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„Tököl város vezetése úgy döntött,
hogy az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hősei és eszméi tiszteletére ál-
lított emlékhelynek a "Büszkeségpont" el-
nevezést adja. Hiszem, hogy e név
méltó módon tükrözi mindazt, amit 56
a magyarság és a település számára je-
lent. A társadalmi összefogás, a hősök
bátorsága és kitartása olyan értékek és
érdemek, amikre igen is okunk van
büszkének lenni. Örömre és külön
büszkeségre ad okot, hogy e méltó em-
lékezőhelyen felállításra kerül Szórádi
Zsigmond művész úr "Csillagdöntés"
című alkotása, amely jól ábrázolja az
56-os hősök eltökéltségét és bátorságát. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Ezen a szép őszi napon kívánom, hogy
a most átadott emlékhely és szobor erő-
sítsen minket abban, hogy az 56-os
bátor hősökhöz hasonlóan mi is ki tud-
junk állni a közös céljainkért és képesek
legyünk egyéni és közös boldogulásun-
kat bátorsággal és büszkén szolgálni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

(részlet Bóna Zoltán ünnepi beszédéből) 

1956 méltósága
Tököl Város Önkormányzata „A ma-
gyar szabadság éve” program kereté-
ben indult a „Büszkeségpont” pályáza-
ton. A település nemcsak a repülőtér és
a laktanya miatt volt részese a forrada-
lomnak, hanem a lakosság aktív ellen-
állása miatt a történelmi településmag-
ban is voltak forradalmi események. A
kijelölt terület egy romos állapotban
lévő családi ház megvásárlása és elbon-
tása után vált közterületté a forradalmi
események által érintett városrészben.
A területen az Önkormányzat parkosí-
tást és a tököli 1956-os események em-
lékére egy méltó „Büszkeségpont”-ot
alakított ki. 
A helyszínhez egy, a forradalom ideje
alatt megtörtént esemény is kapcsoló-
dik. A Tököllel szomszédos szigethal-
miak elfogták az egykori tököli kom-
munista tanácselnököt és azon az útvo-
nalon vitték kocsival akasztani, amely

(folytatás a 2. oldalon)

Csillagdöntés: 
Szórádi Zsigmond alkotása

Szent István nap

Summerfest

Megilletődés nélkül, elsősök az évnyitón

Csefosz nap

Rokontalálkozó Major-Tomin családok 
a Kirchnerben
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Csillagdöntés '56 – Szórádi Zsigmond alkotása és az avató ünnepség

A kompozíció címe is már utal az em-
lékmű fő szándékára: kifejezni közért-
hetően, új szobrászi kifejezési eszkö-
zökkel, de közismert szimbólumokkal,
mint pl. az ötágú csillagformával, jel-
képezve a magyar történelem világra-
szóló eseményét, az 1956-os Forrada-
lom kitörését, a csillag ledöntését.
Mindezt úgy, hogy a mű a forradalmi
tettre és ne jelképábrázolásra szorít-
kozzon. Az ország minden pontján
egymás után verték le a középületek-
ről, gyárakról, iskolákról , emlékmű-
vekről a vörös, pléh-lemez csillagokat
és vágták ki a magyar zászlóból a ka-
lászos, csillagos címert, hogy ne lássák
többé a nemzeti szimbólumainkon.
Sajnos a csillag még visszakerült a
helyére, de már megroppantva …

A CSIllaG lehullását örökíti meg jel-
képesen ez az ’56-os Forradalom jubi-
leumával létesítendő tököli „Büszke-
ségpont” – az országban egyedülálló
szimbólumrendszerrel –, már messzi-
ről jól kivehetően. A csillagfigurát
abban a ledőlés előtti pillanatban lát-
juk, amikor éppen átbillen a holtpont-
ján …A Forradalom fellobbanásával
hozzásegítettük az ötágú vörös csillag
szimbolizálta kommunista  világké-

sőbbi darabokra hullását, a csillag
uralta, megtorlásokra, besúgókra
építő, hazug rendszer szétesését. Ezért
a szétesés előtti csillagtest egy megsze-
mélyesített figura is egyben. A csillag-
figura ledöntéstől deformált, gyűrött
pléh szárnyai, mint széttárult emberi
végtagok a zuhanás pillanatában. Asz-
szociálható akár egy forradalmi, vagy

szabadságharcos áldozatra is. A ci-
kázó, lángolóan hullámzó élek, egye-
nes és megtört síkok lendületet és
kontrasztot adnak, így keltve drámai
(fény)hatást.
Az oSZlop és a bronz csillag formai
kialakítása, éleik vonalvezetése egy-
mással összekapcsolódik ... Ebből a
rendszerből mozdítja ki „láthatatlan
erő” (a forr-i nép) a csillagfigurát és
taszítja le a kőoszlop bronzcsúcsáról. 
A „CSIllaG áRnyÉK” gránit képe
a süttői oszlop alsó síkjaiba integrálva
utal a lezuhanó csillag „útjára”. A fe-

kete „csillag árnyék” is felidézi a vörös
csillag égisze alatti, fejetetejére állított,
sötét korszakot, a főnézet felől ráfújt,
messziről is jól látható „1956” dátum-
mal. A zuhanás utolsó fázisát látjuk,
amikor a fém csillag „árnyéka” fejjel
lefelé, csúcsa hegyével szúródik az
alatta lévő „áldozatba”,az ember alakú
oszloptalapzatba. Ugyanis ennek a

csillagdöntésnek a
valódi következmé-
nye, hogy áldozatai
azok voltak elsősor-
ban, akik forra-
dalmi tetteikkel ki-
hívták a sorsot
maguk ellen, az ezt
követő bosszút, saját
honfitársaik aljas
megtorlását.
A SZoBoRTÉR
burkolat rajzi meg-
oldása e megtor-
lásra, bűnökre em-
lékeztet, mint egy
feltárt, jeltelen sír-
parcellára. Az egy-
máson fekvő, névte-
len emberalakokat
szimbolizáló körvo-
nalak egymás után
tűnnek elő a múlt
mélyéből, mint az
elrejtett, elhallga-
tott és elhallgatta-

tott történelmi tények mai feltárása,
úgy, mint a közös múltunk sötét réte-
gei. A szobortér burkolat a színek és fe-
lületek optikaihatásával a lehető le-
gegyszerűbben láttatja, hogy némelyik
emberalak nemes kőből, egész táblából
van, mások csak 20x20 cm-es beton
térkő kirakásból. Több szín és anyag
használata lehetőséget  ad az emberala-
kok egymástól jól elkülönítésére, érez-
tetve, hogy a lakosság minden rétege ál-
dozat volt. Jelezve az utókornak, hogy
az emlékezés mellett szükséges sok idő
múlva is a tragédiáink feltárása.

(folytatás az 1. oldalról)
út mentén a tervezett ’56-os emlékmű
állításának helyszíne található. A tökö-
liek az elfogott tanácselnököt levették
a kocsiról, nem engedték felakasztani,
nem engedték meg a lincselést, mert
azt vallották, hogy ilyen módon ne
bántalmazzanak senkit, a bűnösséget
ítélje meg a bíróság.

Az Önkormányzat a pályázatot önrész
vállalása nélkül nyújtotta be, viszont vál-
lalta, hogy a tervezett emlékmű környe-
zetének komplex rendezését (terepren-
dezés, burkolatépítés, lépcsőépítés, par-
kosítás, megvilágítás) megvalósítását.
A program célja a terület rendezése,
színvonalas találkozóhely kialakítása a
városrész lakóinak és az ’56-os meg-

emlékezésekre alkalmas emlékmű lét-
rehozása, méltó környezetbe illesztése.
A fejlesztés eredményeként a város tör-
ténelmének egy újabb emléke jelent
meg, biztosítva a felnövekvő generációk
számára a megemlékezés, a tiszteletadás
lehetőségét. A környezet rendezésével
növekedett a városrész közösségi haszná-
latú zöldterületének mérete, színvonala.
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Rendteremtő forradalmárok – Ünnepi képviselő-testületi ülés

Atököli köztudat mindvégig őrizte
1956 októberi napjainak nagy-

szerűségét, miközben 1990 után az or-
szágban sokan nem is tudták, mit ün-
neplünk október 23-án. 

A közhiedelemben 1956 Budapest és a
nagyvárosok forradalma volt.
Mi tudjuk, hogy a kisebb közösségek-
nek is megvan a maguk 56-os törté-
nete. A Tököli Értéktárban dokumen-
tumfilm, kiadvány, elmondott és meg-
írt visszaemlékezések Tököl 1956-os
eseményeit a forradalom és megtorlás
időszakát mutatják be. Bizonyítékai
annak, hogy 1956. október 23-a nem
gyásznap, hanem a jogos nemzeti és
tököli büszkeség ünnepe.
A legyőzött és mégis győztes forrada-
lom gyásznapja november 4.-e, de az
egy másik történet
Ezzel a szoborral és emlékhellyel a tö-
köli események irányítóinak, résztve-
vőinek, a Nemzeti Bizottság és Nem-
zetőrség vezetőinek, tagjainak állítunk
emléket. 
Ők az 56-os események kulcsfigurái.
Van fegyverük, de nem harcolnak. A
legnagyobb érdemük az, hogy néhány
nap alatt megszervezik az új közigaz-

gatást. Megakadályozzák az anarchiát.
Fantasztikus, hogy a falu újra megta-
lálja a hiteles, a közösség irányítására,
krízishelyzetek kezelésére alkalmas
embereket. Önerőből feláll egy hiteles

csoport és fenntartják a rendet, a tör-
vényességet. És képesek a mégannyira
is jogos indulatokból fakadó önbírás-
kodás, forrófejűsködés megfékezésére. 
Mindegyikük úgy érvelt, amellett állt
ki, hogy a bűnösöknek rendes bírósá-
gok előtt kell felelniük tetteikért.
a tököliek bíztak bennük, hallgattak
rájuk, óriási a támogatottságuk, erköl-
csi elfogadottságuk. Nem véletlen,
hogy Kádárék a perben, a tököli Dr.
Marlyn János és társai perben erköl-
csileg akarták megbélyegezni, befeke-
títeni őket. 
1990 után vezetõ szerepre már nem
törekedtek, de a nyomdokaikat követõ
40 éves generáció minden tekintetben
számíthatott rájuk. És számítottunk is.
Személyes elismerésekkel, díszpolgári
címmel, az ’56-os forradalom és sza-
badságharcban mutatott bátorságukat
elismerõ kitüntetéssel jeleztük, példa-
képnek tartjuk õket. 89-ben 90-ben új
ünnepeket teremtettünk, amelyeken
ugyanazzal a megrendüléssel énekel-
tük a Himnuszt és a Szózatot, amelyet
’56 lázas napjaiban gyerekként érez-

tünk. Az 1956-os megemlékezéseken a
szónokok egyre többet beszélnek az
esemény „üzenetérõl”, ’56 mindenkié,
mondják (miközben nem az), mert
sokan alig ismerik a történelemfor-

máló napokat. Tökölön is sokszor és
méltatlan eszközökkel próbálták befe-
ketíteni a résztvevõket, sõt próbálnak
bennünket – akik ’56 örököseinek,
folytatóinak tartjuk magunkat – félre-
állítani, lejáratni. Hihetnénk, Tököl
’56-ja mindannyiunké, de nem így van.
Itt is voltak, akik felelõsséget vállaltak,
kockáztattak a közösségért, bátrak vol-
tak. S voltak, akik bujkáltak, várták, sõt
hívták az oroszokat. 1957-ben mindent
elkövettek a biztonságukat, életüket
megmentõk börtönbe juttatásáért. Há-
lásak lehetünk a Jóistennek, hogy 1990
után helyreállt a rend, s hogy ebben
nekünk történelmi szerepünk lehetett.
Tököl 1956-os „rendteremtõi” után
most a mi munkánk ad nyugalmat,
biztonságot, fejlõdést, rendet a tököli
családoknak. Büszkék vagyunk rá,
hogy a sors bennünket választott ki a
feladatra, s mindent megteszünk, hogy
méltók legyünk elõdeinkhez. 
részlet Hoffman Pál polgármester előadásából

56-oS eSeMÉnyeKBen ValÓ TöKölI RÉSZVÉTelÉRT 
Tököl Díszpolgárává választották:

Dr. Marlyn jánost és Gergics józsefet

56-oS eSeMÉnyeKBen ValÓ TöKölI RÉSZVÉTelÉRT 
Tökölért Emlékérmet kaptak:

ágics andrás (Drisa)
Baller albert
Baller hugó
Benkovics ödön
Boldizsár Géza
Bruszt jános(jahec)
Cseperkáló István
Dr. Majoros Márton
Fehérvári józsef

Füle andrás
Gajárszky István 
Gergics antal
Gergics Flórian
hábermann lajos
Istvánov Gergely
Kokics György
Krémó Béla

Kudó Simon
Kugler endre
Milkovics Márk 
plausin józsef 
Ráckevei lajos
Rohacsek György
Sovány jános
Surnyák Gergely

Szilágyi István
Tarcsa István
Tölösi István
Vajda elemér
Vaslaki lajos
Vejmola józsefné
Vukov Miklós
Vukov Gábor
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nagy horderejű változás előtt állunk
Giczi Miklós a Weöres Sándor Általános Iskola igazgatójának ünnepi beszéde (részlet)

„Egy szóval István király azért ér-
demli meg, hogy ezer év múlva is
újra meg újra megemlékezzünk róla,
mert talpraesetten, okosan és előre-
látóan gondolkodva megtalálta és
szilárddá tette a magyar nép helyét
Európában.
Mostanában sokat hallunk Európá-
ról. Miként is? Az Európában élő
nemzetek közösségének, az Európai
Uniónak mi is egyenrangú tagjává
váltunk. Megismételte magát a történelem. Megint kezet
nyújtottunk a körülöttünk élőknek, felajánlottuk nekik a
barátságunkat.
De ma ismét hasonló kérdések merülnek fel, mint 1000 éve.
Hogyan maradhat fenn a magyarság, milyen új alapokra kell
helyezni hazánk jövőjét? Nagy horderejű változás előtt állunk,
éveken keresztül követtük a mások által kijelölt rossz utat.
Augusztus 20-a évről évre emlékeztet minket arra, hogy a
helyes út csakis a szentistváni út lehet. Úgy kell élnünk és
dolgoznunk, olyan országot, várost és közösséget kell ma-
gunk köré teremtenünk, amely nem tér le az ezer éve kije-
lölt útról. Ahhoz, hogy államalapítónkat követni tudjuk, áll-
hatatosság és bátorság kell.
Szent István intelmeiben a hit megőrzését tette az első

helyre, amely a mai korban is olyan
fontos. Szükséges akkor, amikor ki
kell állnunk nemzeti érdekeinkért a
világ előtt, Európa előtt. Ha mi ma-
gyarok nem védjük meg érdekein-
ket, senki nem fogja ezt megtenni
helyettünk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István történelmi példája arra
tanít meg minket, hogy állhatatosan,
bölcsen mérlegeljük a kor adta lehe-

tőségeket, és kihívásokat és bátran hozzunk olyan döntéseket,
amelyek előbbre  vihetik városunk, nemzetünk sorsát.”

„Ne legyen közösségetek gyümölcstelen…” Efézus 5,11
Református gyülekezet hírei

• Idén ismét örömmel és szeretet-
vendégséggel vártuk a sárga szalag
kerékpártúra résztvevőit. Isten ál-
dása legyen céljaik megvalósításán,
és a Majosházai hospice ház mie-
lőbbi felépülésén.

• Nagy izgalommal és hálával zárta
félévét a tököli református gyüle-

kezet. A tanévtől búcsúzva, diákja-
inkkal szabadulószobába és Nerf
csatatérre látogattunk.  

• Szokásos nyári hittanos táborunk
a Reformáció 500. évének témájá-
ban telt el. Nem győzünk elég há-
lásak lenni adományozóinknak,
segítőinknek, pártfogóinknak,

hogy idén is, szívünkben megú -
julva, ismereteinket bővítve zár-
hattuk napjainkat.
Külön köszönettel tartozunk Ágics
Péternek aki évek óta kiváló minő-
ségű tejtermékeivel támogatja a
gyermekek ellátását, valamint a
Tubi étteremnek.     (Ecsedi Beáta)

A katolikus
t e m p l o m b a n
Hoffman Pál pol-
gármester emlé-
kezett a Szent Ist-
váni hagyomány-
ról és Papp László
plébános úr meg-
szentelte a kenye-
ret és a bort, amit
agapé követett. 
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Minden ami először történik velünk különös jelentőségű
Tisztelt Vendégeink! Kedves Kol-
légák! Kedves Diákok, első osztá-
lyosok!

Valamikor régen
úgy tartották,
hogy minden
olyan dolognak,
ami először tör-
ténik velünk, kü-
lönös jelentősége
van. Különös je-
lentősége van
azért, mert meg
lehet belőle jó-

solni, ki lehet belőle következtetni a
jövőt, vagy éppen különböző prakti-
kákkal, cselekedetekkel befolyásolni
lehet a majdan velünk történőt. Ezért
kell minden ilyen pillanatban körülte-
kintően viselkedni, mert amilyen a
kezdet, olyan lesz a folytatás is. 

A tanévnyitó minden esztendőben
ilyen kitüntetett első pillanat. Kezdet
mindannyiunk számára, tehát a jóslás
időszaka, és a legmegfelelőbb alkalom
arra, hogy alakítsunk az előttünk álló
tanéven. 
Most körbepillantok itt az összegyűl-
tekre, reményt keltő a látvány, és akár
hiszitek akár nem, különösen szép és
vidám elkövetkező tanév képe rajzoló-
dik ki előttem.
Mi mást mondhatnék a napbarnított
arcokra, a viszontlátás öröméről árul-
kodó mozdulatokra és az izgalomtól
csillogó szemekre pillantva.

Mi mást mondhatnék akkor, amikor
birtokba is veszünk valamit, valamit,
ami igazán vidámmá, felszabadulttá és
mozgalmassá teheti az egész életünket.
Birtokba vesszük azt a két felújított
épületet, amelyről a tanév vége óta
annyit beszéltünk és álmodoztunk,

amely igazi összefogással valósult meg.
Igaz, még nem értünk a feladat vé-
gére, de már körvonalazódnak azok az
épületek, amelyek megújulva, megszé-
pülve várják lakóikat.
Ez a közösen elért siker, amely több
millió forinttal gazdagította a várost és
az iskolánkat, biztató a jövőre nézve is,
hiszen tudjuk, amilyen a kezdet, olyan
a folytatás.
Az iskola nevében köszönettel tarto-
zom mindazoknak, akik kivették ré-
szüket a nagy munkából, türelmesen
viselték el a zajt, a port a felújítás alatt.
Településünk vezetőinek pedig azért

tartozom köszönettel, mert nemcsak
hogy a szívükön viselik az iskola hely-
zetét, de a megoldások keresésében is
az élen járnak. Így történhet meg ez a
csoda, hogy miközben már nem feltét-
lenül feladatuk, nálunk még a gyara-
podásra is van lehetőség.

Amilyen a kezdet, olyan a folytatás! Azt
kívánom mindannyiunknak, hogy ez
az együttműködés töretlenül folyta-
tódjon az előttünk álló évben is.
Ma, akik eddig kételkedtek, láthatják,
valóban így lehet előrébb jutni, való-
ban így lehet egy folyamatosan meg-
újuló, mindannyiunk számára elfo-
gadható színvonalat nyújtó iskolát épí-
teni. És mi bebizonyítjuk, hogy így
valóban lehet – a megfelelő körülmé-
nyek biztosításával – minőségi munkát
végezni, sikeresen dolgozni. 

(részlet Giczi Miklós iskolaigazgató 
évnyitó beszédéből)
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• az általános iskolai épületek
energetikai felújítása visszatérő
téma. Október 2-a volt a munká-
latok elkészülésének a határ-
ideje. A cég készre jelentette, az
átadás-átvétel megtörtént. A
szeptemberi munkák során érez-
tünk némi sietséget, ami minő-
ségi kifogásokat eredményezett,
de a javításokkal elkészültek ha-
táridőre, így azzal különösebb
gond nincs. A minőségi kifogáso-
kat megfogalmaztuk, és elértük,
hogy olyan minőségben adták át
a különböző területeket, amire a
szerződés kötelezi a céget. Az
Aradi utcai épületben már enge-
délyt is kaptunk a napelemek
felszerelésére, működtetésére.
Szerencsésen sikerült a színek ki-
választása is, mind a két épület
rendkívül jó benyomást tesz az
iskolába látogatókra. A Pesti úti
iskolánál nagyon fontos volt a
nyílászárócsere, hiszen itt még a
volt szovjet laktanyai időben ké-
szült fém nyílászárók voltak elhe-
lyezve.

• ebben az épületben működik
egy orvosi rendelő és egy óvoda
is. Külön öröm, hogy ezek is
felújításra kerültek. Az orvosi
rendelő felújítását a pályázaton
kívül még kiegészítettük. Kb. egy
millió forintos többletigényt tu-
dunk kielégíteni, szekrényeket
vásárolunk, mosdókat, függö-
nyöket cserélünk, tehát olyan
munkákat is elkészítünk, ame-
lyek ebben a pályázatban nem

szerepeltek. A kétszáznegyven-
nyolc millió forintos beruházás
mind a két épületben jelentős
változást hoz. 

• a munkák alatt zavartalanul
folyt az oktatás. A ballagás, az
évzáró és az évnyitó probléma-
mentesen lezajlott. Volt egy hét,
amikor a lakótelepi felső tagozat
átkerült az Aradi utcába, de a
gyerekek még élvezték is a válto-
zást. A pályázatot a polgármesteri
hivatal munkatársai készítették.
Ezt fontos tudni, mert büszkék va-
gyunk rá, hogy a  pályázatot mi
készítettük, a támogatást mi nyer-
tük el, és a beruházást is mi bo-
nyolítottuk.

• a Klikkel kialakult jó kapcsolat
során folytatásra is van re-
mény. Dr. Pálos Annamária és
Giczi Miklós igazgató úr arról tá-
jékoztatottak, hogy az épületek
fűtéskorszerűsítése is megindul-
hat. Az Aradi utcai épületben
harminc millió forintos fejlesztés
valósul meg. Aktualizáljuk a Pesti
úti iskola fűtéskorszerűsítésének
tervét, mert ennek megvalósítá-
sára is kaptunk biztatást.

• Minden korábbinál nagyobb in-
formatikai fejlesztés. Váratlan
örömöt jelent, hogy 14 mFt ér-
tékben 40 számítógépet, 16 pro-
jektort, 20 laptopot kapott az is-
kola, ami igen jelentős informa-
tikai előrelépést eredményez.

• Tököl Képviselő-testülete négy -
száz millió forintos fejlesztési
programot fogadott el. Erre vo-
natkozóan egy négyszáz millió fo-
rintos hitelfelvételi kérelmet állí-
tottunk  össze. A kormány már en-
gedélyezte is az összeg felvételét.
A négyszáz millió forintból két-
száz millió forint út és járdaépí-
tésre fordítható, száztíz millió
forint pedig az általános iskolák
további felújítására jut. A vizes
helyiségek korszerűsítése és bur-
kolatok cseréje válik lehetsé-

gessé. Örömmel írom, hogy egy
év múlva „új” iskolái lesznek a
városnak. 

• a Szivárvány óvoda is fontos fel-
adat. Az elmúlt évben nem vol-
tunk sikeresek az óvoda felújításra
készített pályázattal. Itt egy százöt-
ven millió forintos korszerűsítésre
lenne szükség, ami különösen a
tetők esetében lenne fontos, hi-
szen komolyabb esők sok gondot
okoztak. Jogosak a szülők észrevé-
telei ezzel kapcsolatban. Most
ismét lehetőség van arra, hogy pá-
lyázzunk ezzel a felújítási igény-
nyel. A pályázati anyagot össze is
állítottuk. Ennek az épületnek az
állapotán mindenképpen változ-
tatnunk kell. Ha továbbra sem ka-
punk pályázati támogatást, akkor
költségvetési forrásból fogjuk a
munkákat elvégezni. Itt visszakap-
csolok a hitelfelvételhez, mert a
négyszázmillió forintos hitelcso-
magból nyolcvanmillió forintot
felhasználva a legsürgősebb dol-
gokat el tudjuk végezni. Ha sike-
res a pályázat, akkor más óvodák-
ban szükséges munkákra is sor ke-
rülhet.

• egy sikeres útépítési pályázatról
is tájékoztattuk a testületet.
Ebben döntés is született. A BM
által kiírt pályázatról van szó. Hu-
szonkilenc millió forintot hoztunk
el a Mester utca felújítására,
ehhez tíz millió forint saját forrást
teszünk. A testület döntött arról,
hogy a Mester utcát a HÉV sínek-
től a József Attila utcáig újra asz-
faltozzuk. Kiválasztotta a testület
azt az öt céget, akit ajánlatkérésre
fölkértünk, és ennek az elbírálása
is megtörtént. A beruházással
megbízott cég a VITÉP '95 Kft. 

• örömteli, hogy elkészült, határ-
időre beadtuk és be is fogadták a
felszíni csapadékvíz elvezetésre
készített pályázatunkat. Ezt a do-
kumentációt a Solidus Kft. ké-
szítette. Az építési költség két-
százharminc millió Ft. Összesen

Időszerű ügyeink
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br. 313 millió forintos költség
igényt jelentő munka. A Mester
utca, a Pozsonyi utca, a Diófa sor,
Árnyas utca, Akácos út, Bodza
utca, Fürtös utca érintett ebben a
fejlesztésben, illetve az általuk ha-
tárolt terület. Erről a területről
összegyűjtjük a csapadékvizet és
egy tározó-szikkasztó földmeden-
cébe kerül. Ezt a Cigjana terüle-
tén alakítják ki. A terv természe-
tesen a munkák folytatására is
kitér.

• nem kötelező olyan sűrűn be-
számolni a költségvetésről, mint
ahogy ez Tökölön megtörténik.
Jelentős többletmunkát okoz ez a
Pénzügyi Irodának, de úgy gon-
dolom, hogy biztonságot ad a tes-
tületi munkához. A döntéseket
megalapozottabban hozzuk, mert
látjuk az adott időszak költségve-
tési viszonyait. A testület tájékoz-
tatást kapott a költségvetésről,
gazdálkodásról. Egymilliárd fö-
lötti összegből gazdálkodunk. A
legizgalmasabb a bevételi oldal,
az, hogy a helyi adók hogyan tel-
jesülnek. 477 millióra terveztük, a
helyi adó bevételt, ebből 193 mil-
lió érkezett be, ami 41%-os telje-
sülés. Ebben még nincs benne a
szeptemberi befizetés, ami a má-
sodik határideje a vállalkozások-
nak. Bizakodóak vagyunk, hogy a
tervezett számok teljesülni fog-
nak. Szeptember után kapunk
valós képet a helyzetről, azt azért
látjuk, hogy a cégek egy része ké-
relmekkel fordul a jegyzőhöz, pol-
gármesteri hivatalhoz, a befizeté-
sek kapcsán. Amikor lehetséges,
akkor ezekeket a kérelmeket telje-
sítjük. Esetleg későbbi határidőt,
megosztott befizetést tudunk en-
gedélyezni. Fontos tudni, hogy a
város normális működtetéséhez
ezekre a bevételekre időben szük-
ség van. Végső soron az elmond-
ható a költségvetési beszámolóról,
hogy a kötelező és a szabadon vá-
lasztott feladatainkat is teljesítet-
tük. A város működőképessége
mindig biztosított volt, és ebben
az időszakban likvidhitel felvé-
telre, nem volt szükség. 

• a város hitelterheivel kapcsolat-
ban alapvetőnek tartjuk a pontos
számokat. 2016-ban a költségve-
tési zárszámadás tényszerűen be-
mutatta, hogy mindössze 9,8 millió
forintot fordítottunk hiteltörlesz-
tésre. Ebből közel 6 millió forint
volt a városközpont rehabilitáció-
val összefüggő hitel és 4 millió fo-
rint a bölcsődeépítéshez kapcsoló-
dik. Ezt a helyzetet látva az a 400
milliós hitelcsomag, amire a kor-
mány engedélyt adott, vállalható
kötelezettséget jelent majd. 10 éves
futamidőben 2 éves türelmi idővel
kb. 55-60 millió forintos éves hitel-
terhet fogunk törleszteni. Lénye-
ges még a hitelek vonatkozásában,
hogy ez fejlesztési célú kötelezett-
ség-vállalás. Az építkezések ered-
ményeként, önkormányzati va-
gyongyarapodás valósul meg. 

• Foglalkoztunk közlekedésbizton-
sági kérdésekkel. Lakossági észre-
vételek, szülői igények is megfogal-
maznak feladatokat. Ez rendkívül
szerteágazó téma. Az önkormány-
zat vásárolt olyan sarokingatlano-
kat a Pozsonyi utcában és az Iskola
utcában ahol rossz állapotú épüle-
teket bontottunk le és ezzel belát-
hatóvá tettük ezeket a keresztező-
déseket. Komoly balesetveszély-
forrást szüntettünk meg. Ide
tartozik. hogy hasonló eredmé-
nyeket várunk a Széchenyi utca
előtt elkészült forgalomlassító kü-
szöböktől. Készül a zebra a síne-
ken való átkelés megkönnyítésére,
felmerült az átkelő megvilágításá-
nak igénye is. Engedélyezés alatt
vannak gyalogátkelő tervek, ami a
Csépi úton a Szivárvány Óvoda
előtti és a Kossuth Lajos utca, Is-
kola utca szakaszra vonatkozik.
Pontos tájékoztatást adtunk ko-
rábban ezekről a tervekről, és
arról, hogy pillanatnyilag az enge-
délyeztetés, kivitelezés hol, ho-
gyan áll. 

• a rendőrségi beszámolók sarka-
latos pontja a számok, és a lakos-
ság szubjektív biztonságérzete
közötti különbség. Most is meg-
kaptuk a Szigetszentmiklósi kapi-
tányság beszámolóját, ami termé-

szetesen Tökölt is érinti. A beszá-
molót még Nemes Tibor megbí-
zott őrsparancsnokkal egyeztet-
tük, s az anyag sok gondolatot in-
dított el képviselőkben, bizottsági
tagokban. A kiindulási alap öröm-
teli, hiszen a szigetszentmiklósi
rendőrkapitányság területén a
bűncselekmények száma csök-
kenő tendenciát mutat. Tökölön
is 190-ről 180-ra csökkent a bűn-
cselekmények száma és a kiemelt
bűncselekmények száma is 109-ről
91-re. Csökkentek a lopások, a
gépkocsilopások és a lakásbetöré-
sek száma is. A rendőrőrs Tököl
és Szigethalom területén lát el
szolgálatot. 24 órás lefedettséggel
biztosítják a közrendet, közbiz-
tonságot. Általában 5 percen belül
megjelennek egy-egy bejelen-
tésre, és ez igen jó reagáló képes-
séget mutat. Mi is azt tapasztaljuk,
hogy lehet számítani a rend-
őrökre. Itt vannak a településen,
miközben tudjuk, hogy rendőrö-
ket kellett átvezényelni pl. a hatá-
rok védelmére. Sokat segít a ké-
szenléti rendőrség állományának
erősítő megjelenése is. A rend-
őrök részt vesznek a rendezvé-
nyek biztosításában, és minden te-
kintetben nagy szerepük van a
város nyugalmának a biztosításá-
ban. Értékeltük a térfigyelő kame-
rarendszer hatásosságát, és a
rendőrőrs állományának is kife-
jeztük köszönetünket. Mellettük
külön kiemeltük a Tököli Polgár-
őrség munkáját, az együttműkö-
dés fontosságát. A Polgárőrség va-
lamennyi tagjának, vezetőinek
megköszöntük az önálló és közös
járőrtevékenységet, mert az ő el-
érhetőségük komoly biztonságot
nyújt. Megmarad az az együttmű-
ködés, amit a korábbi években ki-
alakítottunk, mert a testület to-
vábbra is biztosítja a régi Egész-
ségház helységeit a kapitányság
rendőreinek elhelyezésére. Több
mint 10 rendőr él Tökölön. Foly-
tatjuk az évek óta bevált együtt-
működést a Pest megyei rendőr-
kapitányságon keresztül. Járőr-
szolgálatot és rendőri túlmunkát
biztosítunk, ami közel 2 millió fo-
rintos támogatás a részünkről. 
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Villanófényben Száraz László
hullámok hátán építjük a közösséget

László atyát,
aki korábban a
piliscsabai plé-
bánián szolgált,
tavaly nyáron
kérte fel a püs-
pöki konferen-
cia, hogy legyen
a budapesti
Központi Pap-
nevelő Intézet
spirituálisa „Is -
ten bíztató mo -

solya volt ez számomra – mondja
örömmel a megbíztatásáról szólva. Bi-
zalmat éreztem: az emberekét, s főként
a Jóistenét.” A munkájával kapcsolat-
ban is a bizalom építésének fontosságá-
ról beszél: „Hosszú történet ez. Fokoza-
tosságot, bensőséges találkozásokat igé-
nyel, és kölcsönös, érzékeny figyelmet
a másik rezdüléseire. Elérhetőnek,
megszólíthatónak kell lenni. Úgy venni
részt a másik ember életében, hogy az
megtalálja, amire Isten hívja őt. Tudni
kell segíteni, ugyanakkor nem beavat-
kozni a sorsa alakulásába. S főként arra
vezetni, hogy képes legyen maga meg-
különböztetni Isten hívását a másfajta
belső késztetésektől.”
Ma spirituálisként szolgál abban a kö-
zegben, amelyben egykor maga is
papnövendékként élt. Az évtizedek
hozta változást így értékeli: „Mi annak
idején egy zártabb, védettebb környe-
zetben készültünk a papságra. A világ
ma nagyon tudatosságot kíván azoktól,
akik a papi szolgálat mellett dönte-
nek, mert könnyebb eltévedni. Az élet
sötét oldala napjainkban nagyobb erő-
vel mutatkozik meg, ugyanakkor álca
mögé rejtőzik. A papnövendékeket ma
nem lehet intézményesen elkülöníteni
a világtól, kár is lenne megpróbálni
ezt. A mi tanulmányaink idején, a dik-
tatúra éveiben a lelkipásztori képzés
tartalmát meglehetősen szűkösre
szabták. Az Egyház templomfalakon
kívüli közösségi életével nemigen fog-
lalkozhattunk. Ma viszont sokkal na-
gyobb a papképzés mozgástere, az
Egyház életének teljes gazdagságát
megmutathatjuk a papságra készülők-
nek. A mai növendékek számára egy-
felől tehát erősebbé váltak a világ ha-
tásai, másfelől a korábbinál jóval telje-
sebb és színesebb képet kaphatnak az
Egyházról.” Mindez komoly feladatot

és nagy felelősséget ró a papságra ké-
szülőkre és nevelőikre egyaránt – fo-
galmaz László atya.
Véleménye szerint az Eucharisztia
ajándékán túl minden növendéknek
elsősorban élő papi közösségre van
szüksége. A szemináriumi elöljárók tö-
rekszenek arra, hogy ezt egymás kö-
zött megélhessék, és a papságra készü-
lőket is ennek keresésére hívják.
László atya úgy véli, a lelkipásztor el-
magányosodása nagyon veszélyes fo-
lyamat. „Papi találkozásaink nem
pusztán a közös pihenésre adhatnak
alkalmat, hanem a belső megélések, a
sebek, a nehézségek őszinte megosz-
tására is. S arra, hogy tüzet fogjunk
egymástól, és újra meg tudjuk élni azt
az örömöt, amely eredetileg betöltött
minket.”
László atyát már gyermekként meg-
érintette egy plébánia gazdag közös-
ségi élete. Gimnazista korában Arató
Miklós ciszterci atya plébániai ifjúsági
közösségébe került, és itt érte a papi
életre szóló meghívás. Ennek örömét
vitte magával a szemináriumba. Pap-
ságának kezdete óta közösségi plébá-
nián gondolkodik. Első állomáshelye
Budakeszi volt, ahol az evangéliumi
élet szép jeleivel találkozott, házaknál
összejövő bibliás csoportokkal, ifjúsági
programokkal, nyári táborokkal. A
következő szolgálati helye, Tököl ak-
koriban még igazi falusi életet élt, s ez
izgalmas helyzetet jelentett számára.
A rácok hűséges, hagyományos vallá-
sossága határozta meg a közösség
életét,d e nyitottak voltak az új kezde-
ményezésekre is, a közös imára, be-
szélgetésekre a Bibliáról. László atya
nyolc évet szolgált Tökölön, ott élte
meg a rendszerváltást is, amely szá-
mos új kihívást hozott magával az Egy-
ház számára. A tököli plébánosnak
például a helyi börtönpasztoráció fel-
adatát. „Az egyetlen támpontom az
volt, hogy sorkatonaként már éltem
együtt büntetett előéletű emberekkel.
Ez adott némi rálátást az ismeretlen
feladatra, és igyekeztem tenni a tőlem
telhetőt.” Móron, a következő szolgá-
lati helyén is része volt egy hasonlóan
kalandos megbíztatásban. „Egy átme-
neti időre kineveztek iskolaigazgató-
nak, külön állami engedéllyel és min-
den képesítés nélkül. Az intézmény
fennmaradása ugyanis kérdéses volt,

és úgy tűnt, hogy a plébános az, aki a
legnagyobb eséllyel tud szót érteni a
közösséggel ezen a poszton.” A Móron
és a környező falvakban eltöltött ti-
zenöt évet így összegzi László atya:
„Amikor odakerültem, már voltak
szép kezdeményezések. Ezeket igye-
keztem támogatni, figyelemmel kí-
sérni. Magam is részesévé váltam az
eseményeknek, együtt gondolkodva,
közösen imádkozva az emberekkel.”
A móri évek után négy esztendőn át
Piliscsabán és Klotildligeten szolgált,
ahol jól működő, sok-sok családot
érintő, gazdag közösségi élet fogadta.
László atya szerint fontos,hogy a pap
„szikrát pattintson” a közösségi élet-
hez, és mindent megtegyen azért, hogy
jó tűz legyen belőle. Ahol már ég ez a
láng, ott pedig hol táplálni kell, hol ha-
tárok közé szorítani,s ehhez nagy fi-
gyelemre és alázatra van szükség.
Eddigi szolgálatára visszatekintve
László atya úgy látja, a legnagyobb ne-
hézséget az jelenti, ha konfliktusok
vannak a közösség tagjai között. „A
megoldatlan emberi kapcsolatokra
ugyanis nem lehet hitéletet építeni.
Ha nincs kiengesztelődés, akkor az
alapok szintjén meglévő repedés a kö-
zösség épületén is megmutatkozik.
Ahol makacs haragok, lezáratlan viták
vannak, ott előbb-utóbb megtorpan a
plébániai közösség élete” – mondja
meggyőződéssel.
László atya harminckét év plébánosi
múltra tekint vissza,é s örömmel fo-
galmazza meg: „Ha nem is nehézsé-
gektől mentes,de családias egyházköz-
ségekben szolgálhattam. A világi hívek
élő jelenléte vett körül, és bekapcsoló-
dásuk a plébánia életébe sokak szá-
mára jóval többet jelentett a hivatalos
egyháztagságnál.” Mélységes derűvel
vallja: „Jó papnak lenni, határozotta
jón.” Majd hozzáteszi: „Londonban
egy alkalommal úgy mutatták be Han-
del Vízizenéjét, hogy a zenekar nem
egy hangversenyterem színpadán,
hanem a hullámzó Temze folyón,
hajók fedélzetén játszott, a karmester-
nek pedig így kellett összhangot te-
remtenie a zenészek között. Gyakran
jut eszembe ez a kép,amikor a papi
szolgálat kihívásaira és örömeire gon-
dolok.”

T.É.
Új Ember
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Rokonok a Kirchnerben

Tököli szüreti felvonulás

Egy közismert és köztiszteletben
álló néhai házaspár Major József

és Major Józsefné született: Tomin
Marica rokonsága és leszármazottaik
vettek részt, egy nagyszabású rokonta-
lálkozón, szeptember 15-én a Kirchner
pubban.
A találkozó szervezője fiúk, Major Jó-
zsef, aki időt és fáradságot nem kí-
mélve szervezte meg a találkozót, meg-
törvén azt a szokást, hogy csak temetés
és menyegző hozza össze családokat.
Természetesen elkelt a segítség az idő-
sebbek részéről is, hogy olyan rokonok
is részt vehessenek, akik a család távo-
labbi ágait képviselik. Ebben nyújtott

nagy segítséget Schneider Józsefné,
Lola.
Részt vettek a találkozón anyai és apai
oldalon lévő családok és leszármazot-
taik: Tomin, Kovács Poszpisek, Gergé-
nyi, Ágics, Marlyin, Tádics, Antunovics
család és leszármazottaik, a felsorolás
nem teljes…
Mint, ahogy lenni szokott szinte az
egész környékről érkeztek a vendégek, 
Körülbelül 100 fő részvételével zajlott
az esemény.
A kezdeti izgalmakat felváltotta az
öröm érzése, ahogy a rég nem látott
rokonok melegen üdvözölték egymást
és mutatták be az ifjabb generációt

egymásnak, majd a házigazda által ké-
szített, kellemes vacsora után, a házi-
asszonyok finom süteményeiket rakták
az asztalra és Tornyossy Laci közel egy
évszázadot felölelő diszkrét zenéjével
a háttérben, folytatódott a régi családi
történetek, emlékek, szokások felele-
venítése. A jóféle tököli borok segítsé-
gével igazi régies nótázás alakult ki,
amit a fiatalok érdeklődve figyeltek.
A búcsúzáskor boldog és elégedett ar-
cokra kerültek a búcsú puszik, a miha-
marabbi újratalálkozás reményében.
Reméljük más családoknál is köve-
tőkre talál ez a most elkezdett szép
szokás.

Borverseny volt
Tökölön a Mű-

velődési Központ-
ban. Az egyre színvo-
nalasabb eseményen
20 versenyző 58 féle
borával indult a ver-
senyen, a sok díja-
zottak közük kiemel-
kedett Mózes József
hobbi borász, akinek

a „Nagyarany 2000-
2003-as késői szüre-
telésű borát a leg-
jobbnak ítélte a zsűri.
A további két legsi-
keresebb pincészet a
Bednanics István és
Kriszt Henrik két-
két arany és egy-egy
nagyarany elisme-
réssel. 
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Adventi meghívó
Tököl Város Önkormányzata szeretettel vár mindenkit

2017. december 16-án (szombaton) 15 órától
a PIAC TÉREN tartandó aDVenTI rendezvényre

15:00 hoffman pál polgármester
köszöntője

15:10 prekovac Zenekar
15:40 Sváb asszonykórus

15:55 Rác Férfikórus
16:10 hegyes Zalán szaval
16:20 Komsije népdalkör 
16:35 ledina Zenekar

pRoGRaM

„Európa nagy uralkodói a hódításokkal, más népek meg-
hódításával voltak elfoglalva, amikor a magyarok első, szent
királya a Vazulból lett István vendégeket, vagyis idegen nép-
eket fogadott be országába. Tudatos szándékkal engedte
be őket. Ők meg – ellentétben a mai bevándorlókkal – le-
telepedni és beilleszkedni jöttek a Pannon földre. Mert ami-
ként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a
vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-
különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az
országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a
pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szo-

kású ország gyenge és
esendő. Ennélfogva meg-
parancsolom neked, fiam,
hogy a jövevényeket jóaka-
ratúan gyámolítsad és
becsben tartsad, hogy
nálad szívesebben tartóz-
kodjanak, mintsem má-
sutt lakjanak. Minden ma-
gyar előtt ismertek ezek a
Szent István-i intelmek. 
Szent István úgy szervezte
meg a magyarok államát,
hogy közben nemcsak az
új jövevényektől várta,
hogy megkezdjék új éle -

tüket, hanem külkapcsolatait is alaposan végiggondolta.
Tudta, kik a jó szövetségesek, és kiktől kell távol tartania
magát. Mindenekelőtt bizánci, vagyis görög kapcsolatait
kell kiemelni. Ezek a kapcsolatok áthatották a családi viszo-
nyokat, s még inkább Szent István keresztény gondolkodá-
sát és egyházi munkásságát. Már Etelközben 850 körül kap-
csolatba kerül a magyar nép bizánci állammal, vagyis a gö-
rögökkel. (Tudjuk, Etelközt nem tekintették a magyarok
végleges területeknek.) Vagyis a magyarok már Géza előtt
is komoly kapcsolatba kerültek a kereszténységgel. Az Er-
délyben uralkodó Gyula elment Konstantinápolyba, és ott
megkeresztelkedett, bizánci rítus szerint. Leányát, Saroltát,
István király édesanyját is hasonló módon keresztelték meg
Szent István királyunknak a politikája nem veszélyeztette,
inkább gazdagította az új hont. Nem mások akarták ráerő-
szakolni az idegeneket, hanem ő maga hívta be őket. Pa-
rancs, meggyőződése hite a kereszténység volt népe a magyar biro-
dalma a Kárpát-medence és környéke, célja egy virágzó európai
keresztény birodalom, s ebben a magyar nép megmaradása és meg-
erősödése. Pártolt mindent, ami e célokat szolgálta. Ennek jegy-
ében települtek, fogadtattak be utódai alatt a besenyők, kunok, já-
szok, cigányok, zsidók, szerbek, németek, románok, s mások. Így
vált Magyarország később az autonómiák (székely, szász, jász, kun.
önkormányzat, s számos egyházi önkormányzat) országává – írja
egy még meg nem jelent írásában Zétényi Zsolt ügyvéd az
MDF egykori parlamenti képviselője” 

(Szidiropulosz Archimédesz ünnepi beszédéből – részlet)

Ünnep Szent István napján a parkerdőben

Hoffman Pál polgármester

Vendéglátók 
a tököli közösségek
Tököli Kézműves Piac 
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BeSZáMolÓ TöKölI polGáRMeSTeRI hIVaTal 2016. ÉVI MUnKájáRÓl

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben minden évben
meghatározza a Hivatal létszám előirányzatát. Az irodákban dol-
gozók létszáma az alábbiak szerint alakult a tavalyi év első felé-
ben:

1 fő jegyző; 
Szervezési Iroda: 8 fő (1 fő irodavezető, 3 fő köztisztviselő + 2
fő Mt. hatálya alá tartozó takarító, 1 köztisztviselői álláshely
nincs betöltve).
Pénzügyi Iroda: 9 fő (1 fő irodavezető, aki egyben az aljegyző
is, 8 fő köztisztviselő)
Igazgatási Iroda: 5 fő (1 fő irodavezető, 3 fő köztisztviselő, 2
fő ügykezelő).

Műszaki Iroda: 8 fő (1 fő irodavezető, 5 fő köztisztviselő + 2
fő Mt. hatálya alá tartozó mezőőr).

2016. év őszétől a hivatal vezetői szintjén személyi változások tör-
téntek. Jegyzői státuszt a volt Igazgatási Irodavezető, az Aljegyzői
és Szervezési Irodavezetői munkakört a volt Jegyző, az Igazgatási
Irodavezetői állást a volt Szervezési Irodavezető tölti be. A belső
személyi váltással a Hivatal változatlanul 31 fővel működik. 

Tárgyi feltételek
A Hivatal épülete és a hozzá tartozó épületek, a munkavégzéshez
szükséges feltételek jók, a tárgyi eszközök biztosítottak. 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK
A Polgármesteri Hivatal jelenleg 31 fővel, 27 fő köztisztviselővel
és 4 fő Mt. hatálya alá tartozó kollégával (1 fő jegyző, 1 aljegyző-

irodavezető, 3 fő irodavezető, 22 fő ügyintéző és 2 fő mezőőr, 2
fő takarító) látja el a feladatait.

a polgármesteri hivatal felépítése, személyi és tárgyi feltételek Ügyiratforgalom
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A feladatokkal párhuzamosan – a belső ellenőrzésen túl – szám-
talan külső ellenőrzésen esett át az önkormányzat és intézményei.
Ezek között voltak szakmai, hatósági ellenőrzések a Kormányhi-
vatal, illetve a Járási hivatal, a Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat, a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hi-
vatal részéről, valamint több pénzügyi ellenőrzés a Magyar Állam-
kincstár részéről. Pozitív fejleményként mondhatom el, hogy ezek
közül egy sem eredményezett elmarasztalást, az esetleges hibákat
minden esetben korrigálni tudtuk.

I. IRODÁK FELADATAI
II. 1. SZERVEZÉSI IRODA 

Feladata:
1) A Képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos

előkészítő, szervező, végrehajtó feladatok, ügyviteli teendők el-
látása, (ülések megszervezése, meghívók kézbesítése, jegyzőköny-
vek elkészítése, felterjesztése törvényességi felügyelet számára) 

• a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előzetes jogi kont-
rollja,

• önkormányzati rendeletek tervezetének elõkészítése az ágazati
osztállyal együtt,

• interpellációval, lejárt határidejû határozatokkal kapcsolatos tes-
tületi elõterjesztések elkészítése, a kapcsolódó szervezési felada-
tok lebonyolítása,

• a határozatok, rendeletek nyilvántartása, közzétételükkel, kihir-
detésükkel kapcsolatos teendõk ellátása, a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt rendeletek elkészítése,

2) Belső szabályzatok szerkesztése, nyilvántartása, közzététele;
3) Belsõ szervezeti egységek közötti koordinációs feladatok ellá-

tása,
4) Nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos előké-

szítő, szervező, végrehajtói feladatok, ügyviteli teendők ellá-
tása,

5) Civil szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés, 
6) Önkormányzati kitüntetések adományozásával kapcsolatos fel-

adatok ellátása,
7) Városi rendezvények, nemzeti ünnepek szervezése,
8) Szépkorúak köszöntésével kapcsolatos feladatok,
9) Városi címer használatának engedélyezésével kapcsolatos fel-

adatok,
10) Kapcsolattartás a Pest Megyei Kormányhivatallal, 
11) Polgármesteri és a jegyzői titkárságokon az ügyviteli, admi-

nisztrációs, szervezési és koordinációs feladatatok ellátása,
12) Lakosság tájékoztatása, közérdekű közlemények közzététele.
13) Önkormányzati fenntartású vagy önkormányzati működtetésű

intézmények létesítése, fenntartói irányítása, működtetése, fel-
ügyelete, törvényességi ellenőrzése, továbbá törzskönyvi nyil-
vántartásukkal kapcsolatos ügyintézés.

• köznevelési feladatokkal kapcsolatos fenntartói és törvényességi
feladatok ellátása,

• köznevelési intézményekkel kapcsolatos, jegyzõi hatáskörbe tar-
tozó feladatok ellátása,

• köznevelési intézményekkel kapcsolatos, önkormányzati hatás-
körbe tartozó ügyek intézése, döntésre való elõkészítése,

• kapcsolattartás az önkormányzati fenntartású óvodákkal; az
ezzel kapcsolatos jegyzõi, illetve önkormányzati döntések
elõkészítése,

14) Bélyegzők nyilvántartásának vezetése,
15) Országgyûlési képviselõk, a helyi önkormányzati képviselõk,

az európai parlamenti képviselõk választásának, valamint a
helyi és országos népszavazásnak a lebonyolítása,

16) Humánpolitikai feladatok ellátása
• új dolgozók felvétele és a közszolgálati jogviszony megszünte-

tésével összefüggő feladatok,
• átsorolások
• teljesítményértékelések elõkészítése és nyilvántartása
• létszámgazdálkodással kapcsolatos kimutatások elkészítése

• közigazgatási alap-, szak- és ügykezelõ vizsgákra történõ jelent-
kezések szervezése,

• személyi anyagok naprakész nyilvántartása
• köztisztviselõk, közalkalmazottak, és munkavállalók szabadsá-

gának, távollétének KIR rendszerben történõ rögzítése
• munkaköri alkalmassági vizsgálatok szervezése,
• közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok,
• nyári diákmunka szervezésével kapcsolatos feladatok,
• Közfoglalkoztatás: együttmûködés a Munkaügyi Központtal,

igénylés, szerzõdéskötés elõkészítése, munkavállalói létszám
igénylése, tanfolyamokon, képzéseken történõ részvételük meg-
szervezése, bérfizetés, visszaigénylés elõkészítése a Pénzügyi
Iroda felé.

• Közérdekû munka adminisztrációja, kapcsolattartás Munkaügyi
Központtal, Kormányhivatallal, Pártfogó felügyelõvel,
Rendõrséggel, 

• Védõnõk pótlékai havonta, egyszeri visszamenõleges pótlék
nyilvántartása OEP Adatszolgáltatás,

• Munkavédelmi szerzõdés és oktatás elõkészítése,
• Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok megszervezése.
• Év eleji statisztikai feladatok (bér és létszám kimutatások)
• Adózással kapcsolatos feladatok (igazolások kiadása, dolgozói

nyilatkozatok, családi kedvezmények, bérkompenzáció)
• Köztisztviselõi továbbképzési terv készítése
• Szabadságolási ütemterv készítése (köztisztviselõk)
• Távollétjelentés (fizetett szabadság, tanulmányi szabadság, be-

tegszabadság, táppénz, terhességi gyermekágyi segély, GYED,
GYES)

• Munkavédelem (dolgozók oktatása, orvosi alkalmassági vizsgá-
lata).

Tököl Város Önkormányzata a Pestmegyei Kormányhivatal Rác-
kevei Járási Hivatal, Foglalkoztatási Osztályával együttműködve,
2016. évben a „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási prog-
ramban” 16 fő tököli lakost foglalkoztatott, közmunka program
keretében. Tököl Város Képviselő testülete a tavalyi évben a fog-
lalkoztatottak munkabérének 15%-ával járult hozzá a programhoz.
Közfoglalkoztatottaink a városban az évszaknak megfelelően
parkgondozási feladatokat végeznek (szemétszedés, virágültetetés,
parlagfű-mentesítés, télen síkosság-mentesítés), 1 fő középfokú
végzettségű dolgozó adminisztrációs feladatot látott el.  
Testületi és bizottsági ügyek
A Képviselő-testület a 2016. évben 13 nyílt, 3 zárt testületi ülést,
valamint 1 közmeghallgatást tartott. A Képviselő-testület 216 ha-
tározatot hozott és 10 rendeletet alkotott. 
Feladataink közé tartozik a nemzetiségi önkormányzatok munká-
jának segítése, Tököli Horvát Önkormányzat 7, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Tököl 6, a Tököli Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzat 7 ülést, és valamennyi nemzetiségi önkormányzat 1-1
közmeghallgatást tartott. 
Ezek, valamint a bizottsági döntések teljes körű előkészítése, il-
letve a döntésekből eredő feladatok végrehajtása a Polgármesteri
Hivatal feladata volt.

Képviselő-testületi, bizottsági, nemzetiségi önkormányzati
ülések

A beszámoló folytatása a Városházi Hírmondóban

KÖZIGAZGATÁS
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SZÜleTÉSeK

Arató János és Hajdu Anett 2017. 08. 10.
Varga Zoltán és Herkó Krisztina Enikő 2017. 08. 23.
Zseli László és Szepesi Éva 2017. 08. 25.
Badi János Márk és Neumann Mónika 2017. 08. 26.
Mészáros Zsolt és Dragovics Julia 2017. 08. 26.
Csordás Zoltán és Szeltner Petra 2017. 09. 02.
Horváth Roland és Kossuth Csilla 2017. 09. 09.
Bene Sámuel és Gáspár Zsófia 2017. 09. 14.
Rázmány Árpád András és Szabó Alexandra 2017. 09. 16.
Bakonyi András és Ujvári Edina 2017. 09. 23.
Firmánszki Viktor és Máthé Mercédesz Réka 2017. 09. 30.
Bebes László és Szabó Ágnes 2017. 10. 07.
Budai István és Molnár Krisztina 2017. 10. 07.
Milák László és Molnár Gyöngyi 2017. 10. 07.
Pandek Zoltán és Tóth Alexandra Bernadett 2017. 10. 07.
Simon György Péter és Balázs Gizella 2017. 10. 13.
Marics Attila és Szabó Emese 2017. 10. 14.

háZaSSáGKöTÉSeK

Bálint Botond András 2017. 08. 26.
Pongrácz Eszter Ilona 2017. 08. 28.
Vukov Zorka 2017. 09. 09.
Czinder Zoé Lilla 2017. 09. 10.
Gőgös Bence 2017. 09. 23.
Tóth Rozina 2017. 09. 27.
Fülöp Dusán János 2017. 10. 01.
Kalácska Jázmin Alina 2017. 10. 02.
Paska Mózes 2017. 10. 02.
Kutula Szabolcs 2017. 10. 03.
Feszegi-Szűcs Hanna Viktória 2017. 10. 04.

2017. július hó
Tamás Mihály 59
Bordács antal józsefné sz.: Babusák Éva Terézia 76
orczi Géza 86

2017. augusztus hó
Fodor pálné sz.: jónás Irén 86
Balla lajosné sz.: Gavrán anna 95
Szusics péterné sz.: Schneider Terézia 76
nyírő Sándor 66
Kiss Sándorné sz.: Takács Ilona anna 88
Kanalas péterné sz.: Serbán anna 68
ágics István 62
Szekér Károly lászló 63
Kis józsef 75
Kovács Miklósné sz.: lovistyek Mária Magdolna 84
horváth Istvánné sz.: Zwick Borbála 73
Rimár Rudolf 37
eszenyi Sándor 85

2017. szeptember hó
Balázs jános Róbertné sz.: Kneitner Teréz 60
odrobina péter 80
Gulyás józsef 75
Varsányi Istvánné sz.: aramcsics anna 94
Wégner Imréné sz.: Végh anna 87
Varga jenő jános 70
Rácz józsef Sándor 83
Simon Györgyné sz.: asztalos Éva 52
Golcsné Klemencsics anita 47

2017. október hó
Kecskés István 88
jaszenovits Balázsné 
sz.: Varsányi júlia anna 69

haláleSeTeK

Tisztelt pácienseink!
Örömmel értesítjük minden kedves páciensünket, hogy
Magyarország Kormányának a fővárosi és Pest megyei
egészségügyi szakellátások átfogó fejlesztése érdekében tett
felhívásához kapcsolódóan Intézetünk 2017 májusában pá-
lyázat keretében benyújtott fejlesztési terve és az ehhez
szükséges 352 millió forint jóváhagyásra került.
Az elnyert összeggel megvalósulhat intézetünkben az évek
óta esedékes, a nőgyógyászati rendelőket és a gyógytorna he-
lyiségeket magába foglaló épületrész újjáépítése, az informa-
tikai eszközpark bővítése és egyes elavult műszerek-eszközök
cseréje. Mindezek lehetővé teszik majd, hogy a jövőben a
legkorszerűbb eszközparkkal tudjuk végezni a területen élő
betegek szakellátását, és korszerű épületben működjenek a
nőgyógyászati és a gyógytorna szakrendelések.
A fejlesztések 2017-ben és 2018-ban fognak megvalósulni.
A fejlesztési tervvel-pályázattal kapcsolatban bővebb infor-
máció található honlapunkon (www.szszri.hu) az „Egészsé-
ges Budapest Program” menüpontban.
Szigetszentmiklós, 2017. szeptember 25.

Tisztelettel:
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

intézmény vezetősége

Köszönet
Neczpál Jánosné Andrea köszönetet mond azoknak, akik
hozzásegítették, hogy 50 évesen fürdőszobája legyen. Kócs
Mihály, László, Zoltán, Potoczky András, Radnics Mihály,
Pap Zoltán, Éva néni, Andrea édesapja, Boda Károly, akik-
nek külön köszöni, hogy szinte minden nap jöttek, és vé-
geztek valami munkát. 
A Polgármesteri Hivatalnak is köszöni az egész évi segítsé-
get, és szeretett szomszédainak egész évi szeretetét, törő-
dését. Van aki munkájával, van aki tárggyal, van aki anya-
gilag járult hozzá, hogy Andreának könnyebb legyen!

Szeretettel és tisztelettel gondol segítőire: 
Neczpál Jánosné Andrea 2017.08.25.

Szakorvosi  Rendelőintézet  Szigetszentmikiós
2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1.
Levelezési cím: 2313 Szigetszentmiklós 3, Pf. 8 
Telefon: 06-24-406-012, fax: 06-24-406-009
E-mail: rendelointezet@szszri.hu; Honlap: www.szszri.hu

Köszönet a szürővizsgálatokért Hoffman Pál polgármester
és Dr. Takács Valéria ny. bv. o. ezredes főigazgató főorvos asszony
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Válaszd az életet….
részlet dr. Lerner Péter könyvéből

MIÉRT? hoGyan?

az életmód az, ahogyan élünk, táplál-
kozunk, a rendszeres fizikai aktivitás
(munka, hobbi, sport) ahogyan gon-
dolkodunk dolgokról, az életünk kihí-
vásai, és ahogy ezeket megoldjuk. 
a változás eltérés a megszokottól, va-
lami új.
A megszokott kényelmes, bejáratott, is-
merős, finom ízekkel nem igényel
energiát, gondolkodást, csak folytatjuk
a kitaposott úton. De ha
az egészségünk vagy élet-
ünk nem elég jó, az rész-
ben a megszokott életmód
következménye.
ha mást, jobbat akarunk,
változtatnunk kell.
A változás kisebb-nagyobb
kényelmetlenséggel, rizi-
kóval jár, lemondás a je-
lenlegi előnyökről (leg-
könnyebb, legolcsóbb, leg-
finomabb). Olyasmit kell
próbálnunk, amit még
nem tettünk, legyőzve a
megszokott vonzását. Ez
erőfeszítés.
Ebben a miért a legfonto-
sabb, ez a motiváló ener-
gia, ami nélkül az ember
egy lépést sem tesz. A
miért akkor válik teljesen
világossá, amikor tisztán
látjuk az ok-okozat, a
gondolat- cselekedet-
eredmény egybetartozá-
sát. Senki épeszű ember
nem ugrana le egy to-
ronyház tetejéről, ha va-
laki ezt mondaná neki, de
egy tizenéves, akit füves
cigarettával kínálnak,
talán elfogadja, mert nem
látja a következményeket.  
Fiatalon, amikor az élet lendületes,
testnek bőven vannak tartalékai és
úgy tűnhet, szinte mindent kibír. Ha
nincs figyelmeztető, könnyen alakít-
hatunk ki olyan szokásokat, amelyek
előbb utóbb bajt okoznak. Ezért jó, ha
figyelünk a testünkre. Első jelek le-
hetnek az energiahiány, testsúly-prob-
lémák, ismétlődő kisebb gyulladások
(pl. nátha), fejfájás, bőrproblémák, al-
lergia.

Miért jó egészségesnek lenni?
az élet kaland, egy játszma, amelyben
a test a legfontosabb „eszköz” a rész-
vételhez. A testünk maga is nagyszerű
„játékszer”. A testről való gondosko-
dás, a test használata sokféle örömet,
élvezetet tartogat (ízek, illatok, érin-
tések). Azok az élmények, amelyekhez
ugyan szükséges a test, de mégsem a
test kiszolgálásával kapcsolatosak,
hanem a többi emberrel, a világgal-ál-
maink megvalósítása, a szeretet, segí-

teni, a jól végzett munka öröme-az
örömök egy másik szintjét jelentik.
Ezek már a boldogsághoz tartoznak.
Egyik ismerősöm, aki folyton cukorkát
szopogat, alig iszik vizet, jelentősen
meghízott. Kiránduláson már nem
tud felmenni a dombra. A munkáját,
amelyet szeretett és nagyszerűen vég-
zett, kénytelen volt feladni, mert fizi-
kailag nem bírta. Fájdalomcsillapító-
kon él. Az édességet továbbra is élvezi,
de csaknem mindent feladott, ami ko-

rábban fontos volt a számára, „meg-
öregedett”, várja az élete végét. 
Még egy fejfájás is megnehezíti az
ember napját. a fájdalom rengeteg fi-
gyelmet köt le. Az egészségi problé-
mák jelentősen korlátozzák az embert. 
Talán észrevetted: amire figyelmet for-
dítasz, az erősödik. Ha a test „kiszolgá-
lása” kap több figyelmet, az életnek az
a része válik egyre meghatározóbbá, és
egy idő után függőség alakul ki.
Nem tudom, más hogy van, ezzel én

igazán ostobának érez-
ném maga, ha az élet-
emet, a céljaimat az korlá-
tozná, hogy túlságosan
szeretném a húsgombó-
cot, a sört, vagy bármi
mást, ami a test kiszolgá-
lásnak a része! Okosan, a
fontossági sorrendet,
mértéket betartva, célok
tudatában, ha mi magunk
irányítunk, és nem válunk
a test rabszolgájává, csak
akkor élvezhetjük igazán
az életet!
hogyan változtassunk?
Előfordulhat, hogy ami
előttünk áll, lehengerlő,
túlságosan nagy feladat-
nak tűnik, ezért hozzá
sem kezdünk.
a fokozatosság könnyíti
meg a változtatást.
Ha egyszerre csak annyit
teszünk, amennyit nem
nehéz megtennünk. Min-
dig van lehetséges követ-
kező lépés, amelyről úgy
gondoljuk, hogy meg tud-
juk tenni. Tegyük meg!
a jutalmunk a kortól füg-
getlen bőséges energia
lesz, a betegségek miatti

aggódás hiánya, a teljesebb egészség,
a teljesebb élet!
Ebben szeretnék segíteni!

Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város  Önkormányzata 

Szerkesztő:  Deáki Tímea
Fotók: Malaczkó István

Szerkesztőség:  Olivamarketing Kft.
Nyomda: West-Graph Kft. 
Szigethalom, Mű út 154.
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Kommunikációs és 
Rendezvényszervezési Csoport
Németh Flóra
kommunikációs szakértő
T + 36 1 301 7993
F + 36 1 452 3505
E-mail: flora.nemeth@generali.com

Generali Biztosító
T +36 1 452 5444
generali.hu

A GENERALI CSOPORT

A Generali Biztosító Magyarország egyik vezető biz-
tosítótársasága, a nemzetközi Generali Csoport
tagja. Az 1831-ben alapított vállalatcsoport több mint
60 országban van jelen, 2016-os teljes díjbevétele
meghaladta a 70 milliárd eurót. A világszerte több
mint 74 ezer alkalmazottat foglalkoztató és közel 55
millió ügyfelet kiszolgáló csoport vezető szerepet tölt
be a nyugat-európai piacokon, valamint egyre fonto-
sabb szereplője a közép-kelet-európai és ázsiai pia-
coknak. 2017-ben a Generali Csoport is felkerült a
Corporate Knights legfenntarthatóbb vállalatait rang-
soroló listájára. A Generali Csoport Közép-Kelet-Eu-
rópa 10 országában a Generali CEE Holdingon, a
régió egyik vezető biztosítási szolgáltatóján keresz-
tül végzi tevékenységét.

Generali: országszerte személyesen
Képviseleti pont nyílt Tökölön

Az ország egyik legkiterjedtebb tanácsadói és képviseleti hálózatának bővíté-
sével Tököl lakói mostantól még könnyebben tájékozódhatnak a személyre sza-
bott igényeket kielégítő biztosítási és megtakarítási lehetőségekről, a Generali
Biztosító ugyanis megnyitotta legújabb képviseletét a településen. A társa-
ság célja, hogy az ország valamennyi járásában jelen legyen, hiszen a cég
filozófiája szerint a személyes tanácsadást semmi sem pótolhatja. 

Generali Biztosító szerint a minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében a személyes
kapcsolattartás nem helyettesíthető, hiszen a termékek, szolgáltatások és az ösz-
szetett, személyre szabható biztosítási megoldások alapos megértéséhez szükség
lehet a  felkészült tanácsadók segítségére. Amit a Generali kutatása1 szerint va-
lóban igényelnek az ügyfelek: bár a relatív többség (~50%) a tájékozódáshoz
igénybe venne online felületeket, szerződését mindenképpen személyesen kötné
meg, míg ötödük mindent személyesen intézne.

A biztosítótársaság számára tehát kiemelten fontos, hogy közvetlen jelenlétének
köszönhetően, piacait megismerve az ország minél több településén a helyi igé-
nyeknek megfelelő biztosítási szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel az ott élő em-
bereket és a helyi intézményeket fenyegető kockázatokat kezelje és csökkentse.
A Generali több mint 3.100 településen biztosítja ügyfeleit; több mint 240 képvise-
leti pontból álló értékesítési hálózatának további bővítése és minőségi fejlesztése
pedig egyértelmű prioritás a cég számára 2017-ben.

Generali Biztosító – Tököl

A legújabb képviseleti pont segítségével a Generali Biztosító még inkább része
lehet a település életének. A Generali Biztosító fontosnak tartja a helyi igények és
élethelyzetek megismerését, hogy ezekre személyre szabott megoldásokat tudjon
ajánlani. 

• Több mint 4.600 lakást biztosít a településen és környékén. Az elmúlt időszakban
közel 1.200 kár biztosítási összegét, több mint 74 millió forintot fizettek ki.

• Közel 2.000 gépjárművet is biztosít a Generali a térségben: 2016-tól kgfb és
casco keretében közel 57 millió forintot térített a biztosító.

• A Generali több mint 2.000 életbiztosítást nyújt a környék lakosainak. E biztosí-
tások körében 115 esetben összesen közel 8,5 millió forintot térített.
A képviseleti pontokon a Generali Biztosító lakossági biztosításai mellett a Generali
Önkéntes Nyugdíjpénztár, a Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár, az Eu-
rópai Utazási Biztosító és Europ Assistance biztosítási megoldásai is elérhetőek.

1 18-59 éves magyar lakosságra reprezentatív Omnibusz-kutatás, 2014. augusztus, NRC Kft.
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A Fitting-Ker Kft. városunk meghatá-
rozó vállalkozása, amely immár több,
mint huszonöt esztendeje biztosít és
folyamatosan kínál munka- és karri-
erlehetőséget, ezáltal létbiztonságot
Tököl és a szomszédos települések
polgárai számára. 

Közösségi gondolkodás, közös gon-
doskodás
Ezúttal azonban nem a cég gyártói te-
vékenységéről adunk hírt. A Fitting-
Ker Kft. tudatosan és eltökélten vállal
részt a város közösségi életében. Évek
óta rendszeresen szervez és rendez
sporteseményeket, hiszen vallja, hogy
az egészség, a fittség és a szabadidő
aktív eltöltése elengedhetetlen a mi-
nőségi munkavégzés és a jó munka-
helyi atmoszféra vonatkozásában
csakúgy, mint a dolgozók, polgárok
magán- és családi életének kiegyen-
súlyozottságában. 
Ez évben a hagyományos Fitting –
Öregfiúk barátságos labdarúgó mér-
kőzés alkalmával jótékonysági játék-
és gyermekruha gyűjtést szervezett,

valamint a résztvevők süteménnyel is
hozzájárultak a helyi óvodások jóked-
véhez, ellátásának javításához. 
A Szivárvány Óvoda mintegy százöt-
ven kisgyermeke számára a több,
mint hetven résztvevő hozott játékot,
gyermekruhát és finomságot. Ezúton

is köszönetünket fejezzük ki minden-
kinek, aki adakozó kedvvel és fiatalos
energiával részt vett a jótékonysági
rendezvényen, amellyel a céh hagyo-
mányt kíván teremteni. 
„Csak annak adok, aki nekem rokonszen-
ves. De nekem rokonszenves, akinek adni
kell.”
Környezettudatosság és együttlét
A Fitting-Ker Kft. több évtizedes
gyártói tevékenysége során egyre na-
gyobb figyelmet szentel a vállalati
gyártóterület és a tágabb környezet
védelmére, megóvására, a természeti
erőforrások lehető legkíméletesebb
használatára, hiszen a vállalat képvi-
selőiként, munkatársaiként és ma-
gánemberként egyaránt felelősséget
érzünk, felelősséggel is tartozunk

környezetünk élhetőbbé, tisztábbá té-
teléér.
A munkatársak – beleértve a cég ve-
zetését is – és családtagjaik közül több
mint harmincan vettek részt a „Te
szedd!” – Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért akcióban. Tököl váro-

sában 3 helyszínen 23 zsáknyi össze-
gyűjtött szeméttel csökkentette az
ökológiai lábnyom „méretét”.
Köszönjük mindenkinek, hogy szaba-
didejét egy esős szombat délelőttön
nemes célra szentelte! 
„Az ország, amely tönkreteszi a földjét,
önmagát teszi tönkre.”
A cég mindkét akciót hagyományte-
remtő szándékkal indította, illetve
vesz részt benne. Szeretettel hív min-
denkit a folytatásra! A Fitting-Ker
Kft. nem csupán munkatársakat keres
és foglalkoztat, de aktív, a környeze-
tért és a közösségért aktívan tevé-
kenykedő, egyre bővülő család kíván
maradni.

Takács Levente 
ügyvezetőigazgató-helyettes

Közösen a közösségért
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egy hét – négy ország
Hosszú szervezés és előkészület után
májusban 44 tanuló és 4 kísérő egy
hetes német nyelvi hétre indult. Az út,
amit az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma NEMZ-TAB- 17 elnevezésű pá-
lyázat keretében 800 000 Forinttal tá-
mogatott, a Tököli Általános Iskoláért
Alapítványon keresztül valósulhatott
meg. A program által anyanyelvi terü-
leten bővült a diákok történelmi, föld-
rajzi és népismereti tudása.
Az út első állomása a Melki apátság
volt, ahol megtekintettük a barokk
épületegyüttest, majd meg sem áll-
tunk egészen a németországi Oberre-
ute-ig, ahol elfoglaltuk a szállásunkat.
A szálló, a hófödte hegyláncra néző ki-
látásával, gyönyörű volt.

Hétfőn, reggeli után, Liechtenstein
lett kirándulásunk célpontja. Sajnos,
az idő miatt nem a legszebb arcát lát-
tuk Vaduznak, de még így is élmény
volt kisvasúttal nézelődni a hercegség
fővárosában. Majd a svájci Sankt Gal-
lenbe mentünk, ahol megnéztük a vi-
lágörökség részének nyilvánított ko-
lostort. A vacsorát már a szállásunkon
fogyasztottuk el. A nap lezárásaként
(és a gyerekek nyomására) uszodába
mentünk. A diákok jól elfáradtak,
nyugodt volt az éjszakánk.
A kedd reggel izgatott készülődéssel
telt, hiszen délelőtt a tanulók már is-
kolába mentek. A nyelviskola az Auszt-

riában található Bregenz városban
volt, ami a németországi szállásunktól
körülbelül fél órára feküdt. A diákok
nyelvi szintjüknek és korcsoportjuk-
nak megfelelően különböző csoport-
ban tanultak. Anyanyelvi tanáraikkal
felfedezték a várost és az iskola falain
kívül is használták nyelvtudásukat.
Délutáni programként libegővel men-
tünk fel az 1064 méter magas Pfänder
nevű hegyre, ahonnan lélegzetelállító
panorámában volt részünk. Végül ka-
landos úton gyalog ereszkedtünk le a
buszhoz.
Szerdán, az iskola után, a Rappen-
loch-szurdokot kerestük fel, ami a
Kelet-Alpok egyik legnagyobb szur-
doka. Kiépített ösvényen haladtunk, a

szakadék mellet-
tünk néhol elérte a
80 méteres mély-
séget is. Az itt ta-
lálható víztározó
miatt vízesések tar-
kították túránkat.
Majd a Rolls-
Royce múzeumban
a diákok megis-
merhették ezen
előkelő autók tör-
ténetét, sőt meg-

csodálhatták ezeket. 
Az utolsó tanítási nap végén elbúcsúz-
tak a tanulók tanáraiktól, megköszön-
ték a tanultakat. Magunk mögött
hagytuk az esős Bregenzt és az irányt
Lindau felé vettük, ahol élvezhettük a
gyönyörű kikötőváros hangulatát.
Fagylaltozás, sétálgatás és fényképezés
után visszaindultunk a szállásunkra.
Vacsora után utolsó lehetőségünk volt,
hogy ismét uszodába menjünk. Él-
tünk vele.
Pénteken felkerestünk egy sajtkészítő
műhelyt. Már a belépés is izgalmakkal
teli volt, hisz mindenkinek védőruhát
kellett felvennie. Sokakat visszariasz-

tott a sajtkészítés-
sel járó kevésbé
kellemes illat, de
aki vette a bátorsá-
got, megtekintette
a sajtokat, meg-
hallgatta az elő-
adást, jobban érté-
keli már magát a
sajtot. 
A sajtínyencségek
után Friedrichsha-
fenbe indultunk,

ahol az iskolamúzeumban megnézhet-
tük, hogyan, milyen körülmények kö-
zött tanultak a régmúlt diákjai. Ebből
a városból indult a hajónk a virágairól
híres Mainau-szigetre. A hajón ülve
gyönyörködhettünk a havas Alpok-
ban, miközben pólóban élvezhettük a
már szinte nyári meleget. A színpom-
pás sziget mindenkit ámulatba ejtett.
Este a szállásunkon végül nem maradt
más hátra, készülődtünk a másnapi
hosszú hazaútra. 
A Tököli Weöres Sándor Általános Is-
kola némettanárainak nevében is
bízom benne, hogy a diákok számára
ez az egy hét élményekkel teli és hasz-
nos volt. Hiszen nyelvet tanulni érde-
mes.

Résztvevők:
5. osztály:

Fritz Anita, Galambos Petra, Hujj Hédi,
Milkovics Noémi, Quirin Emma, Viosz
Virág, Hirth Ádám, Lerner Balázs Sebők
Roland

6.osztály:
Bán Boglárka, Horváth Laura, Kovács
Nóra, Nagy Mónika, Ráckevei Réka, Ruff
Emma, Szeltner Karina, Burlovics Attila,
Füle Gergő, Gabara Péter, Helmeczi Bol-
dizsár, Lehoczky Balázs, Marlyn Zorán,
Papp Márton, Pesuth Simon, Rényei Mar-
tin, Sipos Norbert, Székely Máté, Ungi
Csaba Milán

7. osztály:
Nagy Boglárka, Kénoszt Barbara, Stern
Sára, Markgruber Zalán Máté, Répási
Patrik

8.osztály:
Bálint Boglárka, Bauer Anna, Bíró Kata,
Feka Laura, Kocsis Katica, Bagi András
Attila, Berecz Bendegúz, Korponai József
Márk, Lerner Bence, Papp Gergő, Teichter
Alfréd
Kísérők:
Schreiner Zsuzsanna, Kaszai Rita, Füléné
Szabó Katalin, Kovács Fanni.

Kovács Fanni
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jövőre ismét találkozunk – Bejárós edzőtábor 2017 
2017.07.10 – 2017.07.14-ig tartott a Tököli
Parkerdőben az Önkormányzati Üdü-
lőben. Ez úton ragadom meg a lehető-
séget, hogy megköszönjem, hogy évek
óta lehetőséget kapunk az üdülő hasz-
nálatára.
A tábor idén is igen jól alakult. Igen,
a gyerekek nagyon elfáradtak, volt,
akinek a lába fájt, volt aki „csak” egy-
szerűen kimerült és aludt, mint a
bunda, mikor hazaért. Kisebb össze-
szólalkozások természetesen voltak a
játék hevében, de komoly összeveszést
mi nem tapasztaltunk. Jó kis csapat
jött össze, és hatalmasat játszottak a
gyerekek a hét minden napján.

5 edző felügyelte, irányította a mun-
kát. Bogi senpai, Peti senpai és Marcsi
sensei volt az óvodás csoporttal fel-
váltva. Kipróbálhatták a gyerekek a
szivacs kumitében használatos felsze-
relést is. Nagy örömet okozva.
Külön csoportban voltak a sárga és
külön csoportban a narancs övesek.
Velük Zsolti sensei és Marcsi sensei

foglalkozott szintén váltogatva egy-
mást. Kihon, kumite, kata hármasa
körül forgott a leadott anyag. DE el-
mondhatjuk, hogy sikerült 1-2 gyerek-
nek elsajátítani egy újabb katát. Jel-
lemzően azok haladtak jól, akik a suli
után is jártak edzésre.
Így csak hangsúlyozni tudom, hogy
maximum 2 hetet hagyjon ki min-
denki, különben tudása, erőnléte el-
kezd megkopni.
Minden reggel mindegyik csapatnak
egy tábori kör lefutásával kezdődött
az edzése. A kicsiknek kisebb kör, a
sulisoknak nagyobb. Nagyon is lát-
szott, ki mennyit jár edzésre, illetve,
milyen edzettségi szinttel rendelkezik.
Már itt a kisiskolás korban is nagyon
meglátszik ez.
Délutánonként kijött a táborba a nem-
rég egyesületünkben edzőként dol-
gozó Kovács Dávid. A délutáni játéko-

kat, melyet a kötelező csendes pihenő
után (iskolásoknak 1/2 óra, hogy a ki-
csik, akiknek szükségük van rá, el tud-
janak aludni) játszottunk Marcsi sen-
sei és Dávid vezette szintén váltogatva
egymást. Volt itt minden, de a lényeg,
hogy nagyon jól éreztük magunkat és
jól elfáradtunk, ahogy az illik egy ilyen
táborban.

Szólnunk kell még a senpaiokról, akik
segíteni jöttek a táborba. Felkéré-
sünkre Gergely és Sanci is eljött a tá-
borba, valamint felajánlották a segít-
séget a Bene lányok és a Luca is. Ter-
mészetesen Zsóka is többször beállt, és
segített a terítésnél. Segítőink jellem-
zően az edzésben és a tábori rend
megtartásában segédkeztek. (söpröge-
tés, felmosás, terítés, mosogatás, gyer-
mekfelügyelet, és játék, stb.) Munkáju-
kat jól végezték mindnyájan, és igen,
ők is elfáradtak, hiszen ez állandó ké-
szenlétet, és munkát igényelt a részük-
ről. Persze jutott idő kikapcsolódásra,
hiszen váltottuk egymást a különböző
feladatok elvégzésében.
Remek csapat jött össze a táborban,
akár a segítői csapat (staff), akár a tá-
borlakókat nézve. Igazi KaKUSeI
közösség, úgy ahogy azt már meg-
szokhattuk magunktól! nagyon büsz -
ke vagyok rá, hogy ilyen összetartó a
csapat akármiről is legyen szó.
Utolsó nap zárásként a már megszo-
kott tábortűz és szalonnasütés volt. Saj-
nos nem jött el mindenki, pedig vár-
tuk azokat is, akik otthon maradtak va-
lami miatt. Ettől függetlenül egy jó kis
edzés volt a nagyoknak 18.00-tól, majd
utána a kötetlen szalonnasütés.
Szombaton pedig rekordidő alatt hoz-
tuk helyre az üdülőt, és takarítottuk ki
azokkal az anyukákkal, akik megígér-
ték, hogy jönnek segíteni ebben. Na-
gyon szépen köszönjük a segítséget!
összefoglalva:
naGyon jÓl ÉReZTÜK MaGUn-
KaT —> jöVŐRe TalálKo-
ZUnK! Bruszt Mária



22 Tököli TükörSPORT

egy Közép-európai nagyverseny
JULIUS-K9 XXI. Tököl Kupa Nemzetközi kick-box verseny

A visegrádi négy ország mellé idén
Ukrajnából is érkeztek versenyzők, így
szombaton 5 ország versenyzői három
szabályrendszerben küzdöttek egy-
mással.
A 21 éve megrendezésre kerülő verseny, a
gyerek versenyzőktől a felnőttekig biztosít
nemzetközi mezőnyben rutinszerzési lehető-
séget. A Vb és Eb, valamint Világ Kupák
mellett versenyünk egy közép Európai ver-
senynek számít, ahol lehet a verseny rutint
növelni és a nagy világversenyek előtt for-
mát „csiszolni”. 
A mezőny idén is vegyes volt, mert a
budapesti világbajnokságra készülő
versenyzőinknek formaidőzítésre
adott lehetőséget, mellettük sok klub
új versenyzők megméretésére válasz-
totta versenyünket!
Örülünk, hogy régóta végzett sportpolitikai
munkánknak köszönhetően, több a szövet-
ségünkhöz nem tartozó klub elfogadta meg-
hívásunkat, így „nem csupán” a kick-box
harcosok, hanem más küzdősportot gyakor-
lók is tatamira léptek! 
a 36 klub 279 nevezése sok izgalmas
és színvonalas mérkőzést hozott,
miről a Kis Duna TV-ben és a Duna

Média Tv-ben lát-
hatnak majd össze-
foglalót.
A versenyen kiemel-
kedően szerepelt a
három válogatott
versenyzőnk Kolozs-
vári Kinga Európa
bajnokunk, aki szep-
temberben lépett a
juniorok táborába,
ahol első versenyén,
nyerni tudott a juni-
orok s a felnőttek
között is. Másik két
ring harcosunk el-
szaszer Dávid és
Bakó Krisztián jó formát mutatott,
mert győzni tudtak, ami jó előjel a Bu-
dapesten november 4-12 között meg-
rendezésre kerülő világbajnokság
előtt! 
Külön öröm volt, hogy Elszaszer Dávid
a kick-light döntőben az ukrán Vb bronzér-
mes Zamyatin Pavel ellen tudott győzni!
Jó előjel még az, hogy Olajos Enikő és
Gyöngyösi Kevin ismét győzni tudott
nemzetközi mezőnyben, valamint

újonc Hrabovszky Roland ismét
aranyérmet nyert! Újra versenyzett A
junior VB bronzérmesünk, a tököli
Farkas Julianna és nagy örömünkre
két ezüstérmet szerzett! 
Minden versenyzőnk hozta tudását,
ez azt jelenti, hogy jól sikerült a for-
maidőzítésünk, tehát a versenyzők
mellett az edzők is jól dolgoztak! 
A versenyen induló klubok versenyzői
által szerzett érem alapján az első
négy csapat:

1 Szigetszentmiklós – Tököl SE       
10-5-4
2 Beerfort – Nyergesújfalu KDSE    
7-6-1
3 Combat DSE                                 
5-9-3
4 Lock&Load Ukrajna                     
5-3-1

Visszajelzések versenyünkről: 
„Gyönyörű helyszín, profi rendezés,
sportszerű - színvonalas küzdelmek és
jó hangulat”
A verseny szponzorai voltak: 
JULIUS - K9 Kft, OBO Bettermann
Kft, Sportmarket Kft, Gál Pincészet
Szigetcsép, Lipóti Pékség
KÖSZÖNJÜK KÖZÖSSÉGÜNK
LELKES ÖNZETLEN MUNKÁJÁT!

Gnyálin István
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Varázslatos kapus tábor a Városi Sportcsarnokban

Atanév végét minden gyermek iz-
gatottan várja, ám a kézilabdás
gyerekek izgalma mindent felül

múlt az utolsó tanítási napokban, mert
közeledett a várva várt kapus tábor.
Bizonyára kevesen tudják, hogy a Vá-
rosi Sportcsarnok igen nívós tábornak
ad helyet immáron hosszú évek óta.
Ebben az évben június 26-a és 30-a kö-
zött került megrendezésre Sugár
Tímea „Susu” többszörös magyar vá-
logatott kézilabdázó intenzív kapus-
képző edzőtábora, melyről elmond-
ható, hogy nemzetközivé nőtte ki
magát. A táborozók zöme hazánkból
érkezett, ám idén először határainkon
túlról, Japánból is érkezett két profi
résztvevő, így az idei évben 28 főre
nőtt a táborozók létszáma. A tököli te-
hetségígéretek közül Szilágyi Jelena és
Lőrincz Máté öregbítették városunk
kézilabdás hírnevét, akik a helyi edzők
mellett heti rendszerességgel részesei
Susu intenzív kapusképzésének.

Zöldben Sugár Tímea edzés közben

Joggal kérdezi bárki, hogy mi a külön-
leges ebben az egészben? Könnyű a vá-
lasz, ám mégis oly nehéz megfogal-
mazni. Én szerencsés helyzetben va-
gyok, mert szülőként minden nap
betekintést nyertem egy más, egy ösz-
szetartó világba, mely nem csak egy
csapatról, mindinkább egy családról
szól. Susu és csapata hihetetlen mó -
don az első perctől az utolsó percig
szeretettel, élménnyel,élettel és minő-
ségi tartalommal tölti meg a tábort. A
napi két edzés és szakmai felkészítés
mellett gondosan ügyelnek arra, hogy
a gyerekek személyisége, elhivatott-
sága is fejlődjön, így a folyamatos mo-
tiváltság érdekében minden évben egy
híres sportoló látogatja meg a táboro-
zókat, bár úgy gondolom, hogy Susu
csapata önmagában is elég motiváló,
hiszen Cziráky Fanni, Kamper Olívia
és Szikora Melinda alkotják a szakmai
stábot, akik méltán híresek és népsze-

rűek a kézilabda
v i l ágában. Idén
Gulyás Péter, a Te-
lekom Veszprém
KC egykori játé-
kosa volt a megle-
petés vendég, aki
hosszasan mesélt a
profi csapatig ve-
zető kihívásokról
és pályafutásáról,
majd a pályán is
kipróbálták Petivel
együtt a tőle hallot-
takat, tanultakat.

Gulyás péter
és Szilágyi 
jelena lúcia

A szakmai felkészítés és kemény edzé-
sek mellett a szervezők fontosnak tart-
ják a rekreációt és a közös élmények
átélését, így a programot medencézés,
fagyizás, kirándulás tarkították, me-
lyek alatt a a társaság, leküzdve akár a
nyelvi akadályokat is, igazi csapattá
vált.

Mint minden jónak, a tábornak is egy-
szer vége szakad. De miért is aposzt-
rofáltam a tábort varázslatosnak? Mert
túlzás nélkül állíthatom, hogy minden
résztvevő búcsúzáskor azt kéri Susutól,
Szikitől, Fannitól,
Olcsától,hogy leg-
alább pár nappal
hosszabbítsák meg
a tábort,miközben
könnyeiket nyelve
odasúgják, hogy
olyan szuper volt,
és bár fárasztó a
napi két edzés és a
szellemi felkészí-

tés, de annyi szeretetet, gondoskodást
és figyelmet és élményt kapnak csa-
patként és egyénileg is, hogy alig vár-
ják, hogy elröppenjen egy újabb év. Mi
ez, ha nem varázslat, ami ez a négy
remek sportoló véghez visz néhány
nap leforgása alatt!
Végszóként fogadják szeretettel Mezei
Laura versét, aki hosszú évek óta Dá-
niából látogat haza, hogy a tábor részt-
vevője lehessen!

Susu tábora

Tökölön vár egy fantasztikus tábor. 
Sok kapus várja, hogy ide jöjjön nyáron.
Boldog brigád vár itt, tele vidámsággal.
Kemény edzések vannak, tele pajkossággal.

Négy edző dolgozik, szívvel lélekkel, 
Hogy megtöltésék a gyerekeket, tele 

élménnyel.
Szakmai program és medencézés vár.
Mindenki várja a sztárvendéget már!

Meglepetés helyszínre megyünk pénteken, 
Hogy jól érezzük magunkat, 

elkerülhetetlen.
Haza érve vár ránk a finom ebéd.
Az ízletes falatokból sosem elég.

Eltelt ez az egy hét, megint elrepült.
Sok, fáradt kiskapus haza menekült.
De nem felejtik soha, e fantasztikus hetet.
Várják már a jövő évi kemény edzéseket.

Gólya Márta

a 2017-es Sugár kapusképző tábor résztvevői
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Több mint sportesemény
XV. JUBILEUMI CSEFOSZ SPORTNAP az integráció, az elfogadás jegyében

Tizenhat civil szervezettel név
szerint: ÁHI Jóga Egyesület
Tata,Bárka Alapítvány Duna-

haraszti, Bíró Lajos Általános Iskola,
Figócska SE Érd, Grace Velka Paka,
Szlovákia, Humanitás SE Tatabánya,
Kastély SE Diósjenő, Mercedes-Benz
Gyár -KMSE Kecskemét, Nagymegyer
Velki Meder Szlovákia, Drustvo zs
sport I rekreaciju Invalida Grada Sza-
badka, Szent Imre Úti Iskola Kiskun-

lacháza, Árpádfejedelem Iskola Rác-
keve, Konduktív Óvoda Szigetszent-
miklós, Mozgáskorlátozottak Taksony,
Tempo Tordas SE Tordas, és a CSE-
FOSZ SE-FONI közösen ünnepeltük
a 15-dik születésnapunkat. Természe-
tesen sporttal, egy kis sorverseny be-
melegítés, darts, íjászat. II. Kiss Attila
Bocsa Emlékverseny, para-bocsa csa-
patok versenye, és 8 felnőtt és 6 csa-
pattal normál bocsa verseny. Itt volt a

Tordasi Szivárvány Együttes, a kere-
kesszékes Roll-Dance együttes. Sok-sok
érem talált gazdára, melyet a Down
Alapítvány Lágymányosi ellátottjai ké-
szítettek. Átadtuk a Szigethalmi FONI
gondozói és ellátottjai által készített
szívecskét. Mindenki egy emlék póló-
val és egy emlék füzettel - amit a Down
Alapítvány Szalóki Otthon ellátottjai
készítettek - lett gazdagabb a sportél-
ményen túl. És elfogyott a Pest Megyei

Civil Információs Centrum vezetőjétől
kapott szülinapi és még további két
szülinapi torta is. Köszönjük minden-
kinek a részvételt, az önkénteseknek a
segítőkész munkájukat és külön köszö-
net a Kiskunlacházi Iskolának, akik a
létesítményt térítésmentesen bitósítot-
tak a közel 280 fogyatékos és ép fiata-
loknak, családoknak! 
Támogatóink: TESCO Ráckeve, Tesco
Tököl, Emmi NEA pályázat, DM Ma-
gyarország, Fűzi Ottó Dör, Sprinter
Campona Nyomda, Down Alapítvány
Szalóki Otthona, és a sok-sok önkén-
tes! Köszönjük, hogy együtt ünnepel-
tünk veletek!

Medvegy Judit




