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Hoffman Pál kitüntetése „Imádságunk ma vonzerő”

Spar nyitás
Felgyorsultak az események a tavasz beköszöntével. Sokak által
várt eseményként Húsvét előtt megnyitotta üzletét a SPAR üzlet-
lánc Tökölön. (folytatás a 2. oldalon) 

2016. március 30-án, 
Nógrádi György 
biztonságpolitikai 
szakértő előadást 
tartott a Művelődési 
Központban, 
melynek témája: 
Európa és migráció
(folytatás a 4. oldalon)

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke nemzeti ünne-
pünk, március 15-e alkalmából a Belügyminiszter előterjeszté-
sére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozatát
adományozta Hoffman Pál polgármester úrnak, Tököl város pol-
gármesterének. A képen Kontráth Károly miniszterhelyettes gra-
tulál Hoffman Pálnak. (folytatás a 3. oldalon)

Napjaink feszített vonulatában még az igaz hívő is megtorpanhat.
Ünnepi, hétköznapi órák váltakozásában mindig várunk valami-
féle szabadulást. Mi ez a bizonytalanság, ez a világfelfordulás,
amely már apokaliptikus időt jósol? Voltmáskor is, de a veszélyez-
tetettség tán sohasem volt ekkora. Fegyverek, határok, merényle-
tek, menekült ezrek! Ki képes felfogni, miként rendeződik majd
az ember sorsa? Mert mindig róla van szó, és ebbe a fogalomba
nem úgy illik a politika sem, ahogyan a kíméletlenség kívánja.
Pilinszky egyik verse kívánkozik ide:

Kérdés

Az édeni öröm rég messzeséggé vált, elérhetetlen amegbékülés,
egyre távolodik egymástól élőlény és tárgy. Ami büszkeség, az in-
kább már gyűlölet, ami evidens, teljesen meghasad. Nem kell
mindig nagy dolgokra gondolni, elég, hogy kijelentjük: a polgári
tisztesség elemi szabályai is szemétdombra kerültek. Valaki pa-
naszkodott: úgy vesztette el az állását, hogy egyszerűen közölték
vele, holnap ne jöjjön. Más vélekedés ekként akasztott horgonyt
idősödő életekbe: a negyvenéves arra jó már, hogy a folyóba
lőjék. Legfeljebb Várunk valami vigasztalót. De honnan, kitől,
kiktől? A bűnös még reménykedhet, a tékozlót visszafogadhatja
az apja, de mi lesz az árvákkal-ártatlanokkal? „Hullám befagy,
lüktetés csobogás eláll” – írja a költő, ami azt a közömbösséget
jelenti, amellyel a kíméletlenség orvlövészként célozza az embert
– az ember önmagát. 
Reménytelenül szemléljük az eseményeket, a durvaságot, a rész-
vétlenséget, s úgy érezzük, csupán az a túli közbelépés keltheti
fel bizodalmunkat. Isten, aki közel van hozzánk, akivel szót ért-
hetünk. A feltámadás boldogsága a kétségben kikötő, és nem
jámbor vigasztalás, ha kérdőjel nélkül ismételjük a költő szavait:
„Akárhonnan érkezhet mondat, Imádságunk ma vaserő…

Oravecz Márton – Keresztény élet

Tököl vendége volt Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértő

Hol járunk már az éden fáitól!
Világunk büszke madarának
Csőrében porladunk.

Hullám befagy,
Lüktetés, csobogás eláll,
Meghasadnak az evidenciák.

Akárhonnan,
Érkezhet mondat
Akárhonnan?
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• Több mint 2 éves egyeztetés hozott
eredményt, amelyben a Polgármes-
teri Hivatal munkatársai és személye-
sen én is tevékenyen részt vettem.
Nem mindenki előtt ismert, de tény,
hogy az épület nem a város tulaj-
dona, tehát a döntéseket nem mi
hoztuk, viszont mindent elkövet-
tünk, hogy a város központjában
lévő üzlet a tököli családoknak je-
lentsen új kínálatot. Érdeklődőket
közvetítettünk a tulajdonosok felé,
egyeztettünk a tervezőkkel, térítés-
mentes parkolóhelyet biztosítottunk
az engedélyezéshez szükséges szám-
ban, területi átalakításokra is készen
álltunk, egy kikötéssel a tököl díszét
jelentő évszázados kocsányos tölgyfá-
hoz teljes mértékben ragaszkodtunk.
Segítettük a szomszédokkal való
kapcsolatfelvételt, mert korábban te-
rületvásárlási, sőt egy DM üzlet léte-
sítésének szándéka is erőteljes volt.

A döntő lökést a beruházáshoz az
adta, hogy a SPAR nem bérlőként,
hanem tulajdonba kerülve vette át az
üzletet. A Polgármesteri Hivatal
munkatársai természetesen telephely
engedély átírásától kezdve a műszaki
egyeztetésig mindenben gyorsan és
rugalmasan intézkedtek, így a Hús-
vét előtti átadás előtt elhárultak az
akadályok. Bízom benne, hogy mind
a tököli családok, mind az üzletlánc
tulajdonosai számára hasznos válto-
zás részesei voltunk, s a városköz-
pont életét is felpörgetjük.

• A tavasz az intézményi beiratkozá-
sok ideje is. Az iskolában április 14-
15-én, a bölcsödében április 25-26-
án, és az óvodákba beíratás a Polgár-
mesteri Hivatalban április 25-26-án
volt. Az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy jó ötlet a Polgármes-
teri Hivatal dísztermébe hívni a ve-
zető óvónőket és az érintett szülőket,
mert itt teljes körű tájékoztatás és
közvetlen egyeztetés folyhat minden
érintettel. A bölcsödében 40 főig, az
óvodákban 350 főig tudjuk fogadni
a gyerekeket, az általános iskolában
740 diák (kb. 100 első osztályos) ta-
nítását biztosítjuk. Más települése-
ken bizony csak terv az, ami nálunk
megszokott, hogy tudni illik  a szín-
vonalas gyermekellátást óvodai, isko-
lai nevelést helyben biztosítjuk. A
gyereklétszám, vagyis a családok igé-
nye az utóbbi években állandósult,
sőt az óvodákban némi csökkenés
tapasztalható. Az iskoláskorúak ese-
tében minden segítséget megadunk
az iskola vezetésének, hogy az álta-
lános iskolai korú diákokat Tökölre
írassák be a szüleik. Az utóbbi év ta-
pasztalata pozitív, enyhe visszaáram-
lás érzékelhető.

• Megszűntek a kátyúk a repülőtér
mellett. A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. köszönettel vette Hoffman Pál
polgármester úr segítségét, amelyet
az 5101. út a tököli repülőtér melletti
szakasznál felmerült probléma egyez-
tetési és rendezési folyamatában
nyújtott. Ennek előzménye, hogy két
éve értetlenül nézték, (s természete-
sen a helyzet elfogadhatatlanságát
minden fórumon jelezték) hogy az
5101. számú út korszerűsítése során a
repülőtér melletti sínek feletti útsza-
kasz kimaradt a munkálatokból.
2004-ben, amikor a Medgyessy-kor-
mány eladta a repülőteret, a sínek
melletti területeket is privatizálták.
Az érdekeltek pénzügyi és jogi prob-
lémákat egyeztettek. A terület nem
Tököl, hanem Szigethalom közigaz-
gatási területe, de ettől függetlenül
Hoffman Pál polgármester személye-
sen és levélben is többször kérte a
munka elvégzését.
Fáki Lászlóra, Szigethalom polgár-
mesterére is teljes mértékben számít-
hatunk, hiszen nem csak Szigetha-
lom, Tököl, de a Csepel-sziget vala-
mennyi déli településén közlekedők

számára elfogadhatatlan volt az út-
szakasz állapota. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt-től kapott tájékoztatás
szerint nem ők, s nem a repülőtér tu-
lajdonosa, hanem a BK Zrt. rendezte
a helyzetet.

• Több kamera - nagyobb biztonság.
A Képviselő Testület évek óta folya-
matos erőfeszítése a város közbizton-
ságának javítása. Köszönettel tarto-
zunk a Polgárőrség vezetőinek, tag-
jainak, hogy önzetlen munkájukkal,
szabadidejük feláldozásával erősítik
a tököli családok biztonságát. Meg-
határozó a helyzetükben a Tököli
Rendőrőrs színvonalas munkája, az
együttműködésre való nyitottság, s a
magas szakmai színvonal. A szemé-
lyes feltételek mellett fontosnak tart-
juk  a korszerű technikai eszközök
felhasználását is. Már korábban is lé-
tesíthettünk
térfigyelő ka-
merákat, mert
más települé-
seken tapasz-
taltuk, a térfi-
gyelő kame-
rák kiszorítják
a bűnözőket. Mára olyan rendszert
építettünk, amelyben öt helyszínen
nyolc kamera - lakótelep Duna utca
2 fix kamera, Okmányiroda mögött
1 db (360 fokos) kamera, Kossuth L
utcába 2 fix kamera, Művelődési
Központ előtt 2 fix kamera, Piac
téren 1 (360 fokos) – védi a közterü-
leteket, s ad információt az ott meg-
forduló, áthaladó személyekről. A
központi helyiségbe futó informá-
ciók alapján visszamenőleg is lehe-
tőség van a helyszíneken történtek
megismerésére. A program folytatá-
sában az intézmények kamera rend-
szereinek korszerűsítésére is hang-
súlyt fektetünk. Szükség is van a szé-
leskörű együttműködésre, mert bár
a város bűnügyi mutatói alapján
Tököl biztonságos helynek számít,
az utóbbi időben fényes nappal
megtapasztalt gátlástalan betörések,
lopások indokolt veszélyhelyzetet
keltenek az emberekben.

Hoffman Pál polgármester
beszámolója
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• Ismét biztonságos költségvetést fo-
gadott el a Képviselő-testület.
1.136.219 eFt bevételi és kiadási ösz-
szeggel fogadta el a Képviselő-testü-
let a város 2016. évi költségvetését. A
400 mFt-os helyi adóbevétel megha-
tározó része a gazdálkodásnak. Mi-
után a központi finanszírozás ha-
vonta érkezik, a helyi adóbevételekre
pedig áprilisban és szeptemberben
lehet számítani, a fizetőképességhez
bizony a feladatteljesítések, támoga-
tások, fejlesztési előkészületek pon-
tos ütemezésére van szükség. 

• A likviditást segíti a folyószámla
és munkabér hitelkeret, amely úgy
ad biztonságot, hogy éves szinten
csupán 1,2 mFt terhet jelent. Jó
helyzetnek tartjuk, hogy a helyi
adóbevételeknek köszönhetően
fenn tudjuk tartani a Művelődési
Központ és Könyvtár, a Sportcsar-
nok és a Sportklubház működését.
Ez a bevétel ad lehetőséget a közös-
ségek, nemzetiségek, egyházak tá-
mogatására, s garantálja a Délszláv
Tánccsoport, a Városi Sportkör, s a
Művészeti Iskola színvonalas műkö-
dését. Bizonyítottuk a Summerfest
és a Lovas Fesztivál megrendezésé-
nek alapjait is. A sikeres közösségek
és rendezvények azonban a város
által biztosított feltételek mellett
még sikeresen pályázó intézmény-
vezetői munkát, önzetlen támogatók
adományait és sokak személyes köz-
reműködését is igénylik. Köszö-
nöm, köszönjük mindenkinek, aki
hozzájárul Tököl Város színvonalas
és eredményes kulturális és sport-
életéhez, a nemzetiségi és egyházi
hagyományok ápolásához, megőrzé-
séhez, egészében Tököl jó hírének
erősítéséhez.

• Tervszerű fejlesztési előkészületek.
Még van dolgunk az elmúlt évek
nagy értékű beruházásaival, fejlesz-
téseivel, de már tervszinten van né-
hány fejlesztés kidolgozása. A Pest
Megyei Közgyűlés Területfejlesztési

Irodájával több éve egyeztettünk a
Tökölön szükséges felújításokról,
fejlesztésekről. A városi költségvetés
nem tesz lehetővé nagyobb fejleszté-
seket, ezért mint minden hozzánk
hasonló helyzetben lévő település,
mi is az elérhető pályázatokra készü-
lünk. Az út és járdaépítési program
beindításához is reménykedünk for-
rásokban, azonban a Szivárvány
óvoda felújítása, tetőtér beépítése a
VEKOP pályázatban megvalósítha-
tónak látszik. 2016. április 16-tól ad-
hatók be pályázatok, s mi rendelke-
zünk engedélyezési tervvel, s má-
jusra a kiviteli terv is készen áll. A
150-200 mFt-os munkára már nagy
szükség van, hiszen a 40 éves épület
mára komolyan elhasználódott. Az
általános iskolai épületeknél is pá-
lyázati forrásokra számítunk, itt
azonban energia hatékonyság növe-
lését célzó kiírások várhatók. A la-
postetők beázásainak megszünte-
tése, a homlokzatszigetelés, a fűtés
rendszerek korszerűsítése, a lakóte-
lepi épület nyílászáróinak cseréje
egyre égetőbb feladat. Nyilván nem
tudjuk a város összes gondját a mos-
tani négy évben sem megoldani, de
mindent megteszünk, hogy az előző
ciklus sikeres fejlesztéseihez hason-
lókat érjünk el.

• 35 mFt-os vagyongyarapodás Tár-
sasági Adó támogatásból. Nagy ér-
tékű fejlesztéseken dolgozunk, de
egyetlen egy kisebb jelentőségű le-
hetőséget sem hagyunk ki. A sport-
csarnokban tavaly nyár végére
készültünk el az öltözők, vizes he-
lyiségek, mosdók teljes korszerűsí-
tésével, s most a Sportklubházban
folyik hasonló munka. A VSK sike-
res pályázata nyomán 8,580 mFt
TAO támogatásból, s 6 mFt önkor-
mányzati forrásból teljesen meg-
újul a Sportklubház alsó szintje.
Öltözők, kiegészítő helyiségek,
mosdók, fürdők korszerűsödnek, s
így a hazai csapatok edzései, s a
vendégcsapatok fogadása is színvo-

nalas körülmények
között történik. Kö-
szönettel tartozunk a
Magyar Kézilabda és
Magyar Labdarúgó
Szövetségnek a meg-
ítélt támogatásokért
és a tököli vállalko-

zóknak a nekünk adott társasági
adó befizetésükért. A két épületben
megvalósított munka értéke 30-35
mFt, ez teljes egészében önkor-
mányzati vagyongyarapodást jelent.
A színvonalas kivitelezési munkák
mindkét helyen Tádics Mátyás, s
Bosnyák Simon és Tamás, Müller
János, Zelenai Zoltán és Fodor Fe-
renc munkáját dicsérik.

• Sokat hallani mostanában a HÉV-
működtetés kérdéséről is. Öröm-
mel tapasztalom, hogy az állam
által átvállalt feladatra nemcsak

működtetési, hanem korszerűsítési
források is jutnak majd. Bennün-
ket egyszerűbb feladatok elé állít
az élet, így remélem sikeresen tár-
gyalunk, levelezünk a Kossuth L.
utcai átjárónál deponált kőzúzalék
áthelyezéséről, így a balesetveszély
csökkentésétől. Változást akarunk
elérni a Ledina utcai átjárónál is,
hogy a gyalogosok, babakocsival
közlekedő kismamák biztonságo-
san közlekedhessenek. Folynak az
egyeztetések ugyanitt a száguldó
autósok megfékezésére, amire
„fekvőrend őr” megépítését ajánl-
ják a szakemberek.

• Szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki velem örült, s
gratulált a március 15-ei ünnepsé-
gen átvett kitüntetésem alkalmá-
ból. Nyilván van egy ilyen elisme-
résnek személyes része is, de leg-
alább olyan fontos benne a
közösségi együtt-
működés. Közös si-
kernek élem meg,
hogy Áder János a
Magyar Köztársa-
ság Elnöke több
évtizedes település-
vezetői és a magyar
sportot segítő tevé-
kenységem elismeréseként a Ma-
gyar Köztársaság Lovagkeresztje
kitüntetésben részesített, s úgy
vélem, az elismerés Tökölt is érte.



Háború és béke
Piszkos bombák – Nógrádi György (szerkesztett változat)

Szorosan összefügg a terrorizmus és a
migránskérdés, ezt bizonyították az el-
múlt hetek európai biztonságpolitikai
eseményei is. Természetesen nem
minden migráns terrorista, de a bejö-
vők között egyre több az olyan jól kép-
zett, fiatal férfi, akit az Iszlám Állam
küldött Európába a migránsok közé
rejtve. A terrorcselekmények logikus
következményeként nőtt a bizalmat-
lanság a migránsok és az őslakosság
között.

Az Európában növekvő terrorfenyege-
tettség hatására az Európai Unióhoz
tartozó államok zöme jelentős változ-
tatásokat hajtott végre jogszabályai-
ban. Belgiumban magas szintű terror-
fenyegetettség esetén a kormány intéz-
kedéseihez nem kell parlamenti
felhatalmazás. 2015-ben két ízben is
ilyen jellegű csomagot terjesztett a
parlament elé a kormány. A jelenlegi
helyzetben javasolják, hogy a terroriz-
mus céljából történő külföldre utazás
minősüljön bűncselekménynek. Ha-
sonlóan ítélik meg a toborzást és a fel-
bujtást is. Gyorsítani akarják a telefon
lehallgatást. Lehetséges lenne a jövő-
ben az állampolgárság megvonása, az
útlevél visszavonása is. Tervezik a
bankszámlák és a gyanúsítottak va-
gyonának a befagyasztását is. Fel kell
gyorsítani a titkosszolgálatok reform-
ját, és lehetővé tenni a hadsereg bevet-
hetőségét is. Javítani kell a belga hatá-
rok (schengeni) ellenőrzését. Bör-
tönbe lehet zárni a külföldről hazatért
harcosokat. Be kell vezetni a légi köz-
lekedésben és a gyorsvasutakon az
adatnyilvántartást. Az el nem ismert
vallásokat be kell tiltani, és tilos az
előre feltölthető anonim mobiltelefo-
nok használata.
A jelenleg a migránsok fő úti céljá-
nak számító Németország kancellár-
jának, Merkelnek az elképzelése – az
Európai Unió és Törökország között

megkötendő egyezmény megoldja a
migránskérdést – legalábbis részint
tévútnak bizonyult. 
Ellentmondásos jelentések láttak nap-
világot a legutóbbi Kerry-látogatás
kapcsán is. Az amerikai külügyminisz-
ter tárgyalt Lavrovval és Putyinnal, és
a kiadott nyilatkozat szerint több kér-
désben is megállapodtak Szíriáról és
Ukrajnáról. Amit az USA külügymi-
nisztériumának szóvivője néhány nap-
pal később cáfolt.
Az az elképzelés, hogy a politika tűri a
szélsőségesek jelenlétét, nem ellenőrzi
azokat a városrészeket, ahol nyíltan
terroristaszervezkedés folyik, ahol ká-
bítószert forgalmaznak, de „cserébe”
elvárják, hogy Belgiumban ne legyen
terrorcselekmény, történelmi tévedés-
nek bizonyult. Az USA a terrorellenes
háborúban sikeresnek, míg Európa si-
kertelennek bizonyult. Európának
újra csak választania kell, és a merény-
letek hatására, azok következménye-
ként mind a lakosságból, mind a poli-
tikai elitből egyre többen szavaznak a
biztonságra és bizonyos szabadságjo-
gok feladására. Bár „papíron” egy-
szerű, a valóságban szörnyű nehéz a
felkelők és a terroristák szétválasztása.
Párizs után a világ vezetői végigvonul-
tak a francia főváros sugárútján, és
szimbolizálták a terror elleni egységet,
ám Brüsszel után már csak a részvét-
nyilatkozatok maradtak. Érdekes, hogy
amíg a francia vezetés nyíltan bírálta
a belgiumi illetékeseket, addig a né-
metek erre nem voltak hajlandók. 
A belgiumi állapotok és a merényletek
újra csak azt bizonyították, hogy a

multikulturális társadalom megbukott.
Európa nincs felkészülve a terroristák
által gyakorolt aszimetrikus hadvise-
lésre, és prioritást kell alkalmaznia.
Nem lehet egyidejűleg az Iszlám
Állam ellen harcolni és az Oroszor-
szággal szembeni embargót fenntar-
tani. Az orosz állam a terrorizmus el-
leni harcban óriási tapasztalatokkal és
adatbázissal rendelkezik.
Először a belgiumi terrorcselekmé-
nyek kapcsán merült fel komoly reali-
tásként, hogy az Iszlám Állam atom-
erőművek elleni támadást is számí-
tásba vett és készen áll az úgynevezett
piszkos bomba alkalmazására is. 
A brüsszeli merényletek kapcsán újra
csak különböző stratégiai következte-
tést vontak le az Európai Unió régi és
új tagállamai. A régiek, Németország
vezetésével hirdetik, hogy az integrá-
ció sikeres, csak jobban kell alkal-
mazni, míg az újabban felvett tagálla-
mok zöme saját politikai gyakorlatát
látja bizonyítottnak és sikeresnek, va-
gyis ha nem fogadunk be integráló-
dásra egyébként is alkalmatlan mig-
ránsokat, akkor nem nő a terrorve-
szély.
Európának biztonsága érdekében át
kell szerveznie a rendőrségnek és tit-
kosszolgálatok együttműködését,
véget kell vennie, hogy a beengedett
migránsok zöme nem integrálódott,
jelentős részük radikalizálódott, és a
börtönökben ez a folyamat csak fel-
erősödött.
Az iszlám Állam Európa elleni stratégi-
ájához hasonló ellenstratégia kidolgo-
zása szükséges. Európa a 24. órában jár.

4 Tököli TükörVENDÉGÜNK
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Idén is nagy izgalommal készül-
tünk a 2016/2017-es tanév beirat-
kozásával kapcsolatos progra-
mokra a Tököli Weöres Sándor
Általános Iskola mindkét épüle-
tében. A leendő elsősök szülei-
nek március 30-án egy tájékoz-
tató szülői értekezletet tartot-
tunk, melyre ismét nagy
létszámban érkeztek anyukák,
apukák. 
Április 9-én, szombaton tartot-
tuk a hagyományosan, minden
évben megrendezésre kerülő
„Iskolanyitogató” délelőttünket
mindkét épületben, ahol tánc-
és nyelvi bemutatókat láthattak
a gyerekek, szülők, ezzel segítve
a beiratkozáshoz szükséges dön-
téseiket, illetve kézműves foglal-
kozásokon vehettek részt a gye-
rekek. 
Az iskola honlapján, www. wsiskola.hu–n to-
vábbi fényképeket láthatnak az eseményről.
A 2016/2017-es tanévre április 14-én és 15-
én összesen 108 tanuló iratkozott be, amely
mindkét épületünkben 2-2 osztály indítá-
sát teszi lehetővé. Így a 4. osztályhoz egy

tanító felvétele szükséges, melyet pályázat
útján hirdetünk meg. A felvételről szóló
határozatot a szülők részére, április 29-ig
küldjük meg, postai úton.
A beíratás eseményeit a még óvodás gyer-
mekek fogadásával zárjuk, május második

hetében, ahol az óvónők kíséretében a je-
lenlegi elsősök életébe pillanthatnak be
ízelítőül a gyerekek.

Pisákné S. Nikolett
alsós igazgató-helyettes

Magyarország is csatlakozott az ENSZ és az
UNESCO kezdeményezéséhez, mely a
2015-ös évet a FÉNY NEMZETKÖZI Évé-
nek nyilvánította. A Programbizottság el-
nöke Kroó Norbert akadémikus volt. 
Az egész évben tartó rendezvénysorozathoz
iskolánk több programmal csatlakozott:
„Fény Éve” programok 2015.
2015. április 17.18. A Weöres Sándor Ál-
talános Iskolával közös rendezvény

• FÉNY, MELEGSÉG, CSALÁD címmel
területi szavalóverseny

• FÉNY-ÁRNYÉK címmel területi rajz-
verseny

2015. május 21.
• NAPOM, NAPOM, FÉNYES NAPOM

címmel Pest megyei népzenei találkozó
és népdaléneklési verseny

2015. június 4.
• A FÉNY ÉBREDÉSE címmel dob show

fényjátékkal ünnepi műsor a zongora
tanszak közreműködésével.

2015. június 15-19.
• FÉNY AZ ÉLETÜNKBEN címmel 

egy hetes alkotótábor a különösen te-
hetséges diákoknak(zene, színjáték,
tánc, képzőművészet).

2015. november 19.
• „ÉGITESTEK” zongora és kamara est a

„Szárny-nyitogató művészeti iskolában
2015. október, november

• KERESZTÉNY ÜNNEPKÖRÖK NAP-

TÁRA rajzverseny Bibliai témájú ké-
pekkel

• 2016. évi NAPTÁR KÉSZÍTÉSE
Novemberi „Égitestek” című műsorunkat
megtekintette Nyerges Gyula csillagász is,
aki a PLANETÁRIUM dolgozója, s a zene
iránti fogékonysága, érdeklődése tiszteletre
méltó. Az ő kezdeményezésére- a tavalyi
program folytatásaként - jött létre Kósa
Dávid kollégánk segítségével az a közös
műsor, melyen iskolánk pedagógusai és
növendékei szerepelnek a Planetáriumban.
Az előadás időpontja: 2016. 05. 28. szom-
bat 16:00
Címe : Muzsikáló csillagvilág – Zenés uta-
zás az égitestek között
Az előadáson közreműködő növendékeink:
Gál Tibor (népi ének): Palócföldi „csilla-
gos” szerelmes népdalok
Bors Adrienn (zongora): Konkoly Thege
Miklós: Tücsökcsárdás , Claude Debussy:
Clair de lune, 
Gyulai Gaal János – Kósa Dávid: Egér a
Marson
Barkó Viola (gitár): Peter Edvinsson: Mo-
onlight Tale
Az előadás 18 évnél fiatalabbak számára in-
gyenes (de helyet nekik is előre kell foglal-
niuk a Planetárium jegyfoglaló rendszeré-
ben), felnőttek számára a belépő: 1.100 Ft.
Pontos információk a PLANETÁRIUM
honlapján megtekinthetők.

http://www.planetarium.hu/hu/muzsikalo_csil
lagvilag_-_zenes_utazas_az_egitestek_kozott

Demeter Béla Istvánné

2016. 05. 06. péntek: „Pünkösdi Szárnyaló
Népdalünnep” címen –már hagyománnyá
vált – Pest megyei népdaléneklési versenyt
rendezünk, melynek helye a Művelődési
Ház színházterme.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk, a prog-
ram 9.30 órakor kezdődik, várhatóan a dél-
utáni órákban fejeződik be.

Iskola nyitogató
Beiratás a Tököli Weöres Sándor Általános Iskolában

A FÉNY ÉVE Tökölön
Hírek a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskolából
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2016. március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának
megemlékezését a Történelmi Zászlóparkban ünnepelték Tökölön.

2016. március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc  évfor-
dulójának megemlékezését  a Történelmi Zászlóparkban  ünnepelték
Tökölön.
A Himnusz közös eléneklését követően Hoffman Pál polgármester mon-
dott ünnepi beszédet. Az ünnepi program keretében Pelsőczy László szín-
művész, Utassy József: Zúg március és Petőfi Sándor: Nemzeti dal című verseit
adta elő.
A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola és a Szárny-nyitogató Művészeti
Iskola előadását a Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyüttes műsora kö-
vette.
Ünnepi megemlékezést Halász Dóra, tököli fiatal tartotta. A rendezvény
koszorúzással zárult. Díszőrséget adott a Mikecz Kálmán Huszárbandé-
rium.

Tisztelt Emlékezők!
Nemigen van köztünk olyan ember, aki ne tudná, mit ünneplünk ma,
március 15-én. Esik az eső, így volt ez 48. március 15-én is. A megbeszélt
időpontban, talán épp az eső, rossz idő miatt hatan voltak, szervezték, s a
későbbi találkozáson már 300-an voltak. Így indultak az események.

Pillanatok alatt sorolnánk, amit 1948. forradalomról és szabadságharcról
megtanítottak nekünk. Petőfi és Kossuth, a márciusi ifjak, a 12 pont és a
Nemzeti dal mellett a dicsőséges tavaszi hadjárat, Batthyányi miniszterel-
nök, Görgey Artúr és az Aradi tizenhármak után, ha tovább törnénk a fe-
jünket a Habsburg ház trónfosztása, az áprilisi törvények, a jobbágy fel-
szabadítás, a nemzeti hadsereg felállítása is felidéződne.
Mondják, a történelem nem más, mint az emlékezésre méltó dolgok, ese-
mények számbavétele. 
Amit igazán történelemnek hívunk, az a fordulópontoké, a válságos hely-
zetekből ébredésé, a harcba induló pillanatoké.
A sokszor hallott tények helyett talán érdemes végignézni új kutatásokat,
új értékeléseket, hogy a hangos nagy történelem mellett megismerjük az
akkori élet történetét is.
A nagy történelmi fogalmakat elengedve, a környezetünk 1848-as min-
dennapjait is érdemes megismerni.
Érdemes tudnunk, hogy 1848 márciusában Pest nem a mostani nyüzsgő
nagyváros. Mindössze 100.000 ember lakja, annyi amennyi most és a Szi-
getszentmiklósi Járásban. A forradalmi események a Váci utca, s a mostani
Erzsébet híd környékén, alig 500 méteres körzetben zajlottak, A város ha-
tára még a jelenlegi Nagykörútig nem terjedt ki.

A megemlékezések kopottassá vál-
nak, s egyre nehezebb visszajut-
nunk a gyökerekhez, megérezni
annak a napnak az ízeit. 
Ha nem kerül tapintható közel-
ségbe az eredeti esemény való-
sága, akkor nehéz átérezni az ün-
neplés lényegét.
Mikszáth, Jókai élete és korában c.
könyvében nem a „nagy napot”
írja meg, hanem azt, mit csinált
azon a napon Jókai.
Mint írja: Együtt laktak Petőfivel a
Dohány utcában, bort nem ivott
egyikük sem, s Petőfi már nőül
vette Szendrey Júliát, a „feleségek
feleségét”.
Este teáztak, tervezték a progra-
mot: lesznek beszédek, lesz ökör-
sütés. Petőfi ír erre a napra egy

verset, amit ő is fog elszavalni. Nyélbe ütötték a 12 pontot. Mindenki arcán
öröm ült, a Pilvax reggeltől estig tele volt, 14-én este Petőfi az utolsó simí-
tásokat teszi a Nemzeti dalon, a felesége magyar pillangós főkötőt varr.
Petőfi édesanyja a szomszéd szobában alszik. Jókai meghallgatja a Nem-
zeti dalt, s agyoncsókolgatja Petőfit.
S aztán március 15-én Pesten győz a forradalom. A tervezett népgyűlés
örömünneppé változott. Vértelenül győzött a forradalom. Még vértelenül.
Még a nyár is így telik, s aztán V. Ferdinánd mindent visszavon, érvényte-
leníti Batthyányi Lajos miniszterelnöki megbízását, s szeptemberben már
folynak a harcok. 
Görgey tábornok, ma már nem az „áruló” Görgey, hanem a szabadságharc
egyik legsikeresebb, legfelkészültebb tábornoka – a Csepel-szigeti népfel-
kelők parancsnoka.
Szeptember 30-án kivégezteti Zichy Ödön grófot, árulás vádjával. A dön-
tést Görgey Szigetújfaluban hozza, a kivégzett gróf emlékére állította a
kápolnát a család a Lórévi kompnál. 
A szabadságharc egyszerre idegen túlerő elleni harcává változik. A legen-
dás tábornokok sok ütközetet nyernek, de a fontos csatákat a négyszeres
túlerő ellen elveszítik. 
Tököl is kiveszi a részét a szabadságharcban, összesen 173 nemzetőrt állí-
tottak ki és szereltek fel. Ezek a nemzetőrök részt vettek Jellasics megfu-
tamításában, s közülük: Jantoper János, Ilkics György, Krémó József, Pálfi
Vendel, Bruszt Mihály, Lerner János, Kappan György, Ilkics András, Ko-
vács Gergely, Melcher József, Halász István, Strázsa István, Vas András,
Sztankivich Lajos, Bonhardt István, Surnyák Lipót, Végh Simon, Lipovics
József. Haynau megtorlása is utolért.
Gyorsan megtapasztalta az ország, hogy a forradalomnak és szabadság-
harcok nem fellobozott utcákat, győztes felvonulásokat jelentenek, hanem
tragikus vereségeket és sokak mártíromságát is. 
A történelmi hősiesség jelenik meg az emberek tetteiben, azokéban, akik
hősökké, mártírokká váltak, hétköznapi kitartás azokéban, akik támogat-
ták a bátrakat a változtatásokban.
1848-49 forradalmának és szabadságharcának emléke arra figyelmeztet
mindannyiunkat, hogy a történelem menetét az emberi cselekedetek, dön-
tések, és a hétköznapok kitartása viszi előrébb.
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Saját sorsunk alakulásáért mi is felelősek vagyunk. Most éppen azt tanul-
juk, hogy a szabadságot nem csak diktatúrában, nyílt erőszak idején fe-
nyegeti veszély. Könnyen látszattá válhat, ha felelőtlenül, vagy gyávaságból
hagyjuk, hogy idegen hatalmasságok és hazai kiszolgálóik megtörjék azt
a szellemi és kulturális erőt, amit Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany, Vas-
vári, Táncsics életműve ad a magyarságnak.
Amikor feltűzzük a kokárdát, büszkeséggel tesszük!
Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszerete-
tünkre, azokra az elődeinkre, akik március 15-én közös emlékezésre hív-
nak bennünket. És örülünk, amikor a gyermekeinken, a fiatalokon látjuk
a kokárdát, mert jó hinni, hogy továbbadtunk valamit, egy kicsit a 48-as
forradalom lángjából. 
Büszkeség és reménykedés is van bennünk, mert azt a lelkesedést éljük át
a kokárdával, ami 1848 eseményének szereplőit is hősökké tette.
„Kevés elég ahhoz, hogy valaki hőssé váljon.” – írja egy amerikai szoci-
álpszichológus, Zimbardo. Csak „keresni kell azokat a helyzeteket, amivel
másoknak jót tehetünk”.
Ma úgy lehetünk 48. örökségéhez méltóak, ha képesek vagyunk a ben-
nünket most szorító gondokban, a magyar függetlenségért, az ártó, idegen
akaratok és tervek megakadályozásáért közösen, s a kellő határozottsággal
fellépni.
Meghatározó erővel csak egy egységes nemzet tud megnyilvánulni!
Ez ad ma értelmet az ünnepségeknek, koszorúzásoknak, és a közös emlé-
kezésnek.
Jókai írta: „Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel
fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére és történetalkotó
alakjaira.” 
Úgy legyen mondjuk mi is 168 év elteltével. Éljen a magyar szabadság,
éljen a haza.

Hoffmann Pál polgármester

A nemzeti egység ma is utat mutat

Történelmünk egyik legszebb ünnepe 1848. március 15-e. És hogy mi jut
eszembe erről a napról? Nekem először a nemzeti lobogó, a kokárda, Pe-
tőfi és a márciusi ifjak, a Nemzeti Dal. Március 15-e a forradalom és sza-
badságharc kezdő napja. Órákon át tudnék beszélni a márciusi ifjak hős-
tetteiről, a forradalomról, a szabadságharcról és az azt követő kiegyezés-
ről.
168 éve ezen a napon kezdődtek a magyarság számára fontos történelmi
események. A forradalom napjaiban kialakult összefogás, a szabadságharc
hónapjaiban megszülető nemzeti egység még ma is mutatja az utat. 

1848 tavaszára egyre többen érezték úgy, hogy itt az ideje az összefogásnak,
a közös gondolkodásnak, itt az ideje, annak, hogy a nagy magyar álom
megszülethessen! 
A Párizsból és Bécsből érkezett hírek hallatán a pesti ifjúság is megmoz-
dult. 1848-ban új Magyarország született, az országgyűlésben április 11-
én meghozott törvények egy csapásra Európa legkorszerűbb polgári de-
mokráciáját teremtették meg.
Minden idők igazán tiszta forradalmár nemzedéke a márciusi ifjaink kis
csoportja volt.
A sikerekkel teli napok hamar elmúltak, a túlerő nagyon nagy volt, azon-
ban a szabadságért harcolók hitét ez sem tudta megtörni. Győzelemmá-
morban égett az ország, már-már a végső győzelemben is hittek. 
A népek tavasza 1849-re gyakorlatilag mindenütt lecsillapodott, egyedül a
magyar szabadságharcban volt annyi erő, hogy azt a Habsburgok nem tud-
ták egyedül elfojtani. 

A szabadságharc alig fejeződött be, a császáriak mindjárt megkezdték a
megtorlást. 
1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 12 tábornokát
és egy ezredesét. 
A szabadságharc elbukott, de az eszme tovább élt börtönökben, az ottho-
nokban és a szívekben.
Habár a forradalmak eredeti célkitűzéseiket sehol sem érték el, mégis ma-
radandó hatásuk volt Európa további fejlődésére. 
Emlékezzünk! 
Emlékezzünk a vértanúkra, a hősökre! Ünnepeljük őket, és ünnepeljük
az Országot, a Nemzetet, amiért a vérüket adták! 
1848 egy évszám, amely a Magyarok életében egy olyan örökséget hagyott,
amelyet oltalmazni, ápolni minden időben becsületbeli kötelezettségünk. 
Most 2016-ot írunk, eltelt 168 év, és most is érezzük egy láthatatlan, óriási
hatalom szorítását, amely ma is tönkre tud tenni nemzeteket, országokat,
ha azok saját érdekeiket akarják képviselni, ha saját útjukat akarják járni!
Ezt ne hagyjuk, felelősségünk közös, összefogásunk az Ország, a Nemzet
érdekében komoly eredményt hozhat, de tudjuk a végső siker nemcsak
rajtunk múlik.
Március 15-e olyan ünnep, amellyel valamilyen módon minden korosztály,
minden társadalmi réteg azonosulni tud.
Ez az ünnep évről évre az újrakezdés, a cselekvésvágy a nemzeti összefogás
lehetőségét is magával hordozza.
Mindehhez az Isten adjon erőt és egészséget! 
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Halász Dóra



8 Tököli TükörHÍREK RÖVIDEN

Intézmények:
folyamatos munkálatok

Az Önkormányzat által fenntartott in-
tézményekben általános karbantartási
munkálatok folytak az első negyedévben: 
- izzócserék, rongálás helyreállítások,

víz- és villanyszerelések
- dugulás elhárítások és zárcserék.

Projektjellegű feladat volt a Horvát
Óvodában az egyik csoportszoba

- beépített szekrényének elbontása
- külső vállalkozók megbízásával elké-

szült a Szivárvány Óvoda csoportszo-
báinak világításkorszerűsítése, a Böl-
csőde fűtésrendszerének adalék-
anyaggal való feltöltése

- a Sportcsarnok hátsó folyosóján a
térelválasztó fal építése és a 

- Weöres Sándor Általános Iskola lakó-
telepi épületében több tanteremben
a balesetveszélyes PVC burkolatok ja-
vítása

- a megbízott vállalkozó leszállította az
engedélyezett terveket a Napsugár
Óvoda hőközpontjának korszerűsíté-
sére

- folyamatban van a terv engedélyezte-
tése a Weöres Sándor Általános Iskola
hőközpontjának korszerűsítésére

- a két iskola és a Polgármesteri Hiva-
tal térfigyelő kamerarendszerének
felújítása és bővítése

- 4 évente kötelező ellenőrzés kereté-
ben az önkormányzat felülvizsgálta
az intézményi játszótereket. Szakértő
bevonásával történt meg a játszóesz-
közök szabályosítása, melynek kere-
tében homokkal feltöltött esési tere-
ket alakítottak ki

- a Napsugár Óvodában elkészült a
műfüves pálya és 

- folyamatban van a hőközpont kor-
szerűsítésének tervezése

- a Városi Bölcsődében távnyitókat
építettek be, hogy a magasan lévő
ablakokat könnyebben ehessen ki-
nyitni

Útfenntartás, kátyúzás, gléderezés,
táblapótlás

A csapadékos téli időjárás miatt több
alkalommal is hókotrók takarították a
város útjait, síkosságmentesítést végez-
tek. A tél végén folytatódtak az előző
év végén elkezdett útkarbantartások,
hideg- és meleg technológiás kátyúzá-
sok. A legnagyobb munka a Parkerdő-
ben, a kis utcákban folyt. Továbbra is
folyamatos a kidőlt, megrongált illetve
eltűnt forgalmi jelzőtáblák helyreállí-
tása, pótlása.

Nemzeti ünnepeinken a város főbb, át-
menő útjain a villanyoszlopokat fellobo-
gózzuk. Nem történt ez másként Már-
cius 15-én sem, idén a lobogók és a zász-
lótartók többségét újakra cseréltük.

Zöldfelület-fenntartás, virágosítás,
takarítás

Tököl Város Önkormányzata kiemelt
figyelmet fordít a közterületek ápolá-
sára. Az első jelentős előkészület min-
den évben a Március 15.-ei ünnepség.
Ilyenkor virágzó hagymás évelőkkel dí-
szítjük a Történelmi zászlópark ágyá-
sait. A hagymásokat az elvirágzás után
kiszedjük, majd ősszel a város zöldterü-
letein elültetjük őket végleges helyükre.
A tél végi időszakban fejeződik be a le-
hullott falevelek összeszedése. Folya-
matban vannak a metszések, a kétnyári
virágágyak kapálása, gyommentesítése
és a parkok takarítása.

Köztisztasági feladatok, 
szemétgyűjtés, Te Szedd akció

A városban kihelyezett, a Pesti úti lakó-
telepen, a városközpontban, a játszóte-
reken, valamint a buszmegállókban ta-
lálható több, mint 50 db közterületi
hulladékgyűjtő edény ürítése heti
rendszerességgel történik a téli idő-
szakban is. A tél végén megnőtt az
5101-es út mentén, a reptéri egyenes-
ben az autókból kidobált hulladék
mennyisége. Az Önkormányzat mun-
katársai több, mint 40 zsák hulladékot
szedtek össze a két árokból.
Az illegális hulladéklerakások vissza-
szorítása folyamatos feladat. A Műszaki
Iroda folyamatosan dolgozik azokon a
megoldásokon, amivel a lakosság ellen-
őrzött körülmények között tud meg-
szabadulni a hulladékoktól: negyedévi
rendszerességgel elektronikai gyűjtő-
akciót szervezünk, ahol minden nem
kívánatos, háztartásban előforduló
elektromos kis- és nagygépet díjmen-
tesen le lehet adni, valamint 2016. áp-
rilis 1.-től a legtöbb intézményünkben
díjmentesen leadhatók az izzók, fény-
csövek, egyéb fényforrások és a szára-
zelemek is.
Tököl Város Önkormányzata idén is
városi főszervezőként csatlakozik az
országos hulladékgyűjtő akcióhoz. A
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért gyűjtőakció szervezése
folyamatban van, a város több terüle-
tén lesznek gyűjtőpontok. Az akció áp-
rilis 28. és május 1. között kerül meg-
rendezésre.

Óvodák: új játszóeszközökre van
szükség

Nehéz megfelelni a jogszabályi előírá-
soknak, ez azonban mindenkinek az
érdeke, hiszen a balesetmentes játék-
használat nagyon fontos. A feladatot
még idén szeretné megoldani az ön-
kormányzat. 

Kábítószerfogás Tökölön
A közelmúltban érkezett a jelzés a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitánysághoz
egy olyan hellyel kapcsolatban, ahol fi-
atalok vélhetően kábítószert fogyaszta-
nak. A helyi körzeti megbízott szolgálat
ellenőrzése után kiderült, hogy egy fia-
talkorú és egy fiatal felnőtt valóban fo-
gyaszt kábítószert a helyszínen, ráadá-
sul zavart állapotban is voltak.

Kegye János pánsípművész 
előadását tekintették 

meg a fogvatartottak a tököli 
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Intézetében
A nagy érdeklődés övezte fellépésen a
fiatalok különböző zenei műfajokkal
ismerkedhettek meg. Kegye János a
beszélgetésen elárulta azt is, hogy mi-
lyen egyszerű körülmények között nőtt
fel és végül hangszerével sikerült bejár-
nia a világot. Csányiné Lukács Emese
bv. őrnagy úgy nyilatkozott: a világ-
szerte elismert pánsípművész felaján-
lotta, hogy karácsonykor is ellátogat az
intézetbe.

Interaktív előadás a tököli 
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási 

Intézetében
Továbbra is rendszeresen zajlanak
színpadi előadások az intézetben. Leg-
utóbb az UtcaSzak színházi alkotókö-
zösség látogatott el Tökölre. Az intézet
2010 óta rendszeres kapcsolatot ápol a
színházzal. Közös előadást is létrehoz-
tak, ahol a díszletkészítés folyamatán
át a színpadi megjelenítésig mindent
együtt valósítottak meg a fogvatartot-
takkal. A darabot 54 fiatalkorú tekint-
hette meg. A fogvatartott nézők aktív
részesei lettek a darabnak az előadást
követő improvizációban, és számos
megoldási javaslatot hoztak a konflik-
tushelyzetek megoldására. A produk-
ció célja az volt, hogy segítse a fiatal-
korú elítélteket abban, hogy szembe-
süljenek céljaikkal, életük rosszul
sikerült döntéseivel, egyúttal utat talál-
janak egy hasznosabb élethez.
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Több mint 120 kutya várja, 
hogy gazdára találjon

A tököli Elek-Ágh Állatmenhely veze-
tője, Mittermayer Tamás elmondta: a
kutyusok között vannak olyanok, akik
születésük óta a telepen élnek. 
Akad köztük olyan is, aki már sokad-
jára kerül vissza az emberi felelőtlen-
ség, és a nem megfelelően átgondolt
örökbefogadás végett. Ugyanakkor azt
tapasztalják, hogy sok látogató érkezik
a menhelyre és egyre több csatornán
jut el az emberekhez, hogy mivel is jár
egy kutya örökbefogadása.

Továbbra is a legbiztonságosabb 
városok közé tartozik Tököl

Befejeződött a Térfigyelőkamera
Rendszer Program is, amire a Bel-
ügyminisztérium 8,5 millió forintos
támogatásával került sor. Kialakítot-
ták a képek fogadását, törlését bizto-
sító helyiséget is. A város rehabilitá-
ciós beruházás során kiépített két ka-
mera bekötésével, és a korábban
kiépítettekkel együtt 9 helyszínen fi-
gyelik a közterületeket. Általános ta-
pasztalat, hogy egy jól működő rend-
szernek jelentős szerepe van a bűn-
megelőzésben, a bűnözők városból
történő kiszorításában.

Elítélték a konyhai tolvajt
A Ráckevei Járásbíróság, majd má-
sodfokon a Budapest Környéki Tör-
vényszék is megállapította a tulajdon
elleni szabálysértés elkövetését és el-
marasztalta azt a konyhai alkalmazot-
tat, aki a gyermekétkeztetésben dol-
gozva 32 szelet rántott húst, 1,5 kg
szalámit nem osztott ki a gyermekek
számára. Természetesen munkaviszo-
nya is megszüntetésre került, amit
első fokon a Munkaügyi Bíróság is jó-
váhagyott.

Bozótirtás, takarítás
A város zöldterületeinek intenzív
fenntartása megköveteli, hogy lehető-
ség szerint a fakivágásból származó
tuskókat is eltávolítsák. A tavalyi évben
tuskómarással, illetve tuskófúrással
összesen több, mint 50 db tuskót távo-
líttattak el. A mai napig sok hozzátar-
tozó jár ki a Vásár téri régi temetőbe
megemlékezni az ott nyugvókról,
ezért az önkormányzat minden évben
kiemelt figyelmet fordít a temető kör-
nyezetének rendben tartására. A terü-
leten bozótirtási és takarítási munká-
latokat is végeztek.

Karbantartás a Parkerdei 
gyermektáborban

A táborban minden évben több száz fi-
atal kapcsolódik ki a nyári időszakban.
A tábor területén minden évben fel-
adat a tisztasági festés, illetve szüksé-
ges volt a vizesblokk hibáinak javítása.
Tavaly a főépület terasza mellett gye-
pes rézsűt is kialakítottak.

Várostérképeket helyeztek ki
A város önkormányzata fontosnak
tartja, hogy az aktuális utcahálózat, a
közintézmények és egyéb szolgáltatá-
sok elérhetősége, illetve a tömegköz-
lekedési kapcsolatok egy átlátható tér-
képen jelenjenek meg. Az elkészült
térképeket a város legfrekventáltabb
közterületein helyezték el.

Új parkolók, utak
Elkészült ugyanis több Pesti úti lakóte-
lepi társasház murvás parkolójának
felújítása, valamint a Kisfaludy Sándor
utcai új murvás parkoló is. Tavaly a
város 10 utcájában már elkészült, az
üdülőben pedig még folyamatban van
a gréderezés és a murvaterítés. Az ön-
kormányzat saját beruházásban kiépí-
tette a Pozsonyi utca sarkától délre hi-
ányzó Fő utcai járdaszakaszt.

Tököl Város Önkormányzata 
kiemelt figyelmet fordít a 
közterületek ápolására, 

a városképet meghatározó 
virágosításokra

Az év elején fakivágások, metszések
zajlanak a város több területén. Ta-
valy felújították a Fő utcai régi te-
mető támfalát is, aminek tisztasági
meszelése idén Pünkösd előtt elké-
szül.
A tavalyi évtől a korábban évről-évre
egynyári virágokkal beültetett ágyá-
sok egy részében megjelennek az
évelő növények is. Ezek eltérő fejlő-
dési ciklusukkal kora tavasztól késő
őszig változatos színfoltot adnak. Az
idén is közel 4000 tő egynyári- és
évelő növény ültetése valósul meg. A
legnagyobb feladat már március végé-
től a közel 150 ezer négyzetméternyi
gyepfelület rendszeres nyírása, mely-
nek 60%-a a Pesti úti lakótelepen ta-
lálható. A munkát a parkgondozók az
egész időszak alatt folyamatosan vég-
zik, minden területre sor kerül.
Tavaly ősszel az egynyári virágok he-
lyét a frekventáltabb helyen fekvő

ágyásokban átvették az árvácskák,
amik a tavasz közepéig – életciklusuk
végéig biztosították az üde színfolto-
kat, az egynyáriak ültetése miatt azon-
ban májusban kiszedik őket. 
Tavaly a faültetési program keretében
70 db, többségében őshonos fát ültet-
tek el a város több területén. A Sport-
pályán, a kivágott nyárfákat 20 új fae-
gyed ültetésével pótolták, a Pesti úti la-
kótelepen pedig 40 db új fát ültettek
el. A városi faállomány folyamatos
fenntartása miatt elengedhetetlen az
idősödő, veszélyes fák metszése, eset-
leg kivágása. Az Önkormányzat a kivá-
gott fák pótlásáról minden esetben
gondoskodik.

Tököli Polgárőrség járőrszolgálat:
06-30-621-2484
Tököli Rendőrőrs: 
06-24-479-007

Tököli Rendőrőrs járőrszolgálat:
06-30-409-8685

Új egyesület alakult
Az egyesület neve és székhelye: Sziget
Civil Kontrol és Érdekképviseleti
Egyesület, 2316 Tököl, Gárdonyi G. u.
1/A. Működési területe: Magyaror-
szág, levélcíme: farkasmzs@invitel.hu.

E-hulladék gyűjtőnapok  2016-ban: 
július 7.  és október 6.

A hulladékgyűjtési napokon 07:30 és
13:00 óra között az iskoláknál és óvod-
áknál ingyenesen leadható minden
nem kívánatos, háztartásban előfor-
duló elektromos kis- és nagygép (TV,
videó, porszívó, hűtőszekrény, gáztűz-
hely, számítógép, nyomtató, hajszárító,
akkumulátor, stb.).
Tököl Város Önkormányzata által
fenntartott intézményekben 2016. áp-
rilis 1-től hétköznaponként, munka-
időben izzók, fénycsövek és egyéb
fényforrások, valamint elemek és kis-
méretű akkumulátorok ingyenesen le-
adhatók.

Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város 

Polgármesteri Hivatala 
Szerkesztő: Deáki Tímea  
Fotók: Malaczkó István

Szerkesztőség: 
Olivamarketing Kft.

Nyomda: West-Graph Kft. 
Szigethalom, Mű út 154.
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Bóna Zoltán országgyűlési
képviselő nyárelei gondolatai

Tisztelt Tököli Polgárok! 
A naptári év első felének végéhez köze-
ledve a múlt és jövendő megvitatása egya-
ránt aktuális. Meggyőződésem szerint
közös sikerünk egyik kulcsa, hogy a mö-
göttünk és az előttünk álló időszakot egy-
ségben tudjuk értékelni és tervezni, hiszen
a múlt eredményeinek felidézése önmagá-
ban öncélú nosztalgia, amíg a jövő puszta
latolgatása felelőtlen álmodozás. 
Hálatelt szívvel állapíthatjuk meg, hogy e
néhány sor nem alkalmas arra, hogy a mö-
göttünk álló időszak eredményeit részlete-
iben bemutassa, de még arra sem, hogy ki-
merítő felsorolást nyújtson. Nem is cél ez,
hiszen bízom benne, hogy a magyar embe-
rek szemmel látták és saját bőrükön érez-
ték, hogy Hazánk az elmúlt hónapokban
is komoly lépéseket tett a fejlődés útján.
Hangsúlyozni kell, hogy a sikereket elsőd-
legesen nem a pozitív nemzetközi gazda-
sági környezet, nem megalapozatlan és
fenntarthatatlan látszatintézkedések vagy
a vak szerencse okozták, még akkor sem,
ha egyes politikai-gazdasági erők minden
nemes és nemtelen eszközzel próbálják ezt
nap, mint nap igazolni. Sikereink receptje
nem más, mint a magyar emberek törté-
nelmi léptékű összefogása és a hosszú távú,
felelős és a nemzet érdekének szolgálatá-
ban megalkuvást nem tűrő központi és
helyi kormányzás. 
Legfontosabb eredményeink a bruttó
nemzeti össztermék (GDP) növekedése, az
államadósság csökkenése, az emberek
százezreit sújtó devizahitelek kivezetése, a
foglalkoztatás folyamatos bővülése, az inf-
láció huzamos ideig tartó minimális mér-
téke, a családokat szolgáló intézkedések fo-
lyamatosan szélesedő köre (GYED Extra,
Diplomás GYED, családi adókedvezmény,
Erzsébet üdülési program, stb.), a közét-
keztetés körének bővítése és a díjának
csökkentése, valamint a rezsicsökkentés
fenntartása. Legfrissebb gazdasági ered-
ményünk, hogy a napokban az egyik leg-
tekintélyesebb hitelminősítő szervezet –
több év után – javított Hazánk besorolásán.
Folyamatosan keressük a lehetőségeket az
egészségügy, az oktatás és a teljes közszféra
évtizedes problémáinak megoldása terén
is, köztük kiemelendő a különböző életpá-
lyamodellek bevezetése, a széleskörű bér-
emelések, valamint az érdekképviseleti
szervezetekkel való együttműködések. A
régi visszásságok és terhek folyamatos kon-
szolidációja mellett Magyarország az új ke-
letű kihívások kezelése terén is jelesre vizs-
gázott. Elmondhatjuk, hogy az Európát
egyre intenzívebben fenyegető migráció, és
az azzal törvényszerűen együtt járó kultu-
rális és társadalmi krízisek veszélyének sú-
lyát leghamarabb Hazánk ismerte fel,
ahogy a megfelelő lépések kidolgozása és
megvalósítása terén is élen jártunk.

Az elmúlt időszak azt bizonyítja, hogy el-
jött az idő, hogy a Hazánk által képviselt
álláspontokat az európai vezetők ne csak
öntelt, képmutató és kioktató arroganciája
kísérje, hanem az a szóban vagy tettben
megnyilvánuló beismerés, miszerint Ma-
gyarország nemcsak megtűrt, de valós be-
folyással rendelkező tagja az európai álla-
mok közösségének. Napról-napra nyilván-
valóbb, hogy az eddig kívülről és belülről
is ránk erőltetett „Merjünk kicsik lenni!”
hozzáállás nem állja meg a helyét, amely
mindannyiunk közös érdeme. Éppen ezért
sorsdöntő jelentőségű, az előttünk álló
népszavazás.
Már a 2015. év második felében látható
volt, hogy a 2016. év sem fog a megállásról
és a meghátrálásról szólni. A személyi jö-
vedelemadó, illetve az egyes termékeket
érintő áfa csökkentésével tovább kívánjuk
szolgálni a magyar embereket. A gazdaság
egyik pillérjét jelentő építőipar, illetve az
ország alapját és fennmaradását jelentő
magyar családok intenzív erősödését hiva-
tott szolgálni a folyamatosan kiteljesedő
CSOK program, valamint az új lakások
áfájának szignifikáns csökkentése. Meg-
fontolt, ugyanakkor előremutató lépéseket
tettünk és tervezünk tenni a közigazgatás
hatékonyságának emelése, a nyugdíjak és
a minimálbér növelése, továbbá új munka-
helyek megteremtése érdekében is. A sta-
bilitás bizonyítéka az is, hogy az Ország-
gyűlés a napokban fogadja el a 2017. évi
központi költségvetést, amely a korábbi
eredmények fenntartása mellett egyes
alapvető élelmiszerek (tej, a tojás, a ba-
romfi) és az éttermi szolgáltatások áfájá-
nak csökkentésével, továbbá a családi adó-
kedvezmények, az otthonteremtési- és élet-
pálya-modell programok kiterjesztésével
igyekszik szolgálni a magyar emberek jó-
létét. 
Országgyűlési képviselőként örömmel és
büszkeséggel tölt el, ha azt tapasztalom,
hogy a választókerülethez tartozó települé-
sek folyamatosan fejlődnek. Éppen ezért
öröm látni, hogy Tököl Város évről-évre
gyarapodik infrastrukturális, mind pedig
közösségi értelemben. A közelmúlt ered-
ményei közül kiemelendő a tököli repülő-
tér iparvágánya okozta közlekedési prob-
léma megoldása, amely már sok éve vára-
tott magára. Ez év őszén átadásra kerül

Szigetszentmiklós Gyártelepen a Közigaz-
gatási Centrum, amely komoly könnyebb-
séget jelent majd a tököli polgárok ügyei-
nek intézésében is. Továbbra is céljaink kö-
zött szerepel a gyártelepi HÉV-átjárónál a
szintbeli kereszteződés problémájának
megoldása, amely a tököli polgárok közle-
kedését is gördülékenyebbé tenné. 
Országgyűlési képviselőként azon leszek,
hogy Tököl Város és a térség fejlődése
minél szélesebb körben megvalósuljon, és
e szolgálatban kérem minden polgár
imádságát, jóindulatát és tevékeny közre-
működését. 
A www.bonazoltan.hu honlapon megtalál-
ható elérhetőségeimen keresztül a továb-
biakban is állok rendelkezésükre.
Hajrá Magyarország! Hajrá Tököl!

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

Önállóak lettünk!
Pest megye leválik Budapestről

Magyarország kezdeményezte Pest megye
önálló régióvá válását az Európai Bizott-
ságnál – ezt a megyei közgyűlés pénteki
ülése előtt jelentették be ünnepélyes kere-
tek között Budapesten.
A megyei önkormányzati hivatal díszter-
mében tartott eseményen a „Pest régió”
térképét kézjegyével látta el Vitályos Esz-
ter, a Miniszterelnökség európai uniós fej-
lesztésekért felelős államtitkára, Turóczy
László, a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) gazdaságtervezésért és versenyké-
pességért felelős helyettes államtitkára és
Szabó István (Fidesz), a Pest megyei köz-
gyűlés elnöke.
Szabó István közgyűlési elnök köszönetét
fejezte ki valamennyi közreműködőnek,
aki részt vett a folyamatban, és külön kie-
melte, hogy a főváros önkormányzata, il-
letve a megye 187 települése egyöntetűen
támogatta a változtatást.
Turóczy László közölte: a minisztérium és
a KSH előkészítette azt a beadványt,
amelyben Magyarország kezdeményezi az
Európai Bizottságnál és az Európai Unió
statisztikai hivatalánál (Eurostat) a közép-
magyarországi régió kettéválasztását. A
dokumentumot csütörtökön formálisan is
eljuttatták hozzájuk.
Vitályos Eszter emlékeztetett arra: a Ma-
gyar Közlönyben a múlt év végén jelent
meg a kormányhatározat arról, hogy a kor-
mány egyetért a közép-magyarországi
régió kettéválasztásának szükségességével
Budapest és Pest megye közös közigazga-
tási határa mentén.
„Magyarország kezdeményezi az Európai
Bizottságnál a jelenlegi közép-magyaror-
szági régió kettéválasztását, hogy ezáltal
Budapest és Pest megye 2018-tól két önálló
tervezési-statisztikai régiót alkosson. A ket-
téválasztás célja, hogy a Budapesthez ké-
pest kevésbé fejlett Pest megyére kedve-
zőbb európai uniós támogatási feltételek
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legyenek érvényesek 2020 után” - idézte az
államtitkár.
Vitályos Eszter kiemelte: hosszú küzdelem
eredményeként történhet meg a változta-
tás, amelynek előnyeit több mint 1,2 millió
ember élvezheti majd.
A módosítás indokaként arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy míg 2007 és 2013 között Pest
megyére mindössze körülbelül 350 ezer fo-
rint európai uniós támogatás jutott fejen-
ként, addig Budapestre 860 ezer, a többi
régióban pedig 930 ezer forint, és „a szű-
kös források elfogadhatatlan hátrányt je-
lentettek a megye településeinek, cégei-
nek”.
Pest megye 2020 után átkerül a kevésbé fej-
lett régiókategóriába és többletforráshoz
jut a 2021-ben kezdődő fejlesztési ciklus-
ban - mondta az államtitkár, aki az elő-
nyök között említette, hogy az uniós forrá-
sokhoz szükséges hazai társfinanszírozás
mértéke 50 százalékról 15-re csökken, a tá-
mogatható tevékenységek a kevésbé fejlett
régiókéval egyezőek, a jelenlegihez képest
bővebbek lesznek, változik a támogatásin-
tenzitás, egyszerűbben lesznek érvényesít-
hetők a megye fejlesztési érdekei.
A megnövekedett fejlesztési források és a

kedvezőbb támoga-
tási feltételek na-
gyobb esélyt adnak
Pest megye leghátrá-
nyosabb helyzetű tér-
ségeinek felzárkózá-
sára - fogalmazott.
Vitályos Eszter hang-
súlyozta azt is, hogy
„a főváros a szétvá-
lással nem jár rosz-
szul, hiszen sem
most, sem későbbi-
ekben nem fog keve-
sebb uniós forráshoz
jutni az önálló Pest
megye miatt”.
Turóczy László egyebek között arra muta-
tott rá, hogy a kormány szakmailag meg-
alapozott stratégiai döntést kívánt hozni. A
szakmai előkészítés eredményeként min-
taértékű tanulmány született, amelynek
alapján a kormány le tudta folytatni a
szükséges politikai egyeztetéseket, s a ja-
vaslat az összes érintett szakmai szereplő
egyöntetű támogatását élvezte.
A kormány szakmai érvekkel alátámasztva
és politikai konszenzust élvezte hozta meg

a decemberi döntést - mondta. A helyettes
államtitkár kiemelte: olyan szakmai és po-
litikai konszenzussal alátámasztott döntés-
ről van szó, amelynek nincsenek vesztesei.
Hozzátette, a kettéválás nem jelenti a Bu-
dapest és Pest megye között fennálló na-
gyon szoros együttműködés, egymásra
utaltság gyengülését, hiszen „itt lényegé-
ben egy mesterségesen létrehozott statisz-
tikai régió kettéosztásáról van szó”.

MTI

Jankovics Istvánné Ilonka néni
április 19-én töltötte be 90.
életévét. Hoffman Pál pol-
gármester április 26-án meg-
látogatta otthonában munka-
társaival, és átadta a minisz-
terelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkor-
mányzat ajándékait. Ilonka
nénit, aki 1955 óta él Tökö-
lön, 3 gyermeke, 6 unokája

és 9 dédunokája köszöntötte születésnapján. A család köszö-
netét fejezi ki a város ajándékáért, és dr. Medveczky Sándor
háziorvosnak, valamint dr. Szilágyi Cecíliának a gondozásért.

Tóth Lászlóné Ilona néni 2015.
november 25-én töltötte be
95. életévét. Hoffman Pál
polgármester úr január 27-
én látogatta meg a Nyírfali-
get Idősek otthonában, és át-
nyújtotta a miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot és az
önkormányzat ajándékait.

Turóczy László, Vitályos Eszter, Szabó István

Példás életutak
Jankovics Istvánné és Tóth Lászlóné születésnapi köszöntése

A tököli földutak védelmében
A kora tavaszi időszakban a szántáselmunkálással egy időben,
az első legfontosabb művelet a szántóföldet behálózó dűlőút
hálózat karbantartása. A csapadékos őszi betakarítási szezon-
ban az átázott földutakon közlekedő szállító járművek jelentő-
sen rontották azok járhatóságát, így tavasszal az egyik első és
legfontosabb művelet ezek feljavítása, rekonstrukciója, karban-
tartása. Erre a feladatra a legegyszerűbb, kis beruházást
igénylő eszköztől a legbonyolultabb professzionális útkarban-
tartó gépekig számtalan megoldás létezik. Ha útgyalulásról,
gréderezésről van szó, számtalan gazdálkodónak azonnal
egyetlen egy gép jut eszébe, az orosz gyártmányú D-241/A tí-
pusú vontatott gréder. Tököl külterületén is számos földút ta-
lálható. Ezek közül a leghosszabb és a legtöbbet használt a Pe-
tőfi tanya és Szigetmajor között húzódó, megközelítőleg 6 km
hosszú útszakasz. Ezek felújítását végzi évről-évre a tököli gaz-
dák által 5 éve közösen vásárolt gréderrel Soós József és fia,
Soós Róbert. A tavalyi évben Szigetmajortól a Petőfi tanyáig

és a tököli Határ úttól a felújított szennyvíztelepig végeztek út-
karbantartást gabara János közreműködésével. Idén a Sziget-
majori megálló és a Szigetmajor közötti 3 km hosszú útszakaszt
újították fel. Ezúton is szeretnénk felhívni a tökli gazdák fi-
gyelmét a földutak karbantartásának fontosságára és a meg-
lévő és felújított utak állapotának megőrzésére!
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1944. november 21. Purgly főhadnagy
rendbe hozta autóját, a motort több-
ször járatta. Csicskásainak rendelkezé-
seket adott. Általában a tisztek idege-
sek voltak.
Feleségemmel szorongva néztünk az
éjszaka felé, nehezen aludtunk el este.
Hajnali 2-3 óra felé a tisztek szobája
felől nagy mozgolódást hallunk. A
csicskások ki-be járnak – Lajos pakolj,
hol van a kofferom, stb. Nem szóltak a
tisztek nekünk, semmit. Csak a legé-
nyek árulták el, hogy riadó van.
Az oroszok Szigetcsépnél betörtek a
szigetre, nagy erővel. 
A tisztek egy-kettőre rend behozták
magukat, beültek az autóba, semmit
nem mondtak – no, köszönjük a szál-
lást, vagy meneküljetek – itt vannak az
oroszok.
Ők eltűntek sietve. A legények meg itt
maradtak 1-2 óra hosszat, mindent
összecsomagoltak majd öt óra felé ők
is eltávoztak. Ők legalább megköszön-
ték a szállást és a vendégszeretetet.
Tisztjeik erről elfeledkeztek.
Feleségemmel mindjárt sejtettük,
hogy baj van. Jönnek az oroszok. 
Istenem mi lesz most. Nem megyünk
sehova, bevárjuk őket itt a lakásban. 
Ki-kikémleltünk az éjszakába. Kiáll-
tunk a folyosóra, az udvarba, de kisebb
gyalogsági tűzön vagy ágyúzáson kívül
semmit se hallottunk.
Nem tudtunk aludni, felöltöztünk és
vártuk az eseményeket. Reggel amint

világosodott, áthoztuk Jóskáéktól a
nyári konyhában lévő tűzhelyet és le-
vittük a pincébe. Éktelenül füstölt s így
vissza kellett vinni.
Levezettük a rádiót, éppen reggeli hí-
reket közölt, de már minket nem érde-
kelt a nyilasok hazugsága. Gondoltam,
ha bejönnek az oroszok s a rádió szól,
még bajunk lehet belőle. Levittük a
pincébe a kötszereket s a kötözéshez
szükséges egyéb orvosi dolgokat, és
apró személyes dolgainkat. Értékein-
ket, aranygyűrűinket, kevés pénzünket
feleségem a nappali szobában lévő cse-
répkályha kis rejtett nyílásába tette el.
A feleségemet már nem engedtem el
a reggeli misére. 9 óra körül visszajött
Bán százados legénye, itt felejtette
panzer faustját. 
Jóska meg Laci kérték őt tréfásan:
hagyja itt nekünk az oroszok ellen
fegyvernek.
Szeltner szomszédunk reggel; 9 óra táj-
ban a nemzetőröktől felhívást kapott,
hogy ő és a többi munkaerős férfiak
azonnal menjenek be Budapestre. Tá-
bori Alajos volt a parancsnok. Jóska
szomszéd megmondta Táborinak, Ő
bizony nem megy, nem hagyja el csa-
ládját. Táborin kívül senki sem ment el.
A reggeli órákban már erősödtek a
harcok. Az oroszok az uradalmi erdő
felől, Ferdinánd majoron keresztül
jöttek a faluba. Már elérték a vasút-
vonalat és a Csépi úton haladva az
Aradi utcába s az ottani kertekben
megálltak.
Kilenc óra tájban rohan be hozzánk
valaki a Szabó Lászlóéktól, hogy jöjjek
azonnal, mert Szabó László a bajusz-
király súlyosan megsérült. 
Ő volt az első sebesültem. Feleségem
nagy aggodalom mellett elengedett.
A Jóistenben bízva neki vágtam az
útnak. Az utcákon alig egy-két ember
lézengett, kíváncsiskodtak. Én sietve a
kerítések mellett róttam az utat. A
Hoffman kovácsnál a magyar katonák
lövésre kész fegyverekkel, rajvonalba
sorakozva álltak s várták az ellenséget.
Itt tulajdonképpen átmentem a fron-
ton, mert arrébb pár házzal már oro-
szok voltak. Nem tudtam melyik ház-
nál áll elém egy ruszki vagy melyik
kertből kapok egy golyót. Isten segít-
ségével loholtam tovább – mi lesz a
sebesülttel? Hogy tudom kórházba

elhelyezni? A huszár hadosztály kötö-
zőhelyén már csak ezt a felírást talál-
tam Ungar telepen vagyunk – máig se
tudom, hol van ungár telep.
Odaérve Szabóékhoz, látom a kivér-
zett holtsápadt sebesültet. Doktor úr,
ha Istent ismer, mentsen meg, elvér-
zem – meghalok! A feleség és a gyer-
mekek sírnak. Vittem magammal
mindent egykettőre bekötöztem (sú-
lyos tüdőlövése volt), s kiadom a ren-
delkezést: vigyék a Fő utcára, föl a le-
vente térre ott bizonyára lesz magyar
kötöző hely és onnan be tudják szállí-
tani Budapestre. (Amint később meg
tudtam sikerült a sérültet kórházba
szállítani és meg is gyógyult.)
Alig érek haza egy másik sérült jön –
magyar katona, kinek a kezén talált
egy lövés. Bekötöztem, elmegy. Köz-
ben látják a fiúk a szomszédból, a
tüzér üteget az oroszok lerohanják –
de pillanatok alatt ott teremnek a nem
messze levő Aramcsics házból a ma-
gyar huszárok és visszafoglalják az
ágyúkat.
Persze már kora reggel levonulunk a
pincébe. (családunk tagjai, Szeltnerék,
Szilágyiék, Zsivnoszkiék, Árpásiék,
trafikos Halászék.) Főleg a kisgyerekes
családok. A többi szomszéd csak más-
nap vagy harmadnap jön hozzánk.
Az első nap még elég kényelmesen va-
gyunk lent a pincében. Rendesen állni
és mozogni tudunk. Délfelé bejön a
folyosóra egy magyar katona, kérdezi
nem láttunk-e oroszt? Megkínálom
egy csomag cigarettával, s máris megy
tovább. Ő volt az utolsó magyar (fegy-
veres) katona, akit láttunk.
Az ágyúzás már javában folyt. Egyszer
csak egy nagy csattanás – egy akna a
házunkra esik. Az előszoba bejárata
fölött áttöri a cserepeket, de nem sza-
kítja át a födémet. Gyalogsági és tüzér-
ségi tűz alatt vagyunk. 
A folyosón is alig merünk tartózkodni,
mert az udvart belövik az oroszok. 
Ferencsikné és Anna rendületlenül
dolgoznak a konyhában, Anna takarít,
feleségem segít neki s közben hol a
pincében, hol a szobában van velem.
Én sem tudok nyugodtan ülni, hanem
csak ide-oda mozgok. Lacikánk beve-
szi magát a pincébe, végigfekszik a
szalmán és diskurál a pincelakókkal.
Úgy déltájban jön Gyurcsek bácsi a

Velünk élő történelem
– Részlet Dr. Bácsújlaky Dezső naplójából –
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második sebesült, majd később hoz-
zák Joszkin István fiát le a pincébe, aki
a nyakán a carotis táján kap aknaszi-
lánkot.
A szilánk bent van az erek között,
szükségkötést kap – nagyon sok vért
vesztett már és pár óra múlva otthon
meghal. 
Az oroszok közben már a vasútvonalat
foglalják el és a falu déli részében van-
nak. Mi a két front között vagyunk, a
harcok hullámzanak. Hol a mieink
verik vissza az oroszokat, hol őket az
oroszok.
A kötözésnél azonnal segítségemre
jön feleségem és Halász Magda, aki el-
végezte az általam tartott elsősegély-
nyújtási tanfolyamot.
Munkába állt már az első napon s leg-
nehezebb körülmények között velem
dolgozik 45. április 15-ig. Úgy a kötö-
zésben, mint a sebek szakszerű ellátá-
sában, a betegekkel való bánásmód-
ban kiváló képességéről tesz tanúbi-
zonyságot.
November 22-én délután 4 óra tájban
a németek felrobbantották a templo-
munkat.

Az első sebesültek közé tartozik még
Horváth Sándor gyári munkás, akinek
a jobb keze fejét roncsolta szét egy lö-
vedék. Kezét később a községben lévő
orosz katonaorvos leamputálta.
A pincében összejött környékbeli fér-
fiak, nők, gyermekek megilletődve
csendesen vannak. A nők, leányok
imádkoznak, gyakran hallani rózsafü-
zért imádkozni. A férfiak csendesek,
ők is magukba szállnak. A világítást
egy-két petróleumlámpa adja. Az éte-
lek melegítése fenn a konyhában tör-
ténik. A folyosón is minden ablak el
van sötétítve. Amint valaki nyitva
hagyja a pinceajtót, mindjárt a töb-
biek kiáltanak, becsukni.
Kint állandó lövések, gyalogsági és tü-
zérségi tűz. Az oroszok az est beálltá-
val beljebb hatolnak a faluba. Beássák
magukat a Csépi úton, a Kolozsvári ut-
cában, Aradi utcában, Vitéz utcában és
a kertekben.
Eddig még oroszt nem láttunk közel-

ben. Szomszédunk Szeltner József és
Szilágyi Antal az első éjszakát házuk-
ban töltötték, csak az asszonyok és a
gyerekek jönnek hozzánk, ők a házat
őrzik.
Az udvarban nem mutatkozhatunk
nappal, csak a sötétség beálltával lehet
kimenni. A sebesülteket is nagy ve-
szélyben hozzák be a pincébe.
Most én nem mehetek ki a községbe.
Nem gyávaság ez részemről, de tekin-
tettel arra, hogy az én életben mara-
dásom sok-sok betegnek és sérültnek
az érdeke, mindenki helyeselte, hogy
ne mozduljak el hazulról. Én vagyok
az egyedüli orvos a községben. Min-
denki hozzám kapaszkodik, engem
féltett.
Lassan elcsendesedik kint is a harci
zaj. Csak egy puskalövés vagy auto-
mata sorozat, néha egy-egy ágyú hal-
latszik.
A gyerekek megvacsoráznak, a felnőt-
tek inkább bort isznak. Lassan
csendbe borul a pince, és a község is.
A férfiak felváltva őrködnek, kiülnek
a folyosón lévő padra s figyelnek. Aki
álmos, lemegy a pincébe, megpróbál
aludni.
A csendes éjszakában azért hallatszik
egy-egy lövés, távolságból szekerek, te-
herautók, tankok zaja. Bizonyosan az
első vonalba visznek utánpótlást.
Megvirrad november 23-a. Hat óra,
még csak halvány szürkület. Borus
idő. Az udvarra nem tanácsos ki-
menni, amint valaki mutatkozik, máris
lőnek. Hogy a kúthoz és a fáskamrá-
hoz kevesebb kockázattal lehessen
menni, Annus szobájában kibontjuk a
külső fal egy részét. Ezen a résen ke-
resztül a bunkerbe lehet jutni, illetve
azon keresztül a kúthoz. A fiúk vállal-
ják a fa- és vízhordást.
Reggel átjön Szeltner szomszéd és új-
ságolja, hogy az udvarban a ház előtt
az oroszok lövészárkokat, illetve göd-
röket ástak. A mi kertünkben is voltak
ilyen gödrök. Az éjjel, amint mondja
a szomszéd, zörgésre, csoszogásra lett
figyelmes s amint az ajtót kinyitotta
vagy tíz orosz katona jött be a szobába,
feltűzött szuronnyal. Nem kértek sem-
mit, csak vizet. 
Rendesen viselkednek, kérdezik, van
e soldat német vagy magyar katona
a házban – vagy egy fél óra hosszat
üldögélnek bent, jött egy altiszt és egy
perc alatt mind elmentek. Az éjjel Re-
gyelikné szomszédnál is volt egy orosz
katona, de tovább ment. A mi há-

zunkba meg az éjjel nem jutott be
orosz, talán attól tartottak, hogy nagy
ház; sok katona lehet elrejtve s féltek
bejönni. A reggeli órákban már na-
gyobb számmal jöttek a környék lakói
a pincébe. Búróék, Janicsekék, Vászi-
nék, Radnics Paliék. 
Megtelt a pince annyira, hogy már
képtelen voltam ott dolgozni és elha-
tároztam, hogy a nappali szobát ala-
kítjuk át klinikának s ott fogunk kö-
tözni. A rendelőből áthoztuk a vizs-
gáló ágyat, íróasztalt, műszereket,
kötszereket. Segítségünkre volt, hogy
a levente egyesület jól felszerelt men-
tőládáját még a harcok előtt áthoztam
a lakásunkra, és Anti, patikus barátom
is ellátott egy jó csomó kötszerrel.
Délelőtt már ismét súlyos sebesülthöz
hívtak ki. Balázsné Cvik Gizella sérült
meg, kisgyermeke 2 éves kislány bele-
halt a sérülésébe. A bunkerből jöttek
fel, mikor belövést kaptak. Az Aradi
utcába laktak, oda kellett mennem.
Amíg én távol voltam, a rendelő ajtót
egy orosz katona kifeszítette. A szek-
rényből egy-két dolgot kiszórt, de lé-
nyegesebb kárt nem okozott.
Izgatottam jártunk hol a pincében, hol
a lakásban. Újabb sebesültek is jöttek,
akiket elláttam. Sok könnyebb sebesült
nem is keresett fel, vagy maga kötözte
be magát, vagy a közelében lévő orosz
katonai kötözőhelyre mentek. A köz-
ség fele ekkor már orosz kézben volt.
Mi még délig nem voltunk megszállva,
csak előőrsök, egy-egy járőr húzódott
a kertek alatt előre.
Délután már a mi utcánk is orosz ura-
lom alá került. Estefelé a Szilágyiék
udvarából jöttek hozzánk, le a pincébe
az első oroszok. Három jött le és kö-
zülük kettő itt is maradt. Lövésre kész
géppisztollyal az egyik leült az asztal-
főre, borosüveggel a kezében.
Ekkor már a pincében vagy 70 személy
volt, közöttük 20 – 30 gyerek. A nők
hátra húzódtak a pince alig megvilá-
gított részébe. Kendővel bekötözték a
fejüket, öregíteni igyekezték magukat.
A két orosz már ittasan jött. Az egyik,
aki az asztalfőnél telepedett le, úgy lát-
szik szónoknak képzelte magát és az
orosz kommunizmusról tartott elő-
adást. Közben folyton a nőket figyelte,
arcukba világított a lámpával, mustrál-
gatta őket. Mindenkit a hideg lelt,
mert nem tudtuk, nem lesz-e erősza-
kos a nőkkel szemben. A társa, de ez
az orosz is, kedvesen foglalkozott a
gyerekekkel.
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Mindjárt megnyugodtunk látva, hogy
a gyerekeket szeretik és becsben tart-
ják. A szónokló orosz egy poharat
kért, bort töltött és mindenkinek inni
kellett vele. Persze a nőket is megkí-
nálta. Sértés lett volna ezt elutasítani.
Engem burzsujnak nevezett s azt
mondta, hogy miért félek tőle?
Mondta mellette ülő Radnics Palinak,
hogy nem tetszik neki a doktor, mert
fél.
Mind Radnics Pali, Balog József, Bíró
József és a többiek váltig magyarázták
neki, hogy a doktor nem burzsuj. Ez a
ház nem az övé, hanem a községé,
hogy ő a munkások és a szegények or-
vosa, mindenki szereti őt, és már 25
éve itt van. Kb. egy órát töltöttek itt el
az első látogatók, nőt nem vittek el a
pincéből. A jó Isten külön kegyelme
volt, hogy a következő 6 hét alatt, míg
a pinceélet tartott, innen a mi pin-
cénkből senkit nem vittek el, pedig jó
néhányszor jöttek részeg orosz kato-
nák és kerestek barisnyát. Mindig si-
került őket kituszkolni. Pincénk rövi-
desen híres lett a községben, sok leány
menekült ide a község különböző pin-
céiből, olyan helyekről, ahol helyzetük
tűrhetetlen volt.
Következő nap, november 24-én már
sok orosz trén kocsi jött be a faluba.
Szeltner és Szilágyi szomszédok udva-
rába is beállt egy csomó kocsi. Nappal
itt voltak, azt est beálltával vitték ki a
frontra a muníciót, élelmet.
Ekkor már a front a falu szélén kb. a
Szummer kocsmánál vagy azon túl
volt. Úgy emlékszem ezen a napon
délelőtt látogattam meg Kis Balázsnét,
aki súlyos has sebével otthon a lakásán
feküdt. Haslövéssel nem bíztam a gyó-
gyulásával; morphiumot kapott fájdal-
mai csillapítására és hideg borogatá-
sokat. Azt ajánlottam férjének hozzák
be őt a mi lakásunkba és ott tudom őt
ápolni.
Ugyancsak az első napokban sérült
meg Kocka László, gyári munkás a
Mátyás király utcában. Gránát telitalá-
latot kapott kis háza. Ott halt meg fe-
lesége és 11 éves gyermeke, ő maga
mindkét lábán és egész testén szilánk
sérüléseket szenvedett. Elsősegély
után ide is tartottam. Tulajdonképpen
ő volt az első betegünk, illetve sebesül-
tünk a kis kórházunkban. Utána jött
be Kis Balázsné Cvik Gizi. Feleségem-
mel megbeszéltük, hogy lakásunkat a
súlyos sebesültek elhelyezésére fordít-
juk, otthoni ápolásuk a harcok alatt le-

hetetlen, kórházba nem szállíthatók.
Így kézenfekvő volt a gondolat, hogy a
lakásunkból csinálunk kórházat. Kór-
ház is maradt áprilisig, amikor az
utolsó ápolt elhagyta a lakásunkat. De
a kórház megalakításáról, a sebesül-
tekről később szólok.
A harmadik nap történetéhez tartozik
még az autónk elvitele. Elzabrálása. 
Reggel beállított egy orosz katona, s
hátrafelé indult a garázs irányába.
Utána megyek, s ő kérdezi, mi van a
garázsban? Mondom az autóm. Ő
megnézi. Megpróbálom beindítani
abban a hiszemben, hogy őt az autó
érdekli. Arra még nem gondoltam,
hogy el akarja vinni. Gondoltam az
oroszok nem viszik el a kocsit. Megné-
zett mindent, majd szívélyesen elbú-
csúzott.
Pár óra múlva visszajött egy tiszttel s
kijelentették, hogy az autóra szüksé-
gük van. Oda kellett adni az autót
minden szerszámmal, benzinnel, olaj-
jal együtt. Az autó már nehezen indult
be, sokat bajlódott vele az orosz, de
végül mégis csak beindult. A kis Ope-
lem (AS 098) 4 évig szolgált hűsége-
sen. Megfutott több mint 60.000 km-t,
sok öröm volt vele. Túlságosan nem
bántott az elvesztése, mert már általá-
nos javítást igényelt. A gumik is már
rosszak voltak.
Még egy-két alkalommal láttam a ko-
csimat a faluban, azután örökre eltűnt
a szemem elől. Mikor egy-két nap
múlva hallottam másoktól mit vittek el
tőlük az oroszok, már nem fájt. Mások
sokkal többet vesztettek.
Ezen a napon, 25-én, szombaton egy
megrázó dolog történt Szeltner Jóská-
val, szomszédunk fiával. Ezt elmon-
dom, ahogy visszaemlékezem, és
ahogy az apjától hallottam.
Úgy délután 3–4 óra körül bejött hoz-
zájuk egy orosz tiszt, s felszólította Jós-
kát, hogy fogjon be, jó lovaik lévén, és
élelmet visz ki a frontra. Ekkor még a
front a falu északi kijárata közelében
kb. a kiserdői bekötőút magasságában
volt. Jóska el akarta kerülni a megbí-
zást, mondván nincs kocsijuk (azt már
előbb elvitték). De a tiszt ragaszkodott
a parancshoz, így a Tréeréktől kértek
el egy kocsit, illetve Jóska ott rakodott
és onnan indultak ki a frontra. A tiszt
is ott ült a kocsin. A pesti úton, amikor
a Csurcsia Márton házáig értek, már
nem tudtak tovább menni, mert a né-
metek erős egységekkel támadtak.
Jóska meséli, láttam már a gát felől

jönni német tankokat, nagy akna és
gránáttűz volt az országút irányában.
A tiszt parancsára megfordítottam a
kocsit s indultunk vissza a faluba. Még
egy magyar szakaszvezető oda szól
nekem: Lökd le a kocsiról az oroszt! 
Mondja Jóska, mit csinálhatok vele,
nincsen nálam fegyver. Meséli tovább;
– alig mentünk pár métert, jön a front
felől kb. tíz honvéd hadifogoly, orosz
őr kísérettel. Szemben a falu felől jön
egy részeg orosz katona, aki a szuro-
nyát rögtön beledöfi az első magyar
hadifogolyba, aki rögtön összeesik,
mondja Jóska. Elsötétült előttem min-
den, csak le kellett csuknom a szeme-
met s úgy tartani hazafelé. Ő már nem
volt akkor idegeinek ura s csak Jóská-
tól tudom, hogy a falu végénél a Ma-
laczkó háznál gránáttűz és akna fogta
őket el. Lapultak az árokban a fal mel-
lett, a lovakat ki kellett kötni a kocsi-
ból, szegény Jóska a lovaikat féltette a
legjobban. Remek lovak voltak. Aztán
már nem is tudta tartani őket, elszakí-
tották magukat gazdájuktól s elszalad-
tak. Soha többé nem kerültek vissza a
gazdájukhoz.
Ő azután valahogy haza vánszorgott, s
az ajtóban összeesett. Édesanyja rohan
hozzám, jöjjek, azonnal Jóskával baj
van. A szegény gyerek eszméletlenül
fekszik a díványon – egyre kiabál, hol
vannak a lovak, nem tehetek róla, meg
hogy agyonszúrták a magyar katonát,
borzasztó volt minden. Jóska folyton
kirugdalódzott ágyán, érthetetlen sza-
vakat mormolt, kiabált. Szörnyű volt
nézni kínlódását. Seconal injekciót
adtam neki és egyéb idegcsillapítókat,
így nagy nehezen lecsillapodott. Az éj-
jelt a pincénkben aránylag nyugodtan
töltötte el, bár még napokon keresztül
hatása alatt állt a szörnyű élménynek.
Közben a harc folyt tovább, az oroszok
jártak házról házra, sok élelem és ruha
eltűnt. A disznókat, különösen a hízó-
kat egyszerűen elvitték.
Vojna, vojna! volt a jelszó. Rendesen
kettesével jöttek, a kiszemelt állatra
egy lövést adtak (fejen lőtték) és máris
vitték. A fejet rendszerint a tulajdo-
nosnak hagyták meg. Még volt annyi
emberség bennük, hogy ahol 2 hízó
volt az egyiket meghagyták s azt
mondták, gyorsan vágja le, mert az
utánuk jövők azt is elviszik. A baromfi
is kedvenc falatjuk volt. Annyira sze-
rették a tyúkhúst, hogy reggelire is azt
ették. Nem is maradt baromfi a falu-
ban, csak mutatóban néhány darab,
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amit a lakók ügyesen elrejtettek. Tő-
lünk egy szép hízónkat és kb. 30 ba-
romfit vittek el.
Ahol még takarmány volt az udvarban,
azt is feletették a lovaikkal. Zab, kuko-
rica, minden eltűnt. A lovakat egysze-
rűen elhajtották, a kocsikat elvették, s
hagytak helyében egy beteg lovat vagy
egy rossz kocsit. A pincékben vagy
kamrában tárolt bort vödörszámra vit-
ték. Volt olyan gazda, aki 80–100
hektó bort vesztett el. Sok pincében
kifolyt a bort, a hordó oldalát egysze-
rűen puskatussal beverték. Persze le-
részegedtek a sárga földig, tökrésze-
gen elkezdődtek a legszörnyűségesebb
dolgok.
Fiatal lányokat, asszonyokat férjük
mellett szemeltek ki, s erőszakot követ-
tek el rajtuk. Volt olyan szerencsétlen
áldozat is, akin 8–10 részeg orosz kö-
vetett el erőszakot. Még az idősebbek
sem voltak biztonságban, előfordult,
hogy 70-80 éves anyókán is erőszakot
követtek el.
Sokszor a gyermekek szeme láttára
hurcolták el a kiszemelt áldozatot. A
férj hiába tiltakozott, neki szegezték a
fegyvert, vagy elzárták őt, és az asz-
szony szabad préda volt.
Csak később láttam a következményét
ezeknek a dolgoknak, amikor egymás
után jöttek hozzám kezelésre nemi be-
tegséggel. Ez a tragédia volt a háború
legszörnyűbb része. Leányok, asszo-
nyok sohasem lehettek biztonságban.
Sok helyen úgy elrejtették a lányokat,
hogy senki se fedezhette fel rejtekhe-
lyüket. Pincéknek, padlásoknak rejtett
zugaiban 3 – 4 hétig elrejtőzve éltek.
Sok-sok leány menekült a pincékbe,
oltalmat keresve az oroszok elől. Egyre
másra jöttek a hírek erőszakokról,
rablásokról. Sok embernek a lakása,
éléskamrája esett áldozatul a háború-
nak. Nem volt olyan ház, ahonnan ne
vittek volna el akár élelmet, gabonát
vagy ruhaneműt.
Talán a harmadik vagy a negyedik
napon történt, amikor egy sebesülttől
hazafelé jöttem, a Kossuth Lajos utcá-
ban utamat állja egy fegyveres orosz
katona, betessékel az Istvánov Sándo-
rék kertjébe, ahol kukoricaszár bog-
lyák között rám szegezi fegyverét s
mondja, hogy vegyem le a bőrkabáto-
mat. Mit tehettem? Levettem, s ő el-
vette a kabátot. Még szerencsém volt,
hogy a benne lévő jól bélelt bőrkesz-
tyűt visszaadta.
De nem én voltam az egyedüli ebben,

sokaktól vették el jó meleg kabátjukat,
jó csizmát, – esetleg adtak helyébe
ócska, rossz kabátot vagy bakancsot.
Különösen az órák „elzabrálása volt a
fő szenvedélye az oroszoknak. Amint
láttak egy karórát vagy zsebórát, azt
mindjárt elvették. Nem csak a legény-
ség vett részt a zabrálásban – a tisztek
is részt vettek ebben a sportban. Volt
olyan orosz, akinek a karján 5–6 ka-
róra is díszelgett.
Egyik este bejött a lakásba egy orosz,
Radnics Palival együtt álltunk a folyo-
són, kérdi Palit – mennyi az idő ? –
alig hogy Pali előveszi az óráját, máris
az orosz kezébe vándorol. Én is ha-
sonló sorsa jutottam, elég bolondul az
első kérdésre van-e órám, odaadtam
régi jó Branswetteremet.
Velem volt az első világháborúban, ott
meg tudtam őrizni, ezek meg elvették.
Persze mi nem voltunk felkészítve az
ilyen zabrálásra, különben elrejtettük
volna az óráinkat. Még szerencse, hogy
apánk értékes arany óráját és egyéb ék-
szereket már eleve jó helyre elrejtettük.
November 26-án vasárnap reggel fél 7
tájban szüléshez hívtak a Kossuth
Lajos utcába. Viszem a nagytáskát és a
kerteken át megyek a szülő nő lakás-
ára. Közben repülőgépek zúgnak, és
német felderítők keringenek felet-
tünk. Ágyuk is megszólalnak, itt is, ott
is becsapódások láthatók – de a mi
utunkon nincs semmi baj. A szülő nő
a konyhában vajúdik. A szomszédok az
udvarban lévő pincében tanyáznak. A
szülés nehéznek ígérkezik. Rendelle-
nesség van, s szegény asszony nem
tudja a gyerekét megszülni orvosi be-
avatkozás nélkül. Megvizsgálom, s
megállapítom, hogy csak a magzat ko-
ponyájának meglékelésével lehet a
szülést végrehajtani. A magzat életét
fel kell áldozni az anya életéért. Ezt
közlöm az anyával és a férjével. Nor-
mális körülmények között hasonló
esetben én mindig kórházba küldöm
a szülő nőt. Most erről szó sem lehet,
magamnak kell megbirkózni a feladat-
tal. Istenem segíts meg; ez az első gon-
dolatom. Soha életemben ilyen műté-
tet nem végeztem, s most meg kell csi-
nálnom. Ezt megmondom a férjnek,
hangsúlyozva, hogy az anya veszélyben
van, és a gyermek pedig menthetetlen.
Félrevonulok, csendben imádkozok,
majd a táskámban magammal vitt
műtéti módszerek leírását átböngé-
szem, s nekilátok a szülésznő segédlete
mellett a műtétnek. Istennek hála si-

került. Az anya életben ma rad, a mag-
zat szétroncsolt koponyával születik
meghalva.
Fáradtan, de boldog tudattal érkeztem
vissza a lakásba 9 óra tájban. Míg én
távol voltam, nálunk járt Anti és fele-
sége, továbbá Lászlófiék. Ők most
mozdultak ki először a lakásukból. Fe-
leségemnek elmondták az átélt éj-
szaka borzalmait, az oroszok erősza-
kolásait, rablásait. Szegény Anti sírt.
Sok-sok gyógyszert, ruhaneműt vittek
el tőlük. 
Másnap dél felé ismét betegnél voltam
a faluban. Anti elhozta az orosz orvost
hozzám látogatóba, aki náluk lakott.
Ebédidő lévén feleségem megkínálta
őket nyúlpecsenyével és sült tökkel. A
nyúlcombot az orosz orvos kezébe
vette, de előbb Antinak kellett megkez-
deni az étkezést, nehogy megmérgez-
zék őt. Egyik kezében a nyúlcomb s
ehhez ette mindjárt a sült tököt is. Ké-
sőbb feleségem nevetve mesélte el az
orosz orvos esetét. Különben felesége-
met mamkának szólította, s magaján-
dékozta őt egy pár női selyemharisnyá-
val. Az orosz kultúrából egy kis ízelítő. 
Ha nem tudom az eseményeket sor-
ban dátum szerint leírni, mentsé-
gemre legyen az a körülmény, hogy az
akkori napokban naplót nem írhat-
tam, naptárunk nem volt. Egyik nap a
másik után múlt el, csupa izgalom,
életveszély és orvosi munka között. De
nem is célom naplót írni a továbbiak-
ban, csak lerögzíteni egyes fontos dol-
gokat, eseményeket.
November 28-án került hozzánk ápo-
lás alá Cvik Gizi – akiről már előzőleg
írtam. Még előbb jött Kocka László, s
rákövetkező napokban hozták Knet-
ner Alajost a Stein Emil tanyáról, sú-
lyos aknasérüléssel. Szegény gázoede-
mát kapott, és nyolc nap múlva meg-
halt.
November 28-a ugyancsak emlékeze-
tes nap volt. Délután 2 óra tájban re-
pülőgépek érkeztek községünk fölé.
Mindenki bújik a pincékben, óvóhe-
lyeken. Majd óriási robbanások, s az
ablakok csörömpölve betörnek. Egyik
robbanás követi a másikat. Léleksza-
kadva jönnek a Farkas Domonkosék
felől. A pincéjük telitalálatot kapott, s
tizenhatan a pincében meghaltak.
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Megható pillanatok – Állampolgársági eskütétel

2015. november élt
Eőri Gábor 72
Ferencz Jánosné sz.: Fehér Veronika 90
Mészáros Józsefné sz.: Kövér Julianna 92
Paccai Imréné sz: Csohány Ilona 84
Kovács János 66
Hajdúné Farkas Irén 71
Pásztor Józsefné sz:Lázár Irén Erzsébet 65

2015. december
Farkas Józsefné sz: Ágics Magdolna 89
Fodorné Szatmári Zsuzsanna 59
Mester Anna 82
Bagyóné Szántó Mária 60
Győrfi Gyuláné sz:Deneczki Ilona 86
Hunkár István 75
Fucskó Ferenc 47
Kunzer Józsefné sz:Bak Etelka Zsuzsanna 70
Bíró Istvánné sz:Kubó Éva 74

2016. január
Czanka Mária 67
Benkovics János 64
Kurán Márk 85
Nemes János Lászlóné sz:Bátai Julianna 83
Csurcsia Istvánné sz:Szilágyi Anna 85
Szilágyi Dezső 77
Surnyák Gergely 58
Rencs József 82
Marosi János 71

2016. február
Nyeverecz László 89
Sáfrány István 73
Kiss Ferencné sz:Pintér Éva Erzsébet 67
Szebasztián János 93
Katona Gyuláné sz:Verebes Erika 76
Mikó Lászlóné sz:Molnár Anna 64
Varsányi István 92
Rakitai István 78
Szilády Gábor 73

HALÁLESETEKSZüLETÉSEK

Bolford Mihály János és Plausin Mária 2015.11.26.
Kovács András és Varga Éva 2015.12.21.
Barnay László Jenő és Horváth Mónika 2016.01.16.
Kónya Lajos és Horváth Éva 2016.01.29.
Hollósi Ádám és Gáll Vivien 2016.02.06.
Vincze Norbert és Farkas Anna Zsuzsanna 2016.02.13.
Kollár Ferenc Henrik és Németh Karolina 2016.02.26.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

2016. január 12-én Bogya Amália Iuliána
tett ünnepélyes állampolgársági esküt
Hoffman Pál polgármester úr előtt.

2016. március 22-én Kolozsvári Jenő, és Sztarih Jelena tettek állampolgársági
esküt a Polgármesteri Hivatalban.

Kákonyi Franciska 2015.11.08.
Vasi Koppány 2015.11.30.
Pertics Kinga 2015.12.01.
Szilágyi Zorka 2015.12.21.
Mencigár Máté Zalán 2015.12.22.
Oláh-Jurányi Zalán 2015.12.30.
Olár Lídia 2016.01.07.
Kósa Olivér 2016.01.16.
Balogh Kevin Milán 2016.01.20.
Kunzer-Fodor András 2016.01.25.
Bencsik Enikő Zoé 2016.01.26.
Balázs Georgina 2016.02.04.
Surnyák Balázs Merse 2016.02.04.
Marton Berián 2016.02.05.
Demeter Denissa Barbara 2016.02.16.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága sze-
rettünket, MARLIN PÉTERT utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki rokonainknak, barátainknak
ismerőseinknek, akik RAJT LÁSZLÓ búcsúztatásán
személyesen vagy lélekben részt vettek.

Rajtné Hajas Márta és családja
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Új hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet Tökölön
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 15/2015. (XII.18.) számú rendelete 2016. január 1-től hatályos.

A rendelet értelmében a következő változásokra, fontos pontokra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét: 

üRESEN ÁLLÓ, LAKAT-
LAN INGATLANOK ÉS
üDüLő INGATLANOK
Üresen álló, lakatlan ingatlan után
NEM kell közszolgáltatási díjat fi-
zetni. Ezen esetben a díjfizetési kö-
telezettség szüneteltetését előzete-
sen, a Tököli Polgármesteri Hivatal
Műszaki Irodájában, illetve a
www.tokol.hu oldalon megtalálható
kérelem és nyilatkozat benyújtásá-
val kell kérelmezni. A kérelmet sze-
mélyesen, postán vagy emailben
(színes, szkennelt formátumban) a
Jegyzőnek kell benyújtani. A jogo-

sultság ellenőrzése után a Műszaki
Iroda haladéktalanul megküldi a
tájékoztatást a VERTIKÁL Nonpro-
fit Zrt.-nek, aki a tájékoztatás kéz-
hezvételét követő hó első napjától
mentesíti a kérelmezőt a díjfizetési
kötelezettség alól. Az ingatlan újbóli
használatba vételét a közszolgálta-
tónak 15 napon belül be kell jelen-
teni. A határozatlan időre szóló díj-
fizetési kötelezettség szüneteltetési
kérelmet évente meg kell újítani. Az
üdülőtulajdonos mentesül (október
1. és március 31. között) a díjfizetési
kötelezettség alól, amennyiben a
fent leírtak alapján határozott idejű

díjfizetési kötelezettség szünetelte-
tésére irányuló kérelmet nyújt be. A
kérelmet üdülőtulajdonosoknak
minden évben előre, de legkésőbb
szeptember 15-ig kell benyújtani. 

60 LITERES GYŰJTő-
EDÉNY Lakóingatlant egyedül
és életvitelszerűen használó termé-
szetes személynek lehetősége van a
120 literes helyett – arányosan
csökkentett díj ellenében – 60 lite-
res gyűjtőedényt igénybe venni a
hulladék elszállítására. Ezen eset-
ben a 60 literes gyűjtőedény
igénybe vételének lehetőségét elő-

zetesen, a Tö-
köli Polgár-
mesteri Hiva-
tal Műszaki
Iro dájában, il-
letve a www.
tokol.hu olda-
lon megtalál-
ható kérelem
és nyilatkozat
benyújtásával
kell kérel-
mezni. A ké-
relmet szemé-
lyesen, postán
vagy emailben
(színes, szken-
nelt formá-
tumban) a
Jegyzőnek kell
benyújtani. A
jogosultság el-
lenőrzése után

a Műszaki Iroda haladéktalanul
megküldi a tájékoztatást a VERTI-
KÁL Nonprofit Zrt.-nek, aki a tá-
jékoztatás kézhezvételét követő hó
első napjától a kérelmezőnek 60 li-
teres gyűjtőedénynek megfelelő
díjat számláz. A szabványos, 60 li-
teres hulladékgyűjtő edényt a ké-
relmezőnek saját költségén kell be-
szereznie a Közszolgáltatótól vagy
egyéb kereskedőtől. A jogosultság
megszűnését a közszolgáltatónak
15 napon belül be kell jelenteni. 

80 LITERES GYŰJTő-
EDÉNY Természetes személy
ingatlanhasználó jogosult a 120 li-
teres helyett – arányosan csökken-
tett díj ellenében – 80 literes gyűj-
tőedényt igénybe venni a hulla-
dék elszállítására. Ezen esetben a
80 literes gyűjtőedény igénybe vé-
telét előzetesen kérelmeznie kell
a Közszolgáltatótól. A jogosultság
ellenőrzése után, a kérelem kéz-
hezvételét követő hó első napjától
a kérelmezőnek 80 literes gyűjtő-
edénynek megfelelő díjat számláz.
A szabványos, 80 literes hulladék-
gyűjtő edényt a kérelmezőnek
saját költségén kell beszereznie a
Közszolgáltatótól vagy egyéb ke-
reskedőtől. A jogosultság megszű-
nését a közszolgáltatónak 15
napon belül be kell jelenteni. 

SZELEKTÍV HULLA-
DÉKGYŰJTÉS Az ingatlan-
használó KÖTELES az alábbi hul-
ladékokat a háztartási (kommuná-
lis) hulladéktól elkülönítetten
gyűjteni: - műanyagot, fémet, pa-
pírt, Tetra-Pakot vegyesen – bár-
milyen átlátszó vagy a Közszolgál-
tatótól kapott szelektív hulladék-
gyűjtő zsákban, lakótelepi
lakosoknak közterületen e célból
elhelyezett hulladékgyűjtő konté-
nerben; - üveget – közterületen e
célból elhelyezett hulladékgyűjtő
konténerben; - zöldhulladékot –
külön erre a célra rendszeresített
zöldhulladék gyűjtő zsákban (in-
gatlanonként, évente 5 db jár térí-
tésmentesen – a Pesti úti lakótelep
kivételével, igény esetén további
zsákok csak térítés ellenében sze-
rezhetőek be a Közszolgáltatótól);
- elektromos, háztartásban előfor-
duló gépeket (TV, hűtő, számító-
gép, barkácsgépek, stb.) – negyedé-
vente az Önkormányzat által szer-
vezett e-hulladék gyűjtő napon
vagy kereskedelmi egységekben le-
adva; - elemeket, akkumulátorokat
valamint izzókat és fénycsöveket a
Polgármesteri Hivatalban, a Műve-
lődési Központban, a Bölcsődében,
az óvodákban és iskolákban vagy
kereskedelmi egységekben leadva.

Bővebb információért keresse a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját személyesen, a hivatal@tokol.hu e-mail címen vagy a 06-24-520-900-as telefonszámon.
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- Még Tökölön ragasztották rám a fo-
cisták, ahol tízéves koromtól kezdve
párhuzamosan játszottam a korosz-
tályos labdarugóknál és a kéziseknél
egyaránt. Éveken keresztül nem tudtam
eldönteni, melyiket válasszam. Tizen-
három éves lehettem, amikor egy lelkes
amatőr, Logodi Laci bácsi látott a
Tököl-Szigethalom serdülő meccsen és
el akart vinni a Fradiba, a labdarúgók
tehetségkutatójára. Amikor mentünk
volna, zuhogott az eső, a tököli intéző
pedig a HÉV megállónál lefújta az utat
azzal, hogy elmarad a válogató. Este jöt-
tek és kérdezték, miért nem mentem?
A hat évvel idősebb bátyám pedig meg-
mérgesedett és kijelentette: nem mégy
többet focizni, marad a kézilabda. 

- Innen már csak egy lépésre volt szükség és
következhetett a Ferencváros.

Amikor az általánosból felkerültem a
Fáy András Gimnáziumba, földim, a
mai tököli polgármester, Hoffman Pali
kettővel fölöttem járt, ő vitt el a Fra-
diba. A toborzón kiválasztottak és ezzel
megpecsételődött a sorsom. Nagy sze-
rencsémre Tóth Jenő bácsihoz kerül-
tem, aki egy valóban szenzációs nevelő-
edző volt – örömömre még ma is él. Ő
nem egyszerűen csak oktatta a kézilab-
dát, hanem igyekezett minden egyes ta-
nítványát a civil életben is nyomon kö-
vetni. Még ma is rendszeresen eljön a
fradista találkozókra és elhozza a füze-
tét, amiben minden információ megta-
lálható. Óriási része van abban, hogy
megmaradtam a sportágban és jó játé-
kos lehetett belőlem. 

- Hogyan haladt felfelé a lépcsőfokokon? 

- A serdülőket hamar kinőttem és az
ifiknél sem időztem túl sokat, hiszen ti-
zenhét éves koromban az akkori mes-
ter, Dékán Rezső felvitt a felnőttek közé
és ott is maradtam. Rendszeresen ját-
szottam a második csapatban, a „fakó-
ban”, majd mellette a nagyoknál is, de
röviddel később már állandó csapattag
lettem a legjobbak között. 

- A válogatottságra sem kellett túl sokat
várnia. 

- Még 1972 végén rendeztek az NDK-
beli Schwerinben egy hagyományos tor-
nát, amelyre Albrecht Miklós kapitány
engem is meghívott. Utána őt leváltot-
ták, de a helyére került Faludi Mihály-
nak is élveztem a bizalmát. 

- Ezekben az években volt a legerősebb a Fe-
rencváros férfi kézilabda csapata. 

- Beérett az a szisztematikus munka,
ami ott folyt hosszú éveken keresztül, s
aminek eredményeként az FTC azok-
ban az években a legjobb nevelő egye-
sületnek számított. Szinte folyamatosan
kerültek fel a felnőttek közé az ifiből ki-
nőtt tehetségek, mint például Szabadits
László, Fodor János vagy Tenke Sándor,
akik azután a válogatottban is gyakran
szerephez jutottak. Ami pedig a felnőtt
gárdát illeti, Horváth István elkötelezett
és sokoldalúan eredményes edzői tevé-
kenysége révén odáig jutottunk, hogy
1980-ban a Ferencváros elérte története
legszebb eredményét, a bajnoki máso-
dik helyet. Szerintem akkoriban mi ját-
szottuk a legtechnikásabb kézilabdát, s
az eredményességgel sem volt gond. A
bajnoki ezüst mellett kétszer is bevere-
kedtük magunkat a kupadöntőbe, de
egyszer Debrecenben, egyszer pedig
Szegeden csúnyán elverettek bennün-
ket a bírók. Naivak voltunk, akár a kis-
gyerekek, miközben Szegeden még
attól sem riadtak vissza, hogy megha-
misítsák a jegyzőkönyvet… 

- A válogatott 1986-os sikerében azonban
már nem lehetett része 

- Akkoriban még hatalmas lehetőség-
nek számított külföldre menni, ezért
nem is gondolkodhattam a döntésen.
Egyébként Ausztriába, a Bécshez közeli
Sankt Pöltenbe kerültem, ahol termé-
szetesen végignéztem a magyarok vb-
meccseit is, egészen a szorosan (22-24
a jugoszlávok ellen) elvesztett döntőig.
Bár Mocsai Lajos csak fél évvel a vb
előtt vette át a válogatottat a Kuvaitba
távozott Kovács Lászlótól, e rövid idő
alatt is jó kézzel nyúlt a csapathoz. Leg-
nagyobb erényének azt tartom, hogy
megtalálta a hangot az együttes legjobb-
jával, Kovács Péterrel és hagyta őt a

maga játékát játszani. Az eredmény
pedig őt igazolta, ezt nem lehet tőle el-
vitatni. 

- Az eredmények a felnőttek vonalán hogyan
alakultak? 

- Természetesen mindenhol az első csa-
pat eredménye a legfontosabb. Szeren-
csére ötéves, folyamatos javulás után fel-
kerültünk a tízfős elitbe, ahol néhány,
alsóházi évet követően rendre a felső-
házban, tehát az első hat csapat között
végeztünk. Csak azt ne kérdezze, hány-
ban történt, amikor a bajnok Bregenz
mögött mi végeztünk a második helyen.
Ez a klub történetének máig is legna-
gyobb sikere. Sajnos, amikor a legjobbak
voltunk, arra már nem volt pénz, hogy
egy jó kapust igazoljunk, mert az a baj-
noki címmel lehetett volna egyenlő.
Ekkor már 5-6, saját nevelésű, váloga-
tott szintű játékosunk volt, a két külföldi
közül pedig az egyik, az Elektromosból
kikerült Horváth Attila négy, kitűnő
szezont produkált. Ám fordult a kocka,
elfogyott a pénz, hiába volt már megál-
lapodásom a kapus Perger Zsolttal,
szerződéskötés helyett repült a törül-
köző. A csapatot visszaminősítették a
III. vonalba, a Landes Ligába”, én
pedig elmentem Bécsbe. 

- Ezzel a változással új fejezet kezdődött az
életében. 

- Érdekesen alakultak a dolgok. Azzal,
hogy a St. Pölten visszalépett az I. Ligá-
tól, a megüresedett helyre éppen az
Union West Wien kerülhetett fel, ahova
én mehettem edzőnek. Vittem magam-
mal néhány játékost, naponta ingáztam
Bécsbe és vissza, mivel a 29 év során
mindvégig St. Pöltenben laktunk. A
Bécsben töltött éveket követően az
ugyancsak közeli Tullnba szerződtem,
ahol hat év alatt kétszer is mienk lett az
Osztrák Kupa. Leghosszabb ideig a
szintén „lőtávolságnyira” lévő Krems-
ben dolgozhattam, ráadásul itt volt a
legerősebb csapatom is, bár ott csak
egyszer jutottunk el a kupagyőzelemig.
2014 nyarán lettem nyugdíjképes, akkor
jöttem végleg haza. 

A minimum középkorúak még élénken emlékeznek Szilágyi Istvánra, a Ferencváros 227-szeres váloga-
tott beállójára, aki nélkül egy évtizeden keresztül elképzelhetetlen volt a magyar férfi kézilabda-váloga-
tott. Az 1950-ben született Szilágyi 1985 és 2014 között Ausztriában élt, ahol előbb játékos-edző volt,
majd 1989-től edzőként fáradozott az ottani sikerekért. 2014 nyarán jött haza. Dabason, nagyobbik fia,
Zoltán szomszédságában épített házat, azóta ott él és természetesen „beleásta” magát a helyi kézilabda-
életbe. Mivel a sportágban a többség csak „Szacsa” néven ismeri, ezért ennek a becenévnek az eredetéről
kérdeztem legelőször.

„Élvezem ezt a fajta nyugdíjas életet”
– Szilágyi István-interjú részlet a www.keziszovetseg.hu oldalról –
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- Értékelem a szerénységét, de azért beszél-
jünk a saját fiairól is, akik közül Viktor a
világ egyik legjobb klubcsapatába, a THW
Kiel együttesébe is eljutott. 

- Zoltán 1972-ben, Viktor 1978-ban szü-
letett. Előbb mindketten kint voltak ve-
lünk Ausztriában, de Zoltán a Pester-
zsébeten lévő német nyelvű gimnázi-
umba hazajött, majd a Szegedi
Tanárképző Főiskola német-testnevelés
szakát végezte el. Közben egy ideig
nálam is kézilabdázott, de később vég-
leg hazajött. Dabason telepedett le, je-
lenleg a helyi gimnáziumban tanít
német nyelvet. Viktor útja másként ala-
kult. Ő kinn járt iskolába, tizennyolc
évesen igazolta le az Innsbruck. Onnan
pedig a német Bundesligába vitt az
útja. Sorrendben a Dormagen, az
Essen, a Kiel, a Gummersbach és a
Flensburg voltak az állomáshelyei. Je-
lenleg pedig a Solingen és Wuppertal
együtteseiből fúzió által létrejött Ber-
gischer Handball Clubban szerepel.
Bár már 38 éves, és a klubban vezetői
feladatokat is ellát, még mindig szíve-
sen kézilabdázik, a jövője is biztosított-
nak látszik. Egyébként mindkét fiam
családos, két-két unokának örülhetünk.
Mivel Viktor osztrák feleségével Német-
országban él, így én annak ellenére Da-
bason építkeztem, hogy a családtagjaim
mind Tökölön laknak. Zoltán fiamék-
tól 200 méternyire van a házunk, így él-
vezhetjük az unokák közelségét. 

- Mennyire érdekli ez az edzői munka, hi-
szen akár sokkal pihentetőbb életformát is
megengedhetne magának? 

- Bár idén már 66 éves vagyok, egyelőre
nem is gondolok arra, hogy hátrébb
lépjek. Ezért is megyek el minden
évben Balatonfüredre arra a háromna-
pos továbbképzésre, amely előfeltétele
az A-licensz meghosszabbításának. Köz-
ben persze ápolgatom a régiekkel a
kapcsolatokat. Legutóbb például az
1976-os olimpiai csapatból velem együtt
öten is összejöttünk: Bartalos Béla,
Buday Ferenc, Kenyeres József, Kontra
Zsolt, és jómagam jót beszélgetünk és
természetesen közös fotó is készült ró-
lunk. 

- A pályán Kovács Péterrel volt a legszoro-
sabb az együttműködése. Vele milyen a kap-
csolata? 

- Találkozni ugyan ritkábban találko-
zunk, de rendszeresen telefonálgatunk
egymásnak, minden lényegesebb törté-
nésről tudunk. Szerintem Péter – anél-
kül, hogy lebecsülném az utánpótlás ne-
velésének fontosságát! – messze a valós
értékei alatt van foglalkoztatva. Óriási
luxusnak tartom, hogy a világ egyik leg-
jobb játékosa, majd itthon és külföldön
is sikeres edző, a NEKA tizennégy éve-
seit oktatja, amit egyébként legjobb tu-
domásom szerint igen komolyan végez.
Elvégre ő a Szegeddel kupát tudott
nyerni a Veszprém előtt, háromszor volt
szoros második és Dunaújvárosban is
elért egy bronzérmet. Vele az lehet a
baj, hogy miként annak idején, azóta is
maximalista és azt a munkát szeretné
elvégeztetni a mindenkori tanítványai-
val is, ami sok, kényelmeskedő játékos-
nak nem tetszik! 

- Egyetlen hazai klubjával, a Ferencvárossal
milyen a kapcsolata? 

- Abszolút hűséges vagyok, a nők min-
den meccsét igyekszem élőben meg-
nézni, a Rosztov elleni ütközeten is ott
leszek. Sajnos, a Nagybánya ellen nem
úgy sikerült, ahogy kellett volna; nem
állt össze eléggé a védekezés és ez
elég volt a vereséghez. Pedig nagyon
együtt van a társaság és bízom benne,
hogy még sok zöld-fehér sikert meg-
érek. Ez a szakosztály immár a har-
madik, „Fradi kötődésű” mesterrel
dolgozhat, hiszen Elek Gyula és Né-
meth András után most Elek Gábor
kezében van a karmesteri pálca. Meg-
győződésem, hogy szüleitől sok min-
dent megörökölt, ami segíti az edzői
munkájában. Számos edzését meg-
néztem, igen jól dolgozik, és különös
érzéke van a nők kezeléséhez. Biztos
vagyok benne, hogy komoly karrier
előtt áll.

- Semmi kétségem nem maradt, nyakig
benne van a sportágban. Ha olykor mégis
nem kézilabdázik, mit csinál legszíveseb-
ben? 

- Rendkívül feszített tempójú életet
éltem Ausztriában, most sokkal nyu-
godtabb vagyok. Élvezem ezt a fajta
nyugdíjas életet. Amint tehetjük, fele-
ségemmel minél többet utazgatunk, itt-
hon és külföldön egyaránt. Örülünk a
két lány és két fiúunokáknak, így teljes
az életünk. 

Forrás: 
www.jochapress.hu

Gyerekkoromban asztmás voltam, így
vala milyen intenzív sportot kellett vá-
lasztanom. 1983-ban Gnyálin István ve-
zetésével kez dődtek el az első KICK-
BOKSZ edzések. Na gyon hamar meg-
szerettem ezt a sportot, ehhez
hozzájárult az is, hogy egy év kitartó
edzés után az edzőm elvitt életem első

verse nyére, ahol a dobogó harmadik
fokára áll hattam. Nagyon hamar felfi-
gyeltek a klu bunkra, melynek a neve
először Dunavarsány SE, majd Tököl és
Szigetszentmiklós lett. A versenyeken
sokszor lehetett hallani „már megint itt
vannak a Dunavarsányiak". Pár éven
belül a legeredményesebb sportegyesü-
letek közé tartoztunk, mely még a mai
napig is tart. Milyen eredményeket
értem el? Gyerek és ju nior versenyeken
első, majd országos felnőtt bajnoksá-
gon súlycsoportomban szintén első let-
tem. Nemzetközi versenyekről mindig
éremmel tértem haza. Több mint tízév-
nyi ered ményes versenyzés után az
edzőm tiltako zása ellenére, úgy döntöt-
tem, hogy abbaha gyom. Az akkori fon-
tossági sorrendben nem ez állt az első
helyen, így nem volt értelme folytatni.

Ezt utólagosan már másként tenném.
Prágában volt egy érdekes nemzetközi
verse nyem, ahol hárman az egyesüle-
temből egy súlycsoportba kerültünk. 
Az esély, hogy három érmet hozzunk
haza, nagyon lecsökkent. 
Megtudtuk, hogy kettő súlycsoporttal
feljebb az egyik benevező nem regiszt-
rált, így Pista bácsi az edzőm a helyére 
íratott be. Nagyon iz gultam, de végül a
bron zérmet elcsíptem. Amit el tudok
mondani erről a sportról, a kick-
boksz-ról, hogy ez szá momra több mint
sport volt, egy életforma. Kitar tásra,
büszkeségre, tiszte letre, önfegyelemre
nevelt. 
Levezeti az agressziót, csökkenti a
stresszt. Amit ott tanultam, annak még
mai napig is hasznát veszem. 

(P.B. - Újfalusi Trombitás)

Ez számomra több, mint sport, életforma volt
– Held Gábor nyilatkozott a sportágáról –
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Háromszázan futottak önmagukért, az állatokért
– Jótékonysági futóverseny a kutyákért –

Megszületett az első dobogós helyezés
– Lendületben a Darts Klub –

Bakonyi András magasra tette a mércét

2016. március 12-én, Bognár Attila
kezdeményezésére megrendezésre ke-
rült a Tököli Polgármesteri Hivatal
parkolójában a Tököli Jótékonysági
Országfutás, Mozgás az Állatokért el-
nevezésű esemény. Célja az Elek-Ágh
Állatmenhely támogatása volt és figye-
lemfelhívás a felelős állattartásra.

A rendezvényen ingyenes volt a rész-
vétel, de mindenkinek felhívtuk a fi-
gyelmét, hogy támogassa a menhelyet
anyagilag, kutyakajával, tálakkal, taka-
rókkal, stb. 3 távot lehetett teljesíteni:
2,5 km, 10 km, 20 km. A 2,5 km-es
távon lehetett futni, kerékpározni, sé-
tálni, rollerezni. A 10 és 20 km-es tá-
vokon inkább futni, kerékpározni,
ezek a távok érintették az Elek-Ágh
menhelyet is. Minden részvevő egyedi
emlékérmet és startszámot kapott. Az
érmeket a Tököli Önkormányzat biz-
tosította a részvevőknek. A startszá-
mok egyben tombolaként is szolgál-
tak, különböző cégek és magánsze-
mélyek 122 felajánlását sorsoltuk ki a
regisztrálók között. A rendezvény
központjában ingyenes ugrálóvár szó-

rakoztatta a kicsiket, a nagyobbak szó-
rakoztatásáról egy bűvész show gon-
doskodott. Mozgás után mindenkinek
jutott zsíros kenyér, gyümölcs, édessé-
gek, ropogtatnivalók, szörp, tej, inni-
valók.
A rendezvényen összesen 333 fő vett
részt, 40 fő 20 km teljesített, 85 fő 10
km teljesített, a 2,5 km-es távot pedig
208 fő teljesítette. Az összesen megtett
táv 2170 km, amivel a résztvevők hoz-
zájárultak a III. alkalommal megren-
dezésre kerülő Országfutás teljesítmé-
nyéhez. Az Elek-Ágh Állatmenhely ja-
vára összegyűlt pénzbeli adomány:
191.015,- Ft,
valamint 550 kg táp, 80 doboz konzerv,
tészta, takarók, kutyaruhák, kutyaá-
gyak és tálak.

Ágh Kálmánné, az Elek-Ágh Állatmenhely
Alapítvány nevében köszönetét fejezte ki az
I. Tököli Jótékonysági Országfutás és Moz-
gás az Állatokért rendezvény megvalósítá-

sában nyújtott segítségért Tököl Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete és Bognár
Attila részére. A versenyen induló futók és
látogatók közel 200 eFt összeggel, étellel és

egyéb eszközökkel támogatták a menhelyet.
Köszönik, hogy az alapítvány számíthat a
képviselő-testületre és Tököl lakosságára,
vállalkozásaira, kereskedőire.

2016-os év sikerrel
indult. SRTG TO -
KAJ GROUP ELIT
TEAM csapatában
indulhattam. 2015-
ben felkért a csa-
patvezető, hogy a
csapatában indul-
hatnék, amit öröm-
mel elfogadtam.

Ezután jött egy ujjabb siker, mikor fel-

kértek egy teljesen egyedi mozgásköz-
pontba, ami magyarországon az első
különleges edzőterem, ahol Spartan
edzéseket tartok személyi edzőként, és
készithetek fel másokat is a versenyekre.
A winter trifekta bajnokságában a csa-
patunk Svitben (slo) mutatkozott be, és
a darálóban találtuk magunkat a 6. he-
lyen. Pár hétre rá Yakusyce-ben (szilé-
ziai tartományban) a 2. legjobb ma-
gyarcsapatként végeztünk az 5. helyen.

Donovaly-ban (slo) a 7. helyen zártunk,
ezzel bezárult a téli bajnokság. Sokat
küzdöttünk a hömérséklettel ami volt,
hogy -20 fok vagy 0 fok, nagy hó, víz,
sár, sérülések, izomgörcsök és persze a
számos kötelező katonai akadályok. Pár
hét és kezdődik a szezonunk Visegrá-
don, ahol több mint 4500 nevező vesz
részt. Az idei szezonban nagyra tettem
a mércét. 

Bakonyi András

Február 20-án az Aradi utcai Általános
Iskolában került megrendezésre a Ma-
gyar Steel Darts Utánpótlás bajnokság
II. fordulója, melyet a Tököli Darts
Klub segítségével rendezett meg a Ma-
gyar Darts Szövetség. 

A verseny lebonyolítása a nagyszámú
induló ellenére gördülékeny volt, na-
gyon sok pozitív visszajelzést kaptunk
mind a részt vevőktől, mind a Szövet-
ség részéről!
Ezúton köszönjük a lebonyolításban
segítő klubtagok munkáját! 
A legfontosabb azonban, hogy 4 ver-
senyzővel képviseltük a tököli színeket
a bajnokságon és megszületett az Egye-
sület első dobogós helyezése, amit re-
mélhetőleg sok követ majd. Gyermek
kategóriában Vargyas Csongor az
igen előkelő 3. helyet érte el, ugyanitt
Henézi Máté a 9. helyen végzett.

Serdülő kategóriában indult Dél
Anti és Ákos. Ez a verseny Antinak si-
került jobban, ő 9., míg Ákos a 17. he-
lyezett lett a nagy létszámú és erős
mezőnyben.
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Az egyéni számok után rendezték az ifi
párosok versenyét, ahol Anti a múlt for-
dulóból ismert békéscsabai dartsossal,
Kovács Ákossal indult. A végelszámo-
lásnál itt is a 9. helyezés jött össze.
A felnőtt csapat szezonnyitó megmé-
rettetése a steel Nemzeti Csapatbajnok-
ság III. osztályának első fordulójában
Wekerlén volt. A házigazdáink egy
nagyon jó hangulatú fordulót rendeztek.
A betegség miatt tartalékos csapatunk
(mely a Vargyas Gábor, Seres Csaba,
Szitár Tivadar, Bodor Zoltán összeál-

lításban szerepelt) az előzetes várako-
zásokat felülmúlva komoly ellenállásra
késztette a rutinos, sok éves versenyzői
tapasztalattal rendelkező ellenfeleket.

EBDE22 – Tököli DK 9-4
Tököli DK - Wekerlei Wizards 4-9

Smile II – Tököli DK 9-2
A következő fordulóban (amelyet mi
rendezünk) az elmúlt versenyen szer-
zett tapasztalatokkal és célzottabb fel-
készüléssel szeretnénk még előrébb
lépni az eredményességben. 
A darts iránt érdeklődőket szívesen

látjuk az április 23-ai versenyünkön,
ill. hétfői és csütörtöki edzéseinken
(18-20 óráig) a Sportpályán a Sport-
klubház pinceszintjén kialakított klub-
helyiségünkben!
A Tököli Darts Club Egyesület idén
folytatja a Sportpálya Klubház épületé-
ben tavaly kialakított darts terem kiala-
kítási munkáit. Idén egy vizesblokkot
alakítanak ki Tököl Város Önkormány-
zata támogatásával.

Információ: 06-20/4848-001
dartstokol@gmail.com

Együtt táncolni JÓ 
– Akrobatikus rock and roll –

A múlt hónapban ismét beindult az akrobatikus rock and roll-ban is a verseny-
szezon. Február 28-án Klubközi versenyen, március 6-án Kick Dance (utánpótlás)
versenyen vettünk részt a csapatokkal. A gyerekek szorgalmas munkájának kö-
szönhetően ismét szuper helyezésekkel tértünk haza. A nagyformációs csapatok-
kal áprilisban és májusban már pontszerző területi, illetve országos versenyekre
készülünk.
Az alábbiakban láthatók a tököli lányok eredményeit és néhány fotót róluk:

02.28. - Jungle ladies

02.28. - Roses

02.28. - Crazy Queens

02.28. - Gyémánt csajok

02.28. - First Class

Február 28. (vasárnap) - Klubközi
• Jungle ladies csapata - Serdülő V2 Kisformációs kategória

2. hely (Tagok: Áschin Virág, Majzik Maja, Mészáros Niki, Rákóczi Dorina)
• Gyémánt csajok csapata - Mini minősítéses kategória

Arany minősítés (Tagok: Hirth Szonja, Gerstenbrein Kíra, Erdei Fruzsina, Nagy
Virág)

• First Class csapata - Children nagyformációs kategória
2. hely (Tököli tagok: Hirth Szonja, Nagy Virág)

• Roses csapata - Serdülő nagyformációs kategória
1. hely (Tököli tagok: Áschin Virág, Majzik Maja, Mészáros Nikolett)

• Crazy Queens csapata - Junior V2-es kategória 
1. hely  (Tököli tag: Bauer Anna)

Március 6. (vasárnap) - Kick Dance
• First Class csapata - Children nagyformációs kategória

3. hely (Tököli tagok: Hirth Szonja, Nagy Virág)
• Roses csapata - Serdülő nagyformációs kategória

2. hely (Tököli tagok: Áschin Virág, Majzik Maja, Mészáros Nikolett)
Köszönjük a folyamatos érdeklődést és támogatást! 

Jónásné Nemes Szilvia – DancEarth TSE
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A Kakusei SE ismét bizonyított
TKF National Championships
2015 – Stílus Európa bajnokság
Egyesületünk versenyzői nehéz mezőny-
ben álltak helyt Londonban a TKF verse-
nyén 2015.11.08-án Londonban. Sem súly-
csoportbontás, sem övfokozat bontás nem
volt. Büszkeségeink így is kiválóan teljesí-
tettek.
Bene Katalin formagyakorlatban a III. he-
lyet szerezte meg
Eredményeink:
Bene Katalin - formagyakorlat III. hely,
kumite IV. hely; Debreczeni Gergely -
formagyakorlat 8 közé jutott, kumite nem
indult; Forgács Bence - formagyakorlat -,
kumite 8 közé jutott; Fritz Flóra - forma-
gyakorlat -, kumite; Holdinger Luca - for-
magyakorlat nem indult, kumite
Ezekkel az eredményekkel a Seiwakai In-
ternational legnagyobb versenyén a KA-
KUSEI SE ismét nemzetközi mezőnyben
bizonyíthatta, hogy remek karate verseny-
zőket nevelt ki az évek folyamán!
Gratulálunk a versenyzőknek, edzőknek,
az egész csapatnak!

MSKSZ Országos Bajnokság
33 éremmel jött haza a 

KAKUSEI Karate Iskola a
Magyar Shotokan Karate 

Szövetség Országos 
Bajnokságáról

2015.11.14.-én a XXII. kerületbe mentünk
BMTE Sportcsarnokába. A bajnokság
meghívásos volt, így nagyon örültünk,
hogy részt vehettünk ezen a viadalon is.
Köszönjük a meghívást az MSKSZ-nek,
shihan Kozma Erzsébetnek. Végül 17 ver-
senyzővel érkeztünk. Csak ketten mondták
le a szereplést.
A szépen felújított csarnokba öröm volt be-
lépni, és versenyezni. A szervezés nagyon
jó volt, a szülők a lelátón foglaltak helyet,
nem zavartak a küzdőtéren. 3 shiai volt, de
bennünket a sorsolás miatt „csak” kettő
érintett. A két shiai között rohangáltunk,
a versenyzőink egymás után kerültek
sorra.
8-9 éves csapatkatásaink indítottak egy el-
söprő győzelemmel, és a frissen összeállt
(11, 14 éves ) csapatkatások pedig ezüstér-
met hoztak el az első fordulókban.
Ez után folyamatosan következtek a korosz -
tályok. A bírói kar összességében jól telje-
sített, nem álltak a shiaik. A főbíró Pudner
Balázs volt, aki ismét kiválóan átfogta a
bírók munkáját.
A verseny hangulata is nagyon jó volt. Min-
denki saját korcsoportjába, övfokozatába és
súlycsoportjába volt beosztva. 3 versenyzőnk-
nek nem tudtak megfelelő ellenfelet sor-
solni, a kis súlyú Várkonyi Álmosnak kellett
nálánál nagyobb ellenféllel megküzdenie,

Bene Katalin korcsoportjában nem volt
megfelelő ellenfél, így kumite verseny-
számban idősebbekkel kellett küzdenie,
ami nagyon jól sikerült, és Fritz Flóra ke-
rült nehéz helyzetbe, aki 4 napja 14 éves,
és a 14 évesek között a 45 kg felettiek össze
lettek vonva. Első fordulója 19 kg-mal na-
gyobb ellenféllel kezdődött, aki súlycso-
portjában nagyon jó ellenfél, de a 49 kg-os
versenyzőnknek túl nagy volt.
Bene Katalin és Fritz Flóra kata verseny-
számban elért I. helye a fentiek miatt is na-
gyon értékes helyezés (!).
Hasonló korcsoportváltás volt Holdinger
Lucánál is, aki októberben lépett át a 10-
11 évesek közé. És edzésmunkáját dicsérve
állíthatom, hogy egyre jobb teljesítményt
nyújt mind edzésen, mind versenyen.
Szintén szólok pár szót a betegséggel
küzdő Debreczeni Gergelyről, aki kis kora
óta rendületlenül tagja a versenyzői szak-
osztálynak, és folyamatosan hozza az ered-
ményeket.
A 6-7 és 8-9 éveseink között is van több fi-
gyelemre méltó versenyzőnk, akik szintén
szépen teljesítenek mind a versenyen,
mind az edzéseken!
Természetesen MINDEN versenyzőnk
nagyon szépen szerepelt, büszkék va-
gyunk rájuk!

Eredményeink:
Aranyérmesek: KAKUSEI-I (Fritz S., For-
gács B., Zelei B.); Andris Márk; Badics
Bence; Bender Ádám 2x-es!!!; Bene Kata-
lin; Fritz Flóra; Tóth Antal; Zelei Balázs; 
Ezüstérmesek: KAKUSEI-II (Fritz F., Bene
K., Debreczeni G.); Andris Márk; Fodor
Zétény; Forgács Bence; Holdinger Luca;
Mecsei Dominik; Szabó Ádám 2x-es !!!;
Szabó Máté 2x-es !!!; Zelei Balázs
Bronzérmesek: Badics Bence; Bene Kata-
lin; Debreczeni Gergely; Forgács Bence;
Fritz Flóra; Fritz Sebestyén 2x-es!!!; Hol-
dinger Luca; Polgár János 2x-es!!!; Várko-
nyi Álmos 2x-es!!!; Mecsei Dominik
Igazán büszke vagyok a csapat teljesítmé-
nyére! Csak így tovább!

A KAKUSEI megnyerte a 
Goju-ryu Sziget Kupát

Hétvégén, szombaton ismét versenyez-
tünk. Ezúttal mi vol-
tunk a szervezők. 14
egyesület látogatott
el Tökölre a Városi
Sportcsarnokba, hogy
meg mér kőzzenek
egymással a karate
versenyzők. Össze-
sen 152 nevezés érke-
zett be 3 verseny-
számban a VI. Goju-
ru Sziget Kupára.
A versenyre kilátoga-
tott a város Oktatási,

Művelődési és Sport Bizottság elnöke,
Bosnyák Simonné, aki a versenyt megnyi-
totta. Ezúton is köszönjük, hogy a sok te-
endője mellett ellátogatott hozzánk.
A versenyt a csapatversenyszámokkal kezd-
tük, majd a legkisebb korosztálytól felfelé
haladtunk. A bíráskodás nagyon jól szerve-
zett volt, és gördülékeny. Az éremosztást
korosztályonként tartottuk, hiszen nem
lehet a dobogóra hívni valakit, aki még
másik versenyszámban fent van a tatamin.
A segítőinknek köszönöm az odaadó mun-
kájukat, a jegyzőkönyvvezetőket, és rende-
zőket és a szervezést is dicsérték a meghí-
vott egyesületek.
Összességében a versenyzőink is hozták a
formájukat, a KAKUSEI Karate Iskola
első helyen végzett a csapatok között, és
megnyerte a Goju-ryu Sziget Kupát,
annak ellenére, hogy mint mindig kisebb-
nagyobb csalódások előfordultak.
Még egyszer köszönöm az önkéntesek
munkáját, és gratulálok a KAKUSEI ver-
senyzőinek!

Eredményeink:
I. hely: Andris Márk - kata, kumite; Ács-
Szabó Dániel – kumite; Zelei Balázs – kata;
Badics Bence – kumite; Czomba Balázs –
kumite; Holdingerné Dulai Andrea – ku-
mite
II. hely: KAKISEI-I (Fritz S., Zelei B., For-
gács B.) - csapat kata; KAKUSEI-II (Fritz
F., Debreczeni G.; Bene K.) - csapat kata;
Machibya-Kovács Joachim – kumite; Pintér
Bíborka – kumite; Bender Ádám – kata;
Szabó Ádám - kata, kumite; Csontos Zsolt
– kumite; Zelei Balázs – kumite; Tóth
Antal – kata; Forgács Bence – kumite;
Szabó Máté – kumite; Holdingerné Dulai
Andrea – kata
III. hely: Ács-Szabó Dániel – kata; Varga
Dániel – kumite; Bene Zsuzsanna – kata;
Rostás Szófia – kumite; Várkonyi Álmos -
kata, kumite; Fritz Sebestyén – kata; Fritz
Sebestyén – kumite; Mohai Dominik – ku-
mite; Fodor Zétény – kumite; Bene Katalin
-kata, kumite; Holdinger Luca – kumite;
Soós Viktória – kumite; Mecsei Dominik -
kata, kumite; Fritz Flóra - kata, kumite;
Szabó Péterné - kata, kumite
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Szép kezdés Európa első nagy versenyén

Európa Kupa Horvátország Karlovac
Február 13-15 között rendezték Európa idei első nagy ver-
senyét, ahol 75 klub, 1500 versenyzője indult. Az egyre nép-
szerűbb nagy létszámú viadalon hat versenyzőnk mérte
össze felkészültségét, ahol 2 bronzérmet és 1 ezüstérmet
szereztek utánpótlás korú versenyzőink és ez jó évkezdés-
nek számít.
Felnőtt válogatottjaink közül Elszaszer Dávid ismét pará-
dés magabiztos győzelmekkel most a ring sport low-kick
szabályrendszerét nyerte, míg Laszák Zoltán K1 szabály-
rendszerben állt fel a dobogó tetejére és az aranyérem mel-
lett megkapta a felnőtt K1-es harcosoknak kijáró különdíjat
is.
Szép kezdés volt! A folytatás most hétvégén a Szlovák Open
nemzetközi verseny lesz, ahova népes csapattal utazunk.
Érmesek: Laszák Zoltán aranyérem, Elszaszer Dávid aranyérem,
Soós Marianna ezüst, bronz, Adler Viktória bronzérem
Gratulálunk és hajrá! 

Gnyálin István

A "Chi-belső erő" küzdősport maga-
zinjának munkatársai két kamerával
vették fel az edzést és a riporter Erdei
Zsolt profi box világbajnok volt. Zsolt
régi kedvencünk, végig szurkoltuk pá-

lyafutását és mivel a klub megalakulá-
sunk 15 éves gáláján Növényi Norbert
mellett Ő volt a díszvendégünk, ezért
volt miről beszélnünk. A műsor fóku-
szában a klubban végzett minőségi

munka és Laszák Zoltán profi K1 in-
terkontinentális címmérkőzése szere-
pelt. A felvételt az alábbi linken meg-
nézhetik: https: / /www.youtube.com/
watch?v=QFwf0459nYU

Erdei Zsolt Boksz világbajnok és az M4 Sport TV látogatott klubunkba!
– Múltunkról és jelenünkről kérdeztek! –
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Nagy munka közeledik az örömteli befejezéshez.
Hoffman Pál és Malaczkó István, az Örökségünk sorozat tököli nemzetiségi hagyományokat bemutató
fotóalbuma után újabb képes könyvvel jelentkezik.
A Városi Sportkör kiadásában megjelenő kiadvány Tököl sport múltjába viszi vissza az olvasót. Em-
lékezetes események, legendás sportolók elevenednek meg a hetven évet felölelő albumban.
A könyv bemutatójára várhatóan június hónapban, ünnepélyes körülmények között kerül sor.

Tököl

Hoffman Pál – Malaczkó István

ÖRÖKSÉGÜNK

Tököl sportja
1922-1992
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