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PROFi Vb cíMMéRKőzéS
–  ilyen még nem volt, egy hétvégén három esemény –

Utánpótlás Kick-box Magyar bajnok-
ság – Szombat/Esztergom
5 aranyérmet, 2 ezüstérmet és 2
bronzérmet szereztek fiataljaink. Ezen
a versenyen ismét ellenállhatatlanul
menetelt és magabiztos győzelmeket
szerzett Kolozsvári Kinga, Gyöngyösi
Kevin és Fésű Lajos. Második helyével
idén is a Vb válogatott keretbe került
az egyre javuló formát mutató Farkas
Julianna. Dicséret illeti az újoncnak
számító Soós Rebeka éremszerzését is.
Gratulálunk!

Profi Full-contact címmérkőzés –
Artur Reis 75kg és a 78,1kg címvé-
dője ellen
A németországi Muntarban megren-
dezett viadalon, Laszák Zoltán 12 me-
netes „háborúban” szoros mérkőzésen
pontozásos vereséget szenvedett. Zol-
tán nemrég magasabb súlycsoportban
sikerült interkontinentális profi címet
szerezni-e K1 szabályrendszerben, a
mostani felkérés 78,1kg-ban kapta, ez
ismét magasabb súlycsoportot jelentett.
A magasabb és nehezebb Artur Reis
kihívását elfogadtuk, mivel még 12 me-
netes küzdelmet nem vívtunk. Ilyen ki-

hívás ritka szakmai lehetőséget jelen-
tett, ezért éltünk a lehetőséggel és keve-
sen múlott, hogy nem Zoltán derekára
kerül az öv. A világ élvonalához tartozik
Laszák Zoltán, reméljük, hogy hamaro-
san újabb lehetőséget kapunk a profik
között is! 
Gratulálunk!

Felnőtt Ob dön tő – Vasárnap/Eszter-
gom
• Sérüléséből felépülő Olajos Enikő
második helyének örülhetünk, annak
ellenére, hogy a tudása és rutinja miatt
győzelmet vártunk tőle.

• A szombaton junior korosztályban
bajnoki címet szerzett Fésű Lajost va-
sárnap a felnőttek között is indítottuk.
Első éves junior versenyzőnk a felnőt-
tek között is jól teljesített, mivel bronz-
érmet szerzett. Reméljük, hogy az UP
világbajnokságon is érmet tud sze-
rezni.
• Bakó Krisztián a klub és a felnőtt
mezőny újonca, kemény csatában
bronzérmet szerzett, ezzel bizonyítva
tehetségét.
Gratulálunk a klub sikeres szakmai mun-
kájához!

Gnyálin István



Hősök Napja
2016. május 29-én, május utolsó vasárnapján a világháborúkban
elhunyt hősök tiszteletére megrendezett Hősök Napja megemlékezést
tartott az önkormányzat a Hősök terén. A megemlékezésen Bos-
nyák Simonné, az Oktatási, Mûvelődési és Sport Bizottság elnöke

köszöntőjét követően ünnepi beszédet mondott Dr. Vass Lucia al-
polgármester. Felléptek a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
és a Szárny-nyitogató Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói. Díszőr-
séget adott a Tököli Mikecz Kálmán Huszárbandérium.

Dr. Vass Lucia alpolgármester megemlékezése

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kérem Önöket, hogy egy rövid közös
néma főhajtással gondoljunk az elesett,
hősi halált halt déd- és ükapáinkra……

KÖSZÖNÖM….

"Boldog, ki itt jársz, teéretted is 
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt."

Ezeket a szavakat a Nagy Háború egyik ma-
gyar részesétől, Gyóni Gézától – az 1916-
ban hadifogolyként Krasz no jarszk ban írott,
„Sírvers” címet viselő költeményéből idéz-
tem…

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Emlékező Közösség!
Minden évben van egy nap, május utolsó
vasárnapja, mely nemzetünk, múltunk és
jövőnk, reményeink ünnepe, a Hősök
Napja.
Május utolsó vasárnapja 1924. óta, 92 éve
a Hősök Emlékünnepe. 
A szocializmusban nacionalista esemény-
nek bélyegezték és betiltották, de a rend-
szerváltással azonban újjáéledt a hagyo-
mány, amely az elesett katonáknak állít
mementót.
Másfél évvel az első világháború kitörése
után egyre sűrűbben érkeztek a magyar
családokhoz a hősi halálokról, eltűnések-
ről szóló hivatalos értesítések. 
Ez motiválta báró Abele Ferenc vezérkari
őrnagyot, aki 1915-ben indítványozta:
„Minden község, város, anyagi erejének
megfelelő, méltó emléken örökítse meg
mindazok nevét, akik lakói közül a hazáért
életüket áldozták fel.”
Kezdeményezése két esztendővel később
emelkedett törvényerőre. „nemzetünk
hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét

megfelelő módon kifejezésre kell juttatni
és az utókor számára meg kell örökí-
teni”,mondta ki a VIII. törvény. 
1924-ben pedig egy újabb törvény a nem-
zeti ünnepek közé emelte a május utolsó
vasárnapját, a Hősök Emlékünnepét. 
A második világháborúban sajnos újabb
nevekkel szaporodott a hősök sora. 1942.
április 25-én kelt rendeletben az ünnepet
kiterjesztették az 1938. után elesettekre is. 
Anyáink, reménnyel ébredő, gyászukban
megőszült szüléink, itt vagyunk! 
Ezen a napon, reggeli fényben már sokad-
szor, évről-évre, ismét eljöttünk apáink-
hoz, őseinkhez. Megnyílnak ilyenkor a
végtelen sírmezők, s a reménytelenségbe
dermedt, magányos lelkek egymásra talál-
nak. A Don-kanyarban elesettekre, fia-
inkra, apáinkra, hőseinkre emlékezünk
ezen a napon. A katonára, minden elesett
katonára.
A katonára, aki feltétel nélkül, nem mér-
legelve, nem felülbírálva a kapott paran-
csot – teljesíti azt, akár az élete árán is.
Emlékezzünk azokra a névtelen hősökre,
akik százezrével vesztek oda a háborúk
poklában. 

A bakákra, a parasztokra, a kovácsokra, a
kőművesekre, akik nem önszántukból me-
neteltek a vágóhídra.  
Elmentek otthonról, önként, vagy azért,
mert ez volt a parancs.
Ennek a hősi viselkedésmódnak az elfoga-
dása, a nemes, vagy nemesnek vélt célok
érdekében, a tudatos életáldozat vállalása,
mely önmaga és az anyagi világ törvényei
fölé emelte az egyént, a hétköznapok har-
cosaiból, halhatatlan hősökké nemesítve
őket.
A feláldozott életért, ennél többet az
ember nem is kaphat. Ezt az áldozatot és
az érte kapott jutalmat semmi nem kiseb-
bítheti, független az ideológiáktól, a vallá-
soktól, az etnikai hovatartozástól.
Ma, a Hősök Napján mindenekelőtt né-
pünk hőseire emlékezzünk tisztelettel és
hálával. 
Ez a hősök üzenete és áldozatvállalásuk ér-
telme, ez az ajándékuk az utókornak. Em-
lékük most is szívünkben él, s lelkünknek
erőt ad, az eljövendő idők harcaihoz.

Tisztelt Ünneplő Tököliek!
Hiszem és vallom, hogy minden ember a
halálával új életre születik a túlvilágon.
Azok, akikre ezen a helyen emlékezünk,
pedig biztos, hogy a mennyországba kerül-
tek, hiszen az isteni tanítás szerint 
„nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint
aki életét adja barátaiért”. 
A hősi halottak a hazáért, az ország többi
lakójáért adták életüket, sok esetben a baj-
társukért feláldozva a sajátjukat.
Ezekre a hősökre, elődökre, rokonokra
még abban az időben is tisztelettel emlé-
keztek, amikor ez tilos volt. 
És amikor bokrok takarták az emlékműve-
ket, a férfiak levették a kalapjukat, amikor
elmentek előtte. 
Most újra szabad rátekintenünk, ebben a
szép parkosított környezetben. 
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Jusson eszünkbe minden alkalommal, ami-
kor erre járunk, hogy kik jártak előttünk.
Olyan hősök voltak azok, akik életüket
adták az I. vh-ban.
Olyan hősök voltak a II. világháború ma-
gyar katonái, hogy a Donnál, visszavonulás
közben, nehézfegyverek nélkül harcolva,
számban nagyobb veszteséget okoztak a
szovjeteknek, mint azok nekünk.
Olyan hősök voltak az itthon maradottak,
hogy nem hagyták el falujukat, még akkor
sem, amikor a  front  a határban húzódott
meg, míg ők a pincében, vagy a bunkerben
voltak, s az udvarukon hol a szovjet kato-
nák, hol a németek voltak bent.
És olyan hősök voltak, hogy vállalva a bi-
zonytalan jövőt, szembe mertek menni a
hatalommal, párttal, munkásőrséggel.
Ezekre a hősökre, elődökre jöttünk el em-
lékezni.
A magyar hősök napja szüleink és nagyszü-
leink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztel-
gés, aminek az ad igazán értelmet, ha lesz-
nek olyan nemzedékek, amelyek méltó
módon, békés körülmények között folytat-
ják és teljesítik majd be az elődök öröksé-
gét." 
És vajon nem gondolhattuk-e már számta-
lanszor azt is, hogy nekünk nincsenek hő-
seink, csak áldozataink vannak? 
Sokszor évtizedeket kellett várnunk, míg
megértettük a velünk történtek magyará-
zatát. 
És sokszor csak nemzedékek múltán derült
fény arra, hogy nem volt hiábavaló a küz-
delem. 
Hogy miért voltak hősök mégis mindany-
nyian? 
Mert hitük mellett mertek kiállni, az igaz-
ságért harcolni és életüket adták, hogy a
világot szebbé, jobbá tegyék.

Balassival szólva: 
„Az jó hírért névért, s az szép tisztességért ők
mindent hátra hadnak, 
Emberségről példát, vitézségről formát minde-
neknek ők adnak.”

ISONZÓ, DOBERDÓ, CAPORETTO,
PIAVE, GORLITZE,
1914. nyarán még senki nem gondolta,
hogy ezek a települések és földrajzi nevek
örökre bevésődnek a magyar emberek fe-
jébe. Igen, ezek a nevek, ezek a helyszínek
jelentik számunkra a magyar golgotát…
Nem tudunk mindenkit név szerint felso-
rolni, noha megérdemelnék, mert hősök
voltak.

Emlékezzünk a szabadságharcra, a két
szörnyű világháború elesett hőseire, 1956
hőseire, áldozataira. 
Hajtsunk most fejet azon áldozatok előtt
is, akik nem katonaként vesztették életü-
ket. Gondoljunk csak az otthon maradot-
takra, a harcok, a bombázások áldozataira,
a holocaust során elhurcoltakra, meggyil-
koltakra.
Vannak ismert nevek, de számos ismeret-
len hőse is van e honnak. Azonban akikre
ma emlékezünk, azok mégsem ismeretle-
nek, mégsem idegenek a számunkra. 
Ha egyikük - másikuk az idő homályába is
vész, mi azért, akik itt lakunk Tökölön
tudjuk, hogy közülünk valók voltak, itt eze-
ken az emlékműveken szereplő nevek
közül nem egyről hallhattunk szüleinktől,
nagyszüleinktől.
A hiányzó nagyszülők, dédszülők, kiknek
nem adatott meg a békés alkotás és a család
öröme, akik nem nősülhettek meg, nem
nevelhettek gyermekeket, akik nem alkot-
hattak, nem vethettek, s nem arathattak.

Rájuk ezekre a férfiakra és ezekre a nőkre
emlékezünk.
Néhányan a Don-kanyar poklában vesztek
oda, másoktól a koncentrációs táborokban
vették el az életüket.

Sokan vannak tőlünk is, innen Tökölről
akik elmentek, s nem jöttek vissza, akiket
a „málenkij robotra” vittek és sajnos voltak
olyanok is, akik általunk ismeretlen helyen
várják a feltámadást.
Ők a mi közös történelmünk hősei, a mi
nemzetünk hősei, a városunké, a családja-
inké, most rájuk emlékezünk.
A magyar hősök emlékének megörökítése
az utókornak olyan erkölcsi kötelessége,
amely önbecsülésünk, nemzeti azonosság-
tudatunk megtartásának alapvető feltétele. 
Tehát: Miről is szólhat ez az ünnep? 
Egyrészt a dicső múltról, ahol emberek
áldozták életüket hazánk védelmében,
másrészről viszont a jelenről, amelyben
végre meg kell találnunk az utat a fel-
emelkedéshez, hogy az ország ismét el-
foglalhassa Európában, az őt megillető
helyet.
Most részei lehetünk annak a nagy közös
uniónak, amely a mai világban lehetőség
a felemelkedésre és a boldogulásra, úgy,
hogy közben őrizzük nemzetünk kultúr-
áját, és védjük a soknemzetiségű Magyar-
országot.  
A hadisírok a béke hírnökei, melyek nem-
zeteket kötnek össze.

Tökölön különös jelentősége van ezeknek
a szavaknak és gondolatoknak, hiszen itt
példás barátságban élnek együtt svábok és
rácok, magyarok, horvátok és szerbek a
már 10.000 lélekszám fölé emelkedett vá-
rosunkban.
Nekünk nem a harctéren kell küzdenünk
a hazáért és puszta életünkért, hanem itt
kell helytállnunk és boldogulnunk, mert itt
élnünk, s halnunk kell.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Ha  igazán meg akarunk emlékezni a hő-
sökről, meg kell tanulnunk a leckét, amit
ők tanítanak nekünk. 
Ők azért adták életüket, hogy a világot
szebbé, jobbá tegyék. 
Az ő kihívásuk mifelénk pedig az, vállal-
juk-e mi is, hogy hősök legyünk, vállaljuk-
e, hogy tudatosan igyekszünk megtenni
azt, ami helyes, nem azért, mert az nekünk
hasznos, hanem, mert valakin segítünk
vele, mert az jó a magyarságnak, jó a világ-
nak.
Vállaljuk-e, hogy igyekszünk minden nap
egy kicsit jobb emberek, jobb magyarok
lenni azáltal, amik vagyunk, ahogy élünk,
amit teszünk, ahogy tanulunk, dolgozunk,
hozzájáruljunk ahhoz, hogy  szebb, jobb,
igazságosabb világ épüljön és megbecsü-
lést szerezzünk a magyarságnak?
Ha minderre őszinte szívvel "igent" tudunk
mondani, ha mindezt napról-napra meg-
valósítjuk, akkor olyan emlékművet állí-
tunk hőseinknek, ami akkor is diadalma-
san hirdeti majd emléküket, amikor nevü-
ket és a mi nevünket már régen elfelejtette
mindenki.
Elmondhatjuk, hogy a világot jobbnak
hagytuk el, mint amilyennek megkaptuk,
s így valóra váltjuk Petőfi álmát, hogy 
„a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy
híréhez”.

Isten adja, úgy legyen! Katonák, Hősök
nyugodjatok békében! 



OKTATÁS

Könnyes búcsú az iskolától
Iskolánkban 2016 június 15-én 17.00 órakor
volt a ballagás, 94 8. évfolyamos diákunk-
tól vett búcsút Giczi Miklós igazgató úr. A
ballagás alkalmával az iskola alapítványa a
Tököli Általános Iskoláért Alapítvány juta-
lomban részesítette azokat a végzős diáko-
kat, akik kiemelkedő tanulmányi munkát
végeztek, példamutató volt a szorgalmuk,
közösségi munkájuk. A kiemelkedő sport
és kulturális tevékenységet is elismerte az
alapítvány. 

Kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért,
szorgalmáért: Benkovics Dániel, Magyarics
Bence, Mihalovics Dorina, Tóth Balázs.
Példamutató szorgalmáért: Eiselt Evelin,
Göllény Máté, Kovács Mandula.
Kiemelkedő kulturális tevékenységéért:
Györkös Kármen.
Kiemelkedő sport teljesítményéért: Koch
Tamás, Kis Réka.
Közösségi munkájáért: Stern Balázs, Mihály
Dzsenifer.
Közösségi munkájáért és kiemelkedő mű-
vészeti tevékenységéért: Szabó Bernadett,
Ille Nikolett.

Ebben a tanévben a Tököli Horvát Önkor-
mányzat könyv utalványban részesítette
Rohacsek Máté végzős tanulónkat.

Weöres Sándor sírjának koszorúzása
Az iskola névadójának, Weöres Sándornak
a sírját a Farkasréti temetőben minden
tanévben 4 alkalommal koszorúzzuk meg.
Közelgő születésnapja alkalmából (június
22.) ment el az iskola vezetése, és koszo-
rúzta meg a költő nyughelyét. 

„A tanévet ezennel 
bezárom” 
A 2015/2016-os tanév zárá-
sára 2016 június 21-én
18.00 órakor került sor. A
bizonyítványok kiosztása
előtt a Szárny-nyitogató
Alapfokú Művészeti Is-
kola, és az általános iskola
énekkara adott egy kis
műsort. Ezután az Igaz-
gató Úr mondta el ün-

nepi beszédét. Majd könyvjutalomban ré-
szesített két diákot. A 4. évfolyamról Ványi
Viktória 4.d osztályos tanulót, aki az alsó ta-
gozaton a 4 év alatt kiemelkedő tanulmá-

nyi munkát végzett, példamutató volt a
magatartása, és az iskolát több tanulmányi
versenyen is kiváló eredménnyel képvi-
selte. 
Benkovics Dániel 8.a osztályos tanuló volt a
másik díjazott. Ő a 8 éven keresztül nyúj-
tott kiemelkedő tanulmányi munkájáért,
példamutató magatartásáért, matematika
tantárgyból kimagasló teljesítményéért
kapta a könyvjutalmat.

Hagyomány, hogy a tanévzáró ünnepségen
név szerint felsoroljuk az iskola kitűnő ta-
nulóit. 67 alsó tagozatos és 15 felső tagoza-
tos diák neve hangzott el idén. 
A tanévzáró ünnepség az SNI tagozat di-
ákjainak hangulatos műsorával folytató-
dott, majd ezek után elhangzott az igaz-
gató úr szájából az a mondat, amelyet a ta-
nuló ifjúság annyira várt:
„A 2015/16-os tanévet ezennel bezárom!”

Május 6-án megrendezésre került a Műve-
lődési Házban a Pünkösdi „Szárnyaló”
Népdalünnep és Népzenei Találkozó. 9 te-
lepülésről, 12 iskolából érkezett a 120 fős
vendégsereg: énekesek, hangszeresek.
Délelőtt és délután is, összesen 4 zenei
blokkban hallgathattuk vendégeink és a tö-
köliek színes, színvonalas produkcióit, me-
lyet a nívós szakmai zsűri értékelt a nap
végén.
Eredményeink: Sárgarigó Dalosmadár Díj:
Ágics Milán, Bodor Villő; Aranymálinkó
Dalosmadár Díj: Benkovics Alíz – Bodor
Villő; Sólyom Péter, Sólyom Annamária;
Ribizli Énekegyüttes
Hopa – cupa Együttes; Arany Dalosmadár
Díj: Benkovics Alíz, Nagy Mónika, Szajkó
Sára; Pitypang Énekegyüttes; Gyémánt
Dalosmadár Díj: Vackor Énekegyüttes;
Násztor Eszter – Gál Tibor; Lehoczky Ba-
lázs, Gál Tibor, Kénoszt Barbara; Vadalma
Énekegyüttes, Prekovac Együttes; Nagy
Kata Annamária; Cserefa Együttes.
Május 7-én, szombaton a népi énekesek
és a néptáncosok a Forgórózsa Fesztivál és

Népművészeti Ki Mit Tud? - ra utaztak Ta-
tabányára.
Eredményeink: Koszorú Néptánccsoport:
bronz fokozatú minősítés; Népi ének -
Ezüst fokozat: Dodony László, Nagy Mó-
nika, Szajkó Sára; Arany fokozat: Benkovics
Alíz, Kénoszt Barbara, Lehoczky Balázs
Május 9-én Körzeti Harmonikaversenyen
vettünk részt Szigetcsépen. DEMJÉN
GERGELY kollégánk készítette fel a nö-
vendékeket.
Eredményeink: I. helyezés: Patarcsits Bálint
(első korcsoport); Patarcsits Bálint - Rónai-
Balogh Örs (duó kategória); Marlyin Péter
(5. korcsoport); II. helyezés: Magyarics
Bence - Rozgics Zsolt (duó kategória)
Május 22-én Demjén Gergely kollégánk és
növendéke, Patarcsits Bálint az Országos
Harmonikaverseny Nívódíjasok Gálakon-
certjén vett részt, ahol KIEMELT NÍVÓ-
DÍJBAN részesült!
Május 28-án a TIT Planetáriumában ven-
dégeskedtünk Budapesten. Muzsikáló csil-
lagvilág címmel lehetőségünk nyílt bemu-
tatkozni. KÓSA DÁVID zeneszerző kollé-

gánk és tanítványaink: Bors Adrienn,
Barkó Viola és Gál Tibor közreműködésé-
vel színvonalas élő zenei produkcióra ke-
rülhetett sor. Iskolánk szorgalmas, kima-
gasló eredményt elérő növendékeit, 40 főt
az előadással megjutalmaztunk.
A rendezvényről részletes cikk olvasható az
ÉLET és TUDOMÁNY 2016 / 25. számában.
Címe: „A szférák zenéje a Planetárium-
ban”.
KÁLMÁN CSILLA festőművész kolléga-
nőnk kimagasló tehetségsegítő munkája
elismeréseként magas állami kitüntetés-
ben – BONIS BONA Díjban – részesült.
Május hónapban Országos Weöres Sándor
Színjátszó Találkozón vettünk részt Inár-
cson, ahol BRONZ minősítést kapott isko-
lánk csoportja. Felkészítő tanár: Lakics
Lászlóné
Június 26-án Demjén Gergely kollégánk és
növendékei Országos és Nemzetközi Har-
monikaversenyen vettek részt Szegeden. 
Patarcsits Bálint a kategóriájában EL -
SŐ, Marlyin Péter 2. helyezést ért el.
Gratulálunk az eredményekhez! 

TAVASzi HíREK a tököli „Szárny – nyitogató” Alapfokú Művészeti iskolából
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Motivált horvátul tanuló diákok
Az idei tanévben a horvát nyelvet ta-
nuló gyerekek számára különböző,
motiváló, ösztönző és a horvát nyelv-
tanulást elősegítő programokat szer-
veztünk:
2015. szeptember 30-án a Comenius
pályázat záróbeszámolóját elküldtük a
Tempus 
Közalapítványnak és az Európai Unió -
nak. A pályázatot sikeresen lezártuk a
beszámolót elfogadták.
2015. október 14-én a pécsi Horvát
Színház, horvát nyelvű előadását te-
kinthették meg 
„Maja a méhecske” címmel, a tököli
Művelődési házban, melyet a Tököli
Horvát Önkormányzat anyagi támoga-
tása tett lehetővé.
2015. november 12-én a Tököli Weö-
res Sándor Általános Iskola horvát
nyelvet tanuló diákjai a budapesti Hor-
vát Gimnáziumban Nyílt napon vettek
részt. A horvát nyelv elsajátítását fej-
lesztő és motiváló iskolalátogatás lé-
nyeges elemeket tartalmazott, melyek
újabb motivációként hatottak a tököli
diákokra. Megismerkedtek a horvát
nyelv széleskörű felhasználásával, a
különböző tantárgyak horvát nyelven
történő oktatásával és az idegen nyelv
kommunikációban betöltött szerepé-
vel. A tanulók tanítási órákon vettek
részt a gimnázium nulladik és első év-
folyamán. Történelem, horvát nyelv-
tan, horvát kommunikáció, ének-zene
és matematika órákon tájékozódhattak
és aktívan részeseivé válhattak egy
napra a gimnázium mindennapi éle-
tének. Diákjaink bekapcsolódtak a ta-
nítási órákba, horvát nyelvtudásukat
felhasználva részt vettek a feladatok
megoldásában. A tanítási órák befe-
jeztével megtekinthették a Horvát
Gimnáziumról szóló információs fil-
met, és még jobban megismerték az
oktatási intézmény munkáját és fő pro-
filjait.A látogatás végén új élményekkel

gazdagodva többen is elhatározták,
hogy a gimnáziumban szeretnék foly-
tatni tanulmányaikat.
Résztvevő tanulók: 7. és 8. évfolyam, 25 fő
Kísérők: Henézi Zsuzsanna, pedagó-
giai asszisztens, SZMK szülő
Az iskolalátogatás útiköltségét a Tö-
köli Horvát Önkormányzat biztosí-
totta.
2015. december 7-én a Tököli Horvát
Önkormányzat képviselője lettem az
eskütétel pedig a tököli Városházán 18
órakor megtörtént.
2016. február 4-ére a 7. és 8. évfolyam
számára Országos Általános Iskolai
Tanulmányi Versenyt (OÁTV) hirde-
tett az Oktatási Hivatal Nemzetiségi
Pedagógiai Oktatási Központja, nem-
zetiségi horvát nyelvből és nemzetiségi
hon- és népismeretből. A verseny két-
fordulós volt, először az írásbeli részét
kellett tanulóinknak megoldaniuk. 
Február 4-én délután 14-17 óráig se-
gédeszköz használta nélkül tölthették
ki a tesztlapokat. Az utolsó feladat egy
fogalmazás írása volt, horvát nyelven,
melyhez kétnyelvű szótárat használ-
hattak.
Résztvevő tanulóink: 7.e Almási Jáz-
min, Henézi Lili, Nagy Edina, Soós
Marianna Erzsébet, Pocsveiler Glória
Míra. 8.e Csurcsia Péter, Gergics Lili,
Kalapács Márk, Magyarics Bence,
Tóth Balázs,
Egy héttel később, február 11-én, ke-
rült sor a nemzetiségi hon- és népis-
meret írásbeli fordulójára szintén 14-
17 óráig. Ebből a tantárgyból csak a 7.
évfolyamból indulhattak diákjaink a
versenyen mert a 8. évfolyam még
nem az új rendszer szerint tanulta a
horvát nyelvet, vagyis nekik nem volt
külön ilyen tantárgyuk sem. 
Részvevő tanulóink: 7.e Almási Jáz-
min, Henézi Lili, Nagy Edina, Soós
Marianna Erzsébet, Pocsveiler Glória
Míra.

A tesztlapok megírását követően pos-
tai úton javítatlanul küldtem el a fel-
adatlapokat az Oktatási Hivatalnak. A
javítás Budapesten végezték el a hiva-
tal munkatársai. Egy hónap elteltével
tudtuk meg az eredményeket a követ-
kező levélből:
Tisztelt Igazgató Úr!
Értesítem, hogy a 2015/2016. tanévi Nem-
zetiségi Országos Általános Iskolai Tanul-
mányi Verseny horvát nemzetiségi nyelv és
irodalom (I. kategória), valamint horvát
nemzetiségi népismeret első fordulójában
az Ön által vezetett intézmény tanulói a
következő eredményeket érték el:
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom:
Henézi Lili 7. o. 46 pont; Nagy Edina 7. o.
41,5 pont; Tóth Balázs 8. o. 41 pont; Soós
Marianna Erzsébet 7. o. 38 pont; Kalapács
Márk 8. o. 37,5 pont; Almási Jázmin 7. o.
33,5 pont; Magyarics Bence 8. o. 33 pont
Pocsveiler Glória Míra 7. o. 32,5; Csurcsia
Péter 8. o. 29,5 pont
Elérhető pontszám: 80 pont
A döntőbe jutás ponthatára: 60 pont
Horvát nyelv és irodalomból a döntőbe nem
jutott tanuló.
Horvát népismeret: Henézi Lili 7. o. 48
pont; Almási Jázmin 7. o. 40 pont; Nagy
Edina 7. o. 39 pont; Pocsveiler Glória
Míra 7. o. 34 pont.
Elérhető pontszám: 80 pont, A döntőbe
jutás ponthatára: 45 pont
Ennek értelmében horvát népismeret-
ből a döntőbe jutott: Henézi Lili
A döntő időpontja: 2016. április 27.
(szerda), 12. 00 óra
A döntő helye: Croatica Kft, 1065 Buda-
pest, Nagymező u. 68.
A tanulóknak és felkészítő tanáraiknak
gratulálok, valamint az országos döntőre
eredményes felkészülést kívánok.
Budapest, 2016. március 23. Üdvözlettel:
Kühnné Sibalin Magdolna nemzetiségi re-
ferens
Az örömhír után elkezdtük a felkészü-
lést a szóbeli versenyre. A megadott

Gara, A templomban 
Krékity istván tanárúrral Gara, Temető, Gatti kápolna Gara, Tájház, Arsenić Simoval
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témák közül kiválasztottuk a szá-
munkra legszimpatikusabbat amely
„Egy nemzetiségi település bemutatása“
címet viselte. Tököl városát választot-
tuk és Lili elkezdte, irányításom és út-
mutatásaim alapján, a gyűjtőmunkát.
Minden héten külön órán foglalkoz-
tunk a téma feldolgozásával és bemu-
tatásával, mert a szóbeli versenyen egy
4 tagú bizottság előtt egyedül kellett
horvát nyelven bemutatni a választott
projektet, illusztrálva képekkel, külön-
böző IKT eszközök segítségével. A
Croatica Kiadó budapesti székházá-
ban volt a szóbeli döntő április 27-én,
12 órakor. Henézi Zsuzsanna elkísért
engem és leányát Henézi Lilit a dön-
tőre. Iskolánk volt az egyetlen nyelvok-
tató intézmény amelyből tanuló részt
vett ezen a döntőn, a többi döntőbe ju-
tott gyermek a budapesti és pécsi két-
tannyelvű horvát iskolákból érkeztek.
Ennek tudatában a döntő eredménye
dicséretes és nagyon jó lett: Henézi
Lili országos V. helyezést ért el. Büsz-

kék vagyunk
rá nagyon, és
r e m é l j ü k ,
hogy ezután
is sikereket
ér majd el a
horvát nyelv
területén.
2016. feb-
ruár 18-án a
b u d a p e s t i
Horvát Gim-
n á z i u m
Sportnapot

szervezett melynek keretein belül a tö-
köli Weöres Sándor Általános Iskola
horvát nyelvet tanuló diákjai is részt
vettek. Tanulóink megismerkedtek a
Horvát Gimnázium mindennapjaival,
az iskolában folyó munkával és aktívan
részt vettek ebben a munkában. Test-
nevelő tanárok szervezésében, kézi-
labda és labdarúgás sportágakban, is-
kolánk összemérhette erejét a Horvát

Gimnázium csapatával, így mindkét
iskola bizonyíthatta rátermettségét és
ügyességét. A diákok új horvát kifeje-
zéseket is megtanulhattak melyek a
sporthoz szorosan kapcsolódnak, bő-
víthették horvát szókincsüket. Az uta-
zás költségét a Tököli Horvát Önkor-
mányzat biztosította.
Létszám: 23 tanuló, (6-7-8. osztályok-
ból)
Kísérők: Schreiner Zsuzsanna igazga-
tóhelyettes, Dobóczky Józsefné, Bende
Edmond,
2016. március 3-án a Horvát Köztár-
saság Budapesti Nagykövetsége aján-
dék belépőjegyeket ajánlott fel isko-
lánknak a Liszt Ferenc Zeneakadé-
mián megrendezett „Euphony” című
hangversenyre. Nemzetközi együttmű-
ködés keretében már évek óta meg-
rendezik ezt a hangversenyt melyen
kortárs zeneszerzők művei csendülnek
fel a zeneakadémiák hallgatóinak
előadásában. A résztvevő hallgatók
különböző országokból érkeztek:

Horvátország, Szerbia, Bosznia-Herce-
govina, Magyarország, Szlovénia,
Ausztria. A koncerten a 7.e osztály,
Giczi Miklós igazgató úr, és tanáraink
hallgathattak kortárs és klasszikus hor-
vát, osztrák zeneműveket a Liszt Fe-
renc Zeneakadémia hangversenyter-
mében. 
2016. március 17-én Pisákné Solymosi
Nikolett igazgatóhelyettes és Mándity
Dragica a tököli Horvát Óvodában

szülői értekezletet tartottak. Tájékoz-
tatást adtak a szülőknek iskolánk hor-
vát nyelvoktatásáról és a fontosabb be-
iratkozást érintő kérdésekről.
2016. március 21-én Pécsre utaztunk
az Országos Horvát Önkormányzat
„Croatijada” elnevezésű rajzpályázat
ünnepélyes díjátadására. A „Miroslav
Krleža” Horvát Gimnázium aulájában
vehették át a díjakat tanulóink: Tóth
Balázs, 8.e – II. hely, Magyarics Bence,
8.e – különdíj, 
A rajzpályázat témája „Moja
Hrvatska”, vagyis „Az én Horvátorszá-
gom” volt. Magyarország minden te-
rületéről érkeztek pályaművek, horvát
nyelvet tanuló diákoktól, de a legtöbb
alkotás a mi iskolánkból érkezett be az
önkormányzathoz. Gratulálunk az al-
kotóknak!
2016. április 21-én, iskolánk újra
megrendezte a Horvát szavalóver-
senyt, melyen idén63 tanulónk vett
részt. Iskolánkban már hagyománnyá
vált az évenkénti verseny melyen min-
den korosztály
bemutathatja
szavalási ké-
pességeit. A
k ö z ö n s é g
előtti szereplés
új kihívást és
feladatot jelent
tanulóink szá-
mára ezért
i g ye ke z n e k
mindig felelős-
séggel, ponto-
san megtanulni majd elszavalni a vá-
lasztott művet. A szülőknek is lehetősé-
get biztosítottunk, hogy megtekintsék
gyermekeiket és oktató-nevelő mun-
kánk eredményét, többen el is jöttek.
Verseket és elbeszéléseket hallhattunk
magyarországi és horvátországi köl-
tőktől, pl.: Gustav Krklec, Tin Ujević,
Dragutin Tadijanović, Stipan Blažetin,
Grigor Vitez, Josip Gujaš-Đuretin, Pajo
Kanižaj. Az idei versenyen kollegáink

Gara, Temető

Gara, Dodony László,
5.b

Gara, Szajkó Sára, 5.b Gara, Tomek Lilla, 5.b

Szavalók 2016
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ismét segítettek a nehéz döntések
meghozatalában: Pisákné Solymosi
Nikolett, igazgatóhelyettes, Mándity
Dragica, Tádicsné Gólya Mária,
Kozma Hildegárd, Dobóczky Józsefné
és Bende Edmond. 
Miután kihirdettük a végeredményt
minden résztvevő, valamint a helyezet-
tek, ajándékot kaptak, a Tököli Hor-
vát Önkormányzat jóvoltából.
A szavalóverseny eredményei:
Alsó tagozat 
1-2. osztály:

I. Gólya Boglárka 2.a
II. Patarcsits Bálint, 2.a
III. Bednanics Dóra, 2.a
Különdíj: Lénárt Zoé Patrícia, 2.a

3-4. osztály:
I. Koszorú Domonkos István 3.o
II. Henézi Kata, 4.o
III. Répási Balázs Zoltán, 4.o

Felső tagozat
5-6. osztály:

I. Gergics Lúcia, 6.a
II. Lénárt Kinga, 6.a
III. Sólyom Annamária, 5.b
7-8. osztály: I. Magyarics Bence, 8.e
II. Almási Jázmin, 7.e
III. Rozman Kiara, 7.e
Különdíj: Csurcsia Péter

2016. május 5-én a felső tagozat hor-
vát nyelvet tanuló diákjai Bácskába
utaztak tanulmányi kirándulásra Ga-
rára a bunyevácokhoz. A kirándulás a
nemzetiségi hon- és népismeret tan-
tárgy kiegészítéseként lett megszer-
vezve. A garai Horvát Önkormányzat
nagyon szívélyesen fogadott bennün-
ket, Bajainé Sibalin Anna, Patarcsity
Mária, Sibalin István, és segítőik,
Bende Margit és Horváth Éva. Reggel
7:30-kor indultunk Tökölről, 11 órakor
értünk Garára ahol megvendégeltek
bennünket majd ebédet is kaptunk. A
Horvát Önkormányzat különtermében
berendeztek egy úgynevezett „Bunye-
vác szobát”, melyben régi bútorok,
népviseleti ruhák és használati tárgyak
vannak kiállítva, eredeti állapotban.
Anuska néni, Bajainé Sibalin Anna, a
gyerekeknek mesélt a régi időkről, a
gyerekkoráról és a garai bunyevácok
mindennapjairól. A gyerekek új kife-
jezéseket és szavakat tanultak, sokat
jegyzeteltek, bővítették szókincsüket.
Eredeti garai bunyevác népviseleti
ruhát is felpróbálhattak a gyerekek, visz-
szarepülhettek kicsit a múltba amikor
még népviseleti ruhában jártak a falu-
ban. 14 órakor átmentünk a római ka-
tolikus templomba ahol Krékity István

tanár úr aki jelenleg kántor is, várta a
gyerekeket, és még orgonázott is a
kedvünkért. Mindent elmesélt a gye-
rekeknek amit tudni kell az épületről,
majd ezután következett a gyűjtő-
munka. A gyerekeknek feliratokat kel-
lett leírni a gyönyörű ólomüveg abla-
kokról, szobrokról és stációkról,
ugyanis a garai templom építését a fa-
luban élő svábok és bunyevácok finan-
szírozták, 1780-ban, a családok pedig
felajánlásaikkal gazdagították a temp-
lom belső terét. Ha belépünk a temp-
lomba a bal oldalon találhatóak a bu-
nyevác családok felajánlásai, jobb ol-
dalon pedig a svábok felajánlásai:
ablakok, szobrok és oltárok. Tipikus
bunyevác családneveket ismerhettek
meg a gyerekek a gyűjtőmunka során,
megtapasztalhatták a horvát nyelv sok-
színűségét is. 16 órakor ellátogattunk
a garai Temetőbe, ahol Anuska néni
ismét rengeteget mesélt az elhunyt bu-
nyevác emberekről, családokról. Meg-
tekinthettük a Gatti család kápolnáját
amely mindig zárva van, de most ki-
nyitották a kedvünkért. A régi sírköve-
ket nagyon szép rendezett formában
újra felállították és a gyerekek ismét
gyűjtőmunkát kaptak, bunyevác neve-
ket jegyzeteltek. Egy óra eltöltése után
indultunk tovább, Arsenić Simo és
Osztrogonácz Mária Bunyevác tájházá-
hoz. A Pekanov család házát megvásá-
rolták, eredeti állapotában megőrizték
és tájházat rendeztek be az épületben.
Tipikus Bunyevác ház, egy konyha és
két szoba nyitott folyosóval (gang), a
szobákban kemencével és eredeti
használati tárgyakkal. Az udvaron

libák, juhok is vannak, mint annak
idején. Az egész nap jó hangulatban
telt el, nagyon hasznos volt és a gyere-
kek rengeteg új dologgal ismerkedtek
meg, egy kis időutazás volt a távoli
múltba. 
A kísérők Dobóczky Józsefné, Agatics
Hajnalka és Bende Edmond voltak. 
Az utazás költségét a Tököli Horvát
Önkormányzat finanszírozta.
2016. június 15-én iskolánk megren-
dezte a nyolcadik évfolyam Ballagását.
A 8.e osztály horvát nyelvet tanuló di-
ákok közül Rohacsek Máté folytatja ta-
nulmányait a budapesti Horvát Gim-
náziumban. A Tököli Horvát Önkor-
mányzat képviselőjeként fontosnak
tartom a továbbtanuló diákok támoga-
tását mert rajtuk áll a horvát nemzeti-
ség jövőbeni fennmaradása. A leg-
utóbbi önkormányzati ülésen felvetet-
tem, hogy támogassuk a horvát nyelv
területén tovább tanuló nyolcadikoso-
kat. Megszavaztuk a támogatást mely
egy 15 000 Ft értékű könyvutalvány,
amit a Ballagáson adtam át Máténak.
Nagyon megörült neki, de meglepő-
dött mert nem számított rá. Remélem
hozzájárultunk a sikeres iskolakezdés-
hez.
Tanulóink nevében is köszönjük a
tanév alatt nyújtott segítséget és támo-
gatást iskolánk vezetőségének, Giczi
Miklós Igazgató Úrnak, kollegáimnak,
Tököl Város Önkormányzatának, a
Tököli Horvát Önkormányzatnak,
szülőknek és mindenkinek aki támo-
gatta oktató-nevelő munkánkat.
Tököl, 2016. június 20.

Bende Edmond 

Gara, Népismereti kirándulás
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„Aranyos” a Sváb kórus

Megemlékezés, tiszteletadás

A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa –
a Landesrat – a hazai német kultúrcsoportok számára minden évben or-
szágos fesztivált rendez.
A fesztivált minősítő verseny előzi meg. A kórusok minősítő versenye 2016.
május 21-én került megrendezésre az Óbudai Kulturális Művelődési Köz-
pontban.
A minősítő versenyen a Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület nép-
dalt éneklő kategóriában "Arany" minősítést kapott.
Ezúton gratulálunk a kórust felkészítő Dósa Attilának, és a nívós szerep-
lésért a kórus minden tagjának.

Firnigel Jánosné 
Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület elnöke

A Tököli Német nemzetiségi Önkor-
mányzat tagjai részt vettek Szigetújfa-
luban a kitelepítés 70. évfordulója al-
kalmából rendezett emlékünnepsé-
gen, 2016. május 22-én.
Az ünnep a Szt. Lénárd katolikus
templomban, német nyelven celebrált
szentmisével kezdődött. A megemlé-
kezést a hetvenedik évfordulóról, a
Hősök terén tartották. A Kitelepítési
Emléktáblánál tiszteletünk jeléül ko-
szorút helyeztünk el.

Rimóczi Lászlóné
Német Nemzetiségi Önkormányzat Tököl

Elnök

8 Tököli TükörNEMZETISÉGEK
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Tököli Közösségek és Nemzetiségek Napja

Ez év június 18-án hatodik alkalom-
mal került megrendezésre a „Tö-

köli Közösségek és Nemzetiségek
Napja”, mely minden érdeklődő szá-
mára nyitott.
A rendezvény egyik célja, hogy a
mûködő tököli „civil” közösségek, vala-

mint a tököli horvát, német és szerb
nemzetiségek és azok önkormányzatai,
minden évben legalább egy alkalommal
bemutatkozzanak a nagyközönség előtt,
tudatosítsák, népszerûsítsék szervezetü-
ket, tevékenységüket. A esemény a ku-
lináris és kulturális élvezetek mellett

olyan alkalom, ahol – nem titkolt
módon – további cél, a ma egyre rit-
kuló találkozások, beszélgetések, az em-
beri kapcsolatok, a véleménycsere, a jó-
kedv, a nevetés élményének kiteljese-
dése, illetve ennek elősegítése.              

Halász László
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SzÜLETéSEK

Tóth Péter és Nagy-Lezsák Anita 20 16.0 3.12.
Holló János Bence és Máté Marianna 20 16.0 3.12.
Molnár István és Szatmári Margit 20 16.0 3.17.
Orosz Attila József és Opre Brigitta 20 16.0 3.25.
Mikus Zoltán és Fejsza Marianna 2016.04 .09. 
Varjas Sándor és Szász Erika Magdolna 20 16.0 4 .16.
Turcsán Tibor és Firnigel Katalin 20 16.05.14 .
Csepregi-Horváth Bálint György és Jakab Bettina 20 16.05.14 .
Balogh Antal és Fehér Amanda 20 16.05.2 1.
Szegedi Antal Ferenc és Ferencsik Tímea 20 16.05.2 8.
Tomin Richárd és Horváth Nelli 20 16.05.2 8.
Horváth Felicián és Fedor Eszter Veronika 20 16.05.2 8.
Neisz Tamás László és Radványi Erika 20 16.06.0 3.
Bólya Róbert János és Füredi Éva 20 16.06.0 3.
Milkovics Sándor és Matskássy Mariann 2016.06.04 . 
Hatos István és Fancsali Tímea 20 16.0 6.11.
Orosz János és Demeter Katalin 20 16.0 6.11.
Martincsák Béla és Mészáros Marcella 20 16.06.25.
Tóth Gábor és Mezei Éva 20 16.06.25.
Devecsai Tamás és Lakatos Szandra 20 16.06.25.
Popovics Ottó és Velovics Ráhel 20 16.07.08.
Kozma Tamás és Juhász Tímea Anita 20 16.07.08.
Hernády Zoltán és Ónodi Krisztina 20 16.07.0 9.
Szemes István András és Bényei Katalin 20 16.07.0 9.
Neviczky Oszkár és Korgyuk Elena 20 16.07.0 9.
Tóth Barnabás és Hoffmann Fruzsina Éva 20 16.07.15.
Lőrintz Antal és Kreipos Nikolett 20 16.07.16.
Horváth György és Kozák Anikó 20 16.07.23.
Lampert László és Lovász Judit 20 16.07.23.
Polgár János és Bene Mária 20 16.07.23.
Sváb László és Varga Zsanett 20 16.07.23.
Báder Ferenc és Áschin Petra 20 16.07.2 8.
Kránicz Norbert Ádám és Krizsánovics Adrienn 20 16.07.30.
Szegesdi Imre és Palotai Klaudia Éva 20 16.08.05.
Surnyák Márk Gyula és Broschek Andrea 20 16.08.06.
Bánfalvi Attila Miklós és Bulyáki Erzsébet 20 16.08.06.

HázASSáGKöTéSEK

Galler Zétény 20 16.0 3.06.
Bancsi Zente 20 16.0 3.22.
Petruska Lionel 20 16.0 4 .08.
Molnár Emili Alina 20 16.0 4 .12.
Virág Nóra 20 16.0 4 .19.
Mészáros Krisztina 2016.04 .21.
Mihály Márk 20 16.05.11.
Radnics Patrik 20 16.05.13.
Kovács Hanga 20 16.05.20.
Schweitzer Kristóf 20 16.05.2 4 .
Held Emíllia 20 16.05.18.
Matucsek Emma Sára 20 16.05.25.
Kozma Noel 20 16.05.30.
Stricula Dániel Botond 20 16.05.30.
Székely Tamás 20 16.05.30.
Demeter Csenge 20 16.06.0 3.
Tóth-Sívó Gréta 20 16.0 6.07.
Földvári Jakab 20 16.0 6.07.
Bali Borisz 20 16.0 6.15.
Rudd Lívia 20 16.0 6.16.
Kövér Kornél Péter 20 16.06.20.
Varsányi Botond 20 16.06.20.
Sovány Manka 20 16.06.20.
Varga Bálint 20 16.06.22.
Kőszegi Dominik Zente 20 16.07.15.
Pető Gréta 2 0 16.0 7.17.
Tanács Boglárka 20 16.07.2 1.
Milkovics Dávid 20 16.07.25.
Pável Levente 20 16.08.0 4 .

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

A gyászoló család

2016. február élt
balczer József 76
bagyó Mártonné sz.: Pozsgai Julianna Lídia 73
Marlyin Lászlóné sz.: Horák Margit 73
borbély imre 71
Kiss Ferenc 59
Veres Sándor 42
Milkovics János 61
Kulimák László 73
Halász istvánné sz.: Surnyák Erzsébet 86
Dávid Pálné sz.: Pertl ilona 73
zsibritáné Keller Margit 76

2016. március
Rajt László 62
Fekete Ernőné sz.: Faránki Piroska 75
balázs istván 91
Pintér Józsefné sz.: bánfi Rozália 75
Marlin Péter 64

2016. április
Dr. ágics Ferenc 58
zábráczky Olivérné sz.: Katona Edith ilona 96
bárányos György 68
Oláh Pálné sz: bocsi irén 89
barzsó Kálmánné sz.: zelenai Erzsébet 71
Takács Lajos 63

2016. május
Versics Márkné sz.: Harics Mária 92
Kóródi Vilmos 41
Horváth istvánné sz.: Szentivánszki Róza 70
Gergics János 76
bednanics Józsefné sz.: ági Katalin 95
ágics Márton 73
csélle László 74
Félszeghy ádámné sz.: csepeli Erzsébet 89
Horváth Lászlóné sz.: zsobrák Rózsa 74
Radnics Mihály 82
Horváth Ferenc 69
bolford Mihály 68
Major Gábor 62
berliner Mária Erzsébet 1
Varga istván 56
Kertész ágostonné sz.: Jokán Magdolna 93
Vejmola András 67

2016. június
Farkas Mihályné sz.: Plausin Mária 93
Kravecz zsuzsanna 59
Sztrahia Vendelné sz.: balogh ilona borbála 74
2016. július
Horák János 79
Aradi János 74
Gerencsér Emilné sz.: Jokán ilona 58
cseperkáló Péter 66

HALáLESETEK



Pillanatképek az Úrnapi körmenetről

Köszönet az adományozóknak

Jelentős közéleti személyiségektől is búcsúztunk

2016. július 11-én Takács Nándor
nyugalmazott székesfehérvári me-
gyéspüspök életének 89., papságá-
nak 65., püspökségének 29. évében
hosszú betegség után, szentségekkel
ellátva elhunyt. Tökölről Vukov ist-
vánné (Mariska néni) szervezésében
a város kisbuszt biztosított a teme-
tésre. 

Dr. Takács Nándort a győri egyházmegye papjává 1951. ok-
tóber 28-án szentelték. Teológiai doktorátus szerzett, és a bu-
dapesti Központi Szeminárium énektanára és prefektusa volt
1954-től 1959 februárjáig, amikor állami nyomásra a kispapok

döntő többségével együtt tanáraikat is elüldözték az intéz-
ményből. Az ÁEH ekkor a papi mûködéstől is eltiltotta: 1959-
1973 között kántorként szolgált Gyöngyösön, Dömsödön,
Csornán és Albertfalván. Püspökké szentelése Esztergomban,
1989. február 11-én történt. 1990 márciusában koadjutor püs-
pökké nevezték ki. Szakos Gyula nyugállományba vonulása-
kor, 1991 őszén vette át az egyházmegye kormányzását. 2000-
ben Fejér Megye, 2001-ben Székesfehérvár Városa tüntette ki
díszpolgári címmel. A Szentszék 2003 áprilisában fogadta el
nyugdíjkérelmét. Az elhunyt püspök földi maradványait
2016. július 27-én, szerdán, engesztelő gyászmisét követően a
Székesegyház kriptájába helyezték örök nyugalomra. A gyász-
szertartást Spányi Antal székesfehérvári püspök celebrálta.

Idén is zarándoklattal indult az Anna-napi szertartást ká-
polnáról. A templomtól a gáton érkező Papp László plé-
bános atyát, s kísérőit új látvány fogadta. Nemcsak ke-
resztet, hanem a megfeszített Jézust ábrázoló corpust is
látnak a kápolna előtt elmenők. Papp László atya meg-
szentelte a keresztet, s a szentmise keretében köszönetet
mondott a régi keresztet felújító, s ajándékozó Árkocse-
vics családnak, s az új keresztet adományozó Zsurzsucz
Istvánnénak, hogy önzetlenségükkel, figyelmességükkel
erősítik az egyház jelenlétét a városban.

A család és az
ismerősök mel-
lett a tököli
sportélet is je-
lentős veszteség-
ként élte meg
Horák János
halálát. A kiváló
labdarúgó a tö-

köli sport legendás időszakában, az
1960-as évek közepén volt tagja a lab-
darúgó csapatnak, majd évekig edző-
ként segítette sikerekhez a tököli lab-
darúgást.

Nyugodjanak békében!

Sok tököli, tisz-
telők és egykori
tanítványok kí-
sérték Solymá-
ron utolsó út-
jára Tarnói
Miklóst. A tö-
köli általános is-
kola egykori le-

gendás tanára emberséges szigorával,
hivatása iránti elkötelezettségével
számtalan tanítványára hatott életre
szólóan, s marad meg emlékezetük-
ben.

Mély részvét
övezte Dr. ágics
Ferenc halálhí-
rét nemcsak Tö-
kölön, a kör-
nyező települé-
seken is. Ágics
doktor a Sziget-
s ze n t m i k l ó s i

Szakrendelő vezető orvosaként nagy
tekintélyt vívott ki magának. Munkája
mellett Tökölért is dolgozott. Tagja
volt az 1990-ben megválasztott „rend-
szerváltó” képviselő-testületnek.
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Igen mozgalmas és áldásokban gazdag félévet
illetve tanévet tudhat maga mögött egyházköz-
ségünk. 2015. karácsonyán szokás szerint a gyer-
mekek szolgáltak ünnepi műsorral.  Ökumeni-
kus imahétre készülődve, nagy szeretettel fo-
gadtuk katolikus testvéreinket, illetve Papp
László atyát, mely alkalmat szeretetvendégség-
gel zártunk. A böjti időszakban a lelki készülő-

dést filmvetítéssel egészítettük ki, a Passiót,
Jézus utolsó útjának filmre vitt változatát tekint-
hették meg az érdeklődők. Az ünnepi félév le-
zárásával megkezdődtek, illetve lezárultak a be-
iratkozások a hit és erkölcstan órákra, nagy
örömmel fogadtuk a gyermekek szép számú je-
lentkezését, szeretettel várjuk a leendő elsősöket
szeptemberben. Tavaszi munkálatoknak is neki-
állt a gyülekezet apraja-nagyja mely során a pa-
rókia udvarát virágokba borították. Köszönjük
a résztvevőknek a szorgos munkát,  az odaszánt
időt és energiát.  Pünkösdi rajzversenyt hirdet-
tünk, melynek győztese a templom falai közt ve-
hette át jutalmát. Ezúton is gratulálunk Pásztor
Lili 1. osztályos tanulónak. Anyák napján szin-
tén a gyermekek és az ifjak köszöntötték az
édesanyákat, nagymamákat, Isten áldását
kérve a nőkre, asszonyokra.  Május 25.-én a Re-
formátus Szeretetszolgálat 10 tököli család szá-
mára biztosított élelmiszer-tisztítószer csomagot,

valamint rengeteg ruhaadományt, melyből a
meghirdetett napokon bárki válogathatott. A
SZERETETHÍD által itt hagyott ruhákból az ősz
elején még lehet válogatni, kérjük figyeljék a
hirdetéseket, mely napok lesznek ismét kije-
lölve. Szép szokássá vált, hogy külön hittanos év-
zárót tartunk a gyerekeknek, ez alkalomból idén
a tabajdi mezítlábas parkba vittük gyermekein-
ket. Nyaranta kerül megrendezésre szintén a
gyerekeknek a nyári tábor a parkerdőben, mely-
nek témáját idén az édesapák, az apai szerep
szolgáltatja. A programot színesítik meghívott
előadóink: erdész-mérnök, rendőrök és tűzoltó.
Ide is szeretettel várjuk a segítőket, bárminemű
felajánlásokat, (termény, szárazáru, tisztítósze-
rek)  augusztus 22-26. között. 
„Úgy tündököljék a ti világosságotok az embe-
rek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicső-
ítsék a ti mennyei Atyátokat”  Áldást, békességet! 

Ecsedi Beáta

zenés Nyári Esték

Egyházi hírek a reformátusok háza tájáról

Szerencsés időben élvezhette a közönség az idei
Zenés Nyári Esték programjait. A Tököli Német
nemzetiségi Önkormányzat vezetői mint házigaz-
dák, pogácsával és borral kedveskedtek a vendé-
geknek, megalapozva ezzel is az est jó hangula-
tát. A Taksonyi Heimatklang zenekar jó egyórás
műsorát élvezettel hallgatta a közönség, pedig
nemcsak sváb dalokat, hanem világslágereket is
bemutattak.
A következő pénteken már megszokott módon
Marosi Zoltán és barátai címmel került sor a

zenés estre. A hangulat már a Marosi zenekar
(Marosi Zoltán és Schüszler Ferenc) játéka alatt
kiváló volt. Remek választás volt Marosi Zoltán
részéről az autentikus cigányzenét játszó Karaván
együttes (Nagy István, ifj. Nagy István, Farkas Ica
és Nagy Niki) meghívása. Különleges zenéjük
nagy sikert aratott.
Az est zárásaként Jessy (Péter István) bizonyí-
totta tököli kötődését, mert Marosi Zoltánnal
szerzett délszláv dallamiságot mutató dalokat
énekelt. Az est jó hangulatát mutatta, hogy a kö-

zönség ráadás dalokat kért, s időnként be is kap-
csolódott az éneklésbe. 
A Zenés nyári Esték záró rendezvényén a PRE-
KOVAC T.S. és a PREKOVAC tököli horvát együt-
tesek léptek fel.
A Tambura táborból érkező fiatalok programját
kiválóan színesítette az idősebbekkel, szülőkkel
kiegészült zenekar fináléja. A barátságos vendég-
látás Ágics Péternek és a Tököli Horvát Önkor-
mányzatnak köszönhetően az önfeledt kólózással
együtt sokaknak sokáig emlékezetes marad.



13Tököli Tükör KÉPEK, ESEMÉNYEK

Közösségteremtés és szakmaiság
Május 6-8-án került megrendezésre a
XIX. Tököli Bornapok.
A rendezvény 19 évvel ezelőtt két gon-
dolat, a szakmaiság és a közösségterem-
tés gondolatok mentén indult el.
A szakmaiság, miszerint nem titkolt
cél a szőlő és az abból készült nemes
ital, a bor kultúrájának (előállítás, fo-
gyasztás) mind szélesebb körben tör-
ténő megfelelő elismertetése, terjesz-
tése, a nemes szőlőfajok termesztésé-
nek elősegítése és a kevésbé értékes,
ún. vadszőlők, (direkt termők) háttérbe
szorítása.

A közösségteremtés szorosan összefügg a
szakmaisággal, hiszen a szőlész-borász

„társadalom” valamint szûkebb-tágabb
környezetük, és nem utolsó sorban az
érdeklődő közönség, évről-évre szép
számmal vesznek részt a rendezvé-
nyen.
A borbírálat egyre szigorúbb feltétel-
rendszerének való megfelelés követ-
keztében a tököli borok az elmúlt 19
évben komoly minőségi változáson
mentek keresztül, és a benevezett
borok mintegy 15-20%-a ma már or-
szágos versenyeken is megállja a he-
lyét, nem egy esetben arany és ezüst
minősítést szerezve.

90. SzÜLETéSNAP 
cSALáDi KöRbEN

Hoffman Pál polgármester sok szeretet-
tel köszöntötte 90. születésnapja alkalmá-
ból Szeltner Lajosné, Annus nénit otthoná-
ban, ahol népes családi és baráti körben
ünnepelte a születésnapját. Családias ün-
nepség keretében átadta Orbán Viktor
miniszterelnök születésnapi üdvözletét, s
a város ajándékait. Az emlékezetes jubi-
leumon a bensőséges beszélgetés, s a
közös éneklés öröm volt az ünnepeltnek,
s élmény minden  vendégnek.

MAGyARRá LETT 
MAGyAROK

2016. július 9-én Jenei Margit és Fogarasi
Julianna 2016. július 5-én tett ünnepé-
lyes állampolgársági esküt  Hoffman
Pál polgármester úr előtt Polgármes-
teri Hivatal dísztermében. Polgármes-
ter úr elsőként gratulált az alkalom-
ból, hogy hivatalosan is magyar állam-
polgárokká váltak, és ajándékot adott
át Tököl város nevében.

SzÜLETéSNAPi 
KöSzöNTéS 

A NyíRFALiGET 
iDőS OTTHONbAN

Sok szeretettel köszöntötte Hoffman
Pál polgármester, 90. születésnapja al-
kalmából Elkán Józsefné, Ilonka nénit.
Örömmel kereste fel a Nyírfaliget Idős
Otthonban Ilonka nénit, hogy szüle-
tésnapja alkalmából személyesen ad-
hassa át jókívánságait, és a város aján-
dékait. 

Szeretetteljes köszöntések



OKTATÁS

bemutatkozott az „Ovi-zsaru” program a tököli óvodákban
A tököli Szivárvány Napközi Otthonos
Óvodában május 12-én, a tagóvodá-
ban május 09-én és a Napsugár óvodá-
ban május 11-én találkozhattak előszőr
a gyerekek az Ovi-Zsaru programmal.

A program célja, hogy az óvodáskorú
– elsősorban nagycsoportos – gyer-
mekek biztonságérzete erősödjön.
Az ovisok a játékos, mesevilágra épülő

ismeretanyagok elsajátításával bizton-
ságosabban játszhatnak, közleked-
hetnek, tartózkodhatnak majd akár
a játszótéren, akár az otthonukban.
A foglalkozások alatt bábok segítségével

sajátíthatják el a
koruknak megfe-
lelő, a mindenna-
pokban használt
szabályokat, amiket
otthon és az óvodá-
ban is be kell, hogy
tartsanak. 
A program to-
vábbi célja, hogy a
kicsik közelebbről
is megismerhes-
sék a rendőröket
és a munkájukat. 

Nagy lelkesedéssel készítették el, szí-
nezték ki a saját rendőrjelvényeiket,
amit a nyakukba akasztottak, vala-
mint nagy sikere volt az óvó nénik

által készített rendőrsapkának, mely-
nek köszönhetően ezen a napon ők is
"Ovi-Zsaruk" lehettek. A programot
színesítette a rendőrautó, amibe beül-
hettek, valamint a rendőrség által

használt eszközök bemutatása és azok
kipróbálása.

Szeremlei Csilla r. ftőrm.
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Bűnügyi Osztály, bűnmegelőzési előadó
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„Szuper” eredmények akrobatikus rock and rollban
Az iskolával együtt a héten véget ért a
2015/2016. tanév az akrobatikus rock and
roll oktatásban is. Idén is, megtartva a ta-
valyi létszámot kb. 30 fős csoporttal zártuk
az évadot.
Az I. versenyfélévben egyesületünk egy Or-
szágos Bajnokságot (05.07.) és egy Egyéni
versenyt (05.28.) is szervezett, melyekre na-
gyon büszkék vagyunk. A csapatokkal me-
gint szuper eredményeket szereztünk az el-
múlt hónapokban.
Néhány kiemelkedő közölük:
• Jungle ladies csapata - Kick Dance ver-

seny (2016.05.08.) Serdülő B kisformáció

1. hely (Tagok: Áschin Virág, Majzik
Maja, Mészáros Niki, Rákóczi Dorina)

• Gyémánt csajok csapata - Klubközi Baj-
nokság (2016.04.17.) Mini minősítéses ka-
tegória - Arany minősítés (Tagok: Hirth
Szonja, Gerstenbrein Kíra, Erdei Fru-
zsina, Nagy Virág)

• First class csapata - Országos Bajnokság
(2016.05.07. saját rendezés) Children
nagyformációs kategória - 11. hely Ez
volt az első országos versenyük! (Tököli
tagok: Hirth Szonja, Nagy Virág)

• Roses csapata - Országos Bajnokság
(2016.05.07. saját rendezés) Serdülő

nagyformációs kategória - 11. hely Ez
volt az első országos versenyük! (Tököli
tagok: Áschin Virág, Majzik Maja, Mé-
száros Nikolett)

• crazy Queens csapata - Kick Dance ver-
seny (2016.04.10.) Junior B kisformációs
kategória - 1. hely (Tököli tag: Bauer
Anna)

• Májer Dorina tököli ovis Egyéni verseny
(2016.05.28.) - Saját rendezés Mini kate-
góriában - Arany minősítés és különdíj

Jónásné Nemes Szilvia
DancEarth TSE

Jungle ladies - 1. hely

crazy Queens
1. hely

Roses - 11. hely

Pindúr Pandúr csapat
Szilvi nénivel

a 2015/16. tanév zárásakor

First class - 11. hely

Pindúr Pandúrok csapat 
2015-2016. tanév

A 2015/16. tanévben versenyző csapat
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Tököl Város önkormányzata 
Szerkesztő: Deáki Tímea

Fotók szerkesztése:
Malaczkó istván
Szerkesztőség:

Olivamarketing Kft.
Nyomda:

West-Graph Kft. Szigethalom,
Mű út 154.

Gyémánt csajok - Arany minősítés
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UTE Kaisei Kupa
– Ismét jól szerepeltünk –

Február 28-án egyesületünk részt
vett az UTE karatésok által meg-
rendezett UTE Kaisei Kupa nevű
versenyen Újpesten.

A 6 versenyzőből sajnos csak ketten tud-
tak eljönni a versenyre betegségek és
egyéb okok miatt, amit szívből sajná-
lunk, hiszen a versenyeken tudunk igazi
versenykörülmények között gyakorolni
A verseny jó hangulatban zajlott. A
versenyzők életkor, öv fokozat és súly-
csoport bontásban versenyezhettek.
Dícséret a jó szervezésért és a bontá-
sokért. A bírói munka remek volt,
ennek ellenére a verseny megehető-
sen megcsúszott. Sokat kellett vára-
koznunk, mire sorra kerülhettek kis
versenyzőink, de ez is része a verseny-
zésnek. Lehet, hogy fárasztó volt szá-
mukra, de megérte. Remek eredmé-
nyeket sikerült elérnünk. Jó volt látni
edzői szemmel, hogy az emelt óra-
számú edzések hatására a gyerekek
magabiztosan használták a techniká-
kat a nagyon nehéz helyzetekben.
Szinte a teljesen vesztesnek tűnő szi-
tuációkban is volt lélekjelenlétük és
meg tudták fordítani a küzdelmek ki-
menetelét. Egyik esetben még az el-
lenfél edzője is megtapsolta a végre-
hajtott technikát.
Andris Márknak sikerült katában és
kumitében is elhoznia az első helyet!
Fodor Zétény 3. helyezést ért el katá-
ban és 2. helyezést kumitében. Gratu-
lálunk nekik!
Eredményeink: arany: Andris Márk -
kata, kumite (2x!) ezüst: Fodor Zétény
- kumite bronz: Fodor Zétény - kata

KAKUSEI Országos Bajnokság 2016

2016.03.19-én rendeztük meg a
KAKUSEi Országos bajnokságot,
melyet szervezőként is jegyez az
egyesület.
A bajnokságra 17 csapat adta le a ne-
vezését, 89 versenyszámban hirdet-
tünk győztest. 

Összesen 248 versenyző mérte össze
a tudását 1-3 versenyszámban, 390
nevezést leadva. Bajnokságunk szép
lassan fejlődik, de eddig sikerült
megőriznie a kellemes, baráti hangu-
latot. Ez nagyban köszönhető a bírói
gárdának, és a KAKUSEi önkénte-
seinek, akik a felnőtt karatékákból,
és segítő szülőkből állnak.Köszönjük
szépen a kiváló munkát,amit nyújtott
mindenki a versenyen emberilag és
szakmailag egyaránt! Sajnos idén
még az influenza is beleszólt a ver-
seny szervezésébe, így nem csak ná-
lunk, de a nevező csapatoknál is vol-
tak változások. Reméljük, sikerült
minden kérést, és észrevételt korrek-
tül lekezelni.
Térjünk rá a versenyzőkre, hiszen
nem csak szervező egyesület voltunk,
hanem a KAKUSEi-es karatékák is
megmérettették magukat. 30 verseny-
zőből 2 versenyző nem tudott eljönni,
és van, aki előző nap szólt, hogy nem
javult az állapota, nem fog tudni ver-
senyezni. A 4 küzdőtér az edzőknek,
sempaioknak is adott szervezési fel-
adatokat, de sikerült a versenyzőkkel
maradni mindenhol. Köszönöm a
munkáját Fekete Csaba senseinek,
Holdingerné Dulai Andreának, Ba-
logh Annának, Debreczeni Gergely-
nek, és mindenkinek, aki hozzájárult
valamilyen formában a gyerekek sike-
res versenyzéséhez. Nehéz volt, mert
voltak olyan KAKUSEI-esek is, akik-
nek ez volt az első versenye, így nem
tudta, hogy mi vár rá, de így is jól tel-
jesítettek a versenyzők. Voltak korcso-
portváltóink, ki jobban, ki kevésbé jól
vette, hogy feljebb került. Sajnos, volt
olyan is, aki kiesett, de neki is köszön-
jük a munkáját, hiszen becsületesen
végigcsinálta, de ezúttal alulmaradt.
Több esetben került össze KAKUSEI-
es karatéka a döntőben, így az első és
a második hely is mienk lehetett egy-
egy versenyszámban. összességében
a KAKUSEi remek eredményeket
ért el! Mindenkinek gratulálunk!
Külön megköszönöm a felkészítés-

ben való segítségét Fekete csaba sen-
seinek, sok-sok munkánk volt abban,
hogy ez a verseny ilyen jól sikerül-
jön.

Eredményeink:
Országos bajnok: Forgács Botond –
kata, Surányi Bence - kata, kumite
(2x!), Machibya-Kovács Joachim – ku-

mite, Rostás Szófia – kumite, Forgács
Máté – kata, Andris Márk – kata,
Czomba Balázs – kumite, Mohai Do-
minik – kumite, Fritz Sebestyén – ku-
mite, Bender Ádám – kumite, Holdin-
ger Luca – kumite, Forgács Bence –
kumite, Págány Tamás - kumite
II. hely, ezüst érem: Polgár János – kata
– kumite, Forgács Botond – kumite,
Rostás Szófia – kata, Csontos Rajmud
– kata, Fritz Sebestyén – kata, Andris
Márk – kumite, Gödöny Levente – ku-
mite, Csontos Zsolt – kata, Forgács
Bence – kata, ifj. Págány Tamás - kata
III. hely, bronz érem: Vörös Kristóf –
kata, Pandur Sára – kumite, Gödöny
Levente – kata, Kovács Gergő – kata,
Mohai Dominik – kata, Czomba Ba-
lázs – kata, Badics Bence – kata és ku-
mite, Bender Ádám – kata, Forgács
Máté – kumite, Fodor Tamás – kumite,
Csontos Zsolt – kumite, Kovács Balázs
– kumite, Fritz Flóra – kata, Holdin-
gerné Dulai Andrea – kumite

A SPORT TEHÁT MEGTANÍT
MINDENRE!

A KAKUSEi Karate iskola növendé-
kei 23.-án, szombaton a Tomoni
Kupán járt Budapesten. Ezen a verse-
nyen még nem voltunk, de szerettünk
volna már ismét goju-ryusokkal verse-
nyezni.
A meghirdetett verseny utánpótlásver-
senynek volt meghirdetve. Hogy me-
lyik verseny hogyan sikerül, az mindig
függ a felkészüléstől, az aznapi álla-
pottól (fizikai és mentális), a nevezők
számától, a sorsolástól, a bírók mun-
kájától, a helyszíntől, de még az idő-
járástól is, stb. - röviden a belső és
külső körülményektől. Ez a verseny se
volt másmilyen, mint a többi. Edzői
szemmel nem értek egyet azzal, hogy
kicsiket egyben hagyjanak, és ne vá-
lasszák szét. A bírók is egy-egy hibát
elvétettek, de alapjában véve egy jó kis
utánpótlásversenyen voltunk. Régi is-
merősökkel is találkoztunk, Ercsi HE,
UTE Kaisei, stb. és olyanokkal is akik-
kel még alig-alig volt alkalmunk talál-

Remek Kakusei eredmények



Tököli Speciális fiatalok sportja balassagyarmaton
Egyesületünk Csepel-Szigeti Fogyaté-
kosok Sportegyesülete 2002 óta szer-
vez különféle sportolási lehetőséget
speciálisnevelésű és értelmileg fogya-
tékos fiatalok számára. Szoros kapcso-
latot építttünk ki a Weöres Sándor Ál-
talános Iskolával. 2016. június 4-5 kö-
zött Balassagyarmaton rendezett
Nemzetközi tornát a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség. a CSEFOSZ SE
csapatába a speciális tagozatról Áshin
Gabriella, Fischer Dávid, Apolczer
Márk és Juhász Krisztián kapott meg-
hívást. 

A kistérségi válogatottat még erősítette
a Ráckevei Árpádfejedelem Általános
Iskola Speciális tagozatáról Tóth Va-
nessza, valamint partner játékosként
Joó Réka, illetve Kiskunlacházáról az
Egyesített Iskolából  szintén partner
játékosként Gáncsos Viktória és Kiss
Boglárka. 12 fiú és 5 leány csapat rész-
vételével került megrendezésre az

úgynevezett „egyesített labdarúgó
torna”. 
Mi is az hogy egyesített? Az integrációt
elősegítve a csapatokban jelen esetben
a 6+1 létszámú csapatban 4 sérült és
3 ép játékos szerepelhet abból a célból
hogy az ép játékosok játék közben is
tudják segíteni a sérülteket. 
A két napos rendezvény során lehető-
ség volt arra, hogy az ország külön-
böző településeiről  érkező, speciális
és ép játékosokkal kapcsolatot alakít-
sanak ki. 
Csapatunk vegyes vagyis fiú-leány csa-
pattal képviselte a térségünket, de a
szabályok miatt csak a fiú kategóriá-
ban indulhatott. A diviziónálás után  a
CSEFOSZ SE csapata a III. divizióba
került a Fogocska (Érd), és Dunakeszi
csapataival együtt. 
Nagyon izgalmas és küzdelmes  mér-
kőzéseken a lányok és fiúk nagyon
ügyesen játszottak, de az a hátrányt

nem sikerült leküzdeni ami  egy 14
éves leány és fiú fizikai különbségéből
adódik. 
Eredmények: Fogocska-CSEFOSZ SE
5:3, Dunakeszi-Csefosz SE 1:1, majd a
visszavágó CSEFOSZ SE-Fogocska 1:3,
Csefosz SE – Dunakeszi 1:1.  I. helye-
zett FOGOCSKA, II. helyezett
DUNAKESZI, III. helyezett CSEFOSZ
SE.
Gratulálok a csapat minden tagjának
és köszönjük a helyi Iskoláknak, hogy

lehetővé tették a sportolók részvételét. 
A két napos rendezvényre való a uta-
zást, sport felszerelést és étkezést CSE-
FOSZ SE, míg a szállást és a torna
szervezését a Magyar Speciális Olim-
pia Szövetség biztosította.
Folytatás következik szeptemberben a
Hársfa Kupán Budapesten.

Medvegy Judit
CSEFOSZ SE elnöke

kozni. Lejött a Bp-i Honvéd karate
szakosztálya is gyakorolni, így kiváló
ellenfelekkel is megmérettethettük
magunkat. És nem mindenki tudja, de
volt, aki ellen sikeresen harcoltunk. És
persze volt, hogy minket győztek le, de
a versenyzés már csak ilyen.

A verseny egy kicsit megcsúszott, de
emberi időben végeztünk. Láthattunk
kata bunkaiokat is a szervezők részé-
ről, ami szintén tanulságos volt edzői
szemmel látva.
Térjünk rá a versenyre:
Szokás szerint az alacsonyabb kor-
osztály kezdett, és korban haladtunk

felfelé, előbb 4 shiai, majd 3 shiai
folytatta a munkát 12 óra után. Bein-
dultak a shiaik párhozamosan, így a 3
edző 3 shiain segédkezett.
A 6-7 évesek közül sajnos senki nem
volt az egyesületből, így az első érintett
korosztály a 8-9 évesek voltak. Megle-
petésünkre az összes gyereket egy-
szerre 32-es pókon versenyeztették.
Csak tőlünk 7 versenyzőt érintett ez a
versenyszám, így nem örültem, hogy a
kezdők és haladóbbak együtt vannak.
Nehéz 7 versenyzőt dobogóig eljut-
tatni úgy, hogy nincs övfokozatbontás,
de így is igen tanulságosnak és hasz-
nosnak bizonyult a verseny. Például
szeptembertől az iskolásokkal edző,
tapasztalatlan Vörös Kristófnak sike-
rült a 16 közé jutás (!), nagyon büszkék
vagyunk a teljesítményére. És szinte az
összes KAKUSEI-es versenyzőnek si-
került a 16 közé jutás (!) Sajnos nem si-
került Fodor Zéténynek érmet szerez-
nie, de szépen menetelt előre fordu-
lóról fordulóra, és mindenki nagyon

jól teljesített. Elégedettek vagyunk.
Kiemeljük Andris Márk teljesítmé-
nyét, aki sikeresen megnyerte a kata
versenyszámot miután sorra vette az
akadályokat a 16, majd a 8, majd a 4
közé jutást, és legvégül a döntőt. Ros-
tás Szofi is jól vette az első akadályt ka-
tában, de sajnos az éremért folyó harc-
ban alulmaradt.
A kata versenyszámok után a kumite
következett, ahol már örültünk, hogy
legalább súlycsoportbontás van, ha
már nem veszik figyelembe az övfoko-
zatot. Itt már kedvezőbben alakultak a
végeredmények. Műtét után, beteg-
ségből felépülve Varga Dani nem
tudta hozni a győzelmet. Polgár János
iii. helyen végzett, szép technikákat
alkalmazva. Fodor Zétény ismét az
éremért folyó mérkőzésen bukott el,
de remekül küzdött. badics bence is
sikeresen vette az akadályokat és sze-
rezte meg a iii. helyet.  Andris Márk-
nak jó napja volt! 

Bruszt Mária elnök
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Sugár kapus iskola Tökölön

cselek, mozgások, taktika                                        Focitábor 2016.08.10. 
Elkezdődött a nyári tábor. Csaba és Szabolcs
bácsi vezetésével a gyerekek kipróbálhatják
azokat a cseleket, mozgásokat és taktikákat,
melyeket a EB közvetítésekben láthatnak pél-
daképeiktől. Lelkesen gyakorolnak, sokat ját-
szanak.
Köszönünk minden segítséget, ami hozzájá-
rult a tábor megrendezéséhez és lebonyolítá-
sához!
Nézzétek meg az első napon készült képekt! 
HAJRÁ TÖKÖL !

Kovács Zoltán

Illusztris edzőgárda fogadta az immár
hagyományos Sugár kapus  táborba
érkezett fiatalokat. A tizenhat fiatal ka-
pust Sugár Tímea, az FTC Európa
bajnok, többszörös magyar bajnok, s
BL döntős és KEK győztes egykori ka-

pusa Kamper Olívia és Sziráki Fanni
segítségével fogta össze. Életre szóló
élményként az FTC válogatott kapusa,
Szikora Melinda is végig dolgozott a
táborban a gyerekekkel. (1. kép)
A nehéz gyakorlatok, kemény edzések
mellett kiváló szabadidős program-
jaik is voltak a táborban résztvevők-
nek (2-3-4. kép.) Az Emese Parkban
csapatépítő csónakázásra is sor került,
Szilágyi Jelenáék családja pedig me-
dence partira hívta meg az ifjú kézi-
labdázókat.
Az egyik legemlékezetesebb program
az olimpiai bajnok tornász, Berki
Krisztiánnal szervezett találkozás volt.
(5. kép.) A kiváló sportoló beszélt

pályafutásáról, sikereiről, s kudarcai
utáni talpraállásairól. Személyében a
mai élsport egy valódi példaképét is-
merték meg a gyerekek, s bizonyára
sokan kaptak megerősítést az életre-
szóló sportoláshoz.
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Augusztus 13. (szombat)

13:00 Népi játszótér, játszóház, 
kézműves foglalkozás

17:30 A Benetton Akusztik unplugged 
koncertje

20:00 „Hej Barátom” – a Vujicsics
Együttes
és Szörényi Levente nagykoncertje

22:00 „Talpalávaló” – zene: Salami
Brothers

Augusztus 14. (vasárnap)

13:00 Népi játszótér, játszóház, 
kézműves foglalkozás

16:00 Gyermek táncpanoráma – 
Fellépnek Tököl és környéke 
táncegyütteseinek 
gyerekcsoportjai

18:00 A Misztrál Együttes koncertje 
minden korosztálynak

20:00 A Group ’n Swing Zenekar
koncertje

22:00 „Talpalávaló” – 
zene: Takser Spatczen (Taksony)

Augusztus 15. (hétfő)

13:00 Népi játszótér, játszóház, 
kézműves foglalkozás

17:00 A Kaláka Együttes koncertje
18:30 A Tököli Art Fitness Sportegyesület

és a DancEarth TáncSport
Egyesület bemutatója

„iTTHON VAGyUNK”
19:30 Kórusmuzsika, népzene, néptánc

Közreműködnek: Tököli Sváb 
Hagyományőrző Énekegyüttes,
Komšije Népdalkör, Tamburaški
Sastav Prekovac, Ledina Zenekar,
Tököli Rác Férfikórus valamint a
Tököli Délszláv Néptánc
Együttes és vendégei

22:00 „Talpalávaló” – „Rác bál” 
a Kolo Zenekarral

Augusztus 16. (kedd)

13:00 Népi játszótér, játszóház, 
kézműves foglalkozás

17:00 Az Alma Zenekar koncertje
19:30 TáNcPANORáMA i.

Argentína, Costa Rica, 
Franciaország, Törökország

22:00 „Talpalávaló” – 
zene: Fliyng Times

Augusztus 17. (szerda)

13:00 Népi játszótér, játszóház, 
kézműves foglalkozás

17:00 Varázslatos mesekártyák – 
interaktív rajzfilmsláger koncert 
a Pódium Színpad
közreműködésével

18:00 A Zűrös Banda koncertje
19:30 TáNcPANORáMA ii.

Olaszország, Palesztina, Uruguay, 
Üzbegisztán

22:00 „Talpalávaló” – disco: BuliZoona

Augusztus 18. (csütörtök)

9:00-tól UNIQA Mobil Egészségközpont – 
ingyenes fittségi állapotfelmérés

13:00 Népi játszótér, játszóház, 
kézműves foglalkozás

17:00 Vásári komédia – 
a Portéka Színpad előadása

18:00 A Góbé Zenekar koncertje
19:30 TáNcPANORáMA iii.

Ciprus, Mexikó, Oroszország, 
Thaiföld

22:00 „Talpalávaló” – 
zene: Benetton Band

Augusztus 19. (péntek)

13:00 Népi játszótér, játszóház, 
kézműves foglalkozás

17:00 Fábián Éva zenés interaktív 
gyermekműsora

18:00 A Harmonia Garden Zenekar
koncertje (Hungarian Django
Swing)

19:30 TáNcPANORáMA iV.
Dagesztán, Egyiptom, Kolumbia, 
Spanyolország, Szerbia

22:00 „Talpalávaló” – 
zene: Marosi Zoli és Wolf Rudi

Augusztus 20. (szombat)

15:00 Jelmezes felvonulás
18 ország részvételével

16:00 NEMzETKözi 
FOLKLÓRGáLA

21:00 zenés tűzijáték 
(az általános iskola tetejéről)

21:30 Fesztiválzáró utcabál –
Zene: Nosztalgia Dance Band 
valamint Dušan Koštrešević 
és zenekara (Szerbia)

Népművészeti kirakodóvásár! 
Kézműves piac!

Élő közvetítés az interneten, 
mobilos letölthetőségek, 

nagy teljesítményű, ingyenes WIFI !!!

Rossz idő esetén az előadások 
a színházteremben

kerülnek megrendezésre!!!

A műsorváltoztatás joga fenntartva!

Információ: www.summerfest.tokol.hu  • E-mail: tokolmuv@gmail.com
Jegyinformáció: www.summerfest.tokol.hu/pénztár 

Tel./Fax: 06-24-510-905  • Mobil: 06-20-317-02-01, 06-20-317-03-01
Rendezô: Mûvelôdési Központ és Könyvtár–Tököl

SUMMERFEST
NEMZETKÖZI FOLKLÓRFESZTIVÁL Tököl, 2016. augusztus 13-20.



SPORT20 Tököli Tükör

Tököl a strandkézilabdázás élmezőnyében
– Ötödik helyet szerzett csaptunk az országos döntőben –

A tököli női kézilabdacsapat nyara
idén sem a pihenésről szól. A Tököl
Városi Önkormányzat és Sportkör tá-
mogatásának köszönhetően nem áll
meg az élet a bajnokság végeztével,
folytatódnak a küzdelmek a szabad-
ban. Immár 8. éve 2 cool ya („Tu-
kulja”) néven szerepelnek a tököli
csapat oszlopos tagjai a Nemzeti
Strandkézilabda Bajnokságban is, ki-
egészülve további tehetséges barátok-
kal, korábbi válogatott strandkézilab-
dásokkal, jelenlegi NBI-es, régi tököli
csapattársakkal. 
Rendkívül nagy öröm, hogy a csapat
nem csak teremben NBII-ben, de a
homokon is a bajnokság élmezőnyébe
tartozik és öregbíti városunk hírnevét.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy
idén nyáron 4 kvalifikációs tornáról
két alkalommal ezüst éremmel, 2 al-
kalommal pedig bronz éremmel tér-
tek haza a lányok, illetve mind a 4 al-
kalommal Diószegi Diánát választották
a torna legjobb kapusának.
A Borsodi Nemzeti Strandkézilabda
Bajnokság minden évben júniustól au-

gusztus első hétvégéig tart. A csapatok
minden hétvégén más helyszíneken
mérettethetik meg magukat a nagyjá-
ból 20-25 csapatos mezőnyben és a
helyezések függvényében pontokat
gyűjtögetnek. A tornákon begyűjtött
három legmagasabb pontszámot ösz-
szesíti a Magyar Kézilabda Szövetség

és felállít egy 10 csapatos női és férfi me-
zőnyt, akik a magyar strandkézilabdá-
zás elitjeként az utolsó nyári tornán, a
Nemzeti Strandkézilabda Döntőn ver-
senghetnek az ország legjobbja címéért.
A 2 cool ya csapata 3 forduló után be-
biztosította a helyét a Nemzeti Döntőbe,
amit augusztus 6-7-én rendeznek a ba-
latonboglári Platán strandon.

A döntőre gőzerővel készülnek a lá-
nyok, az idei sorozat fényében a cél
mindenképpen dobogós helyezés
lenne. Aki teheti látogasson le a Bala-
tonra és szurkoljon a lányainknak, fő-
képp azért is, mert szeptembertől a 2
cool ya 3 korábbi strandkézi válogatott
játékosa a Tököl VSK együttesét fogja
erősíteni. Hajrá 2coolya!


