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A tószegi önkormányzati testület és a meghívott vendégek, akik illetékesek voltak a témában

Közmeghallgatás a komposztáló telepről
A tószegi önkormányzat kihelyezett testületi ülés keretében
közmeghallgatást tartott (a járványhelyzetre való tekintettel
nyílt térben) az általános iskola
udvarán. A fórum valamennyi
résztvevője (a testület, a meghívott vendégek, mintegy nyolcvan érdeklődő) szájmaszkban
vett részt a közel háromórásra
kerekedett fórumon, amelynek
egyetlen témája volt: a település mellett található komposztáló telep újraindítása.
Dr. Gyuricza Miklós polgármester köszöntötte a vendégeket, a
megjelenteket. Történeti visszatekintéssel kezdte mondandóját.
Nagyjából húsz évvel ezelőtt, az
Unióhoz való csatlakozásunkkal
új szabályokhoz kellett alkalmazkodnunk, be kellett zárni a települési hulladéklerakókat, ekkor
jött létre a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, amelynek mintegy 40 település a tagja,
Tószeg is. Azóta a kétpói hulladéklerakóba szállítják a hulladékot, az NHSZ telepére. Egy 1,1
milliárd forintos uniós, komplex
hulladékgazdálkodási program-

mal összefüggésben merült fel az
egykori tószegi komposztáló telep újra indításának ötlete. Az önkormányzat az első perctől kezdve
egyeztetéseket kezdeményezett az
illetékesekkel, mert a telep korábbi
működése során, a szennyvíziszap
miatt elviselhetetlen bűz áradt a
falura, s ezzel kapcsolatban rengeteg lakossági panasz is érkezett
a hatóságokhoz. A falu vezetése
írásban is jelezte ezzel kapcsolatos
aggodalmait a környezetvédelmi
hatóságnak, amelyhez közel 700
lakossági beadvány is érkezett. Az
önkormányzati és a lakossági ki-

fogások szinte szó szerint ugyanazokat az aggályokat fogalmazták
meg. A környezetvédelmi hatóság
mindezek ellenére előzetesen úgy
döntött, hogy nem lenne akadálya a komposztáló megnyitásának
még úgy sem, ha szennyvíziszapot is alkalmaznak a technológiai
műveletek során. Az önkormányzat a környezetvédelmi hatóság
előzetes eljárása idején a tószegi
lakosságot írásban tájékoztatta a
tervezettekről, és a véleményüket
is kikérte. Ennek során mintegy
1400 helyi lakost érintően érkezett vissza olyan válasz, hogy nem

A közmeghallgatás résztvevőinek egy csoportja

Fotó: Pinviczki Rajmond

támogatják a szennyvíziszapos
komposztáló újra nyitását. A polgármester a tárgyalások komoly
eredményének tartja, hogy a lakossági vélemények segítségével,
az NHSZ Kétpó Kft. végül mégis
elállt a szennyvíziszapos technológia alkalmazásától s a működési engedélyt is ennek megfelelően
kéri meg a környezetvédelmi hatóságtól, amire garanciát is vállalt. Így kizárólag növényi eredetű hulladékot komposztálnának a
tószegi telepen, amely egyébként
magántulajdonban van, ezért az
önkormányzatnak
semmilyen
jogszerű eszköze sincs a megnyitás megakadályozására.
Szalay Ferenc, a hulladékgazdálkodási társulás elnöke, Szolnok polgármestere megerősítette
a dr. Gyuricza Miklós által elmondottakat: komoly eredményt értek el az egyeztetéseken, amelyért
a tószegi önkormányzat testülete, vezetői rengeteget dolgoztak.
Korábbi sajtótájékoztatóján már
utalt arra, hogy a társulásnál felmerült az igény a komposztáló
kapacitás bővítésére. Elmondta:
a közösségi oldalakon terjedő híFolytatás a 4. oldalon
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Bicikliút-felújítás, bölcsődeépítés a kis iskola
Tavaly, év végén készült el a pályázati forrásból megvalósult kerékpárútszakasz, amely a Tószeget
Szolnokkal összekötő bicikliútból
hiányzott. Ez a kerékpárgyártól a
„kutyagyárig” futó részt jelenti.
A beruházás 120 millió forintból
valósult meg. Ezáltal létrejött a

kerékpáros összeköttetés Szolnok
belvárosa és a település között.
Az önkormányzat megkezdte a belterületi kerékpárút-hálózat
felújítását is. Első lépésben a Coop
abc-től Szolnok irányába egészen
a kerékpárgyárig újítják fel a bicikliutat. Az önkormányzat saját

Az önkormányzat saját forrásából valósítja meg a beruházást, amely
85 millió forintba kerül

A tavaly, év végén átadott kerékpárút

forrásából valósítja meg a beruházást, amely 85 millió forintba
kerül. A kivitelezőnek átadták a
területet, a munkálatok már zajlanak. A tervek szerint idén október
15.-én készülnek el a felújítással.
Ez azt jelenti, hogy a mai kor igényeinek megfelelő kerékpárúton

lehet majd tekerni a Coop abc-től
a szolnoki Tiszavirág gyaloghídig.
2019 végén kapta meg az önkormányzat a támogató döntést,
hogy 140 millió forintos Uniós
forrást nyert bölcsőde építésére. A
közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelező kiválasztása megtörtént,

A tervek szerint idén október 15-én készülnek el a felújítással

Folytatás a 3. oldalon
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helyén, 15 milliós útépítés a Horgásztónál
átadták számára a munkaterületet,
lebontották a Bocskai úton található a volt kis iskola romos
épületét. Ennek a helyére épül az új
bölcsőde, amely pályázati forrásból
valósul meg 140 millió forintból.
Az intézmény egy csoporttal
indul majd, 14 gyermeket tud
fogadni. A tervdokumentáció
úgy készült el már a pályázat
benyújtásakor, hogy ha igény
lesz rá, és forrás is rendelkezésre
áll, akkor az intézmény további
csoportszobákkal bővíthető lesz.
Az építési projekt befejezésének
határideje 2021. december 31.
A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat tavasszal
kapta meg a támogatói döntést:
15 millió forintot kap útkarbantartási célra, az összeget kizárólag
a külterületi részen, a zárt kerti területen használhatja fel. Ebből az összegből a Horgásztónál
az összekötő utat, az úgynevezett
belső tó környéki, a legnehezebben járható útszakaszt készítik el.
Még ebben az esztendőben olyan
állapotúvá teszik, hogy az időjárási viszonyoktól függetlenül
az ingatlanok személyautóval is
megközelíthetőek legyenek.
Ugyancsak a Magyar Falu
Program keretében, a közelmúltban értesítették az önkormányzatot, hogy 5 millió forintot nyert
egy új játszótér létesítésére. A
forrás felhasználásával a községi sporttelepen a már megépült
erőnléti pálya mellé helyezik el a
F. S.
játszóteret.

A Bocskai úti kis iskolát lebontották, helyén építik az új bölcsődét

A sportpályánál épülő játszótér látványterve

A Horgásztónál 15 millióból
építenek új utat a belső tó
környékén
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Közmeghallgatás
Folytatás az 1. oldalról

resztelések ellenére a tervek nem
a tószegiek ellen vannak, hanem a
társulás településein élő valamen�nyi emberért. Figyelembe vették a
tószegi önkormányzat, a községben élők véleményét, így sikerült
elérni, hogy ne hozzanak szennyvíziszapot a komposztálóba.
A közmeghallgatásra érkezők
közül először Göcző Ágnes kért
szót, amit aztán hosszasan magánál
is tartott. Először az önkormányzat
munkáját, kommunikációját kifogásolta: miért csak augusztus elején
értesült a lakosság a komposztáló
újra nyitásának tervéről? A polgármester erre azt válaszolta, hogy a
részletes technológiai leírás korábban nem állt rendelkezésükre,
amint konkrét információik lettek a
tervezett technológiáról, kiküldték
a lakosságnak a tájékoztatót, és az
úgynevezett „közhírelés” is megtörtént a település hivatalos honlapján,
úgy, ahogyan azt a környezetvédelmi hatóság előírta a jegyző számára.
Göcző
Ágnes
következő
kérdése az volt, hogy a Natura
2000-es programhoz tartozó területen hogyan engedhetnek működni egy komposztálót, miközben 100-nál több védett madárfaj
él a területen. Dr. Nemes Gábor,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
főosztályvezetője elmondta: a Natura 2000-hez tartozó mintegy 40
hektáros területen két, úgynevezett
jelölő fajhoz tartozó, védett egyed
közül, az egyik a sziki kocsord (ez
egy növény), és a nagy tüzes lepke.
A Hortobágyi Nemzeti Park szakértői véleménye szerint egyik sem
szerepel itt. A kérdező ehhez hozzáfűzte: „vitatom”.
Következő kérdése az volt, miért ragaszkodik a cég a tószegi telephez, mikor a szélirány jellemzően a falu felé hozza a szagot. Dr.
Kóti Márton, az NHSZ Kétpó Kft.
ügyvédje kifejtette, ez a komposztáló nem olyan lesz, mint a régi, a
15 évvel ezelőtti volt, itt nem lesz
bűz, amit a településre vinne a szél.
Kétpóra meghívták az érdeklődő
tószegieket, ahol a saját szemükkel,
orrukkal győződhettek meg róla, miként a kérdést feltevő is ott volt -,
hogy nincs bűz, pedig ott szennyvíziszapot is alkalmaznak. Tószegen nem fognak. Tószeg súlyponti
helyen van, márpedig a hulladékkezelésben a szállítási költség jelentősen befolyásolja a lakosság által
fizetett díjat. Itt már van egy telep,
másutt több százmillióból lehetne
egy új telepet építeni. Tószegen évi
10 ezer tonna komposztálását tervezik, a kétpói mennyiség ennek a
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háromszorosa. A mondottak nem
győzték meg Göcző Ágnest, kitartott: „Vigyék máshová!”
Göcző Ágnesben kételyek merültek fel azzal kapcsolatosan is,
hogy a tószegi önkormányzat Tószeg érdekeit képviseli-e a témában. Dr. Gyuricza Miklós polgármester erre szó szerint felolvasta
neki azt a beadványt, amit a képviselő-testület minden tagja aláírt,
s amiben pontosan ugyanazokat a
kérdéseket tették fel, illetve kifogásukat jelezték a hatóság számára ők
is, amit Göcző Ágnes is felhozott
hozzászólásaiban a közmeghallgatáson. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a környezetvédelmi
hatóság mindezeket megalapozatlannak ítélte meg, s ezek tudatában
hozta meg azt az előzetes döntését,
hogy a szennyvíziszapos komposztás alkalmazásának nincs akadálya.
Ennek ellenére sikerült a tárgyalásokon - a lakosok véleményének felhasználásával - azt elérniük,
hogy mégsem fognak szennyvíziszapot hozni Tószegre. Kiemelte Göcző Ágnesnek adott válaszában azt is, hogy ha úgy tennék fel
a kérdést, hogy örülnek-e annak,
hogy komposztáló létesül Tószegen, akkor arra az a válasza, hogy
nem. De ha azt kérdezik, hogy
megakadályozhatták-e ezt, arra azt
kell mondania, hogy jogszerű eszközökkel nem tudják. A polgármester felolvasta a komposztáló
hatáskörzetébe tartozó két másik
község (Jászkarajenő és Kőröstetétlen) polgármestereinek levelét is. Mindketten azt írták, hogy
támogatják a tárgyalásokon elért
eredményt, és a szennyvíziszap beszállítása nélkül elfogadhatónak
tartják saját településük számára
a komposztáló telep megnyitását.
Ezt követően dr. Gyuricza Miklós
feltette a „költői” kérdést: ezek szerint Jászkarajenő és Kőröstetétlen
vezetői is a saját településük ellen
dolgoznak, pusztán azért, mert a
tószegi önkormányzathoz hasonlóan ők is tudják, hogy egy önkormányzatnak jogszerűen nincs lehetősége ennél többet „kihozni” az
ügyből? A polgármester felhívta a
figyelmet arra is, hogy a komposztáló kérdése egy komoly probléma,
feladat a településen. De ezen kívül
még van vagy másik száz megol-

dandó probléma is, és nekik komplexen, összefüggéseiben is látva kell
kezelniük a falu dolgait. Egyetlen
probléma oltárán nem áldozhatják
fel az összes többit: kell, hogy legyen élet Tószegen a komposztáló
kérdése után is. Kell, hogy a többi
feladatot is megoldhassák, fejleszthessenek, pályázhassanak, tudják
biztosítani az önerőt a pályázatokra és a lakosok által befizetett adóforintokat a falura költhessék és ne
a jogszerűtlen intézkedéseik miatti
kártérítésekre.
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott az elhangzottakra reagálva
azt mondta, hogy ő úgy gondolja,
hogy Tószegnek igenis szüksége van
a komposztálóra, ahogyan a társulás többi településének is, hiszen a
zöldhulladék kezelésének problémáját meg kell oldani. Megerősítette tovább azt, hogy a tószegi önkormányzat, amit ki lehetett hoznia
ebből az ügyből, azt kihozta.
Többen tették fel a kérdést: mi
a garancia arra, hogy idővel nem
változtatnak a működés szabályain? Szalay Ferenc azt válaszolta,
hogy a környezetvédelmi hatóság
a garancia, hiszen, ha kiadja az engedélyt valamire, akkor ellenőrizni
is fogja, hogy betartják-e a szabályokat. A társulás elnökeként ígérte, nem fognak változni a működés
feltételei.
Szóba került a komposztáló
tulajdonjogának kérdése is. A polgármester ezzel kapcsolatban arról is tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy meghívta a közmeghallgatásra a tulajdonost, Fehér Józsefet, de
ő nem jött el. Fehér József egyébéként, amióta nyilvánosságra került,
hogy ő a terület tulajdonosa, azóta
nem állt szóba az önkormányzattal.
Pedig ezek az adatok nyilvánosak:
a földhivatali nyilvántartásban és
a cégnyilvántartás adataiban bárki
számára szabadon elérhetőek.
Buczkó Endre a helyi méhészközösség nevében fejtette ki aggodalmát, örömmel hallotta, hogy
nem hoznak ide szennyvíziszapot.
A szorgos rovarok bizton jelezni fogják, ha mégis valami szen�nyező anyag kerülne a levegőbe
a komposztálóból. Azt örömmel
hallotta, hogy a jövő nyáron induló komposztálóba ingyen ki lehet
majd vinni a zöld hulladékot, amit

„Tószeg fellélegezhet”
A nyár folyamán az LMP egyik szolnoki politikusa a tószegi COOP
ABC parkolójában gyűjtött lakossági aláírásokat a tervezett tószegi
komposztálóval kapcsolatban. A közösségi oldalán meghirdetett petíciója szerint garanciára van szükség, hogy a tószegieknek ne kelljen
ismét olyan bűzben élniük, mint a komposztáló korábbi működése
alatt. A közmeghallgatást követően a közösségi oldalán azt tette közzé: azzal, hogy nem lesz szennyvíziszap beszállítása Tószegre, ez a
garancia megvalósul. A szennyvíziszap nélküli technológiával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „Tószeg fellélegezhet”.
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most sokan a községből kivezető
kisebb utak mellett helyeznek el.
Éppen ezért ő úgy véli, így, hogy
nem jön ide a szennyvíziszap,
igenis nagy szükség van a komposztálóra.
Martossy Szilárd azt kérdezte,
hogyan fogják megközelíteni a teherautók a keskeny úton a telepet.
Papp László, az NHSZ ügyvezetője erre azt válaszolta, hogy napi
2-3 alkalommal mennek majd ott
olyan kukás autók, amelyek jelenleg is járják a község útjait. Tószeginé Baricza Erika azt kérte, hogy
adják írásba, hogy nem jelenik
meg a szennyvíziszap a tószegi telepen.
Zsiros Zoltán kifejtette, hogy a
korábban szabálytalanul működő
komposztálónál sem volt egyszerű a bezárás, aggodalmát fejezte
ki aziránt, nehogy az új üzemeltető is kiskapukat keressen. Dr. Szabó Helga a majdan működő komposztáló új technológiájára volt
kíváncsi, mint kiderült a beérkező
zöld hulladék rostálásától, a depóniákba helyezésétől a termékké
válásig, a minősítéséig tart, lehet
belőle például virágföld.
Göcző Ágnes a közmeghallgatás végén ismét szót kért: mikrofonnal a kezében kirontott az
elnöki pulpitushoz, és egyenként
akarta megszavaztatni a testületi
tagokat, mi a véleményük a komposztáló újra indításáról. Továbbá felszólította őket, hogy alkossanak rendeletet arra vonatkozóan,
hogy Tószegen tilos komposztálót
nyitni. Dr. Gyuricza Miklós figyelmeztette szereptévesztésére, s elmondta neki, hogy a testületi ülés
szabályok szerint zajlik. Azt, hogy
miről szavazzanak, a testület dönti el a tárgyalt napirendek alapján. Erre pedig az ülésen a polgármester és a képviselő testület
tagjai tehetnek javaslatot, és nem
a lakosok. Ilyen rendeletet pedig
semmiképpen sem alkothatnak,
mert erre nincs joguk. A rendeletalkotásnak megvannak a szabályai, amit a különböző magasabb
szintű jogszabályok írnak elő. Jogszerűen végzett tevékenység megtiltására pedig nincs lehetőség. Ha
ezt megtennék, akkor a Kormányhivatal – ami az önkormányzatok
feletti törvényességi ellenőrzést is
végzi – felszólítaná őket, hogy ezt
a rendeletet helyezzék hatályon
kívül, mert az törvénysértő.
A polgármester berekesztve a
közmeghallgatást, megköszönte
az érdeklődést, a véleménynyilvánításokat, és kiemelte, hogy az önkormányzat - a képviselő-testület
minden tagja - a jövőben is a településért, a tószegiekért fog dolgozni, ahogyan azt eddig is tették.
Fekete Sándor
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A járvány átírta az önkormányzat költségvetését
A koronavírus-járvány alaposan
átírta a tószegi önkormányzat
gazdasági lehetőségeit. Központi
intézkedéssel az állam elvonta a
gépjárműadót, ez a település esetében 12 millió forint mínuszt jelent. Ehhez jönnek még az egyéb
többletkiadások. Például egyszer
használatos műanyag edényeket kellett vásárolni, a szociális
étkeztetéshez. A vírus első hulláma során szájmaszkokat biztosítottak. Fertőtlenítőszereket
vásároltak az intézményeknek, de
a közterületet is rendszeresen fertőtlenítették.
A vírushelyzet negatív kihatással volt a helyi vállalkozásokra
is. Az iparűzési adóbevételek sem

A forgalmasabb közterületeken az önkormányzat rendszeresen fertőtleníttetett
a tervek szerint alakulnak. Ös�szességében mintegy 100 milliós
költségvetési kieséssel kell számolnia az önkormányzatnak. A

helyzet szigorú, fegyelmezett gazdálkodást igényel. Az előttünk
álló években a fejlesztések terén
vélhetően csak a közszolgáltatá-

sokhoz kapcsolódó beruházások
jöhetnek majd szóba.
Pinviczki Rajmond

– MEGKÉRDEZTÜK –
Hogyan élték meg a korlátozásokat?
A koronavírus-járvány ugyan eltérő súlyossággal volt (és van) jelen a különböző országokban, idehaza is számos szigorítást kellett
alkalmazni, hogy csökkenthessék a megbetegedések számát. Tószegi lakosokat kérdeztünk, hogy ők hogyan élték meg az elmúlt
időszakot, és hogy mit várnak a jövőben.

Guba Anikó (46, üzletvezető)
Hála Istennek, a közvetlen környezetünkben, a falunkban és
vonzáskörzetében nem találkoztam közvetlen esettel (azóta
változott a helyzet – a szerkesztő), ez vélhetően a felkészültségnek, elővigyázatosságnak
és a megfelelő óvintézkedéseknek is köszönhető. A magunk részéről a virágüzletben
is megtettünk minden szükséges lépést. Amikor a vírus elérte hazánkat, érthető okokból
bezártunk egy ideig, hiszen mi
is tartottunk az ismeretlentől.
Innovatív megoldásokon kellett gondolkoznunk, mert pont
a tavaszi ültetési szezont és a
virágos ünnepeket érintette ez
az időszak, igény volt a termékeinkre, sokan kerestek bennünket. Biztos vagyok abban is,
hogy sokan fordultak az egészségesebb életmód felé ebben az
időszakban, a természetes gyógymódok, vitaminok, szabadtéri mozgás előtérbe kerültek,
a családok egymásra találtak,
átértékelődött a fontossági sorrend.

Kis Márton (28, mentőtiszt)
Az elmúlt időszak magánemberként és egészségügyi dolgozóként is nagyon kimerítő volt.
Mind a két területen olyan változtatásokhoz kellett alkalmazkodni, amelyek átírták a napi
rutint. Rendkívüli alapossággal
jártunk el minden esetben, hiszen egy ismeretlen megbetegedésről van szó. Mindig megkaptuk az aktuális eljárásrendet,
én pedig próbáltam magam képezni mind a belföldi, mind a
külföldi ismeretségeim által. A
korlátozások bevezetése után sikerült gyorsan megszoknom a
változtatásokat. Fokozottan figyeltünk itthon is a higiéniára,
a megvásárolt termékeket mindig lefertőtlenítettük, és egyéb
ilyen „házi szabályokat” alkalmaztunk. Mentőtisztként már
készülök a második hullámra.
Nehéz megjósolni a járvány alakulását, több tényezőtől is függ
az előttünk álló kritikus időszak kimenetele. Fontos, hogy
továbbra is legyünk óvatosak, és
tartsuk be az éppen aktuális szabályokat.

Kovács Jánosné (68, nyugdíjas)
Én a kezdetektől fogva tartottam
a koronavírustól, hiszen ilyen
korban már számos krónikus
betegséggel találkozhat az ember, amelyek miatt veszélyesebb
lehet a helyzet. Próbáltam minimálisra szorítani a közlekedést,
március közepétől javarészt itthon voltam. Abban az esetben,
ha mennem kellett valahova, akkor figyeltem arra, hogy mindig
viseljek szájmaszkot és kesztyűt
is, hiszen nemcsak magam, hanem környezetem érdeke is az
elővigyázatosság. Általában a
férjem járt a boltba, én pedig itthon találtam meg az elfoglaltságot. A távolabb élő családtagokkal interneten és telefonon
tartottuk a kapcsolatot. Miután
enyhült a veszélyhelyzet, én nagyon fellélegeztem. Bevallom,
nem nagyon emlékszek olyan
egészségügyileg kritikus időszakra, mint amilyen a közelmúltban volt. A hírekből tájékozódva arra lehet számítani, hogy
a második hullám hosszadalmasabb lesz, de bízok a legjobbakban.

Deák Tamás (26, repülőmérnök)
Közszolgálati pályán tevékenykedem, így szerencsésnek
mondhatom magam, hogy a járvány beköszöntével a munkám
nem került veszélybe. A szórakozás módja az, ami nagyon
megváltozott. A hétvégi programokat felváltotta a chatszoba.
Sokat vásárolok olyan boltban,
ami nem élelmiszerüzlet, így
amikor bevezetésre került az a
kormányrendelet, amely 15 óráig határozta meg a boltok nyitvatartását, szinte ellehetetlenült
a vásárlás. Szeretek itthon barkácsolni, újítgatni, így örültem,
amikor ez eltörlésre került. A
maszkot nem tartom nagy védvonalnak, de mivel tudom, hogy
van, akit megnyugtat a jelenléte,
nem hőbörgöm a viselése ellen,
mivel jelen esetben a pánik az,
amit el kell kerülni. Ennek ellenére néha még most is az autóban felejtem. A „bezártságnak”
– ettől függetlenül - megvolt az
előnye, ugyanis rengeteget lehetett olvasni, filmezni, illetve a
PlayStationnek sem kellett porosodnia.
Pinviczki Rajmond
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Modern óvodában kezdődhetett a nevelési év

Átadták a korszerűsített intézményt

Gyopáros Alpár kormánybiztos beszédet mond a felújított intézmény átadóján. Háttérben: Vigh Zsuzsanna intézményvezető, dr. Kállai Mária
országgyűlési képviselő, Mocsári Kálmán alpolgármester, dr. Gyuricza Miklós polgármester, Szalay Ferenc kistérségi elnök. 
Fotó: Pinviczki Rajmond
A köznevelési rendszer többi
intézményhez hasonlóan a Tószegi Óvoda is különleges időszakot tudhat maga mögött.
Március közepétől ők is igazodtak a digitális munkarend
sajátosságaihoz. Az élet azóta visszatért az oviba, és – a
nehézségek ellenére – a nyár
egyik legfontosabb eseménye volt a Magyar Falu Program pályázatán nyert 30 millió
forintos fejlesztés befejezése,
ünnepélyes átadása. Vigh Zsuzsanna, az intézmény vezetője
értékelte az évet.
Ilyen évünk még soha nem volt
– magyarázta Vigh Zsuzsanna. –
Talán mondanom sem kell, hogy
nehéz időszakon vagyunk túl, de
rengeteg tapasztalatot szereztünk.
2019 szeptemberében a szokásos ütemben kezdtük el az évet. A
hagyományos programokat (ünnepségek, bál, projekthét stb.)
március közepéig zavartalanul le-

bonyolíthattuk, azonban március
23-tól a home office keretei közé
szorultunk mi is, ami egy óvodai
közösség esetében különösen nagy
kihívás. Az 5 csoporthoz csoportonként 2 óvónő és egy dajka tartozik. Büszkén állíthatom, hogy
minden dolgozó (rajtuk kívül is)
megállta a helyét a kritikus hónapokban, és nem hagyták magukra
sem a szülőket, sem a gyerekeket.
Tematikus heti és havi terveket hoztak létre, melyeket továbbítottak a
szülők felé. Ezek – úgy gondolom –
jól működtek, de nyilván az az igazi,
amikor itt van mindenki. Az óvoda
munkatársai felajánlották, hogy segítenek egyéb feladatokban is, például ebédet hordtak az időseknek,
ezért pedig külön köszönet illeti az
önkormányzatot is a nagyszerű koordinálásért. Szintén kiemelném a
Magyar Falu Program pályázatán
nyert 30 millió forintos óvodai fűtéskorszerűsítési és külső felújítási
projektet. A megfiatalodott intézmény ünnepélyes átadása július 17-

én történt meg. Az átadáson részt
vett Gyopáros Alpár a Magyar Falu
Programért felelős kormánybiztos
is. A projekt keretein belül korszerűsítettük a fűtést, emellett külső
szigetelést végeztünk, a termeket
pedig kifestettük. Július közepétől a
zavartalanul zajlott a nyári működésünk, átlagosan 20 fős létszámmal.
2020 szeptemberében hagyományos formában kezdtük el a tanévet.
A létszám változhat, ugyanis
folyamatosan csatlakozhatnak hozzánk a gyerekek. Az utóbbi éveket
megvizsgálva azt látom, hogy évről

A csoportok létszáma
az alábbi módon alakul:
Méhecske

28 fő

Pillangó

29 fő

Napsugár

27 fő

Micimackó

16 fő

Katica

24-25 fő.

évre növekszik az óvoda létszáma,
ami nagyszerű. A 2017/18-as nevelési évben 100 körüli volt intézményünk létszáma, a 2018/2019-es
nevelési évben 105 fő, most azonban 120 felé léptünk, ami azt mutatja, szívesen választják ezt az intézményt a szülők. Az előbb említett
korszerűsítések mellett az előző évtől már használható az udvar hátsó
része is, ahol EU-s szabványoknak
megfelelő játékokkal foglalhatják
le magukat a gyerekek. Reméljük,
hogy minden zökkenőmentes lesz
a következő évben, természetesen
fel vagyunk készülve a következő
hullámra is, mindent megteszünk,
hogy a higiénia követelmények betartásával a legnagyobb biztonságban legyenek a gyerekek és a kollégák is. Köszönjük a polgármester
úrnak és a képviselő-testületnek,
hogy megteremtették a lehetőségét
annak, hogy a gyerekek egy ilyen
modern intézményben kezdhették
az új nevelési évet.
Pinviczki Rajmond
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A digitális oktatás tapasztalatai a Tószegi Általános Iskolában

Összefogtak a családok és a pedagógusok
Amikor 2019. szeptemberében az intézmény 90 éves fennállásának ünnepségsorozatát
tartottuk, nem gondoltuk még, hogy ebben a jubileumi tanévben olyan feladatokkal
találjuk szemben magunkat, amelyekre az elmúlt években soha nem volt példa. 2020.
március 16-ától a magyarországi közoktatásban tantermen kívüli digitális munkarend
lépett életbe, ami egyszerre volt kihívás mind az oktatási rendszernek, a tanároknak, a
diákoknak és a szülőknek is. Többnyire döccenőmentesen vette az akadályt a tószegi
nevelőtestület, és a családok is.
Az „Információs és Kommunikációs Technológiai” (IKT) infrastruktúrának a kiépítése és
fejlesztése már két éve tart: elkezdtük kialakítani az Online Kompetencia Értékelő-fejlesztő
rendszert (OKÉ program) és a KRÉTA elektronikus napló használatával a szülők online tájékoztatása is már rutinszerűen ment. A már
két éve működő Online Kompetencia Értékelő-fejlesztő program keretein belül sok olyan
technikával ismerkedhettek meg és alkalmazhatták már a kollégák, amit remekül tudtak
hasznosítani a tantermen kívüli digitális oktatásban is. Az elkövetkező időszakokban a teljes tantestület rendelkezik olyan módszertani
eszköztárral, amivel bármilyen helyzetben meg
tudja valósítani az eredményes oktató-nevelő
munkát. Az intézmény eszközellátottsága kiemelkedően jó: két számítógépterem, tanulói
laptopok, osztálynyi mennyiségű tablet áll a
tanulók és pedagógusok rendelkezésére, amelyeket a diákok a tanórákon rendszeresen használtak. A korábbi intézményi pályázatoknak
köszönhetően minden pedagógus rendelkezik
a korszerű oktatást segítő laptoppal.

Hagyományosan indult
a tanév

Belső képzés a tanároknak

Az oktatásban rugalmasak tudtunk lenni. A
teljes tantestület számára az első két napon belső továbbképzéseket tartottunk az online feladatkészítő és tesztkészítő rendszerek (Google
űrlap és Redmenta) használatának felelevenítéséről illetve bemutattuk a Youtube, Zoom,
Meet mint videómegosztási és valós idejű online kapcsolattartásra alkalmas platformokat.
Kialakítottuk a közvetlen kommunikációt segítő Messenger csoportokat. A Google Classroom felületén létrehoztuk az osztályokat, a
tantárgyi struktúrát, minden tanuló rendelkezett Gmail-es címmel. Ahogyan elindult a gyakorlati megvalósítás, a pedagógusok számos új
webes platformot használtak, ahol életkornak
megfelelően volt lehetőség feladatokat kiosztani vagy készíteni a tanulók számára. Rendkívül
jól működik a tudásmegosztás a tanárikaron
belül és érezhetően jól összekovácsolta az egymás segítése a kollégákat.
A diákok részéről a legjelentősebb változás
az az önálló munkavégzés képességének fejlődése, kialakulása. Egy-két hét elteltével már
rutinszerűen alkalmazták a különböző oktatási célú felületeket és szervezték meg a tanulási
rutinjukat. Kiemelem, és megdicsérem az 1-3.
osztályos gyermekeket (és szüleiket), a lelkes
munkájukért, hiszen ez a korosztály az írás, olvasás, számolás alapjainak tanulásánál tartott,
ennek ellenére a nagyfokú szülői támogatással sikerült tovább haladni a tananyagban. A
szülők jobban bele láttak gyermekük tanulási

szinten, mint korábban. Nagyon, nagyon sok
időt vett igénybe a visszaküldött megoldások
áttekintése, javítása, értékelése.
Az órák megtartása a szokásos órarend
szerint 30 perces órákkal zajlott, a kötelező
órák mindegyikét tartottuk. A gyermeknek 8
óra és 12 óra között a feladatokkal (többségében online videokonferencia keretében) kellett
foglalkozni. Körülbelül két hét alatt sikerült
megoldani (nagyrészt a település összefogásával), hogy 9 tanuló kivételével a mobiltelefonon kívül más informatikai eszköz (tablet,
számítógép) is rendelkezésre állt és csak 1 tanulónak kellett papír alapon feladatot adni.
Rugalmasan megoldották a családok és a pedagógusok azt a helyzetet, ahol több gyermek
volt és kevesebb eszköz. Kollégáim nevében is
köszönöm a szülők támogatását, türelmét és
kitartását, hiszen nem volt egyszerű nekik sem
alkalmazkodni az új helyzethez, munka mellett
segíteni a gyerekeket, ellátni a családot az otthoni feladatokat.

Fehér Ferenc intézményvezető
folyamataiba és fokozottabban oda tudtak figyelni a tanulmányi előmenetelükre. A pedagógusok rengeteg új módszertani technikával
gazdagodtak. Újfajta rutinok alakultak ki mind
a tanóra tervezése, előkészítése és a tananyag
számonkérése kapcsán is.

Belefásultak a gyerekek,
a szülők
Ezen oktatási forma hátránya, hogy a gyerekek
a kezdeti lelkesedés után az utolsó hetekben
már belefásultak a folyamatos otthoni tanulásba, amely során most a szokásos házi feladat önálló feldolgozása helyett teljes tananyagok elsajátításában kellett helytállni. Főleg az
alsó tagozatosok számára volt nagy kihívás az
informatikai eszközökkel való munka. Sokkal
több odafigyelésre és segítségre van szüksége
a kisebb korosztálynak és a személyes kapcsolat hiánya a tanítónénivel is jelentősen visszavetette a teljesítményüket. A kezdeti időszakban sokkal több időt vett igénybe egy hatékony
tanóra megtervezése és előkészítése, mint korábban. Nehezebb volt nyomon követni és ellenőrizni a gyerekek munkáját, így a leadott tananyag hasznosulása sem mérhető ugyanolyan

Mi lesz a következő tanévben? A rendelkezésünkre álló információk alapján hagyományos oktatási formával indult a tanév. Azonban már a nyáron elkezdtük kialakítani azt a
zárt rendszert, amellyel bármikor át tudunk
térni a tantermen kívüli digitális, online oktatásra. Minden pedagógusnak és tanulónak intézményi emailcímeket osztottak ki, az eddig
használt gmail címek lecserélése (biztonsági
szempontok, a kommunikáció zárttá tétele)
történik majd. Az előkészületek, (Microsoft
regisztráció) megtörténtek a toszegisuli.hu domain esetében, de a folyamat és az alkalmazásának elsajátítása hosszabb időt vesz igénybe.
Szeptemberben a pedagógusok és a diákok is
gyakorolni fogják a felületek használatát az
új rendszerben. A tanulásnak minél inkább a
diákok saját feladatává, felelősségévé kell válnia különösen a felsőtagozat esetében. Ha jól
használjuk a digitális rendszert, akkor sokkal
több differenciált, kiscsoportos oktatásra lehet
lehetőség, amelyeket gyakorolni, alkalmazni a
hagyományos tanítás közben is lehet és kell. A
kitűzött feladatok elvégzése után a következő
rendkívüli helyzetnél (ha lesz ilyen), illetve a
normál tanórai óravezetésnél kevesebb pedagógus erőfeszítéssel könnyebben megoldódik a
differenciállás, a tehetséggondozás és több ideje marad a valódi, egyénre szabott felzárkóztatásra a tanárnak, tanítónak.
Nyugodtan lehet szülőértekezletet online
tartani, szeretnénk ilyeneket is szervezni a hagyományos értekezletek mellett. Bizonyos aktivitásokat is át lehet vinni online platformokra. Ugyanis az iskola alapvetően egy szociális
tér, ahol nem csak az a fontos, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan szól az Ohm-törvény, hanem az is nagyon fontos, hogy a nap
végén milyen társas élményekkel, viselkedési
normákkal és emberi kapcsolatokból szerzett
tapasztalatokkal térnek haza.

8

Tószegi Tükör

2020 ŐSZ

A községi könyvtárvezető lelkesen látott munkához

Családi
programokat
is tervez
Év eleje óta a Tószegi Községi Könyvtár
vezetője Ferenczi Edina. Elképzeléseiről, terveiről beszélgettünk vele az intézményben, amelynek jelenleg 16 ezres
könyvállománya, 400 beiratkozott olvasója van. A Dunántúlról érkezett, jól érzi
magát a településen, ahol segítőkész embereket ismerhetett meg.
Edina Nagyváradon született, majd szüleivel
Romániából Székesfehérvárra települtek. Ott
végezte az általános iskolát és a gimnáziumot
is német tagozaton. Mindig szerette a könyveket, az olvasást, ezért a jászberényi főiskolára
jelentkezett, könyvtár-művelődésszervező szakon szerzett diplomát. Székesfehérváron tíz
évig dolgozott iskolai könyvtárosként, majd a
megyei könyvtárba került, ahol a gyermekrészlegen szerzett tapasztalatot a különféle programok szervezésében. Szíve vágya volt, hogy egy
kisebb településen kamatoztathassa tudását.
Ekkor látta meg a pályázati kiírást: Tószegen
könyvtárvezetőt keresnek.
– Bevallom, szinte semmit nem tudtam
a településről, többször voltam meghallgatáson, így kezdtem megismerkedni Tószeggel, a
könyvtárral – magyarázta Ferenczi Edina. – Bő
félév alatt, mióta itt vagyok, nagyon kellemes
tapasztalatokat szereztem. Bárkihez fordultam,
segítőkész emberekkel találkoztam. A bizalmat
igyekszem meghálálni a munkámmal.
A könyvtárban 16 ezer kötet közül válogathatnak az olvasók, akik közül 400-an iratkoztak be. Van egy törzsközönség, amelynek
tagjai rendszeresen látogatják az intézményt,
mások ritkábban kölcsönöznek. Március kö-

Ferenczi Edina a mesekuckóban

zepétől június derekáig zárva volt a könyvtár
koronavírus miatt. „Az egyik szemem sírt, a
másik nevetett a helyzet miatt” – fogalmazott
Edina. Rengeteg teendő akadt, a selejtezés már
tavaly elkezdődött, de még most is tart. Jutott
idő az olvasói terek átrendezésére. Gyerekeknek mesekuckót alakítottak ki, a kicsik imádják a babzsákon ülve lapozgatni a könyveket.
Nem csupán a régi könyveket kellett selejtezni,
hanem az elavult eszközöket is. A számítógépeket meghajtócserével igyekeznek gyorsítani.
Sokan térnek be azért, hogy az interneten megnézzenek dolgokat,
vagy kinyomtassanak
dokumentumokat,
szkenneljenek.
A könyvtárvezető elmondta, hogy a
könyvállomány frissítését az anyagi lehetőségekhez mérik,
de állandóan figyelik
a pályázati lehetőségeket. Ha valaki egy
könyvet keres, amely
nincs meg a községi
A Facebookon is tájékozódhatnak az érdeklődők a könyvtár
programjairól
könyvtárnak, akkor

Fotó: Fekete Sándor

könyvtárközi kölcsönzéssel oldják meg a dolgot. „Addig megyünk, amíg meg nem szerezzük. Hihetetlen boldogság, amikor telefonálhatunk az olvasónak: megjött a könyv, jöhet
érte” – fogalmazott Edina.
A családokat szeretné megcélozni, megszólítani. Olyan programokat szervezni, amelyeken a szülők és a gyerekek közösen vesznek
részt. Ezért már az óvodásokat is be akarják csalogatni nekik szóló rendezvényekkel
a könyvtárba. Húsvétra már készült az intézmény ilyen programmal, de a járvány miatt az
elmaradt. Szeptembertől az óvodával és az általános iskolával is szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatot Ferenczi Edina. Író-olvasó találkozóra várják az érdeklődőket, olvasótábort
akarnak szervezni. A nyitvatartáson is változtatni akar, hogy két délelőtt is mehessenek a
könyvtárba az érdeklődők, jelenleg ezt csak
szerdai napon tehetik meg.
Mit olvas a könyvtáros? Az olvasás csak
munka után jöhet szóba – mondta a könyvtárvezető. Kedvenc írót nem említett, azokat a
könyveket szereti, amelyek az emberi lélekkel
foglalkoznak. Egyszerre több könyvet is olvas,
6-8 is ott tornyosul az éjjeliszekrényén.
Fekete Sándor
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Élet a Szegvári Károly Nyugdíjas Klubban

Közös főzés és ebéd a csónakázó tó partján
A tószegi nyugdíjas klub éves
tervét is felborította a vírusjárvány és az abból adódó „karantén”. A magunk eszközeivel
segítettük a járvány elterjedésének megakadályozását. Elmondhatjuk, hogy fegyelmezetten betartottuk az otthon
maradás szabályait. Tartottuk
egymással a kapcsolatot.
A vezetőség rendszeresen érdeklődött, beszélgetett tagságunkkal az
internet illetve a telefon adta lehetőségeken keresztül. A „karantén”

előtti utolsó klub rendezvényünk
a nőnap megünneplése volt. Nagy
örömünkre szolgált, hogy amikor
a helyzet engedte, végre találkozhattunk. De arra törekedtünk és
törekszünk ma is, hogy ezek a találkozók, klubfoglalkozások a szabadban legyenek és továbbra is
tartsuk be a biztonsági rendszabályokat. Az első ilyen szabad programunk a Trianoni kopjafánál a
megemlékezésen való részvétel
volt, ahol közösen hallgattuk az
országos programhoz csatlakozó
tószegi harangok hangját.

Majd meglátogattuk klubunk
névadójának, Szegvári Károly festőművész szülőházát, a Szacsva
kocsmát, ahol fagylaltoztunk és
beszélgettünk. Kiemelkedő szabadtéri rendezvényünk a csónakázó tónál a közös főzés volt. Innen
is megköszönjük Papp Zsoltnak és
családjának, hogy megajándékozták a klub közösségét a bográcsba
való birkával. Szintén nagy sikerű
volt ez évben is, hogy kerékpárra
„pattantunk” és kikerekeztünk a
község szélén levő Békési levendulamezőre, ahol a jó levegőtől,

pompás illattól felfrissültünk és új
erőre kaptunk.
Nagyon várt eseményünk
minden évben a buszos kirándulás hazánk egy szép tájára, de ezt
az idén még nem mertük bevállalni. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet ezt is lehetővé fogja tenni.
De nem tétlenkedünk, alkalmazkodunk a kialakult helyzethez
és olyan programokat szervezünk,
amelyeken betarthatjuk a biztonsági szabályokat és örömmel lehetünk együtt.
Gönczi Lajos klubvezető

AZ ÉDESANYA HAZATÉR
Talán vannak - nem is kevesen -, akik nem
tudjuk, hogy augusztus 15-én milyen ünnepre emlékezett a katolikus egyház. Ezen a napon
emlékeztünk meg Mária mennybevételéről.
Valamennyiünk előtt ismert, az egyiptomiak
balzsamozó művészete. Főleg fáraók holttestét
balzsamozták, hogy testüket megóvják a porladástól. De az idő vasfoga nem ismer könyörületet. A múmiák is porrá morzsolódnak. Az
ember azt gondolja, hogy nem a halálra, hanem az életre születik. Igaz, hogy Krisztus legyőzte a halált, de csak a saját testében. Ebben
a győzelemben mi halandók, csak a világ végén
részesülünk. Egyetlen egy esetet tudunk megemlíteni, amikor az Isten kivételt tett. Jézus földi édesanyját, Máriát, élete végén megdicsőítette és a mennye dicsőségbe vitte.
Ezt az ünnepet elődeink Nagyboldogas�szonynak nevezték. Az édesanyák mindig örülnek, amikor meglátogatják távolban lakó gyermekeiket. A távolság szívünkben szúró tövis,

ha elválaszt szeretteinktől. Talán Mária is így
lehetett Jézus mennybemenetele után. Múltak
az évek és Mária szívében egyre nőtt a vágy Fia
után. Szabadjára engedte gondolatait, és a múlton merengett. Maga előtt látta a Betlehemi éjszakát, a názáreti ács műhelyét, és még sok mindent, ami Jézusra emlékeztette. Bár nem mindig
követhette Fiát, de az anyai szív mindig előtte haladt. Sajnos bekövetkezett, amitől mindig
rettegett. Fia ellenségeinek gyilkos szavai tövist
szúrt anyai szívébe. Együtt lépett Fiával a fájdalmak útjára, amelyen nem volt megállás.
Ma is a hittudósok körében vita tárgya,
hogy Mária meghalt-e? Néhányan arra hivatkoznak, hogy a halál a bűn büntetése.
Mivel Mária soha nem vétkezett, meghalnia sem kellett. Vannak, akik azt mondják,
hogy Jézus is meghalt, Máriának is követni
kellett ebben Fiát. Ez számomra másodlagos kérdés. (Saját véleményem.) A lényeg az,
hogy Mária teste nem lett a romlás martalé-

ka. Mária megosztotta Jézussal a szenvedést,
elfogadta a megaláztatást, most osztozott Fia
győzelmében és dicsőségében. Jézus felvitte
őt az isteni dicsőségbe.
Ünnepünk azonban nemcsak visszaemlékezés a múltra, hanem szembenézés a jelennel is. Sajnos - és ezt lehet, hogy megint csak
én gondolom így -, jelenünk a hitetlenség és
istentagadás időszaka. Mosolyognak ezen az
ünnepen, Mária mennybevételét mesének
tartják, oktalanságnak minősítik. Ennek a keresztjét, mi keresztények a vállunkon hordjuk. De a jövőre vetjük tekintetünket és Mária
megdicsőülésében, mint egy tükörben a sajátunkat látjuk. Ami Máriával történt, az fog
történni velünk is. Mi vagyunk az igazi materialisták, akik az anyag megmaradásában és
MEGDICSŐÜLÉSÉBEN bízunk. Ezért Máriával együtt imádkozzuk: hiszem a holtak feltámadását és az örök életet. Ámen.
Ratnik Ferenc
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Papp Zsolt a mesterség szépségeiről, nehézségeiről

Hetedik generációs juhász
Harmóniával és nyugalommal
találkozhatunk a Tószeg és Kőröstetétlen között található
tanyán, ahol Papp Zsolt és családja él. A tanya mellett lévő
legelőn naponta több száz állatot gondoz, etet, nevel. Az
juhászok mesterségéről mesélt lapunknak.
A juhászat életforma – kezdte Zsolt.
– Hetedik generációs juhász vagyok
a családban, és bízom abban, hogy
fiam is ezen az úton halad majd tovább. Én is édesapámtól tanultam
meg a szakmát, de nem hiszem,
hogy ez a helyes szó rá. Nagyon kell
szeretni azt, amit csinálunk, ugyanis pozitívumai mellett rengeteg lemondással is jár. Évszaktól, időjárástól függ, hogy milyen egy „átlagos
nap” menetrendje. Nyári időszakban általában 4:30-kor kelek, a hodályban megetetem a juhokat és a
bárányokat, majd a több mint 500
jószágból álló állományt (amely
anyajuh, kos, kecske) kiengedem
a mezőre, hogy legelhessenek. Folyamatosan figyelemmel kísérem
őket, ilyenkor ki tudom szűrni azt,
ha valamelyik beteg, sánta. Naponta
kétszer van legeltetés, délután is kimegyünk egészen addig, amíg „meg
nem telik a puttony”. A terelésben a
kutyáim segítenek. Szezontól függ,
hogy milyen egyéb munkákat végzek, a nyári időszakban a kaszálás,
sodrás, bálázás után a szálas takarmány szállítása, kazalba rakása és
letakarása történik. A téli szezon
munkásabb. Szeptembertől októberig beszélhetünk a „karácsonyi el-

letésről”, ezt követi a báránynevelési
időszak. Fontos, hogy rövid idő alatt
jó minőségű, exportképes bárányokat nevelhessek, ezek a bárányok kerülnek a karácsonyi asztalra, de vágás már nem itthon történik, olasz
és arab piacra kerülnek ki. A januári
ellés szintén kiemelendő, hiszen ott
már a húsvéti bárányok kerülnek a figyelem középpontjába. Mindez nem

egyszerű, de ennek az életformának
rengeteg pozitívuma van. Mivel szabad ég alatt vagyunk, így a természet
szépségeit folyamatosan csodálhatom, emellett pedig külön büszkeség,
amikor látom a tenyésztésem eredményét. A szabadidő beosztása sem
egyszerű feladat. Mivel a jószág diktál, így itt nincsenek szabadnapok,
nekünk kell úgy formálni az időt,

hogy elmehessünk kirándulni, vagy
találkozhassunk a barátainkkal. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy évről évre egyre kevesebben választják
ezt az életutat, a magam 44 évével a
Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség fiatal megyei küldöttei közé
tartozom.
Kép és szöveg:
Pinviczki Rajmond

Kedvelik a fiatalok a
szabadtéri sportparkot
Úgynevezett „C” típusú sport
parkot is létesített az önkormányzat a községi sporttelep területén. Bár már március
közepén elkészült, az áprilisi
átadó a járványügyi helyzet miatt
elmaradt, május közepétől azonban minden edzeni vágyó személy

igénybe veheti a modern sporteszközöket, amelyek tolódzkodásra,
húzódzkodásra, has- és hátizom
erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, bordásfalon végezhető
gyakorlatokra és függeszkedésre
alkalmasak.

A Sporttal az Egészséges Ifjúsági Egyesület judósai is edzettek a
sportparkban
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Dr. Virágos Gábor gyógyszerésznek a sport jelenti a kikapcsolódást

Mosolyogva célba érni boldog érzés
Dr. Virágos Gábor tószegi gyógyszertári irodájának
falán alig találni tenyérnyi
üres helyet, oklevelek borítják, érmek tucatjai sorakoznak, jelezvén sportolói pályafutásának
eredményeit.
Tavaly három, országos bajnoki címet szerzett úszásban,
néhány éve triatlonban (ami
igazán kemény próbatétel) is
versenyez. Mindehhez vegyük
hozzá, hogy ezeket a sportsikereket 50 esztendő felett éri
el. A hét hat napján keményen
edz. De, kezdjük az elejéről!
– 1974 óta vagyok igazolt versenyző – emlékezett vissza Gábor.
– Az általános iskola első két osztályát Tószegen jártam, aztán bekerültem Szolnokra a sportiskolába. Öt év úszás után váltottam
a vízilabdára. Szinte ott éltem a
Damjanich uszodában. A szegedi
egyetemi évek alatt is pólóztam.
Amikor visszatértem, Szolnokon egy másod osztályú vízilabda csapatnak lettem a játékosa,
edzője, sofőrje, mindenese. Negy-

A két border collie sok örömet
szerzett a gazdinak


Fotó: Fekete Sándor

dr. Virágos Gábor érmeivel. Mindegyik mögött komoly
sportteljesítmény áll
venéves koromig ez töltötte ki a
sportéletemet.
Miközben
folyamatosan
úszott, futott, felfedezett egy
újabb sportot is: border collie
(skót juhászkutya fajta) kutyusait úgynevezett agility versenyeken indította. Ez ügyességi sport,
akadálypályát kell minél rövidebb
idő alatt leküzdeniük az ebeknek,
miközben a gazdi a pályán követi, kíséri őket. Virágos Gábor kutyái remekül teljesítettek, éveken
keresztül, minden versenyen felállhattak a dobogó valamelyik fokára. Ma már nem versenyeznek,
frizbiznek, nyájat terelnek, ami
nem csak a kutyáknak, de a gazdájuknak is remek játékot, kikapcsolódást jelent.
Vissza az úszáshoz, a sikerekhez. 2019-ben 200 méteres távon
pillangóúszásban három
országos bajnoki címet
gyűjtött be az 50-55
év közöttiek szenior kategóriájában.
Rövidpályán, 25
méteres medencében 5-6 másodpercet vert
rá a második helyezettre.
Nagy bánatára a 2020-as
EB, amit Budapesten rendeztek volna meg, a koronavírus miatt elmaradt,
pedig teljesítette a szintidőt, amivel indulhatott
volna a versenyen.
Már hat esztendeje, hogy az
úszást egy másik, szintén em-

bert próbáló sporttal, a triatlonnal egészítette ki. A féltávú versenyeket találta a maga számára
a leginkább testhez állónak. Ez 2
kilométer úszást, 90 kilométer kerékpározást és 21 kilométer futást
jelent. (Még leírni is ijesztő, hát
még végigcsinálni…) Általában
4-8 óra alatt teljesítik a távokat a
versenyzők! Állt már dobogón triatlonban is Gábor. Az edzéseket
egyedül kezdte, az ismerősök segítettek neki. Maga is utánaolvasott
a triatlon edzésmunkájának, egy
évig távedző is segítette a felkészülést. Nem csupán a fizikai próbatételről van szó, oda kell figyelni,
mennyi és milyen tápanyagokat vihet be a szervezetbe, ki kell dekázni, mennyi sót, vizet, ételt fogyas�szon. Heti hat napon edz, ez 6-12
órát jelent. Futni a tószegi kerékpárúton szokott 8-15 kilométert,
bringázni 40-100-at. Mivel Szolnokon jelenleg nem működik uszoda,
a Holt-Tiszában rója a kilométereket. A sportot felesége is megkedvelte, ő is indul futóversenyeken,
most éppen egy kisebb sérüléssel
bajlódik. Érettségire készülő fiát
viszont nem szippantotta magába ennyire a sport szeretete, ő nem
tart velük.
Mivel forróságban, esőben
sem hagyja ki az edzéseket, amikor bizonyára a háta közepére sem
kívánja az ember a kemény fizikai próbatételt, ehhez bizony nagy
akaraterőre, elszántságra van szükség. Megkérdeztem Gábort, mi

Tavaly háromszor állhatott a
dobogó legmagasabb fokán az
országos bajnokságon
adja számára a lelki erőt. A sport
leköti, kikapcsolja, sikerélményhez juttatja. El sem tudja képzelni,
mivel töltené a szabadidejét, ha a
sport nem lenne. Soha nem adott
fel versenyt, pedig sokszor érezte
úgy, már lépni sem tud. Amíg tudja, bírja, addig csinálja. Azt mondta: - Nincs boldogabb érzés, mint
mosolygósan célba érni…

Fekete Sándor

Gábor kerékpárral rója a
kilométereket
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Kényszerpihenő után újra a pályán edzenek
Javában folytak a felkészülési mérkőzések és a Magyar
Kupa selejtezői, a Tószeg KSE
játékosai már motiváltan várják az őszi bajnokságot. A járványügyi helyzet miatt a csapat egy nagyobb pihenő után
kezdhette újra az edzéseket.
Kiss Balázs, a Tószeg KSE csapatkapitánya mesélt az idei
évről, a jövőről és a női focicsapatról.
– Hogyan fejeződött be az előző
bajnokság?
– Az őszi szezont gond nélkül lebonyolítottuk, azonban a tavaszi
mérkőzések jelentős része elmaradt. Az első kettő meccset még
lejátszottuk, utána félbeszakadt a
bajnokság. Igazán előkelő helyet
foglaltunk el a tabellán (4. helyezés), de nem tudni, hogyan alakult
volna a helyzetünk. A csapat beleadott mindent, és az edzőnket,
Viola Kálmánt is külön dicséret
illeti, aki évek óta hatékonyan irányítja a felnőtt csapatot. Végül az
előző bajnokságot eredményhirdetés nélkül zárták le magyarázta
Kiss Balázs.
– Meddig tartott a kényszerpihenő?
– Egészen májusig. Aki sportol,
az tudja, hogy ez óriási kihagyás,
nem volt egyszerű megszokni az
új helyzetet. Természetesen pozitívuma is volt, hiszen a keletkezett
szabadidőt másra használhattuk

Kiss Balázs csapatkapitány edzi
a női csapatot


Fotó: Fekete Bence

Újra pályán a játékosok. Örömmel edzenek. 
fel, de mindenkinek hiányzott a
társaság, a mozgás és a hangulat.
Én különösen nehezen éltem meg
ezt az időszakot. Visszarázódni
sem volt egyszerű, nagy hátrányt
kellett behoznunk, de a nyáron
folyamatosan edzettünk, és a Magyar Kupa selejtezői után kezdődik az új bajnokság, amit már izgatottan várunk.
– Történt-e változás a keretben?
– Igen, 2 játékos érkezett, Lucza Tamás (középpályás) és Nagyistván
Ádám (kapus). Négyen eligazoltak, ketten pedig abbahagyták. Az
elválás soha nem egyszerű, de úgy
gondolom, hogy természetes dolog
a változás, és teljesen racionális indokok alapján döntöttek így.
– A felnőtt csapat mellett edzőként is jelen vagy az egyesületnél.
Debütált a női focicsapat. Milyen
tapasztalatai vannak?
– Én szinte csak pozitívumot
tudok mondani róluk. Azt látom,
hogy minden egyes edzésre
töretlen lelkesedéssel érkeznek.
Nemcsak
Tószegről,
hanem
számos más településről is, ami
külön öröm számomra. A korosztály viszonylag heterogén, és a
női mérkőzések szabályrendszere
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is eltérő a miénktől. Heti három
edzést tartok nekik, és ők egy különálló bajnokságban szerepelnek,
tehát teljesen függetlenek a férfi
focicsapattól. Sajnos ők a tavaszi
szezonban már nem játszhattak, a
féléves záráskor a 4. helyen álltak,
összesen pedig 8 csapat indult.
– Mit takar az, hogy más a szabályrendszer?
– Keresztpályás bajnokságban
játszanak, kevesebb ideig (2X25
perc), és a kapu mérete is kisebb.
– Milyen stratégiát alkalmaz
náluk?

Fotó: Pinviczki Rajmond

– A mérkőzések után próbálok
minél több építő jellegű kritikát
megfogalmazni a látottakkal kapcsolatban. Mivel nagyon lelkiismeretesek, jobban oda is figyelnek
arra, amit mondok. Fontos, hogy
megmaradjon a játék iránti szeretetük, és legyen sikerélményük. Utóbbi miatt próbálunk minél több tornán részt venni. Az első – csonka
– évet a védekezésre építettük, szerintem hatékonyak voltunk. A vis�szarázódás után majd kiderül, hogyan vágunk bele a következő évbe.
– Sok sikert nektek!
Pinviczki Rajmond

Elhunyt lapunk tördelőszerkesztője
Elhunyt Nagy Csaba, a Tószegi Tükör tördelőszerkesztője, aki
éveken át lelkiismeretesen gondozta az újságot, arculatot szabva
a lapnak. Szakmai profizmusa, a
munkához való hozzáállása, remek humora gyorsan belopta magát szívünkbe, nagyra tartottuk őt,
akivel együtt készítettük a Tükröt.
Csaba Szolnokon született,
a Koltói Anna Általános Iskolába járt, nyomdaipari szakmunkásképzőt végzett, majd leérett-

ségizett. Tördelőként dolgozott
a reptéri nyomdában, majd a
megyei napilaphoz, a Néplaphoz szegődött, ahol több évtizedig tervező szerkesztőként
dolgozott. Számos kiad
ványt
szerkesztett az évtizedek során.
Megromlott egészségi állapota
miatt nyugdíjba kényszerült, de
lapunk legutóbbi számát még ő
készítette el.
Nagy Csaba 57 évet élt, emlékét megőrizzük!
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