
Az utóbbi esztendõkben számos beruhá-
zás befejezõdött és több jelenleg is 
folyamatban van a községben. A polgár-
mester szerint 2018. a fejlesztések éve: 
megkezdõdött többek között az orvosi 
rendelõ felújítása, bõvítése, járdafelújí-
tással, parkoló kialakításával erõsítik a 
közlekedésbiztonságot, javítják a hor-
gásztónál élõk, pihenõk életkörülmé-
nyeit. Az interjú végén a polgármester 
meglepetéssel is szolgált!

— Polgármester úr, a 2018. évi költségve-
tés elõterjesztésekor a fejlesztések éveként 
jellemezte az idei esztendõt. Most, hogy az 
elsõ féléven túl vagyunk, adódik a kérdés: 
hol tartanak a beruházások?

— Valóban, az idei évben jelentõs beruhá-
zások kivitelezését kezdtük meg Tószegen. 
Idén (és a tervek szerint a jövõ évben) meg-
valósításra kerülõ fejlesztések összértéke 
több száz millió forintot tesz ki. Ezeknek 
egy részét pályázati pénzbõl, egy részét 
pedig saját forrásból finanszírozzuk. 

Szeretném azonban kiemelni, hogy ezek a 
fejlesztések nem új keletûek, az elõkészíté-
sük még a régebbi önkormányzati ciklusok-
ra, a 2008-2014. közötti képviselõ-testületek 
idõszakára nyúlik vissza. A két futó európai 

uniós pályázati projektünket például még 
2012-13-ban kezdtem el leegyeztetni az 
európai uniós pályáztatok benyújtását koor-
dináló megyei önkormányzattal.

Folytatás a 2. oldalon
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ELSÕ KÉZBÕL, A POLGÁRMESTERTÕL – beszélgetés dr. Gyuricza Miklós polgármesterrel
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Felújítják és bõvítik az orvosi rendelõt

Szinyei Béla (képünkön), a 
megye volt fõépítésze tószegi 
házában emlékszobát alakított ki 
ükapja, az aradi vértanú tábor-
nok, Knézich Károlyt tiszteletére. 
Számos fotó, relikvia gazdagítja a 
gyûjteményt. Az egyik legbecse-
sebb tárgy egy íróasztal, amely 
minden bizonnyal az egykori 
tábornoké lehetett, házasságkö-
tésekor Egerben vásárolta. 
Jelenleg 149 Knézich-leszár- 
mazottat tartanak számon. Bár a 
világ különbözõ részein élnek – 
Új-Zélandtól Amerikáig — rend-
szeresen találkoznak, tartják 
egymással a kapcsolatot.

Részletek a 8. oldalon

A vértanú tábornok ükunokája Tószegen él

Emlékszoba Knézich Károly tiszteletére
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Folytatás az 1. oldalról

Önerõ és uniós támogatás
Az önerõs beruházásink fedezetét pedig tulajdonképpen az elmúlt 
tíz év fegyelmezett gazdálkodásának köszönhetõen tudjuk elõte-
remteni.

Aki visszaemlékszik még a tíz évvel ezelõtti, 2008-as választási 
kampányra (vagy újra olvassa a Tószegi Tükör korábbi lapszámait) 
az tudja, hogy a kezdetektõl fogva azt hangoztattam, hogy az önkor-
mányzatnál végzett munka egy ciklusokon átívelõ folyamat lesz, 
melynek eredménye csak késõbb jelentkezik látványosan. Nos, 
ennek a munkának a „gyümölcse most kezd beérni”, s reményeim 
szerint a jövõ évben „megtörténhet a szüret is”.

— Akkor szedjük sorba a fejlesztéseket!

— Javában zajlik már az orvosi rendelõnek helyt adó épület felújí-
tása, korszerûsítése és bõvítése. Ez az egyik olyan projektünk, ami 
a fentebb is említett (még 2012-13-ra visszanyúló) európai uniós 
pályázati forrás bevonásával valósulhat meg. 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 fog-
orvosi részleg, egy fogorvosi székkel bõvülve és plusz egy rendelõ-
helyiséggel gazdagodik a felnõtt háziorvosi részleg is. Az épület 
elsõ udvarán pedig új parkolókat alakítunk ki. Bár a pályázat erede-
tileg nem igényelt volna önkormányzati önerõt, de sajnos 2013-óta 
az építõiparban jelentõs áremelkedés történt, így az elnyert 55 mil-
lió forint már nem elegendõ az eredeti elképzelések szerinti kivite-
lezés megvalósításához. 

Bõvül, megújul a rendelõ
Ezért ki kell pótolnunk saját erõvel is az elnyert forrást. A tervek 
szerint a megújult épületet legkésõbb a jövõ év elejétõl ismét birtok-
ba vehetik a betegek és az egészségügyi dolgozók. Addig azonban 
az orvosi rendelések ideiglenes helyszíneken zajlanak: a gyermek-
orvos a védõnõkkel valamint a fogorvos a Rákóczi út 11. szám alat-
ti épület emeletére költözött, a felnõtt háziorvosi körzeteket pedig 
az ÖNO ebédlõjébe helyeztük át. A rendelési idõk azonban nem 
változtak a beruházás miatt. Szeretném kiemelni, hogy a Rákóczi 
út 11. szám alatti épület udvara építési területnek minõsül, ezért 
balesetvédelmi okokból korlátoznunk kellet a gépjármûvel történõ 
behajtás lehetõségét a területre. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy 

a beruházás ideje alatt (amennyiben arra van mód) ne gépkocsival 
menjen a gyermek- illetve fogorvoshoz, hanem gyalogosan vagy 
kerékpárral. Akinek pedig muszáj autóval érkeznie, az használja a 
posta udvarán vagy a COOP ABC-nél lévõ közforgalmú parkolókat, 
melyek a rendelõ 200 m-es körzetén belül helyezkednek el. Ekkora 
távolságot Szolnokon az SZTK-nál vagy a kórháznál is kell sétál-
nunk a parkoló autótól.

Több százmilliós fejlesztés a községbenTöbb százmilliós fejlesztés a községben

A védõnõi és a gyermekorvosi részleg új épületszárnybanA védõnõi és a gyermekorvosi részleg új épületszárnyban
kap helyetkap helyet

Szinte csak a falak maradtak a régi épületbõlSzinte csak a falak maradtak a régi épületbõl



2018 NYÁR 3Tószegi TükörTószegi Tükör
A beruházással együtt járó kellemetlenségekért ezúton is elnézést 

kérek mindenkitõl, de mindezeket annak érdekében kell elvisel-
nünk, hogy a jövõ évtõl már a megújult környezetben vehessük 
igénybe az egészségügyi alapellátást Tószegen.

— És a másik európai uniós pályázati projekt hogy áll?

— Az a közlekedésbiztonsági fejlesztésünk. A kivitelezõ közbe-
szerzési eljárás keretében történõ kiválasztása megtörtént, napokon 
(maximum heteken) belül megkezdõdhet a kivitelezés is. Ennek 
keretében felújítjuk a fõút mellett futó járda teljes szakaszát a Mámor 
sörözõtõl az iskoláig, valamit a fõúton található két gyalogátkelõhe-
lyet is korszerûsítjük és biztonságosabbá tesszük.

Járdaszélesítés,
parkoló az iskola mellett

Ezen túl pedig az iskola mellett található, a faluban csak haran-
gozó házként ismert épületet lebontjuk, és annak helyén parkoló-
kat alakítunk ki, ezzel próbáljuk enyhíteni az reggeli és délutáni 
„parkolási káoszt” az iskola és az óvoda körül. Az építkezés ideje 
alatt ezzel a beruházással kapcsolatban is várhatóak forgalom-
korlátozások. Ha ezzel elkészültünk, a mindennapos használat 
tapasztalatai alapján fogjuk csak majd látni, hogy a fennálló par-
kolási gondok enyhítésére mennyire lesz elegendõ az iskola mel-
lett megépítésre kerülõ új parkoló, s kell-e majd a jövõben további 
parkolóhelyeket kialakítanunk (például az óvodánál, az I. világ-
háborús emlékmû környékén).

— Van még más, kivitelezés elõtt álló pályázat is? 

— Igen, van. Már a kivitelezés végszakaszában járunk azzal a 
beruházással kapcsolatban, aminek keretében (hazai forrásos 
pályázati pénzbõl) felújításra került az Attila út és a Vörösmarty út 
járdája is, teljes hosszában. Ugyancsak hazai forrásból nyertünk 
pályázati pénzt a zártekertek vonatkozásában is. Ennek keretében 
útkarbantartást, locsolókút létesítését és a hulladékszállító konténe-

rek jobb megközelíthetõségét fogjuk megvalósítani, így sûrûbben 
lehet majd üríteni is azokat. A pozitív elbírálásról szóló értesítést 
már hónapokkal ezelõtt megkaptam, de a támogatási szerzõdést 
még nem, így még nem tudom megmondani, hogy az ezzel kapcso-
latos kivitelezés pontosan mikor indulhat.

— És mi a helyzet a többi fejlesztéssel?

— Az általános iskolai tornaterem tetõfelújításával és nyílászá-
rócseréivel, a „postaparkoló” kialakításával, a COOP ABC-nél lévõ 
parkoló felújításával, az iskola udvarának átalakításával és felújítá-
sával, valamint az új ebédlõ kialakításával az elmúlt években már 
elkészültünk. Többször tettem már említést itt a Tószegi Tükör 
hasábjain keresztül is arról, hogy szeretném, ha egy új ravatalozót 
is tudnánk építeni, hisz a régi már szinte összedõl, olyan rossz álla-
potban van. Ez tipikusan olyan beruházás, amit csak saját forrás-
ból tudunk megvalósítani, mert az elmúlt idõszakban nem volt 
olyan pályázat, amin sikerrel indulhattunk volna.

Új ravatalozó épül

Az elmúlt tíz év fegyelmezett gazdálkodásának köszönhetõen ez a 
saját forrás most végre rendelkezésünkre áll. A kivitelezõvel már 
aláírtam a szerzõdést így ez az építkezés is indul. Szeretném, ha 
jövõre át is adnánk az új ravatalozót.

Folytatás a 4. oldalon

Lebontják a harangozó házat, parkolót alakítanak ki a helyén

A járdát felújítják a Mámor sörözõ és az iskola között

Eljárt az idõ a ravatalozó fölött

Dr. Gyuricza Miklós az épülõ új ravatalozó helyét mutatja
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Folytatás a 3. oldalról

Fontos lenne még egy bölcsõde kialakítása is Tószegen. Szerettem 
volna, ha 2019. január elsejéig ez el is készülne, de már szinte biztos, 
hogy ez a beruházásunk csúszni fog. Beadtunk ugyanis egy pályá-
zatot is ebbõl a célból, de ennek elbírálása még nem történt meg. Ha 
sikerül nyerni, akkor a „Bocskai úti kis napközi” helyén építenénk 
egy új bölcsõdeépületet. Errõl szól ugyanis a benyújtott pályázat. Ha 
viszont ez nem nyer, akkor (saját forrásból) a volt falumúzeum épü-
letét szeretnénk átalakítani úgy, hogy ott bölcsõde mûködhessen. A 
mostani információim alapján, a beadott pályázatunkkal kapcsolat-
ban döntés valamikor az õsz folyamán várható. Ezt mindenképpen 
meg kell várnunk ahhoz, hogy lássuk, melyik irányban kell elindul-
nunk annak érdekében, hogy bölcsõde lehessen Tószegen.

— Foglaljuk össze: a tornaterem tetõfelújítása és a nyílászárók 
cseréje, parkoló a postánál, COOP ABC melletti parkoló, iskolai 
udvarfelújítás és ebédlõ kialakítása, nagyberuházás az orvosi 
rendelõnél, közlekedésbiztonsági projekt, járdafelújítások, zárt-

kerti fejlesztés, ravatalozó építése és bölcsõde 
kialakítása. De, ha jól tudom, van még eze-
ken felül is a „tarsolyában” valami…

— Úgy gondolom, hogy ha csak az eddig fel-
sorolt, már kész és még folyamatban lévõ fej-
lesztéseket nézzük, az is óriási eredmény és 
elõre lépés. De, tényleg van még, egy viszony-
lag képlékeny, a közeljövõben várható beru-
házás is, ami igencsak „hab lehet a tortán”. 
Többször szóltam már arról is, hogy évek óta 
dolgozom az országgyûlési képviselõnkkel 

közösen azon, hogy teljes szakaszában megépülhessen a Tószeget 
Szolnokkal összekötõ kerékpárút. Nos, úgy tûnik, hogy erre most 
komoly esély mutatkozik. Sikerült elérnünk, hogy önkormányza-
tunk külön, „címzett támogatást” kapjon a kormánytól kerékpárút 
építése céljából. A beruházás keretében mi megépítenénk mintegy 
800 méternyi kerékpárutat a kerékpárgyár elõtt az ahhoz szüksé-
ges, 4625-ös fõúton történõ átvezetéssel, a vízügyi igazgatóság 
pedig leaszfaltozná a „Sasi-kanyar” gátját. (II. ütem) Így végre tel-
jes lehet a kerékpáros összeköttetés Szolnokkal, s nem kell arra 
várni, hogy a közel 1,5 milliárd forintba kerülõ, új árvízvédelmi 
töltés (III. ütem) elkészüljön, amire a forrás még nem áll rendelke-
zésre. Ezzel a beruházással is ott tartunk, mint a zártkertivel: 
pozitív kormányzati döntés már van a kezemben, támogatási szer-
zõdés még nincs. De reményeim szerint, legkésõbb jövõre, ez a 
kivitelezés is megkezdõdhet, épülhet a Tószeg—Szolnok közötti 
kerékpárút még hiányzó szakasza.

— Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést!
Fekete Sándor

Több százmilliós fejlesztés a községbenTöbb százmilliós fejlesztés a községben

Az új ravatalozó látványterveAz új ravatalozó látványterve



A Tószegi Óvodában a nyár beköszöntével sem 
áll meg az élet, készülnek a 2018/19-es idõ-
szakra. Habár a ballagás jelképesen lezár egy 
szakaszt, a következõ nevelési év elõkészíté-
se már jóval hamarabb elkezdõdött. 
Elõreláthatólag 118 gyermek színesíti majd 
az óvoda udvarát szeptembertõl, 4 csoport-
ban. A beszoktatás menetérõl, annak nehé-
zségeirõl beszélt az intézmény vezetõje.

A Tószegi Óvodában még a tavasszal meg-
történt a leendõ kiscsoportosok beiratkozá-
sa. Összesen 34-en iratkozott be. Õk fokoza-
tosan, ahogy betöltik a 2,5 évet illetve a 3. 
évet úgy kezdik majd meg az óvodai életet – 
magyarázta Vigh Zsuzsanna, intézményve-
zetõ. – Megtartottuk a leendõ ovisok szülõi-
nek tájékoztatóját is. Megismerkedhettek az 
óvónénikkel, daduskanénivel, akik szeptem-
bertõl várják majd csemetéiket. Az óvóné-
nik, Kovácsné Penczi Krisztina és Varga Edit, 
illetve a dadus, Virágné Király Krisztina sok 
jó tanáccsal látták el a szülõket. Elmondták, 
hogy hogyan fog történni a beszoktatás, 
milyen nehézségekkel szembesülhetnek 
majd az anyukák. A beszoktatás, a gyermek 
életkori sajátosságából adódóan többlépcsõs 
folyamat. Mi a fokozatos beszoktatás mód-
szerét alkalmazzuk. Ez a megoldás jó a szü-
lõknek, gyermekeknek és az intézménynek 
is. Beszoktatáskor az anyukának lehetõsége 
van még jobban megismerni az óvónéniket, 
a dadust, az óvoda helyiségeit, elmondhatja 
a gyermeke igényeit, szokásait ezzel is meg-
könnyítve a beilleszkedést. A beszoktatás 
pontos ideje a gyermekek eltérõ reagálása 
miatt meghatározhatatlan, de általában 1 
hétre tehetõ. Az elsõ napokban a gyermek a 
hozzátartozójával együtt (általában anyuká-
val) van nálunk. A napok elõre haladásával, 

egyre hosszabb idõt töltenek óvodánkban a 
gyerekek, édesanyjuk nélkül. A beszoktatás 
szinte sosem teljesen zökkenõmentes, mind 
a gyermeknek, mind pedig a szülõnek meg 
kell tanulnia alkalmazkodni az új helyzet-
hez. Ez óhatatlan nehézségekhez vezet, 
melyek közül a leggyakoribb, hogy a kis-
gyermek nehezen viselik el az édesanyától 
való elszakadást. Az anya távozásakor sír, 
dacos vagy haragos lesz. Ez szívbemarkoló 
az anya számára, de sokszor a gyermek 
néhány perccel a távozása után, már szaba-
don játszik a többiekkel, mintha a sírást 
édesanyjának szánná büntetésül. Sokszor 
az anya megerõltetõbb a beszoktatás, mint a 
gyermek számára, mert nagyon nehéz elen-
gedni a gyemrekét. A legfontosabb az, hogy 
a gyermek tudja, anyukája jön érte, ezt kell 

mind a nevelõknek, mind a hozzátartozók-
nak többször is elmondani. Amikor a kicsik 
ettõl már nem félnek, a beszoktatás befeje-
zõdik. Az önkormányzati testületi ülésen 
megtörtént a 2018/19 –es nevelési évben 
induló óvodai csoportok számának megha-
tározása. Izgalommal, de annál nagyobb 
szeretettel várjuk a leendõ kis óvodásainkat 
— fejezte be a tájékoztatást az intézményve-
zetõ.

A csoportok létszáma 2018/19-es évben:
Pillangó (leendõ kiscsoport) 34 fõ
Napsugár 27 fõ
Katica 29 fõ
Méhecske 28 fõ
Összesen: 118 fõ

Kép és szöveg: Pinviczki Rajmond

2018 NYÁR 5Tószegi TükörTószegi Tükör

Felhõtlen hangulat a Pillangó csoport ballagásánFelhõtlen hangulat a Pillangó csoport ballagásán

A nyári hónapokban felújítottákA nyári hónapokban felújították
az intézménytaz intézményt

118 óvodást fogadnak a 1018-2019-es „tanévben” az óvodában

A BESZOKTATÁS NEHÉZ IDÕSZAK
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Új, színes virágágyásokkal találkozhatnak a 
tószegi lakosok, ha sétálnak egyet a faluban. 
Az elmúlt hetekben több helyen is megjelen-
tek a polgármesteri hivatal által elhelyezett 
„szépségszigetek”, melyeket a közmunka-
program keretében valósítottak meg. A ter-
vek szerint pedig még több terület lesz virá-
gokkal színesítve. Jelenleg a Coop ABC elõtt, 
a Szabadság út sarkán, a mûvelõdési ház és 
az ÖNO közötti, valamint a hivatal elõtti 
területeken láthatjuk a hangulatosan kiala-
kított virágágyásokat.

Megváltozott a Coop ABC-tõl induló, 
Attila út és a Vörösmarty út képe is, a koráb-
bi idõszakhoz képest. Ezeken a helyeken 
teljes szakaszos járdafelújítás történt a 
közelmúltban. A Belügyminisztériumtól 
elnyert pályázati pénz lehetõvé tette, hogy 
az Attila úti járdát újra aszfaltozzák, a 
Vörösmarty úton pedig új betonjárdát építse-
nek ki. A munkálatok már befejezõdtek, a 
felújított járdákon már lehet közlekedni. A 
közeljövõben pedig a Rákóczi út, Mámor 
Sörözõtõl a templomig terjedõ szakaszán 
történik majd járdafelújítás. 

Az elmúlt évben többször is tapasztalhat-
tuk, hogy akadozott a gyógyszertár melletti 
artézi kút vízellátása. Ez a probléma azóta 

már megoldódott. A gondot az jelentette, 
hogy a kutakat mintegy 30 évvel ezelõtt fúr-
ták és nemcsak egy, hanem két kútfejet látott 
el. Innen érkezett ugyanis a víz a piactérre 
is. Mivel dupla terhelés érte, így az életkorát 

is megduplázhatjuk, tehát valójában olyan, 
mintha hatvan éve dolgozna a kút, megállás 
nélkül. A kiöregedés természetes következ-
ménye az, hogy kiapad, vízhozama lecsök-
ken. Egy új ártézi kút fúrása költséges és 

Szépségszigetek, virágok, ártézi víz, repülõrõl „bombázzák” a rovarokat

Új járdán ballaghatunk, szebb környezetben,Új járdán ballaghatunk, szebb környezetben,
kevesebb szúnyog zavar bennünketkevesebb szúnyog zavar bennünket

Az Attila és a Vörösmarty utak utánAz Attila és a Vörösmarty utak után
a járdák felújítása folytatódika járdák felújítása folytatódik

Új „szépségszigetek”Új „szépségszigetek”
színesítik Tószegetszínesítik Tószeget



kockázatos feladat lett volna, hiszen nem 
biztos, hogy eredményes lesz a fúrás és a 
minõség rovására is mehet, így az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy ameddig lehetsé-
ges, megpróbálják életben tartani a már léte-
zõ kutat. Két zárt rendszerû, mintegy 500 
literes, nyomás alatt lévõ vákumtartály 
került a kútház körül kialakított aknába. A 
kútfejet csappal látták el, hogy ne folyjon 

állandóan víz. Mivel zárt rendszerû, vákuu-
mos a tartály, a víz nem érintkezik oxigén-
nel, így gyakorlatilag ugyanolyan körülmé-
nyek között van a tartályban, mint a földben. 
Az oxigén hiánya kizár minden vízminõség-
romlási lehetõséget. A víz így nem tud sem 
állottá válni, sem pedig algásodni. Tévhit 
tehát az a pletyka, ami az utóbbi hetekben 
szárnyra kapott a településen, mely szerint a 

víz minõsége rosszabb lett, mint korábban 
volt. 

Az évben eddig 5 olyan nap is volt már, 
amikor felnézve az égre, egy alacsony 
magasságon szálló repülõgépet láthattunk. 
A szúnyoggyérítést végzõ repülõgép 
Szegedrõl érkezik, regionális megállapodás-
sal, a környezõ településekkel összehangol-
va végzi a rovarok irtását. A szúnyogirtást 

egy komplex elõkészítõ folya-
mat elõzi meg. A szúnyogy-
gyérítési szakértõ felméri a 
helyzetet, ha pedig azt 
tapasztalja, hogy a meghatá-
rozott számnál nagyobb szú-
nyogmennyiség van, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga- 
tósága által koordinálva 
elvégzik a légi- és/vagy földi 
szúnyoggyérítést. A rovarok 
irtása csak megfelelõ idõjárá-
si körülmények között mehet 
végbe, ezért fordulhat elõ az, 
hogy egy-egy gyérítés a terve-
zettõl eltérõ idõpontban 
kerül elvégzésre, a kedvezõt-
len idõjárás miatt. A szú-
nyogirtás ma már állami fel-
adatként történik, nem az 
önkormányzat, hanem a 
katasztrófavédelmi igazgató-
ság határozza meg annak 
idõpontját.

Fotó: Pinviczki Rajmond
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A szúnyoggyérítõ repülõgép A szúnyoggyérítõ repülõgép 
Szegedrõl érkezik TószegreSzegedrõl érkezik Tószegre

dr. Gyuricza Miklós:dr. Gyuricza Miklós:
— Amíg lehetséges,— Amíg lehetséges,
megpróbáljukmegpróbáljuk
életben tartaniéletben tartani
a kutat.a kutat.
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— Jelenleg 149 élõ Knézich-
leszármazottról tudunk — 
magyarázta Szinyei Béla. — A 
család szétszórtan él a világban, 
Budapesttõl Új-Zélandon át 
Amerikáig. 2009 óta rendszere-
sen megszervezzük a leszárma-
zottak találkozóját. Ilyenkor fel-
idézzük, amit az õsökrõl tudunk, 
átadjuk ismereteinket a fiatalok-
nak, a történetek mellett elõke-
rülnek a családi relikviák is.

Ami a relikviákat illeti: szép 
számmal találhatók a tószegi 
emlékszobában is. Idõrendben 
összegyûjtve, a vitrinekben 
könyvek, családi fotók, különfé-
le tárgyak sorakoznak. 
Mindegyik mellett szöveges 
ismertetõ, ami segít eligazodni a 
látogatónak. A család tagjai is 
segítettek az emlékszoba létre-
jöttében, mondván, Tószegen 
Szinyeiéknél van hely, hogy 
bemutassák a gyûjteményt. Az 
emlékszoba egyik legnagyobb 
becsben tartott darabja az az író-
asztal, amely Knézich Károlyé 
lehetett, igen kalandosan került 
Tószegre.

— Knézich Olga (a tábornok 
egyik lánya) leszármazottja 
Mihalecz András is, aki a rádió-
ban mesélt a családról, a ripor-
tot hallotta Domonkos László 
szobrászmûvész, felvette velünk 

a kapcsolatot, és nagylelkûen 
felajánlotta nekünk az értékes 
tárgyat — mondta a nyugdíjas 
építész.

— Egy másik leszármazottal, 
rokonnal Mischinger Gáborral 

derítettük ki, hogy az íróasztalt 
a frissen házasodott Knézich 
Károly vehette Egerben, az 
egyik fiókban ma is benne van 
egy nyomtatott irat, amely a 
bútor egri származását bizo-

nyítja. Késõbb 
az íróasztal az 
egyik leszárma-
zott hozomá-
nyaként került a 
Ba laton-fe lv i - 
dékre, ahol ké- 
sõbb Domonkos 
László rábuk-
kant.

A neves fel-
menõk közé 
tar tozott az 
anyai nagyma-

ma, Papp-Váry Elemérné 
Sziklay Szeréna is, aki verseket 
írt. Legismertebb mûve, a 
pályadíjnyer tes imája, a 
Hiszekegy volt, amely a Trianon 
utána országfájdalmat fejezte 
ki, és amely elmondásával kez-
dõdött éveken át a tanítás az 
iskolákban.

Mi lesz a gyûjtemény jövõje? 
— érdeklõdtünk a házigadától.

— A szomszédom, Csutárné 
Andrea tanítónõ eddig is jött 
hozzánk diákokkal, akik érdek-
lõdve nézték az emlékszobát. 
Volt olyan diák, akinek annyira 
tetszett a kiállítás, hogy késõbb 
az apukáját is elhozta, nézze 
meg õ is. Természetesen, ha 
elõre megbeszéljük, nem zárkó-
zunk el attól, hogy az érdeklõ-
dõk megnézzék az emlékszobát 
— mondta Szinyei Béla.

Fekete Sándor

Knézich Károly, Aradon kivégzett 
horvát-magyar honvéd vezérõr-
nagy-tábornok, vértanú ükuno-
kája, Szinyei Béla, Szolnok me- 
gye korábbi fõépítésze Tószegen 
él feleségével. Közel harminc éve 
laknak a településen. A neves õs 
tiszteletére a portán álló régi 
házban emlékszobát alakítottak 
ki, amit szívesen és büszkén 
megmutatott nekünk.

Az aradi vértanú Knézich Károly egyik leszármazottja Tószegen él

Emlékszoba a tábornok tiszteletére

Számos fénykép mesél a család történetérõl a tószegi emlékszobában.

Szinyei Béla az íróasztal elõtt mutatja az egyik fiókot, amely szerint az 1840-es években
Egerben készült a bútor.
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MEGMENTETT KITÜNTETÉSEK
Knézich Károlyt felesége többször meglátogatta az aradi börtön-
ben. Az egyik alkalommal hazaküldte vele Egerbe a lányainak 
katonai kitüntetéseit. A szolnoki csata után megkapta a III. osz-
tályú, a komáromi csatát követõen pedig a nagyon keveseknek 
adományozott II. osztályú katonai érdemrendet. Így a kitünteté-
sek a mai napig megmaradtak, a III. osztályú a Hadtörténeti 
Múzeumban látható, a másik egyelõre banki letétben van.
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Mintegy 30 milliót nyertek uniós pályázaton

TOVÁBB SZÉPÜL A TÓSZEGI ISKOLA

Az iskola új szárnyábanAz iskola új szárnyában
kicserélikkicserélik
a járólapokat is. a járólapokat is. 

Búcsú a blakenfeldei vendéglátóktólBúcsú a blakenfeldei vendéglátóktól

Kalandparkban is jártak a táborozókKalandparkban is jártak a táborozók

A 7. osztályosok a Határtalanul program keretében jártak RomániábanA 7. osztályosok a Határtalanul program keretében jártak Romániában

Mozgalmas tanévet zárt a 
Tószegi Általános Iskola. 
A különféle tanulmányi 
versenyek mellett a diá-
kok osztálykiránduláso-
kon vettek részt, a 7. osz-
tályosok a Határtalanul 
program keretében él- 
ménydús napokat töltöt-
tek Romániában, egy cso-
port pedig a németországi 
t e s t vé r i n té z mé ny b e , 
Blankenfeldébe látoga-
tott. A nyolcadik osztá-
lyosok elballagtak, egy 
kivétellel valamennyi 
tanulót abba a középisko-
lába vették fel, amelyet 
elsõ helyen jelölt meg. 
Július elején Balatonsze- 
pezden táboroztak az 
iskola diákjai. 

A nyári szünet idején 
nagy munkálatok kez-
dõdtek az intézményben. 
A Szolnoki Tankerületi 
Központ az iskolával 
együtt (az önkormányzat 
támogatásával) pályázott, 
az uniós kiíráson közel 30 
millió forintot nyert inf-
rastrukturális fejlesztés-
re. Az intézmény új szár-
nyában, amelyet 1984-
ben adtak át, kicserélik az 
ablakokat, a bejárati ajtó-
kat, kicserélik a járólapo-
kat. A természettudomá-
nyi elõadót felújítják, 
különféle eszközöket sze-
reznek be, amelyek az 
oktató munkát segítik 
majd.

F. S.
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MOZGÁSSÉRÜLTEK CSOPORTJA ALAKULT

A közelmúltban ismét lehetõség nyílt arra, hogy egy tartal-
mas és kellemes napot kirándulással töltsenek a tószegi gon-
dozási központ idõsei. Az úticél Jászberény volt. A csoda-
szép Ferences-templomot, a Szent-Klára Idõsek Otthonát és 
a Jász Múzeumot látogatták meg. A csodálatos templom 
mindenkit elbûvölt, ahol meghitt perceket tudtak eltölteni. 
Az idõsek otthonának közelsége és otthonossága nagyon 
megható volt. Minden idõs nagyon színes és tartalmas napot 
tudott eltölteni a Jászság fõvárosában.

Fontos változás következett be júliusban a tószegi nyugdíjas klub életében, 
ugyanis a közösség úgy döntött, felveszi Szegvári Károly (1920 – 2002) festõ-
mûvész nevét. — mondta lapunknak Gönczi Lajos klubvezetõ. — Megismerve 

a mûvész életútját, Tószeghez való 
kötõdését, úgy gondoltuk, méltó arra, 
hogy neve ilyen formában is fennma-
radjon. A hónapokig tartó elõkészítés 
során engedélyt kértünk a névhaszná-
latra az özvegyétõl és a fiától, mindket-
ten nagy örömmel adták beleegyezésü-
ket az elgondolásunkhoz. A község 
lakosságától is rengeteg pozitív vissza-
jelzést kaptunk, többen úgy gondolták, 
hogy az iskolának is fel kellene vennie 

a mûvész nevét, hiszen több mint húsz éven át, élete végéig, sok kitûnõ 
tanuló életútját segítette alapítványával. 

Munkásságát elemezve dr. Tóth Ervin mûvészettörténész ezeket írta róla: 
„Nemzetközi hírét, elismertségét jelzi, hogy szinte a világ minden pontján 
lévõ múzeumokban vannak képei, a Vatikánban VI. Pál pápa megbízásából 
két képét is megvásárolták és az akkori kiállításon aranyéremmel tüntették 
ki. Nagydíjat kapott az olaszországi Fermo városban az Anyaföld címû fest-
ményéért.” 81 éves korában egy vele készült interjúban arra a kérdésre, hogy 
miért tért haza mindig külföldrõl, így válaszolt: „A szülõföld szeretete, a 
Tiszapart, Tószeg. Nekem ez a hazám, itt születtem és éltem, ez munkám 
meghatározója. Tószegen még mindig áll az a kocsmaépület ahol születtem, 
sõt ma is kocsmaként mûködik. Édesapám és édesanyám is itt van eltemetve, 
hogyan lehetne tõlük távol élni.” Szülõházán az önkormányzat idén emlék-
táblát helyezett el. A tószegi nyugdíjas klub új neve: Szegvári Károly 
Nyugdíjas Klub Tószeg. P. R.

A Kamasz Tanya Gyermek és 
I f j ú s ág i  E g y e s ü l e t  a 
Mozgássérültek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egyesületének 
eg yüttmûködésével családi 
napot szerveztek Tószegen. A 
tószegi nyugdíjas klubot kérték 
fel házigazdának, a rendezvé-
nyen pedig felvetõdött, hogy 
Tószegen is elindíthatnának egy 
helyi csoportot. A rendezvényre 
meghívót kaptak a megyei moz-
gássérült csoportok tagjai is. 

A tószegi nyugdíjas klub öröm-
mel vállalta a házigazda szere-
pét, a rendezvényt a mûvelõdési 
házban tartották. A köszöntések 
és a megnyitó után színvonalas 
mûsor szórakoztatta a jelenlévõ-
ket. Murányi Zsigmondné 
megyei elnök felkérte Dobos 
Istvánnét, hogy szervezzen egy 
tószegi csoportot. Elmondta, 
hogy nem lesz könnyû feladat 
felmérni a valós helyzetet és lét-
rehozni egy együttmûködésre 
kész közösséget. A sikeres ren-
dezvény hozzájárult ahhoz, 
hogy közel 60 fõ fizette be a tag-
díjat, õk már igazolvánnyal is 
rendelkeznek. A megyei elnök 

örömmel állapította meg, hogy 
ilyen rövid idõ alatt jött létre a 
tószegi csoport. Dobos Istvánnét 
júliusban a taggyûlésén megvá-
lasztották vezetõnek. Az esemé-
nyen részt vettek a csoport tagjai 
is. Ilyen szervezet még nem volt 
Tószegen. Szeretnének majd 

közös programokat, színházlá-
togatást, kirándulásokat szer-
vezni, melyeknek a célja a 
közösségépítés. Örömmel fogad-
ták a csoport létrehozását a 
tószegi mozgássérültek. Nem 
kell majd Szolnokra utazni, az 
ügyintézés egy része innentõl 

helyben is történhet. Dobos 
Istvánné próbálja majd össze-
fogni az embereket, úgy gondol-
ja, hogy mindenkinek szüksége 
van a társaságra, sokan egyedül 
élnek mozgássérültként. A cso-
port társszervezete lesz a tószegi 
nyugdíjas klubnak. P. R.

Szegvári Károly nevét vette fel a nyugdíjas klub

TISZTELET A FESTÕ IRÁNT
Jászberényi kirándulás
múzeumlátogatással

A gondozási központ jó hangulatú kirándulást szervezett.
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Gyanítom, sokan nem tudják, mi 
is az az esport. Magyarországon 
még gyerekcipõben jár, ám akad 
egy tószegi fiatalember, a 18 
éves Subicz Dani, aki az európai 
élvonalban gyakorolja. Az 
esport videojáték, amelyet pro-
fesszionális szinten játszó ver-
senyzõk mûvelnek, õk ebbõl is 
élnek, méghozzá igen jól. Van 
olyan játékos, aki évi 1 millió 
dollárt keres — videojátékkal.

Dani 5 évvel ezelõtt ismerke-
dett meg az esporttal, azóta már 
volt magyar bajnok, tavalyi tel-
jesítménye a lapján az 
Egymillióan a magyar esportért 

egyesület az Év sportolójának 
választotta. Korábban a spanyol 
Movistar Ridersnél játszott, a 
világ egyik legnépszerûbb szá-
mítógépes játékában, a League 
of Legendsben jeleskedett úgy-
nevezett dzsungeles pozícóban, 
a vadonban küzd meg minden-
féle lényekkel, szörnyekkel. 
Játékosneve: „bluezor”.

Nem régiben elszerzõdött a 
francia  Vitality Academy-hez de 
azóta ismét Spanyolországban 
játszik.

Dani elmondta, hogy az 
esportban, mint más, tradicio-
nális sportágban a játékosokkal 
szerzõdést kötnek meghatáro-
zott fizetéssel, bónuszokkal. Ha 
a szerzõdés lejár, akkor távoz-
hatnak, de komoly kivásárlási 
árak is elõfordulnak.

Egy átlagos napján 12-14 órát 
gyakorol, játszik, a felkészülést 
edzõk, elemzõk, pszichológu-
sok segítik. A versenyszezon 
tavasszal és õsszel három-három 
hónapból áll. Csapatuk célja a 

francia bajnokság megnyerése, 
valamint a világbajnokságra 
illetve a League of Legends 
Bajnokok Ligájára való kijutás.

Stratégiai és ügyességi játékok-
ról van szó, egy meccs 35-40 per-
ces, de akár egy órára is elnyúl-
hat. Végig koncentrálni kell, és a 
gyorsaság is fontos szempont a 
videojátékoknál. Fizetésérõl 
konkrétumot nem mondott csak 
annyit, nyugat-európai szinthez 
képest kifejezetten jó szintû meg-

élhetést biztosít. Elmondta, gye-
rekkorában õ is megkapta elég-
szer szüleitõl: „Ne ülj állandóan 
a gép elõtt!”. Aztán amikor jöt-
tek az eredmények, már õk is 
másképp álltak a dologhoz, 
mára pedig legnagyobb szurko-
lói lettek.

Céljairól elmondta: szeretne 
minél több világbajnokságra 
eljutni, felvenni a versenyt a leg-
jobbakkal, a koreaiakkal.

Fekete Sándor

Ettõl az esztendõtõl új lelkésze 
van a tószegi református gyüle-
kezetnek. A 44 éves Tóth Róbert 
Kárpátalján született, Bereg- 
szászon. Orosz iskolába járt, 
érettségi után az ungvári állami 
egyetemre jelentkezett, alkal-
mazott matematikusnak tanult, 
kibernetikára szakosodott. 

Késõbb közgazdász diplomát is 
szerzett a gödöllõi egyetemen. 
Utóbbit levelezõn végezte, köz-
ben egy kárpátaljai gázszolgál-
tató cégnél dolgozott vezetõ 
helyettesként. Felvételizett a 
sárospataki református teológiai 
akadémiára, egy év szolgálatot 
teljesített Ausztráliában segéd-

lelkészként, majd visszakerült 
Sárospatakra, letette a lelkészi 
záróvizsgát.

— Az esperes úr felhívott tele-
fonon, azt mondta, lenne szá-
momra egy testhez álló feladat, 
Tószegre kellene jönnöm szolgá-
latra. Úgy mondtam igent, hogy 
elõtte még soha nem hallottam a 
település nevét – magyarázta 
Tóth Róbert. – Beütöttem a kere-
sõbe, akkor láttam, hogy egy 
Szolnokhoz közeli községrõl 
van szó. Úgy gondoltam, a 
megyeszékhely közelsége ked-
vezõ az itt élõ emberek számára, 
mivel nagyobb településen a 
munkalehetõségek is gazdagab-
bak. Az elsõ ide vezetõ utam 
sem volt kalandmentes, mert a 
kocsiban GPS még a Hortobágyot 
is megjáratta velem…

— Milyen tervekkel érkezett?
— A munka már fél éve folyik. 

Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy amikor idekerültem, a gyü-
lekezet romokban hevert. Célom 
a gyülekezeti élet erõsítése, a 
közösség építése. Mivel az északi 
megyéket ismertem jobban, azt 
tapasztaltam, hogy itt anyagi biz-
tonságban élhetnek az emberek.

Ugyanakkor mintha messzebb 
kerültek volna Istentõl. Nem szé-
gyen kimondani: igyekszünk 
reklámot csinálni a hitnek.

— Hogyan fogadták?
— Nagyon segítõkész embe-

rekkel találkoztam. Közösen tet-
tük rendbe a parókiát, a temp-
lom környezetét, a gyülekezet 
bázisát. Közösen gondolkodunk 
olyan programokban, mint pél-
dául családi nap, amelyre min-
denkit elvártunk kortól és vallá-
si felekezettõl függetlenül. 
Ferenc atyával megtaláltuk a 
közös hangot, szeptembertõl 
havonta tartunk majd ökumeni-
kus bibliakört a katolikusokkal.

Fekete Sándor

Tóth Róbertnek, az új lelkésznek a sport a szenvedélye

Erõsíteni a gyülekezeti életet

Napi 12-14 órát videojátékozik Subicz Dani

ESPORTBAN JELESKEDIK
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Tóth Róbert jól érzi magát Tószegen

NÉVJEGY:
Tóth Róbertnek két gyermeke 
van, fia a sárospataki refor-
mátus kollégium diákja, 
lánya kisiskolás. Elvált. 
Hobbija a sport. Konditerembe 
jár, kerékpározik, fut, igyek-
szik egészséges életmódot 
élni. Ami nagyon hiányzik 
neki Tószegen, azok a hegyek. 
Kárpátalján és Sárospatakon 
is dombok, illetve hegyek 
között élt, szenvedélye volt a 
hegyi kerékpározás, amit itt 
nem gyakorolhat.

Subicz Dániel
játék és munka közben
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Ezekben a hónapokban sem áll 
meg az élet a tószegi Bíbic lovas-
udvarban, szinte folyamatos 
programokkal találkozhatnak 
az ide ellátogatók. Tanulhattak 
itt az óvodások, osztálykirándu-
lás keretében érkeztek ide szol-

noki diákok is, de az évek óta 
töretlen népszerûségnek örven-
dõ tábor is megrendezték a nyár 
közepén. Már tavasszal is izgal-
mas programok várták az óvo-
dás- és iskoláskorú gyermeke-
ket. Megismerkedhettek a lovas-

udvar különbözõ állataival, 
kecskével, birkával, lóval és bor-
júval, részt vehettek az etetés-
ben, megtanulhatták, hogy 
melyik állatot hogyan hasznosít-
ják a mindennapokban.

Sikerként könyvelhetõ el az is, 
hogy nem csak Tószegrõl, 
hanem más településrõl is érkez-
tek látogatók. A szolnoki 
Tiszaparti Római 
Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium 
növendékei ellátogat-
tak Tószegre a nyár 
elején. Kovácsné 
Bodac Kata, a lovas-
udvar vezetõje sze-
rint a fiatal diákok 
nagyon élvezték a 
programokat és vetél-
kedõket. Például: 
körbálákat kellett 
gurítani különbözõ 
állomásokra, ahol 

kérdésekre kellett válaszolniuk 
az udvaron látottakkal kapcso-
latban. A gyerekek emellett 
különbözõ bemutatókon vehet-
tek részt. A táborokban tucat-
nyian vettek részt, a gyermekek 
megismerkedtek az állatokkal és 
lovagolhattak is. Utóbbit egy 
úgynevezett mûlovas próba 
elõzte meg. P. R.

A közösségi szolgálat keretein belül
(50 óra az érettségihez) Csomós Nóra,

a Széchenyi István Gimnázium 9/C osztályos
tanulója segédkezik

Nyári nagyüzem a lovasudvarban

ÉRETTSÉGI UTÁN, HOGYAN TOVÁBB?

Jónucz Orsolya (Tiszaparti 
Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium, 
Szolnok): — Úgy gondolom, 
hogy nem sikerültek rosz-
szul az írásbeli feladatso-
rok, én amúgy is könnyû 
helyzetben voltam, hiszen 
már tavaly megcsináltam az angolt és az 
informatikát. Számomra a történelem volt a 
legnehezebb, sosem voltam kibékülve ezzel 
a tantárggyal. Legkönnyebbnek pedig a 
magyart mondanám. A szövegértés szerin-
tem egyszerû volt, biztos vagyok benne, 
hogy ez sikerült a legjobban. A szóbeli vizs-
gák miatt nagyon izgulok. A felkészülést az 
írásbeli vizsgák után kezdtem el. Érettségi 
után mindenképpen szeretnék továbbtanul-
ni, Budapesten a Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi karát céloztam meg elsõ-
ként, másodikként pedig a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemet.

Orsit felvették a Pázmányra

Kovács László (Székács 
Elemér Mezõgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgim- 
názium, Törökszentmik- 
lós): — Az írásbeli részt 
nagyon elkapkodtam, talán 
több idõt kellett volna a fel-
készülésre szánni. Az 
összes közül a matematika volt a legnehe-
zebb, nem értettem/értelmeztem jól a fel-

adatokat, így nem is úgy sikerült, ahogy ter-
veztem. A szakmai érettségi (mezõgazda-
ság, ami magába foglalja az állattenyésztést, 
a földmûvelést és a gazdasági részt) viszont 
jól sikerült. A szóbelire való készülés szá-
momra sokkal nehezebb, mert nem nagyon 
ragad meg az, ami nem érdekel. Próbálok 
kulcsszavakat, mondatokat alkotni és az 
által megtanulni a tételeket. Nagyon izgulok 
miatta, ugyanis nem szeretek felelni, ha 
pedig sokan vannak körülöttem, könnyen 
összezavarodok. Érettségi után az iskolában 
szeretnék maradni technikus képzésen.

Laci technikusképzésen vesz részt iskolájában

Sinkó Alexandra (Petõfi 
Sándor Építészeti és Faipari 
Sz a k g i m n á z iu m és 
Szakközépiskola, Szolnok): 
— Az írásbeli vizsgák, úgy 
gondolom, hogy jól sikerül-
tek, elégedetten jöttem ki a 
termekbõl. Minden feladat-
sornál hagytam idõt az ellenõrzésre, ezt fon-
tosnak tartottam, hiszen nagy tétje van az 
eredménynek. Szerintem a matematika volt 
a legnehezebb, rengeteg olyan feladatot tar-
talmazott, amely összetettebb logikát igé-
nyelt. A reál tárgyak amúgy sem voltak az 
erõsségeim, inkább humán beállítottságú 
vagyok. A történelem volt a legkönnyebb, 
amúgy is szeretem a tantárgyat. A szóbelire 
úgy készülök, hogy minden nap tanulok egy 
keveset és az interneten is utána nézek dol-

goknak. A világhálón sok érdekesség van, 
mellyel kiegészíthetem a tételeket. Érettségi 
után tovább szeretnék tanulni, elõszõr a 
nõvér szakot szeretném elvégezni, amely-
nek a képzési ideje két év, utána pedig a 
Rendészeti Fõiskolára szeretnék jelentkezni.

Alexandra faipari technikusképzésen vesz 
részt

Kovács Patrik (Tiszaparti 
Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium, 
Szolnok): — Az írásbeli jól 
sikerült nagyon, fõleg a 
matematika, ami 88%-os 
lett, de a magyarral is meg 
vagyok elégedve, ott 78%-os 
eredményt értem el! Történelemre sokat 
készültem, mégis az volt a legnehezebb, az 
etnikai változásokról szóló esszét elrontot-
tam! Legkönnyebb pedig a matek volt, az 
nekem mindig is ment, de ez most különö-
sen könnyû volt. A szóbeli vizsgákra régi 
jegyzetekbõl és az internetrõl tanulok. 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkez-
tem, azon belül is állami légijármûvezetõ-
nek. Voltam már Kecskeméten is, ahol ehhez 
a szakhoz kapcsolódó orvosi, fizikai, és pszi-
chológiai vizsgálatok voltak négy napon 
keresztül. Sajnos vadászpilóta nem lehetek, 
a magasságom kizáró ok, de helikopter piló-
tának megfeleltem minden vizsgálaton. 

Patrikot felvették a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre

Arra voltunk kíváncsiak, hogy érettségizõ tószegi diákok hogyan vették az akadályokat életük elsõ komoly
megmérettetésén. Riportunkat az érettségi izgalmai közepette készítettük.

Kass Jázminnak lovagol Kovácsné Bodac Katalin és Vince Erzsébet
társaságában
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Tószeg szívében, a Csónakázó tavon egész 
évben rendeznek horgászversenyeket, a fia-
talok számára is. Ezek közül a gyermeknapi 
horgászverseny a legnépszerûbb. Reggeltõl 
délutánig színes programok várták õket és 
kísérõiket a rendezvényen. A horgászat mel-
lett kerülhettek egy kört a sárkányhajóval, 
gumicsizmát dobálhattak, kötelet húzhat-
tak, önfeledten kapcsolódhattak ki a legfia-
talabbak.

A legjobb horgászokat díjakkal jutalmaz-
ták.13. alkalommal rendezte meg a Tószegi 
Tiszavirág Horgász Egyesület a gyermeknapi 
horgászversenyt. Az idõ szerencsére kedve-
zett a gyerekeknek. Szülõkkel, kísérõkkel 
együtt, mintegy 500 ember élvezhette a 
Csónakázó-tó körüli programokat. 
Bedekovics László, az egyesület elnöke sze-
rint sikerként könyvelhetõ el, hogy évrõl 
évre növekszik a résztvevõk száma, nem-
csak Tószegrõl, hanem a környezõ és távo-
labbi településekrõl is érkeztek fiatal horgá-
szok. Érdekességként emelte ki, hogy van 
már olyan, aki 13 évvel ezelõtt mint gyermek 

vett részt a versenyen, most már szülõként 
volt jelen. A versenyen 122 gyerkõc mérte 
össze tudását, a fiúk kettõ, a lányok egy kate-
góriában. A legfiatalabb nevezõ mindössze 
15 hónapos volt. A legnagyobb halat Kerling 
Boglárka fogta, egy 3680 grammos amur 
hozta meg neki a sikert és az elsõ helyezést 
a lányok között.

A horgászat mellett légvár, arcfestés, csil-
lámtetoválás, lufifúvás, kötélhúzás és az 
évek óta töretlen népszerûségnek örvendõ 
sárkányhajózás várta a fiatalokat. Minden 
nevezõ ajándékcsomagot kapott, a verseny 
végén pedig vigaszdíjat is bezsebelhettek 
azok, akik nem fogtak halat, így üres kézzel 
senki nem tért haza. A helyezést elérõk 
értékes ajándékokkal gazdagodtak, hor-
gászbotokat, orsókat, tableteket vihettek 
haza. A verseny már délelõtt 11 órakor véget 
ért, azonban a színes programoknak 
köszönhetõen, majdnem 15 óráig töretlen 
jókedvvel szórakoztak a gyerekek és kísérõ-
ik a tópart körül.

P. R.

Napfény és vidámság a tópartonNapfény és vidámság a tóparton

Gyerekek csalijára haraptakGyerekek csalijára haraptak
a halaka halak
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Gyerekek várták a kapást a tóparton

Ez a hal
már

megvan!

Mocsári KálmánMocsári Kálmán
alpolgármesteralpolgármester
jutalmaztajutalmazta
a legügyesebbeketa legügyesebbeket

Jó móka a sárkányhajózásJó móka a sárkányhajózás
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Tószegiek a focivébérõl – Meglepetések, és francia gyõzelem

Mocsári Kálmán: — Szerintem 
hosszúra nyújtották a valamikor 
a foci ünnepének számító világ-
b a jnok s á got . 
Kevés volt a 
remek mérkõ-
zés, sok az anti-
foci. Góljaik 
ellenére kiégett- 
nek tûnõ milli-
árdos sztárok 
(Ronaldo, Messi, Neymar, Kroos, 
Özil), hamar lesérülõ feltörek-
võk (Cavani, Mohamed Szaláh), 
nehezen megkülönböztethetõ 
európai csapatok. Nagyon kevés 
kapura- és még kevesebb kaput 
eltaláló lövés, sok tizenegyes és 
öngól, szenzációs szimulálók és 
színészkedõk, néha kabaréba 
illõ videóbírói közremûködés, 
újra beszivárgó politika. Mégis 
láttunk pazar cseleket, „bõrözé-
seket” (ezt az unokáim kedvé-
ért), szenzációs támadásokat, 

óriási gólokat, hihetetlen kapus-
produkciókat, felejthetetlen gól-
örömöket, síró és ünneplõ játé-
kosokat és nézõket. Ezeket „elte-
szem” a labdarúgó emlékalbu-
momba.

Csépes Imre: — Nagy Real 
Madrid-szurkoló vagyok és a 
spanyol bajnokságot kísérem 
f i g ye lem mel, 
így majdnem 
minden neve-
sebb válogatott-
ban van egy-
egy kedven-
cem. Termé- 
szetesen spa-
nyol gyõzelmet vártam. Sok jó 
csapatot láthattunk a VB-n. A 
csoportkörök legizgalmasabb 
meccse a Por tugá l ia—
Spanyolország összecsapás volt, 
ami magas színvonalával, és 3:3-
as végeredményével kiszolgálta 

a focikedvelõket. A németek 
korai kiesése azonban nagyon 
meglepõ volt számomra, hiszen 
címvédõként érkeztek Orosz- 
országba, számos jó képességû 
játékossal a keretükben. A dön-
tõt baráti körben szurkoltam 
végig, jobban örültem volna a 
horvátok gyõzelmének, de egy 
ilyen nehéz sorozatban a végsõ 
gyõzelemhez kell egy kis sze-
rencse is, ami most a franciákat 
segítette. Remélem, hamarosan 
a magyar válogatottért is izgul-
hatunk egy nagyobb nemzetkö-
zi tornán.

Farkas Bettina: — Az idei világ-
bajnokság csalódás volt szá-
momra, az elõzõ jobban tetszett. 
Ettõl függetlenül több fordulatos 
mérkõzést is 
l á t h a t t u n k , 
olyan végered-
m é n y e k k e l , 
amelyekre nem 
lehetett számí-
tani, sokszor 
nem azok a csa-
patok jutottak tovább, amelyek-
re gondoltunk. Persze ez izgal-
massá és kiszámíthatatlanná 
tette a tornát. Voltak olyan mér-
kõzések, amelyeket viszont nem 
néztem végig, ugyanis kritikán 
aluli volt, a sportszerûtlenség 

dominált. Összességében szinte 
minden este nézte az egész csa-
lád a meccseket.

Márkus Sándor: — A spanyol 
válogatott a kedvencem. A spa-
nyolok játékában minden benne 
van, a gólerõs-
ség, a csel, a sta-
bil védekezés. 
S z á m o m r a 
egyetlen hason-
ló csapat van, 
Brazília. Mielõtt 
elkezdõdött a 
világbajnokság, szinte biztos vol-
tam benne, hogy a spanyolok fog-
ják elhódítani a kupát. Azonban 
elkezdõdtek a párharcok, és a 
meglepetést, meglepetés követte. 
A házigazda kihozta az 1:1-es 
döntetlent Spanyol- ország ellen a 
nyolcaddöntõben, ami a hosszab-
bításban sem változott, a 11-es 
párbajban pedig Oroszország 
gyõzött. Számomra itt véget is ért 
a világbajnokság, már senkinek 
sem szurkoltam tovább. A spa-
nyolok kiestek és egy legendától 
is el kellett köszönnünk, Andres 
Iniestától. Õ nagyszerû ember és 
egyben a világ egyik legjobb 
középpályása, reméltem, hogy a 
pályafutása végén elérhet egy 
világbajnoki címet. Ez sajnos 
nem így történt. P. R.

Véget ért a 2018-as labdarúgó-világbajnokság, amely a 21. volt a sor-
ban. Az oroszok által megrendezett világtornán már a csoportmérkõ-
zések is hoztak meglepõ eredményeket. A címvédõ, négyszeres világ-
bajnok Németország korai búcsúja után, az egyenes kieséses sza-
kaszban sem fogadhattunk biztosra. A tornát végül Franciaország 
nyerte, történelmük második gyõzelmét szerezték meg. 
Megkérdeztünk néhány tószegit, mit gondol a vébérõl. (A következõ 
világbajnokság 2022-ben lesz Katarban, és búcsút mondhatunk a 
nyári szurkolásoknak, ugyanis november 21-e és december 18-a 
között láthatjuk majd az összecsapásokat.)

A 22 éves, tószegi Novák Ádám 
(képünkön) a középiskola elején 
kezdett testépítéssel foglalkoz-
ni. Azóta töretlen edzéskedvvel 
éli mindennapjait. Különbözõ 
versenyekre jelentkezik, két éve 
3. helyezést ért el egy balatoni 
megmérettetésen. Szerinte a fej-
lõdés mögött a rendszeresség és 
a kitartás áll. Az egészséges élet-
módról, a fogyásról és a hízásról 
is kérdeztük õt.

— Már 14-15 évesen rengeteget 
olvastam a téma után, különbö-
zõ könyvekben és az interneten 
— kezdte történetét Ádám. — 
Középiskola után már az anyagi-
ak sem okoztak problémát, így 
19 éves korom óta még dinami-
kusabban edzek. Ez olyan sport, 
amelynek fontos része a rend-
szeresség, az étrend, az idõbe-
osztás és természetesen a kitar-
tás, ami pedig a legfontosabb, 

hogy legyen célja az embernek. 
Szaktanácsadóként és eladóként 
sokszor kifejtem a véleménye-
met az egészséges életmódról. 

Megdöbbenve tapasztalom, 
hogy milyen sok a tévhit. 
Rengeteg fogyni vágyó hisz a 
gyümölcs erejében, miközben a 
szénhidráttartalma miatt néme-
lyik (banán, szõlõ) többet árt, 
mint használ. Vannak persze 
kivételek is, ilyen a görögdiny-
nye, eper, grapefruit. Kevés 
vizet isznak az emberek, pedig 
fontos a folyadék, nyáron külö-
nösen sokat kell inni, legalább 3 
litert naponta, aki sportol, 
annak a 4-5 liter az ideális. 
Sokkal egészségesebb, mint 
bármelyik üdítõ.

Nagy tévhit az is, hogy köny-
nyebb hízni, mint fogyni. Ez 
függhet a genetikától is, viszont, 
ha megkérdezünk valakit, aki 
vékony és hízni szeretne, biztos 

nem fogja azt mondani, 
hogy ez egyszerû.

Egészségtelen ételek-
bõl persze gyorsabban 
elhízunk, de a fõ cél 
általában az izomtö-
meg növelése. Ha 
valaki hízni 
szeretne vagy 
fogyni, annak 
azt tanácso-
lom, hogy egész-
ségesen tegye 
és étrend 
a l a p j á n , 
mert nem 
m indeg y, 
hogy izom-
ból fogyunk dié-
tánál, i l letve 
hízásnál izmot 
vagy zsírt sze-
dü n k fe l 
m a g u n k r a . 
Edzés mellett 

tömegnövelés alatt test-
sú lyk i logrammon ként 

1,8-2 gramm fehérjét 
kell bevinni, ez pl. egy 
70 kilós embernél 126-

140 grammot jelent. Jó 
fehér je for rá sn a k 

számít pl. a csirke-
mell, a tonhal, a 
túró. Emellett a 
szénhidrát is 
e le n ge d he te t -
len, amelybõl 
3-6 grammot 
kell bevinni test-
s ú l y k i lo g r a m -
monként. Szén- 

hidrátot találha-
tunk csokoládéban és 
üdítõben is, viszont 
ezek nagyon cukro-

sak, nem helyettesíti a 
magasabb rozstartalo-

mú táplálékokat, mint 
például a basmati rizs, 

vagy a hüvelyes zöldségek. 
Nagyon fontos a folyamatos 

testmozgás és a sport.
P. R.

Az egészséges életmód szolgálatában

TESTÉPÍTÉS ÉS TUDATOSSÁG
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— Az utánpótlás csapatok közül 
a legkisebbek, a 7, 9, 11 és 13 éve-
sek a már megszokott Bozsik-
fesztiválokon és tornákon vettek 
részt. Itt a legfontosabb a gyere-
kek játékszeretetének az erõsíté-
se. Törökszentmiklósra jártak 
tornák ra és 
nagyon jól érez-
ték magukat, lát-
hatóan fejlõdtek. 
Edzõjük, Lovas 
Balázs és Csathó 
Róbert lelkiisme-
retesen és sok 
szeretettel foglalkozott a srácok-
kal. Az U14-es korosztály ezüst-
érmet szerzett a csoportjában, 
ami szép eredmény. Azt gondo-
lom, hogy képességeikhez mér-
ten megfelelõen szerepeltek és 

ez nagyon fontos, hiszen ebben 
a korosztályban mindig önma-
gukhoz igyekszünk mérni a tel-
jesítményüket. Edzõjük Csathó 
Róbert, a felnõtt csapat tagja. Az 
U16 a csoportjában aranyérmet 
szerzett! Rendkívül meggyõzõ-
en és magabiztosan játszottak. 
Látszott a csapat játékán a tuda-
tosság és szervezettség, ami az 
edzõjük munkáját is dicséri, aki 

Kiss Balázs, a felnõtt csapat 
tagja. Az U19 a 4. helyet szerezte 
meg a csoportjában. Játékukban 
és eredményességükben is 
remek javulást produkáltak 
tavasszal, így sokat léptek elõre 
az õszi idõszakhoz képest. A 

csapat összesze-
dettebb lett, ami 
az eredmények-
ben is megmutat-
kozott. Edzõjük 
Nász Mihály, aki 
régi "motoros" a 
futbal lban — 

értékelte a fiatalabb generáció-
kat a csapat elnöke, Smidéliusz 
Ernõ.

— Nem vagyok elégedetlen a 
felnõtt csapat helyezésével. — 
folytatta Tóth Tamás edzõ. — 
Rögtön az õszi szezon elején a 
legerõsebb csapatok ellen ját-
szottunk, az elveszített pontok 
negatív hatással voltak a társa-
ságra. Sajnos történt egy tragé-
dia is, Utasi Tamás halála mély 
nyomot hagyott a fiúkban. Õsz 
végén a 10. helyen álltunk a 
tabellán, ami a 16-os összlét-
számból nem rossz eredmény. A 
téli felkészülési idõszak alatt 
Szolnokon edzettünk, a tiszali-
geti mûfüves pályán. Az edzés 
rendkívül fontos, nagyon sok 

múlik rajta, de figyelembe kell 
venni azt is, hogy a foci mellett 
sokan iskolába járnak, vagy 
éppen dolgoznak. Komoly telje-
sítmény, hogy olyan csapatok 
ellen gyõztünk, néha idegenben, 
amelyek a tabella elején voltak. 
A szezon végére tartottuk a 10. 
helyezést, szerintem ez elõrelé-
pés, hiszen tavaly még a benn-
maradás volt a cél. Büszke 
vagyok a fiúkra! 

— A 10. hely valóban reális, bár 
én jobbra számítottam. — értékelt 
Mészáros Gábor, a felnõtt csapat 
védõje. — Az, hogy középcsapat 
lettünk nagyszerûen látszik a 
gólarányon, hiszen a rúgott és a 
kapott gólok száma is 50.

Voltak meglepetések, gondo-
lok itt az olyan mérkõzésekre, 
ahol nyert állásból veszítettünk 
végül (például: Újszász ellen). 
Probléma volt az edzéslátoga-
tottságunk, ami sajnos tükrözõ-
dött az erõnléten is. Rajtam is 
meglátszott az edzés hiánya, 
tehát magammal sem vagyok 
megelégedve, többre vagyok 
képes. A csapat egységét viszont 
szeretném kiemelni, nagyon 
nagy az összetartás, sok közös 
programot szervezünk, tartjuk a 

kapcsolatot a pályán kívül is. 
Bízom benne, hogy jövõ ilyen-
kor legalább a 6. helyen végzünk 
majd, ez lenne az elvárásom a 
csapattal szemben.

Pinviczki Rajmond

Smidéliusz Ernõ

Tóth Tamás

Mészáros Gábor

A 2018-2019-es szezonban jobb eredményre számítanak

Tizedikként végzett a tószegi csapat

TÓSZEG KSE – statisztika
30 mérkõzés:

GYÕZELEM: 12
DÖNTETLEN: 5
VERESÉG: 13

50 rúgott és 50 kapott gól

Az elõzõ évadhoz képest kedvezõbb helyezést értek el a tabellán a 
tószegi labdarúgók, reményeik szerint jövõre még eredményesebbek 
lesznek. A felnõtt csapat mellett a fiatalabbak sem tétlenkedtek. 
Smidéliusz Ernõ, a Tószeg KSE elnöke, Tóth Tamás a felnõtt csapat 
edzõje és Mészáros Gábor védõ értékelte az évet.


