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Beszélgetés dr. Gyuricza Miklós polgármesterrel

A járvány átírta a forgatókönyvet
A koronavírus-járvány nem csak a családokat hozta nehéz hely-
zetbe, hanem az önkormányzatokat is. Év végén interjút kértünk 
dr. Gyuricza Miklós polgármestertől. Egyebek mellett arra vol-
tunk kíváncsiak, hogyan zárta az önkormányzat az idei évet, mi-
ket sikerült megvalósítaniuk, mi várható a település életében a 
jövőben.

Eltelt egy év a 2019-es önkor-
mányzati választás óta. Hogyan 
értékeli ezt az időszakot?
Mozgalmas volt és rendkívüli. A 
2020-as év sajnos a világjárvány-
ról szólt, átírva minden forgató-
könyvet. Azon személyek közé 
tartozom, akik már januárban ag-
gódva figyelték a Kínából érke-
ző híreket. Az akkor még „vuhani 
vírus”-ként emlegetett új kórokozó 
megjelenése felforgatott mindent.  
Olyan helyzet elé került az embe-
riség, amilyenre a mi életünkben 
még nem volt példa. Fizikailag, 

mentálisan és anyagilag is megter-
helő hónapok vannak mögöttünk, 
s attól tartok, hogy ezen időszak-
nak nagyon messze van a vége.

Milyen konkrét hatással volt/van 
a járvány az önkormányzatra?
Azon a területen érezhető 
leginkább hatás, ahol intézkedé-
seket kellett hoznunk az itt élők 
védelme érdekében. Mindany-
nyian ismerjük azokat a korláto-
zásokat, amik ma gátat szabnak a 
hétköznapi, megszokott életünk-
nek. Ezek egy részét helyben kel-

lett bevezetnünk, egy részét pedig 
központilag rendelték el. Én azt 
látom, hogy a tószegiek megértet-
ték és átérezték ezen intézkedések 
célját, és azt, hogy mindez értünk 
és nem ellenünk történik. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy örülünk 
a védelmi szabályoknak, sőt, azok 
betartása pszichés terhet is jelent 
mindannyiunk számára. Nagyon 
fontosnak tartom azt, hogy most 
sokkal jobban odafigyeljünk a be-
teg, idős, egyedül élő társainkra. 
Talán nekik a legnehezebb átélni 
ezt az időszakot, arról nem is be-
szélve, hogy a (a jelenlegi tudá-
sunk szerint) a vírus is rájuk néz-
ve a legveszélyesebb. Szerencsére a 
szociális ellátórendszerben dolgo-
zó kollégáim szakértelme és elhi-
vatottsága garancia arra, hogy az 
idős, egyedül élő lakosok fokozott 

figyelmet kapjanak ezekben a ne-
héz időkben. Az ő munkájukat ez-
úton is (és sokadszorra) külön is 
köszönöm!

Van a járványnak gazdasági 
hatása, esetleg negatív követ-
kezménye is az önkormányzati 
büdzsére?
Sajnos igen. Ez két részből tevődik 
össze. Egyrészt vannak olyan elő-
re nem tervezett kiadásaink, amik 
az eredeti költségvetésben nem 
szerepeltek, hiszen annak össze-
állításakor még nem számoltunk 
ilyen kiterjedt járványidőszak-
kal. Gondolok itt pl. a lakosság 
számára biztosított szájmaszkok 
költségére, fertőtlenítőszerek be-
szerzésére, vagy az egyszerhaszná-
latos műanyagedényekre, amiket a 

Lassacskán véget ér az év, beköszönt karácsony ünnepe.
Szenteste kigyúlnak a fények a karácsonyfán, mézeskalács és 
csillagszóró illata járja át a levegőt. 
Szeretteinkkel körbe állva a fát, gondoljunk azokra is, akik nem 
lehetnek velünk a feldíszített szobában!  

Próbáljunk meg elszakadni egy kicsit a hétköznapok gondjaitól, 
éljük át a pillanat meghittségét, engedjük, hogy 
eltöltse lelkünket az ünnep békéje s a szeretet érzése!
Tószeg Község Önkormányzata nevében békés, boldog karácsonyt és 
sikerekben gazdag új évet kívánunk minden tószegi lakosnak!

Kedves Tószegiek!

Folytatás a 2. oldalon

 Hasznosné dr. Nagy Ágnes
jegyző

dr. Gyuricza Miklós                                                     
polgármester  



2020 TÉL2 Tószegi Tükör

konyháról elszállított ételekhez 
használtunk, használunk. Másrészt 
pedig igen jelnetős bevételkiesé-
sünk is jelentkezett az eredeti költ-
ségvetéshez képest: központilag 
elvonásra került pl. a gépjárműadó 
az önkormányzatoktól, vagy az 
iparűzési adó befizetésének sza-
bályai is változtak a járvány miatt. 
Összességében azonban elmond-
hatjuk, hogy (ezen ideig) a járvány 
nem okozott olyan gazdasági prob-
lémát az önkormányzatnál, amivel 
ne tudnánk megbirkózni. Az el-
múlt évek fegyelmezett gazdálko-
dásának köszönhetően rendelke-
zünk annyi tartalékkal, amivel ezt 
az időszakot – reményeink szerint 
– át tudjuk vészelni. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy ez a tartalék a vég-
telenségig kitart, s ha további meg-
vonások lesznek, az bizony már 
komoly problémát okozhat Tósze-
gen is. Éppen ezért is fontos, hogy 
az előttünk álló négy évben csak 
visszafogott, megfontolt fejleszté-
sekben gondolkodhatunk. Csak-

is kizárólag olyanokban, melyek 
a lakosság közszolgáltatásokkal 
történő ellátásához, a kötelező ön-
kormányzati feladatokhoz kapcso-
lódnak, és amelyek megvalósítása 
feltétlenül szükséges is! De azért 
hála Istennek, az elmúlt egy évben, 
számos fejlesztést sikerült elindíta-
nunk a járvány ellenére is. Sőt, ezek 
egy jelentős része már el is készült.

Melyek ezek a fejlesztések?
Nagyon fontos és régóta szüksé-
ges beruházás volt az óvoda kül-
ső felújítása és fűtésrendszerének 
korszerűsítése. Az elmúlt évek so-
rán már megvalósítottuk az óvoda 
épületének komplex akadálymen-
tesítését, a nyílászárók cseréjét, 
az elektromos hálózat felújítását 
és az udvari játékok cseréjét. A 
több évtizedes fűtésrendszer már 
komoly hibákkal küzdött, volt, 
hogy korábban leállt a teljes fű-
tés az épületben. A Magyar Falu 
Programban elnyert 30 millió fo-
rintos pályázatnak köszönhető-
en végre ezt az adósságunkat is 
törleszteni tudtuk, a külső szige-
teléssel és homlokzati felújítással 
együtt. Most már elmondhatjuk, 
hogy a Tószegi Óvoda a mai kor 
igényeinek megfelelő infrastruk-
turális adottságokkal rendelkező, 
modern, de mégis a megszokott, 
régi, családias hangulatú épület-
ben várja a tószegi gyermekeket. 
Ugyancsak régi adósság a telepü-
lés felé a Tószeget Szolnokkal ösz-
szekötő kerékpárút kiépítése és 
a belterületi kerékpárút hálózat 

felújítása. Az elmúlt időszakban 
ezen a területen is nagyot léptünk 
előre: nemcsak a Szolnokkal törté-
nő kertékpáros összeköttetés épült 
ki maradéktalanul, hanem a nyár 
végén (ősz elején) felújítottuk a 
COOP ABC-től a kerékpárgyárig 
terjedő teljes kerékpárút szakaszt 
is. A közelmúltban egyébként 
összesen több mint 250 millió 
forint összegben történt kerékpá-
rút fejlesztés Tószegen.  És ezt még 
szeretnénk folytatni! A Magyar 
Falu Programban most nyertünk 
további 22 millió forintot, melyet 
a temető irányában lévő kerékpá-
rút felújításához szeretnénk fel-
használni.

Ha jól tudom, a zártkerti részen 
is elindult az útépítés. Ez hol tart 
most?
Ugyancsak a Magyar Falu Prog-
ramban nyertünk 15 millió fo-
rintot külterületi útépítésre, me-
lyet a zártkerti részre fordítunk. 
A belső-tó környékén, a legelzár-
tabb részen, a „hal nevű” utcák-
ban található ingatlanok esős idő-
ben nehezen vagy egyáltalán nem 
voltak megközelíthetők személy-
gépjárművel. Most, a két tó között, 
a „patkóban” található közel két 
kilométeres összekötő út, (a Dévér 
út), felújításával ez az állapot meg-
szűnik. Ez a beruházás azért na-
gyon fontos, mert ha ez megvaló-
sult, akkor gyakorlatilag minden 
zártkerti ingatlan maximum két-
száz méteres körzeten belül meg-
közelíthetővé válik, bármilyen 

járművel. Itt azonban szeretném 
kiemelni, hogy a cél nem az volt, 
hogy minden ingatlan „sármen-
tes, száraz lábbal” is közvetle-
nül megközelíthető legyen.  A 
zártkerti rész külterület, ami nem 
életvitelszerű tartózkodás célját 
szolgálja. Ennek megfelelően nem 
is lehet ott olyan infrastruktúrát 
kialakítani, mint a település bel-
területi részén. A zártkertek ren-
deltetésüknek megfelelően nem 
lakhatási vagy üdülési, hanem el-
sősorban mezőgazdasági, „kisker-
tészeti” célt szolgálnak. Ha valaki 
ott vásárol ingatlant, számolnia 
kell a külterületre jellemző, elma-
radott infrastruktúrával. S ha en-
nek ellenére mégis úgy dönt, hogy 
kiköltözik oda, azt ennek tuda-
tában tegye. Nem véletlen, hogy 
a zártkerti ingatlantulajdonosok 
döntő többsége nem lakik a zárt-
kertben, de még csak Tószegen 
sem. A zártkerti infrastruktúrá-
ra sokszor ellenpéldaként (téve-
sen) felhozott szolnoki, holt-tiszai 
rész pedig belterületi lakóövezet, 
ahogyan a tiszakécskei üdülőrész 
is belterület, szemben a tószegi 
zártkertekkel, ami mindig is kül-
terület volt. A külterületi viszo-
nyok egyébként az ingatlanok for-
galmi értékében is jelentkeznek. 
Egy belterületi tószegi ingatlan 
ugyanis többszörösébe kerül egy 
zártkertinek. A szóban forgó ösz-
szekötő út megépítése azt a célt 
szolgálja, hogy ne legyen a zárt-
kertnek olyan része, ahová egyál-
talán nem lehet bejutni.

Dr. Gyuricza Miklós

Kerékpárútfejlesztésre eddig több mint 250 millió forintot költöttek 
Tószegen  Fotó: Pinviczki Rajmond

A Magyar Falu Programban nyert 15 millió forintot zártkerti, külte-
rületi útépítésre költötték Fotó: Pinviczki Rajmond

Folytatás az 1. oldalról
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Épült egy új játszótér is Tósze-
gen. Van-e tervben további, eset-
leg a település valamely másik 
részén is?
Valóban, ugyancsak a Magyar 
Falu Programban elnyert 5 mil-
lió forintos támogatás felhaszná-
lásával egy új, komplett játszóte-
ret alakítottunk ki a focipályánál. 
Itt található az a szabadtéri erőn-
léti pálya (street workout park) is, 
amit ugyancsak pályázatból léte-
síthettünk. Ennek köszönhetően 
egy többfunkciós, minden korosz-
tály igényeit kielégítő szabadidős 
park jött létre Tószegen. A játszó-
téri eszközöket a 14 év alatti kor-
osztály, az erőnléti pályát pedig a 
„nagyobbak” használhatják. A két 
beruházás összértéke közel hu-
szonötmillió forint. Az, hogy a kö-
zeljövőben a település más részein 
is épül-e játszótér, a rendelkezés-
re álló forrás függvénye. A térség 
legtöbb kistelepülésén jó, ha egy 
játszótér van, nálunk pedig már 
kettő is. Véleményem szerint a 
következő lépésben előbb célszerű 
lenne felújítani a templom mellett 
található játszóteret, s csak azu-
tán gondolkodni azon, hogy hol 
épüljön újabb. A focipályán már 
nagyon időszerű volt egy játszó-
tér, hiszen ezen a településrészen, 
az „újfaluban” (az Ifjúság út vé-
gén) korábban is volt játszótér, 
ami mára már nem használható. 
Több okból is: egyrészt tönkre-
ment, másrészt pedig amikor még 
működött, akkor sem felelt meg az 
európai uniós szabvány előírásai-
nak. Az a játszótér még valamikor 
a nyolcvanas években, társadalmi 
munkában épülhetett. Felújítá-
sa nem volt lehetséges, már csak 

azért sem, mert – ezt bizonyára 
kevesen tudják – a terület, ahol ta-
lálható, az ma már magánkézben 
van.  Régebben, amikor a játszó-
tér épült, az a terület a Tószegi Pe-
tőfi Termelőszövetkezet tulajdo-
nában volt, s annak idején a téesz 
adott engedélyt arra, hogy ott ját-
szótér legyen. A szövetkezet meg-
szűnésével azonban a földterüle-
tek kiosztásra kerültek a korábbi 
TSZ-tagok között, így ez a rész 
is magántulajdonba került. Ezért 
esett a választás a focipályára, 
mint az új játszótér helyszínére. 
A település „ófalui” részén is volt 
korábban egy játszótér, a piactér 
mellett. Az, azonban, hogy oda le-
het-e a jövőben új játszóteret épí-
teni, még egy kicsit várat magára. 
Itt építjük ugyanis a bölcsődét, és 
előbb célszerű megvárni, hogy az 
elkészüljön. Azután látjuk majd 
meg, hogy a fennmaradó területet 
milyen módon lehet hasznosítani.

Apropó, bölcsőde. Hogy áll most 
a beruházás, mikor várható, 
hogy megnyit az intézmény?
A bölcsőde egy 140 millió forin-
tos európai uniós pályázaton el-
nyert forrás felhasználásával épül. 
A kivitelezés megkezdése sajnos 
csúszott, egyrészt a covid járvány 
miatt, másrészt pedig azért, 
mert a kivitelező kiválasztására 
irányuló első közbeszerzési 
eljárás eredménytelenül zárult. 
Szerencsés esetben a bölcsőde 
akár már 2021 szeptemberétől 
működhet, de én óvatosságból 
inkább 2021. december 31-re da-
tálom a beruházás befejezését. 
Jelenleg ott tartunk, hogy a falak 
már állnak. A pályázat értelmében 

a bölcsőde egyébként indulóban 
egy csoporttal működhet majd 
és 14 gyermek ellátásáról tudunk 
ott gondoskodni. A tervek azon-
ban úgy készültek, hogy ha igény 
mutatkozik rá, akkor az épület 
később könnyen bővíthető újabb 
csoportszobával.                                                     

Végezetül hallhatnánk pár gon-
dolatot a jövőbeni fejlesztési el-
képzelésekről is?
Mint arra már utaltam, ezzel kap-
csolatban nagyon óvatosnak és 
mértéktartónak kell lennünk. A 
körülmények ugyanis nagyon ki-
számíthatatlanok, a helyzet nap-
ról napra változik. Hallani híreket 
a járvány miatti további lehetsé-
ges elvonásokról is és az adórend-
szer esetleges teljes átalakításáról. 
Ha pl. az iparűzési adó elvonásra 
vagy felfüggesztésre kerül, – és 
ilyen elképzelésről már hallottunk 
híreket – akkor az alapjaiban vál-
toztatja meg az önkormányzatok 
helyzetét. Csak, hogy mindenki 
értse: Tószeg bevételeinek nagyjá-
ból a fele az iparűzési adóból szár-
mazik. Tessék belegondolni abba 
a helyzetbe, hogy ha esetleg az ott-
honi költségvetés fele kiesne, az 
mit jelentene a háztartás számára? 
A fennmaradó összegből mit le-
hetne kezdeni? Nem lenne ez más-
képpen az önkormányzatoknál 
sem. Ebben az esetben nemhogy 
fejlesztésre nem futná, hanem az 
alapvető működés költségeinek 
előteremtése is gondot okozna. 
Mára már ugyanis úgy alakult át 
az önkormányzatok állami finan-
szírozása, hogy a saját bevéte-
lek jelentős részét (jellemzően az 
iparűzési adót) is be kell vonni a 
működési költségek fedezetéhez. 

A jelenlegi gazdasági helyzetben 
ezért könnyelműség lenne látvá-
nyos nagyberuházásokat remélni. 
A hangsúlyt a közszolgáltatások 
fejlesztésére kell helyeznünk. A 
közeljövőben szeretnénk felújíta-
ni a Tószegi Konyha épületét. Az 
épület is és a technológia is meg-
lehetősen elavult. A konyhánk 
ötszáz adag ételt főz meg naponta, 
a gyermekek és az idősek szociális 
étkeztetését is onnan biztosítjuk. 
Sőt, a majd megnyíló bölcsődének 
is ott főzünk majd. Éppen ezért 
a konyha felújítása már nagyon 
időszerű. Remélem, hogy ebben 
az önkormányzati ciklusban ez 
meg is történhet. Szükségszerű 
a piac rendbetétele és lefedése is. 
Ez azonban nagyon jelentős for-
rást igényel. Bízom benne, hogy 
a 2021-2027 közötti új, európai 
uniós fejlesztési ciklusban tudunk 
majd pályázni erre a célra, bár 
most az európai uniós források kö-
rül is nagy a bizonytalanság. Arról 
már szóltam, hogy szeretnénk foly-
tatni a belterületi kerékpárutak fel-
újítását. Igencsak ráférne a felújítás 
a művelődési ház és a községháza 
épületére is, továbbá egy új tető és 
külső szigetelés (homlokzati felújí-
tás) az iskolára. Ha az előttünk álló 
négy évben – a már elkészült és a 
most folyamatban lévő beruházá-
saink mellett – ezekből legalább 
néhányat (lehetőleg minél többet) 
megvalósíthatnánk, elégedettek le-
hetünk. A mostani kiszámíthatat-
lan és bizonytalan pénzügyi hely-
zetben ennél többre sajnos nem 
sok esély látszik.

Polgármester úr, köszönöm a 
beszélgetést!
 Fekete Sándor

Új, komplett játszóteret alakítottak ki a focipályánál – a gyerekek 
nagy örömére  Fotó: Pinviczki Rajmond

Szerencsés esetben a bölcsőde akár már 2021 szeptemberétől 
működhet Fotó: Pinviczki Rajmond
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2021-ről beszélnek az önkormányzati képviselők

Mit várnak a következő esztendőtől?
BÁTI LÁSZLÓ: - A vírus olyan hatással van és lesz 
- nem tudjuk meddig - az életünkre, amelyre leg-
rosszabb álmunkban sem gondoltunk. A kormány 
és helyileg a testület hatáskörével központilag fel-
hatalmazott polgármester próbálja rendeletekkel, 
utasításokkal kordában tartani a vírus túlzott ter-
jedését.  A hét tagú testület regnálása, a törvény 
erejével föl van függesztve. Viszont a 199 fős parla-
ment ülésezik. Szerencsére Tószegen polgármester 
úr minden döntése előtt telefonon kikéri a vélemé-
nyünket. 

Az önkormányzat több bevételi forrását, melyekből fejleszteni lehetne, 
központilag elvonták. Talán bennem a hiba, de úgy érzem, hogy a vírus el-
leni védekezés címszó alatt az önkormányzatiság megszüntetése is folyik. 

Az idei évet a fejlesztések tekintetében a tószegi önkormányzat igen sike-
resen zárja, mivel a saját bevételek lehetővé tették ezt. Ha viszont a pénzünk 
elfogy és a bevételeink egy részét elvonják, nem lesz miből fejleszteni. Talán jö-
vőre a bevételünk csak a működésre lesz elég, fejlesztésre nem marad. 

A 2021 évben bízok abban, hogy közösen legyőzzük a vírust, és nem 
nekem lesz igazam, hanem visszaáll a régi önkormányzati élet. 

Minden tószegi lakosnak boldog karácsonyi ünnepeket és békés új 
évet  kívánok!

DR. BERENTE ANDREA: - Az 1956. után szüle-
tettek életében nem volt sem háború, sem forrada-
lom. Ez a nemzedék most először került szembe egy 
olyan helyzettel, amely akár az ő és családja életét is 
közvetlenül fenyegetheti. És ezek sajnos tények. Mi, 
emberek a túlélésre és arra vagyunk kódolva arra 
hogy minden helyzetben megtaláljuk a kiutat és a 
megoldást. Ez így van, a koronavírus által okozott 
veszélyhelyzetben is. Sokat tudunk tenni annak ér-

dekében, hogy mielőbb visszatérhessünk a régi életünkhöz. A legfonto-
sabb, hogy a korlátozó intézkedések betartsuk. A családtagjainkkal való 

találkozáskor is maszkot viselünk. Jön az év legszebb ünnepe, a karácsony, 
és mindenki szeretne a szokott módon ünnepelni. Sajnos, ez most korlá-
tozott módon valósulhat meg. A véleményem az, hogy a cél, a vírushely-
zet mielőbbi megszűnése és egészségünk megóvása érdekében ,mindany-
nyiunknak fokozottan kell ügyelnie a személyes találkozások ritkítására. 
Fontosabb az, hogy a jövő karácsonyokat is együtt ünnepelhessük, mint 
az, hogy az idén ne engedjünk a megszokott rokoni látogatásokból! Hála 
a mai technikának, tudunk egymással  kapcsolatot tartani, személyes ta-
lálkozások nélkül is. El kell fogadnunk, hogy most így ünnepelhetünk. 
Mindezek után békés ,boldog karácsonyt, boldog új évet és jó egészséget 
kívánok a Tószegi Tükör olvasóinak és település valamennyi lakójának!

FEHÉR FERENC: - Ez az év különböző nehézsé-
geket hozott életünkben, amelyek megoldása ke-
mény feladat elé állított minket. Át kellett vészelni 
az iskolában, a munkahelyen és a családunkban is 
a vírusfenyegetettséget és közben próbáltunk min-
dent megtenni azért, hogy a napi tevékenységünk a 
megszokott mederben haladjon. Az év vége hangu-
lata minket is arra ösztönöz, hogy számot vessünk és 
leltárt készítsünk. Ha végig pörgetjük az év esemé-

nyeit, akkor láthatjuk: a vihar mellett, amiből idén jócskán jutott, azért 
napsütés is volt. Településünk és az általános iskola is fejlődött, gyarapo-
dott a nehéz körülmények ellenére, a takarékos gazdálkodás, a jó tervezés 
eredményeként.

Mit várunk a következő évtől? Elsősorban nyugalmat, hogy a zajos, 
félelemmel és feszültséggel teli világ ne találjon helyet az otthonainkban, 
a munkahelyeinken és a közösségeinkben. Várok sok feladatot, munkát, 
sikereket, mert azok visznek előre, de valószínű lesznek kudarcok, ame-
lyekből tanulhatunk.

Kívánom, hogy a megpróbáltatások ne elfojtsák, hanem megerősítsék 
a bennünk pislákoló, jövőbe vetett hitet, s végül, de nem utolsó sorban 
kívánom, hogy 2021-ben mindannyian jó emberek és együtt jó közös-
ség maradjunk! Fogadalmat nem szoktam tenni, kérni viszont igen. Va-
lamennyiünknek kérek jó egészség és több időt, hogy jusson mindenre, 
amit meg szeretnénk élni vagy meg szeretnénk valósítani.

A 2021-es év hozzon mindenki számára elsősorban egészséget, békét, 
örömet, bőséget!

MOCSÁRI KÁLMÁN: - Azt hiszem, az elmúlt 
harminc év alatt, többször vágtunk bele az új évbe,  
gondokkal és félve.  2020 sokáig emlékezetünkben 
fog maradni, de reméljük és bízzunk benne, hogy 
2021 már nem. Mit várok, mit szeretnék én ma-
gamnak?  Nagyon remélem, hogy 2021 év végén 
is meg fogják kérdezni és akkor is el fogom tudni 
mondani, hogy mit várok a 2022-es évtől.

 Az önkormányzati munkával kapcsolatban: 
tesszük, amit eddig is tettünk, csak most újra egy nagyon bizonytalan év 
előtt állunk. Bizonytalan azért, mert a lehetőségeinket nemcsak a kor-
mány vagy az önkormányzat irányíthatja, befolyásolhatja, hanem a be-
láthatatlan vírus elleni háború. Senki nem tudhatja, vagy nem ismerhe-

ti, hogy mekkora lesz a központi finanszírozás csökkenése, a központi 
válságkezelő intézkedések hatása mekkora kiesést fog jelenteni a mi le-
hetőségeinknek, gazdálkodásunknak.  Elképzelhető, hogy a jövő évben 
a megkezdett projekten kívül, semmilyen új fejlesztésre nem lesz mó-
dunk forrást biztosítani. Pedig feladatunk még sok van, utak, járdák, 
piac… Nekem még van egy „tervem”, a temetőben egy urnafalat felál-
lítani, hogy konkrétumokról is beszéljek. Biztos, hogy a 2021-es terv el-
készítése sok vitát, egyeztetést és munkát követel majd az önkormány-
zattól, a testülettől.

    Advent van, a várakozás ideje. Várjuk a szeretet ünnepét, Jézus 
születését, egyre kevesebben. Várjuk az ajándékokat, egyre többen, de 
aki tud, mondjon egy imát a járvány áldozataiért, Tószegért és az egész 
emberiségért. 

SMIDÉLIUSZ ERNŐ: - A 2021-es esztendő em-
bert próbáló kihívás elé állítja az önkormányzatun-
kat, de valószínűleg minden önkormányzatot és a 
gazdasági élet jelentős részét. Előre megjósolni is 
nehéz, hogy milyen jellegű és mértékű nehézségek-
kel kell szembenézni – nemcsak az önkormányza-
toknak - a településnek jövőre. Mindez, a pandémi-
ás helyzetben kialakult gazdasági visszaesés miatt. 

Tudjuk, hogy néhány ágazatot – például vendéglátás, rendezvényszer-
vezés, kulturális tevékenység, stb. – kifejezetten súlyosan érintett a jár-
vány, de azt látom, hogy több gazdasági szegmensben van visszaesés, 
mint amennyiben nem. A kormányzati pénzügyi intézkedések sem ne-
vezhetők pozitívnak és bizony rontanak a települések pénzügyi helyze-
tén. De ez van, nem tudunk mit tenni ellene, a pénzügyi „túlélésre” kell 
összpontosítanunk és nyilván a jövő évi költségvetés is ennek a jegyében 
fog elkészülni.
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Gondolatok a koronavírus járványról
Orvosként azt tudom írni, hogy óriási a baj. És még nem látjuk a végét. Csak a vakciná-
val küzdhető le a pandémia.

Miért nem lehet vakcina nélkül megállítani 
a járványt? 1. A teljesen tünetmentes vírus-
hordozók is fertőznek. 2. Aki tünetessé vá-
lik, már a tünetek megjelenése előtt 48 órá-
val fertőz. Tehát teljesen egészségesnek tűnő 
embertársainktól megkaphatjuk a vírust, 
még úgyis, hogy minden tőlünk telhetőt 
megteszünk. 3. A világ eddigi ismert le-
gellenállóbb mikroorganizmusa ez a 
koronavírus fajta. 90 Celsius fokon is 
több mint 10 percig teljesen életké-
pes. A Semmelweis Egyetem kutatói 
atomi erőmikroszkóppal végeztek 
egyedülálló kísérleteket élő korona-
víruson, például többször teljesen 
átszúrva a lipidburkát újra és újra 
visszanyerte alakját, óriási öngyó-
gyító képességgel rendelkezik.

Az egészségügy leterhelt, sok kol-
légám, köztük néhány hónapja dolgozó 
rezidensek is COVID osztályokon telje-
sítenek szolgálatot. Gyakorlatilag minden 
nap a megfertőződés komoly veszélyének te-
szik ki magukat. Manapság már nem az van, 
mint tavasszal, azaz taps és odafigyelés, helyet-
te sokszor számonkérést vagy kioktatást kap-
nak, kapunk. Akik nem a frontvonalban telje-
sítenek szolgálatot, nagyon sokat segíthetnek 
azzal, ha megértőek, szabálykövetőek, támo-
gatva ezzel azokat, akik munkájuk miatt min-
den nap kénytelenek elhagyni az otthonukat, a 
biztonságot, hogy gondoskodjanak másokról. 
Tehát mindenkinek óriási az egyéni felelőssége 
is. Nagyon sok a regisztrált fertőzött, ez azon-
ban csak a jéghegy csúcsa! Ennél sokkal több a 
vírushordozó, kb. 15- 20-szor ennyi lehet ma-
tematikai modellek szerint a valós szám. Sokan 
tünetmentesen vagy nagyon enyhe tünetekkel 
vészelik át. De olyanok is vannak, akik nem 
jelzik a panaszukat, így nem lesznek leszűret-
ve sem. 

Mintha már mindenki hozzászokott volna 
a helyzethez. Pedig most sokkal nagyobb a ve-
szély, mint tavasszal volt. Nem lehet megjósol-
ni, hogy ki hogyan reagál a fertőzésre. Az biz-
tos, hogy attól is függ, ki mennyi vírust kapott 
egyszerre. Ennek veszélyét a megfelelően illesz-
kedő, jó minőségű és helyesen! viselt, tehát, az 
orrot is eltakaró maszkkal tudjuk csökkenteni. 
Így magunkat is tudjuk óvni, de esetleges fer-
tőzöttségünk esetén másokat is meg tudunk vé-
deni. Az biztos, hogy mindenképpen így tudjuk 
csökkenteni a légtérbe kikerülő víruspartiku-
lumok számát, ha közösségbe kell mennünk. 
Gyerekeknek csak egy egyszerű kísérlettel szok-
tam érthetőbbé tenni, hogy milyen fontos a 
maszkhasználat. Nézzék meg, hogyha hidegben 
a szabadban beszélünk, milyen gyorsan és mi-
lyen messzire eljut a leheletünk. Ezért kell még 
szabad levegőn is távolságot tartani!

Mindenkin múlik, mert egy hajóban eve-
zünk. Amire befolyással lehetünk, amit helyi 
szinten meg tudunk tenni, itt Tószegen, min-
dent meg kell próbálnunk. Még mindig be-
lefelé megyünk, de majd ha elkezd csökken-
ni a regisztrált esetszám, még az sem jelenti 
azt, hogy megúsztuk! Még akkor is sok beteg 
lesz, és sok-sok áldozat. A számok rémisztő-
ek (december 2-án ahogy ezeket a gondola-
tokat írom, 165! halott). Ezzel már több mint 
5000 az áldozatok száma, köztük egészségügy-
isek, pedagógusok, sportolók és nem csak idő-
sek. Igen, többségében idős, krónikus beteg. 
De vannak fiatalok is! És ma, például egy 65 

éves, magasvérnyomással élő, jó általános álla-
potban lévő, egyébként örökmozgó, aktív em-
ber is, ha belehal, az lesz a statisztikában, hogy 
„idős, krónikus beteg”.  Ne akkor vegyük ko-
molyan, ha hozzátartozónk kerül a lélegezte-
tő gépre. A lélegeztetett betegek nagyon nagy 
%-a pedig meghal. Sok kollégámmal tartom a 
kapcsolatot, a kórházakban minden felszere-
lés biztosított, gyógyszerek, ágyak, lélegezte-
tőgépek, csak egy nincs, a legfontosabb: elég 
ápoló és orvos. Van olyan intenzív osztályon 
dolgozó kollégám, aki novemberben 10 napot 
ügyelt! Közülük is egyre többen megfertőződ-
nek, és esnek ki a munkából. Sajnos már sok 
kollégám meghalt országszerte, vannak köztük 
háziorvosok is.

Az oktatásban szintén hasonló a hely-
zet. Az óvonők, tanítók, tanárok erejükön fe-
lül próbálnak teljesíteni. Sokan már digitális 
munkarendben dolgoznak, ami szintén nagy 
erőfeszítéseket igényel. Az általános iskolák-
ban, óvodákban dolgozók azonban a saját és 
családjuk egészségét kockáztatják azáltal, hogy 
minden nap gyerekek tömegét tanítják. Ugye-
bár 10 főnél nagyobb családi rendezvényt nem 
lehet tartani, illetve védőtávolságot kell tarta-

ni. Ehhez képest az általános iskolás gyere-
keket meg tereljük össze. Mert mentik a 

szülők munkahelyeit! Ez olyan mintha 
20-25 család találkozna. Vegyes kör-

zetes háziorvosként sok gyereket is 
leszűrettem, egyre több esetben de-
rül ki, hogy a szülő, nagyszülő a 
nagyon enyhe tüneteket produ-
káló gyerektől fertőződött meg. 
A kontaktkutatás sem olyan, mint 
tavasszal volt. Most már nem le-
het tudni a legtöbb esetben, hogy 
hol fertőződtek meg a betegek. 

Mit tudunk tenni? Úgy kell, még 
a megszokott környezetünkben, a 

megszokott emberek között is – mun-
kahely, iskola, óvoda – viselkednünk, 

hogy POTENCIÁLISAN MINDEN-
KIT FERTŐZÖTTNEK KELL TEKINTE-

NÜNK! Akkor talán megúszhatjuk! Óriási az 
egyéni felelősségünk.  

Azt kérem mindenkitől, hogy vigyázzunk 
egymásra, mindenki tegyen meg mindent a 
családja és a közösség védelme érdekében! 
Minden zárt térben a saját és mások egészsé-
gének védelme érdekében használjon masz-
kot! Szabályosan! Ne személyes kérdést csi-
náljon belőle. Ez a karácsony más lesz, most 
nem a szabályok enyhítése az elsődleges cél, 
hanem az a legfontosabb, hogy a következő ka-
rácsonykor a családi asztalnál ne legyen üres 
szék a koronavírus miatt!

Tom Hanks Oscar díjas színészt - aki maga 
is átesett a fertőzésen -, tudom idézni: „Nem tu-
dom tisztelni azokat az embereket, akik nem 
hordanak maszkot!” Egyetértek vele, én sem.
 Dr. Szabó Andrea
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Az önkormányzat  és a Szolnoki Tankerületi Központ állta a számlát

Nyolc millióból újult meg a tornaterem 

A Tószegi Általános Iskola torna-
terme 40 évvel ezelőtt épült „tár-
sadalmi összefogással”, a szülők, 
a pedagógusok, a helyi vállalatok, 
például a Mezőgép, a termelőszö-
vetkezet segítségével. A négy évti-
zed alatt a műanyag padozat elko-
pott, felújításra szorult. A tószegi 
önkormányzat és a Szolnoki Tan-
kerületi Központ 4-4 millió fo-

rinttal finanszírozta a padozat cse-
réjét, amit három hét alatt a profi 
szakipari munkát végző kivitele-
ző meg is valósított. Úgynevezett 
sportpadlót helyeztek le, a terem 
takarószőnyeget is kapott. 

Fehér Ferenc intézményveze-
tő elmondta, hogy az intézmény 
takarékos gazdálkodásának kö-
szönhetően új tornaszereket is vá-

sárolhattak, megújult a szertár, 
ping-pong-asztallal gazdagodott 
az iskola, interaktív okostáblát és 
12 LCD-s monitort szereztek be. A 
biológia oktatását forgatható tábla 
segíti. Az iskolai fertőtlenítésekhez 
4 ózongenerátort is használnak. 

Megtudtuk, az iskola dolgo-
zóit hetente tesztelik a koronaví-
rus miatt, az első két alkalommal 

valamennyien negatív eredményt 
produkáltak. A diákok szoká-
sos karácsonyi műsora a járvány 
miatt elmarad a templomban, az 
előadást felveszik, a tanulók sa-
ját tantermükben nézhetik majd 
meg. A téli szünet előtti utolsó ta-
nítási nap december 18.-án lesz, a 
szünet utáni első tanítási nap pe-
dig 2021. január 4.-én, hétfőn. 

Pályaorientációs nap 
Ez a rendezvény a korábbi évek-
hez képest szerényebbre sikeredett 
a járványhelyzet miatt, de ennek 
ellenére sikerült úgy megszervez-
ni és lebonyolítani, hogy kifogás-
talan tájékoztatásokat kaptak vég-
zősök az átalakuló középiskolai, 
technikumi és szakképzési lehető-
ségekről. A Szolnoki Szakképzési 
Centrum foglalkozásaira, rendha-
gyó, kiscsoportos technika óráira 

lettek felfűzve a programok. Idén 
elmaradtak a nyolcadikos tanulók 
számára rendezett a továbbtanu-
lást segítő középiskolai pályavá-
lasztási programok, iskolalátoga-
tások. Szerencsére voltak olyan, 
a körülményekhez alkalmazkodó 
középiskolák amelyek, vállalták a 
tájékoztatást. A 7. és 8. osztályos 
tanulókat a gimnáziumi lehető-
ségekről a Tiszaparti Római Ka-

tolikus Gimnáziumból Molnár 
Zsolt igazgatóhelyettes, a szak-
képzésben történő változásokról 
Jendrassik György Gépipari Tech-
nikumból Pesti László igazga-
tó tartott prezentációkkal egybe-
kötött pontos tájékoztatást. Ezek 
után részletesen megismerhették a 
törökszentmiklósi Székács Elemér 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, a szolnoki Pá-

lfy-Vízügyi Technikum és a Pe-
tőfi Sándor Építészeti és Faipari 
Szakgimnázium és Szakközépis-
kola előadóitól az iskoláikban in-
duló új és hagyományos képzései-
ket. A középiskolák ismertetője és 
a gyakorlati foglalkozások közben 
három szakmával ismerkedhettek 
meg az iskola tanulói: a gyógysze-
rész, a katonai pálya és a méhészet 
rejtelmeibe nyertek betekintést. 

Egészségnevelési hét 
A 2020-21. tanév egészségnevelési 
hete a korábbi éveket tekintve rend-
hagyó módon zajlott, mivel a CO-
VID járványra való tekintettel le 
kellett redukálni a hét programjait. 
A 8. osztályos lányok és a 3-4-5-6. 
osztályos tanulók széleskörű infor-
mációt kaptak Fehér Ferencné védő-
nő jóvoltából a gyógynövények jóté-
kony hatásairól. Az előadás közben 
levendula és citromfű teát is kóstol-
hattak a gyerekek. A gyógynövények 
bemutatásával párhuzamosan Ko-
vács-Gonda Diána angol szakos ta-
nárnő, aromaterapeuta segítségével 
szintén a felsősök egy része betekin-
tést nyert az illóolajok terápiás hatá-
sának világába. 

Az 5-6. évfolyamos diákoknak 
az internet veszélyeiről tartott előa-
dást Szakali Gábor intézményveze-
tő-helyettes, míg a 7-8. évfolyamos 
tanulók Fehér Ferenc intézményve-
zetővel illetve Mészáros János ren-

dőr alezredessel drogprevenciós fog-
lalkozáson vettek részt. Emellett a 
7. osztályos tanulók az újraélesztés 
alapjaival ismerkedhettek meg Varga 
Emőke tanárnő segítségével.

A testnevelést tanító pedagó-
gusok megszervezték, hogy kötél-
húzás és labdajáték (pl. zsinórlabda, 
röplabda) keretén belül a sportban 
se legyen hiány,  a 4. osztályosoknak 
sakkversenyt rendeztek.

Az alsósok a hét utolsó napján 
plakátot készítettek, filmvetítésen 
vettek részt, melynek témáit úgy vá-
lasztották ki az osztályfőnökök, hogy 
a cél az egészséges életmódra nevelés 
legyen. A 2-3-4. és 5. osztályokban 
a Kíváncsiak klubja is „életre” kelt 
Deák Judit és Bálint Boglárka tanár-
nők jóvoltából, hiszen játékos formá-
ban az egészséges ételekkel ismer-
kedhettek meg a tanulók.

Buczkó Endre,  
Varga Emőke, Fekete Sándor

A kötélhúzó gyerekek edzőcipője jól tapadt a sportpadozathoz Fotó: Fekete Sándor

Mészáros János rendőr alezredes a drogokról tartott előadást
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FORDULT A KOCKA  
Most minden más lesz. Semmi nem lesz olyan, mint eddig volt. Elmaradnak a közös ösz-
szejövetelek, az adventi ünnepségek, az ünnepélyes gyertyagyújtás, és talán még - bár 
ezt még nem tudjuk - az éjféli mise is. 

Tószegen, a polgármesteri hivatal, követve az 
eddigi hagyományt, elkészítette az adventi te-
ret. A tér tetszetősen ki van világítva, a jászol 
berendezve, és még is üresnek, lélektelennek 
érzem a teret. Hiányzik az ünnep hangulata. 
A gőzölgő boros teával telt poharak az embe-
rek kezéből.   A meghitt beszélgetések. Egy-
más átölelése. 

Advent első vasárnapja az egyházi év kez-
detét is jelenti. A Szent András ünnepéhez 
legközelebb eső vasárnaptól - idén november 
29-től - Jézus Krisztus születésének napjáig, 
december 25-ig mi keresztények a Karácsony-
ra készülünk. A szó a latin ”adventus Domini”, 
az Úr eljövetele kifejezésből származik, még-
pedig kettős értelemben: Jézus Krisztus meg-
születése Betlehemben és második eljövetele 
az idők végezetével. A négy adventi vasárnap 
az Úr négy eljövetelét is szimbolizálja először 
a megtestesülésben, másodszor a kegyelem-
ben, harmadszor a halálunkban, negyedszer 
az ítéletkor, amelyre készülnünk kell.

Éveken keresztül saját adventünkhöz és 
karácsonyunkhoz formáltuk Istenünket, idén 
azonban fordult a kocka. Ebben az évben Isten 
alakít bennünket saját adventjéhez és kará-

csonyához. Az idei advent, merőben máshogy 
alakul, mint azt bármikor is terveztük volna. 
Mindannyiunkban számos kérdés merül fel a 
karácsonyunkat illetően, melyben elsősorban 
halkuló sóhaj-reményünk szólal meg az is-
meretlen és a bizonytalanság kapcsán. S még-
is gyakran jár át a gondolat, miszerint most 
valóban lesz lehetőségünk megélni testközel-
ből a több mint 2000 évvel ezelőtti adventet. 
Mivel a várakozás valósága ma erőteljesebben 
tölt el bennünket, mint bármikor.

Gyermekként nagyon szerettem az ad-
venti időszakot. A havas hajnalokon a rorá-
tékra indulva, s a hívekkel telített templomba 
megérkezve, éreztem, hogy valamiféle olyan 
ünnepre készülünk, amelynek különleges je-
lentősége van. S aztán ez az érzés a felcsepe-
redés során egyre inkább alább hagyott ben-
nem. Mintha nem is lett volna advent, mintha 
a karácsony csak pusztán megszokássá válto-
zott volna. Egy kötelező ünnepnap, amelynek 
központja a megtébolyodott ajándékozás, a 
kényszerű egymás iránti hamis szeretetnyil-
vánítás. Karácsony, mint a képmutatás világ-
napja… Idén azonban máshogy alakul. Túr-
mezei Erzsébet egyik verse a legőszintébb 

mottója a mostani adventi várakozásunknak: 
„Most nem sietek, most nem rohanok, most 
nem tervezek, most nem akarok, most nem 
teszek semmit sem, csak engedem, hogy sze-
ressen az Isten.”Engedem, hogy szeressen az 
Isten! Mert idén talán először engedem meg 
Istennek, hogy szeressen. S tegye mindezt az 
Ő akarata szerint. Éveken keresztül saját ad-
ventünkhöz és karácsonyunkhoz formáltuk 
Istenünket, idén azonban fordult a kocka. Eb-
ben az évben Isten alakít bennünket saját ad-
ventjéhez és karácsonyához. S így jelenik meg 
abban eredeti és ősi természete. A világ sa-
ját testén megélt fájdalmaira végül majd Is-
ten gyógyírt hoz. Ha megengedjük Neki. Ez 
a gyógyír pedig elsősorban a remény újbóli 
megszületése. Azé a reményé, melyet évek óta 
igyekszünk csendben eltemetni.

A remény a következő hetek során fel-
támad és hamvaiból új életet támaszt egy 
világ számára. Ez az új élet pedig a meg-
születő Krisztus. Ő lesz, aki végül remény-
telenségünkre reménnyel, vígasztalhatatlan-
ságunkra vígasszal, erőtlenségünkre erővel, 
fájdalmainkra enyhüléssel, megszokásainkra 
megújulással s átélt sötétségünkre végül fény-
nyel válaszol.

Készüljünk!
 Ratnik Ferenc

A titokzatos vendég
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek…”  (Jelen 3,20)

Kedves Olvasó!
Adventi időszakba vagyunk. Hit-
tanos gyerekektől kérdeztem, 
hogy mit jelent ez nekik? Szerin-
tük ez a karácsonyi ünnep köze-
ledtét jelenti és gondolom az ol-
vasók többsége ezzel egyet is ért. 
Jóllehet, sokkal több ez a szűk hó-
nap annál, mint hogy ünnepi vá-
rakozásban égjünk. De ha csak 
ennyi is lenne, akkor feltehetjük a 
kérdést: mire vagy kire várunk ka-
rácsonykor? 

Egy éve emlékszem ilyenkor ar-
ról beszéltünk az adventi gyer-
tyagyújtáson, hogy európai nagy 
városok terein a fenyőfa mellet 
már megszokottá váltak az állig 
felfegyverzet, maszkos katonák 
és harckocsik látványa. Terroriz-
mus ide vagy oda, ennek ellené-

re tömegek látogatták a vásárokat 
és különböző rendezvényeket. S 
mind eközben megfogalmozódott 
bennük és bennünk is, hogy hová 
jutottunk, milyen élet vár ránk, le-
het ennél még aggasztóbb a hely-
zet. Hát, mint látjuk és tapasztal-
juk bármennyire is hihetetlen, 
de lehet! Nagyot változott a világ 
nem egész egy év alatt. Már nem 
csak a katonákon van maszk, ha-
nem mindenkin, kötelezően, rá-
adásul a terek és karácsonyi vá-
sárok is rendre elmaradnak, sőt 
tiltva lettek. Lesz egyáltalán kará-
csonyunk? Sokan mondogatják, 
hogy idén elmarad. Az én véle-
ményem az kedves olvasó, hogy 
bizony sok ember számára a kará-
csony idén valóban elmarad. Nem 
lesz ugyanis utcai nagy dáridó és 

bulizás, nem lesznek „wellness” 
hétvégék és termál fürdőzések, 
elmaradnak a karácsonyi síturák 
és miegymás. Hiszen egy jó ide-
je a karácsony (más egyházi ün-
nepeinkkel együtt) sokak számá-
ra pusztán ennyi. Ezt jelenti ma 
a keresztyén kultúra. Úgy látszik, 
hogy ennek most vége – legalább 
is idén. Az okot mindenki tudja - 
COVID-19. 

Istenünk megálljt parancsolt en-
nek a vesztébe rohanó világnak. 
Most még csak egy víruson ke-
resztül üzent nekünk. Zörget az 
Isten! Ott ál az ajtónk előtt és azt 
várja, hogy beengedjük őt. Mert 
igen idén is lesz karácsony. Kö-
rülöttünk minden mulandó és 
változó, mint ahogy mi magunk 

is. Egy valami azonban nem vál-
tozik: ”Jézus Krisztus tegnap, ma 
és mindörökké ugyanaz” (Zsid 
13,8). Idén legalább többen ott-
honaikban maradnak és várják a 
titokzatos vendéget. A sors finto-
ra (vagy Isten terve?), hogy haza-
inkba, lakásainkba lettünk zárva. 
Urunk, Jézus minden szív ajtaján 
zörgetni fog. Az ő szeretete és tü-
relme irántunk nem ismer határo-
kat.  Ő kész volt a végsőkig elmen-
ni értem, és Te érted. Emberré 
lett, majd életét adta, hogy legyen 
karácsonyunk és húsvétunk, azaz 
újjászületésünk, feltámadásunk és 
örök életünk vele!

Nyitsz e ajtót neki, ez itt a nagy 
kérdés! 

Tóth Róbert

EGYHÁZI 
OLDAL



2020 TÉL8 Tószegi Tükör

Csonka őszi szezon nehezítette a labdarúgók életét

Az eredmények jól alakultak 
Smidéliusz Ernőt, a Tószegi 
Községi Sportegyesület elnö-
két arra kértünk, hogy a cson-
kára sikerült, félbe szakadt 
labdarúgó bajnokság őszi sze-
zont értékelje. Nehéz hóna-
pokon vannak túl, ráadásul a 
csapatok technikai vezetője, 
Nagy László elhunyt ebben az 
időszakban. 

Nehéz egy ilyen évet értékelni – 
magyarázta az elnök. -  Tavasszal 
tulajdonképpen el sem kezdődött 
a bajnokság, sőt a közös edzések 
is szüneteltek két hónapig, most 
pedig az őszi szezon idő előtt be-
fejeződött. A téli felkészülése a 
sportolóknak jó volt, sajnos ezt 
csak így érezzük, mert a pályán 
nem tudták mindezt bizonyíta-
ni. Bizakodtunk, hogy az induló 
bajnokságok problémamentesen 
fognak zajlani, sajnos nem így 

lett. Ugyan a nyári felkészülések 
zavartalanul zajlottak, de a baj-
nokságokban már érezhető volt a 
fokozatos korlátozásoknak „kö-
szönhetően”, a játékosok a szülők, 
a sportvezetők, sőt a szurkolók ag-
godalma. A sportók közül mindig 
volt valaki karanténban, az iskolai 
szigorítások miatt az edzések nem 
a megszokott rendszer szerint let-
tek megtartva, a szülők a kisebb 
gyerekeket nem mindig tudták 
edzésre hozni. Ez az aggodalom 
nem volt alaptalan. Sajnos kide-
rült, hogy nem elég korán történt 
ez a leállás és ez sem hivatalból lett 
elrendelve, hanem november 12.-
én, saját döntésünk alapján mond-
tuk le az utolsó mérkőzéseket. Így 
is többen átestünk a COVID-19 
betegségen, többségében enyhe 
tünetekkel, ám történt egy na-
gyon szomorú eset is, Nagy László 
az egyesület technikai vezetője, a 

vírus betegség következtében, no-
vember 26.-án elhunyt. 

Hogyan szerepeltek a csapatok a 
játékidőszakban? 
A lányok továbbra is remekül sze-
repelnek, a 3. helyen állnak a baj-
nokságban, ami egy újonc csa-
pattól nagyon szép eredmény. A 
felnőtt csapat a bajnokságban az 
előkelő 4. helyen áll. A megyei I. 
osztályú bajnokság véleményem 
szerint az elmúlt 10 év talán leg 
kiegyensúlyozottabb küzdelmét 
hozta az idén. Ennek tükrében az 
őszi negyedik helyre büszkék le-
hetünk.

És a fiatalabbak?
Az U19-es csapatunk, egy szintén 
rendkívül kiegyensúlyozott baj-
nokságban szerepel és az őszt az 
előkelő 5. helyen zárta. Az U16-os 
csapat az idén korosztályváltáson 

esett át, így a legfiatalabb (legki-
sebb csapat is) a mezőnyben. Saj-
nos, ez az eredményeken meglát-
szik, de a csapatjáték bizakodásra 
ad okot. A srácok nagyon sokat 
fejlődtek az augusztusi játékukhoz 
képest, le a kalappal előttük. A 
pandémia a kisebb korosztályok-
nál okozta a legnagyobb prob-
lémát, az edzések és a versenyek 
tekintetében egyaránt. Nagyon 
sok edzés és verseny elmaradt, re-
mélhetőleg rövid időn belül visz-
szatérhetnek a srácok és az edzők 
a megszokott rendbe.

Karácsonyi, új évi kívánság?
Szeretnénk minden támogatónk-
nak, szimpatizánsunknak köszö-
netet mondani a segítségért, amit 
ebben az évben nyújtottak. Kívá-
nunk mindenkinek boldog kará-
csonyt, vigyázzunk magunkra!
 F. S. 

A felnőtt csapat edzés közben Fotó: Pinviczki Rajmond

Elhunyt Laci bácsi
Nagy Laci bácsi 30 évig szor-
goskodott szívvel-lélekkel az 
egyesületnél. Ezidő alatt voltak 
nagyon szép időszakok győzel-
mekkel, jó csapattal és voltak 
mélypontok, időszakok, a meg-
szűnés veszélyével, kilátástalan-

sággal. Egy valaki biztos pont 
volt az egyesület életében: LACI 
BÁCSI. Ha kellet füvet nyírt, 
mosott, takarított, pakolt, in-
tézte a hivatalos ügyeket, szinte 
bármit megcsinált, amivel sze-
retett klubját segíthette. 

Most az égi focipályákon is 
zöld-fehér minden és minden 
labda a helyén van, de itt lent, a 
tószegi focinál nagyon nagy űrt 
hagyott maga után.
A tószegi foci éltetője és min-
denese.

A tószegi foci mérföldköve és 
lelkiismerete.

Élt 73 évet. Elment. 
Isten veled Barátunk!

 Tószegi KSE
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