 
részt vevõ pedagógusok is 
egyaránt nagyon jól érezték 
magukat.

VADRÓZSÁK A PALÁNK ALATTVADRÓZSÁK A PALÁNK ALATT

Egészséges programok
az iskolában

Csendesné Rimaszombati Judit tanítványaival
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— Óvodánk õsszel szervezte meg 
„Erzsébet-bálját” — tájékoztatott 
Vígh Zsuzsanna. — Nagy örö-
münkre, sokan megtiszteltek 
bennünket azzal, hogy eljöttek 
rendezvényünkre. A befolyt 
összegbõl, ami körülbelül 310 
ezer forintot jelent, ütéscsillapí-
tó burkolókat szeretnénk venni 
az udvari játékok alá.

Már érdeklõdtem több cégnél, 
a méretek és az áraik iránt. Elég 
sok pénzbe, körülbelül 1 millió 
forintba kerülne, de az összeg 
nagy része szerencsére már ren-
delkezésünkre áll.

A gyermekeink számára a 
játék elengedhetetlenül fontos, 
hogy megfelelõen fejlõdjenek 
fizikai, szellemi szempontból. 
Ennek a tanulási folyamatnak 
része a próbálkozás és a hibá-
zás, amelynek során sokszor 
felbuknak vagy leesnek vala-
honnan.

Az ütéscsillapítóburkolatok 
megóvják a játszó gyermekeket 
a sérülésektõl, kisebb balesetek-
tõl. Az ütéscsillapító talajok 
lehetõvé teszik, hogy a gyerme-
kek, szüleik és óvodai dolgozó-
ink csupán a fontos dolgokra 
figyeljenek: arra, hogy felszaba-
dultan játsszanak, és jól érezzék 
magukat a gyermekek. 
Fontosnak tartom, hogy bizton-

ságban érezzék magukat, azért 
további feladatomnak tartom, 
hogy mire kitavaszodik, s több 
idõt tölthetünk, kint az udvaron 
a tervünket megvalósíthassuk. 
Természetesen ehhez még sok 
szervezésre lesz szükségünk.

Bízom abban, hogy azt meg-
valósíthatjuk és óvodánk játszó-

udvara biztonságos és esztéti-
kus lesz – mondta befejezésül az 
intézményvezetõ. 

A tószegi önkormányzat leg-
utóbbi ülésén elfogadta a telepü-
lés költségvetését, amelyben 2 
millió forintot szánt az óvodai 
fejlesztésekre, játékokra.

Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

Ugyan a hideg idõ nem kedvez a 
horgászok számára, már nem kell 
sokáig várni ahhoz, hogy újból 
megteljen pecásokkal a tó. A 
Tiszavirág Horgász Egyesület 
azonban télen sem tétlenkedett, 
ugyanis már januárban megtet-
ték a szükséges intézkedéseket, 
hogy zavartalan legyen a horgá-
szat ebben az évben is.

Jelentõsen másképpen néz ki a 
Csónakázó-tó a mostani idõk-
ben, mint nyáron. Ennek oka 
elsõsorban az, hogy nem talál-
kozhatunk náddal a tóparton. 
Mint minden évben, idén is nád-
vágást végzett a Tiszavirág 
Horgász Egyesület.

— Januárban vágtuk a nádat, 
négy hétvégi napon ment le az 
egyesület néhány tagja, és elvé-

gezték a feladatot — tájékozta-
tott az egyesület elnöke, 
Bedekovics László. — Ez fontos 
intézkedés, hiszen az elhaló 
levelek a vízbe jutva iszapos 
réteget hoznak létre, ami zavar-
hatja a horgászokat, a halfogást. 
Ezt természetesen szeretnénk 
elkerülni. Fontos a tó karbantar-
tása, illetve hogy a horgászhe-
lyek akadálytalanul legyenek 
kialakítva.

Február 11-e is fontos nap volt 
az egyesület életében, ekkor tar-
tották meg évzáró közgyûlésü-
ket, este pedig sor került a 2017-

es horgászbálra. A rendezvény 
az Év Horgásza díjátadójával 
kezdõdött, ahol amatõr horgász 
kategóriában Rimóczi Sándor és 
Kovács Ferenc kapott díjat, ifi 
kategóriában pedig Driszku 
Dominik jeleskedett.

A bál sztárvendége Somogyi 
András, a Showder Klub humo-
ristája volt, a mûsor után hajna-
lig tartó mulatozás kezdõdött. 
Évadnyitó horgászversenyük 
nem is olyan sokára, március 
15-én lesz, remélhetõleg már 
tavaszias hangulatban.

P. R.

A Tószegi Óvoda bálja ezúttal 
is népszerûségnek örvendett. 
A befolyt összegnek, a körül-
belül 310 000 forintnak már 
meg is van a helye, a vezetõ-
ség úgy döntött, hogy megerõ-
síti az intézmény udvari játé-
kainak biztonságát. Az önkor-
mányzat a költségvetésében 
2 millió forintot biztosított 
erre a célra. Vigh Zsuzsanna, 
intézményvezetõ beszélt a 
tervekrõl.

Az önkormányzat segíti a tervek megvalósulását

Fejlesztések az óvodában

Az óvodavezetõ, Vígh Zsuzsanna az egyik játék mellett,
ide is szeretnének ütéscsillapító burkolatot.

Tavaszra készülnek
a horgászok

A horgászok irtották a nádat a tó szélén
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Édesapja is vadász volt, mond-
hatni innen indult az érdeklõdé-
se a szakma iránt. Õ szerettette 
meg vele a természetet és a vadá-
szatot. Bátyjával együtt tanyán 
nevelkedtek föl, rengeteg háziál-
lattal találkoztak. „Árvíz idején, 
összegyûjtöttük a rókákat, vad-
malacokat, õzikéket. Megsze- 
rettem a természetet és tisztelni 
kezdtem az állatokat.” — mesélte 
Kovács János. — „Vadász szeret-
tem volna lenni, de nem vettek 
fel, így elõször betanított laka-
tosként kezdtem dolgozni, de 
álmomat nem adtam fel. 
Vadgazdálkodással kapcsolatos 
tanfolyamokat végeztem el.”

Emellett kijárt a jelenlegi 
vadásztársaságával nyúlbefo-
gásra, fácán és vadhajtásra. 18 
éves korában megszerezte a 

jogosítványt, ami akkoriban 
sokkal hosszabb tortúra volt, 
mint napjainkban. A Szolnoki 
Diana Vadásztársaság tagja a 
mai napig. 2002-ben végzett el 
egy természetvédelmi és mezõ-
gazdasági fegyveres õr tanfolya-
mot, ebben a szakmában dolgo-
zott. — A mezõõrségi idõszak 
alatt foglalkoztam kutyakikép-
zéssel, ami a mai napig zajlik. A 
jelenlegi kutyám igazolja az 
eredményt, kitûnõen dol-
gozik és szolgál — mosoly-
gott a történet mesélése 
közben.

— Megfigyeltem, 
hogy nem minden 
kutyafajta alkalmas 
vadászati munkára, 
igaz minden kutya 
betanítható. Úgy 
gondolom, hogy a 
vizslafajták a 
legalkalmasab-
bak, nekik a 
vérükben van. 
Persze közülük is 
van olyan, amelyik nem 
alkalmas, vagy legalábbis 
nehezen faraghatóak. Az 
én magyar vizslám Zizi 
névre hallgat, most 3,5 

éves. Családtagnak számít, 
minden nap kívánja és követeli 
a képzési munkát. Minden 
egyes nap foglalkozni kell vele 
ahhoz, hogy jó kapcsolat alakul-

jon ki. „Kiképzéskor 

rengeteg trükköt lehet alkal-
mazni, de a dicséret az minden 
jutalomnál többet ér. Juta-
lomfalat nálam nincs, jó szó és 
dicséret van. Így tanulja meg 
tisztelni a kutya a gazdáját. 
Mikor közösen vadászunk, kéz-
mozdulatokkal jelzem neki, 
hogy mit csináljon, merre men-
jen, hogyan keressen. Vadejtés 
elõtt fegyveremelésre leül és 
vezényszóra mozdul az elejtett 
vadra. Öthetes kora óta minden 
áldott nap dolgozunk és tanu-
lunk egymástól. Ma már tekin-
tetbõl kitaláljuk egymás gondo-
latát, a barátságunk végtelen. 
Igazából külön kedvenc történe-
tet nem tudnék elmesélni, 
ugyanis minden nap produkál 
valamit. Nagyon szeret focizni, 
volt, hogy kiengedtem a közeli 
piactérre, és hazagurította a 
gyerekek labdáját. Imádja a 
gyerekeket, és a gyerekek is õt. 

Amikor jönnek itt az úton az 
emberek, már ismerõsként 
köszönnek a kutyának. Biztos 
vagyok benne, hogy egy életre 
szóló barátság alakult ki közöt-
tünk.” — fejezte be a történetet 
Kovács János.

Kép és szöveg: Piviczki Rajmond

Megkérdeztük olvasóinkat:Megkérdeztük olvasóinkat: Hogyan spórol a fûtéssel?

Jakoda Endre:
— Valóban na- 
gyon hosszúra 
nyúlt ez a tél. 
Mivel kamion-
nal dolgozok, 
már jó ideje 
hóban, jégen, 
csúszós utakon járok. Örülnék, 
ha beköszöntene már a tavasz. A 
fûtésszámla érdekes kérdés. 
Amikor építkeztünk, úgy 9 évvel 
ezelõtt, akkor már gondoltam 
erre a problémára, és igyekez-
tem költséghatékonyan felépíte-
ni a házat. Ytong téglát használ-
tunk, ami szigetelés szempont-
jából is nagyon jó. A megfelelõ 
nyílászárók kiválasztása szintén 
kulcsfontosságú. Napközben 
kandallóval, éjszaka gázzal 
fûtünk, de szerencsére nem kell 
annyi fát felhasználni, és a jó 
szigetelés miatt nem túl magas a 
gázszámla.

Dobozi Ilona:
— Ha valaki 
hisz a népi meg-
f igyeléseknek 
és figyelte az 
idõjárást Orso- 
lya napján, már 
tudhatta, hogy 
hideg tél lesz, kemény mínu-
szokkal. Nekem a hangulatomra 
is nagyon rányomta a bélyegét 
ez az idõ, a fûtésszámlát pedig 
biztos nem fogjuk megköszönni. 
Igyekeztünk mérsékelni a gáz 
felhasználását és a kandalló 
melegével pótolni azt, de fával 
csak délután tüzeltünk, éjszaka 
már nem. Spórolni szerintem 
csak úgy lehet, ha valaki kevés-
bé fût, ahhoz viszont jól kell 
viselnie a hideget. Természetesen 
fontos az ingatlan szigetelése is, 
mi üveggyapotot használtunk a 
padlás esetében, ami jó befekte-
tésnek bizonyult.

Sándor Péter:
— Az idei télen 
volt részünk 
enyhébb idõjá-
rásban és tartós 
hidegben is, a 
csapadék min-
den formája 
elõfordult, ami gondot okozott. 
A hideg idõ elõnyös, ha a kárte-
võk pusztulását nézzük, ez fon-
tos a mezõgazdaság és az ottho-
ni kertészkedõk számára is. Az 
emberek pénztárcájának viszont 
mindez nem kedvez, sokkal 
nagyobb lesz a rezsi. Egy ideális 
hõmérséklethez kell hozzászok-
ni, nálunk ez kb. 20-22 fok. 
Fontos a nyílászárók szigetelése 
is, én egy régi Somat téglás fatü-
zelésû kályhát használok. A 
kellõ hõmérséklet elérése után, 
csak a szinttartásra kell figyelni, 
így sok tüzelõanyagot lehet meg-
spórolni.

Balogh 
Tiborné:
— Visszagon- 
dolva az elõzõ 
évekre, és meg-
vizsgálva az 
ideit, valóban 
s z o k a t l a n o k 
voltak a hosszantartó, kemény 
mínuszok. Bízom abban, hogy 
hamarosan eljön a tavasz. Fûtés 
szempontjából nagyon sok min-
den múlik a házak szigetelésén, 
és hogy mivel fûtenek. Nekünk 
gázkazánunk és vegyes tüzelé-
sû kazánunk is van, leginkább 
az utóbbit használjuk. Fával 
fûtünk, amit már igyekszünk a 
nyáron vagy õsz elején beszerez-
ni. A házunk szilikátból épült. 
Nem túl távoli terveink között 
szerepel a ház szigetelése, illet-
ve a nyílászárók cseréje is. Talán 
ezekkel tudunk tovább spórolni 
a fûtésnél.

Azt mondják, hogy a kutya az 
ember legjobb barátja. Sokat 
tudna errõl mesélni a 65 éves 
Kovács János, aki egész éle-
tében szerette az állatokat. 
Tanyasi környezetben nevel-
kedett, majd életének szer-
ves részévé vált a vadászat. 
Utóbbihoz társat is kapott az 
élettõl, Zizit, a magyar vizs-
lát, akit barátként, „család-
tagként” kezel.

Az idei fagyos tél alighanem minden családnál magas fûtésszámlát 
eredményezett. Reménykedhetünk abban, hogy hamarosan elér-

kezik a tavasz. Községünk lakóit kérdeztük meg, hogy õk hogyan 
viselték a hideg idõt, hogyan próbáltak meg spórolni a fûtéssel.

Kézmozdulatokra is cselekszik a vadászkutya

ZIZI, A NÉGYLÁBÚ BARÁT

A magyar vizsla
gazdájával,

Kovács
Jánossal
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A Tószegi Községi Sportegye- 
sület elnöke, Smidéliusz Ernõ 
remény kedik 
abban, hogy a 
tavaszi szezon-
ban a szeren-
cse is a csapat 
mellé szegõ-
dik, a játéko-
sok a téli szü-
netben feltöltötték az energia- 
cellákat. Luca Marius edzõ bízik 
csapatában, amelyet szeretne a 
bajnokság végére a legjobb 
nyolc közé kormányozni.

— Elégedett-e a felnõtt csapat-
nak a szezon elsõ felében muta-
tott teljesítményével?

— Azt gondolom, hogy az 
õsszel szerzett 14 pont és az 
ehhez tartozó 12. helyezés 
önmagában jó mutató egy újonc 
csapattól. De természetesen 
mindig ott motoszkál a sportve-
zetõben a gondolat, hogy mi lett 
volna, ha a hazai mérkõzések 
közül kettõn-hármon több pon-
tot szerzünk a nullánál. Mi lett 
volna, ha idegenben két alka-
lommal kétgólos elõnyt nem 
adunk le döntetlenre. Sajnos 
nem ez történt. Igyekszünk ezen 
javítani. Más taktikai hozzáál-
lást kíván ez az osztály a csapat-

tól és ehhez próbálunk igazodni, 
ám ez nem megy egyik napról a 
másikra, ezért türelmesnek kell 
lennünk.

— Milyen reményekkel vág-
nak neki a bajnokság második 
felének?

— Reméljük, hogy az elsõ osz-
tály megtartása nem okoz gon-
dot és nem kell az utolsó fordu-
lókig izgulnunk emiatt. Bízom 
benne, hogy a téli felkészülés jót 
tett a csapatnak taktikailag is, és 
az õsszel látott hibánkat nem 
ismételjük meg. Remélem egyé-
nileg is fejlõdnek a srácok és ez 
pozitív hatással lesz a csapattel-
jesítményre. Természetesen 
bízunk benne, hogy a lelkes és 
kitartó közönségünknek a 
tavasz során sok-sok örömöt 
tudunk szerezni, mert megér-
demli. Az õsz során, a rossz 
hazai széria ellenére is kitartot-
tak a csapat mellett és ez nagyon 
jó érzés volt, valamint erõt adott 
a srácoknak.

— Történtek-e változások a 
csapat körül?

— Jelenleg nem. Nem érkezett, 
és nem távozott senki. Az átiga-
zolási idõszak február 24-ig tart, 
tehát még akár lehet is játékos 
mozgás. Ha C. Ronaldo, vagy 

Messi bejelentkezik, nem mon-
dunk nemet, de a tervezett játé-
kost, akit szerettünk volna leiga-
zolni, nem engedi a jelenlegi 
csapata. Ezért most úgy tûnik, 
nem változik a játékoskeret.

— Hogyan telt a téli pihenõ, 
hogyan tudtak készülni?

— A játékosoknak gondolom 
családi programok, a fiatalab-
baknak pedig bulizás volt az 
elfoglaltság. Remélem „feltöltöt-

ték az energiacellákat”, hogy jól 
bírják a felkészülést, ami január 
5-én kezdõdött. A szolnoki 
mûfüves pályán edzett a felnõtt 
csapat és az U19-es, az U16, U14 
és U13 a tószegi edzõpályán 
készült, a legkisebbek pedig a 
tószegi tornateremben edzenek. 
Sajnos az U16, U14 és U13 csap-
tok a kései idõpont miatt — 19.00 
órától szabad a pálya — nem tud-
nak Szolnokon edzeni, bár a 
lehetõség adott lenne.

Fekete Sándor

JÓL SIKERÜLT A TÉLI FELKÉSZÜLÉS — POSZTONKÉNT KÉT JÁTÉKOS IS VAN

Küzdeni kell a kezdõbe kerülésért

A hó, a hideg sem akadályozhatta a csapat felkészülését.

A tószegi labdarúgó csapat 
trénere elégedett a téli felké-
szüléssel.

Luca Marius elmondta, a 
szolnoki mûfüves pálya ideá-
lis helyszínt nyújtott a fel- 

készülésre. Szinte valamennyi 
posztra két játékos jut, így van 
választási lehetõség, versen-

geniük kell a 
csapattagok-
nak, hog y 
kezdõbe ke- 
rüljenek.

Mivel az 
õszi idõszak-
ban megis-
merhették a megye 1-es 
mezõnyt, így már tudják, 
tavasszal kikre, mire számít-
hatnak. Csépáról szerettek 
volna egy középpályást igazol-
ni, de ez nem jött össze. Nem 
tartja lehetetlennek, hogy 
csapata a bajnokság végére 
az elsõ nyolcban végezzen.

„Jót dolgoztunk a mûfüvön!”


