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Ráckevei Anna 1960. február 25-én
született Budapesten, Ráckevei Lajos
és Domokos Emília tököli lakosok
gyermekeként. Jellegzetesen szép
hangú és beszédű színművésznőnk,
aki ugyancsak jellegzetesen egzoti-
kus vonásokkal rendelkezik. Nem
véletlenül – ahogyan beszél is erről –
hiszen felmenői szerb-horvát, vagy
talán némileg török eredetűek is. A
színpad mellett a költészettel is jó
barátságban áll, állandó közreműkö-

dője volt a Lyukasóra című műsornak, számos hangos-
könyvben, rádióműsorban mondott verseket, illetve olvasott

fel regényeket. Filmes pályafutása is figyelemreméltó, több
mint harminc alkotásban szerepelt. Szinkronszínészként 90
filmhez kölcsönözte hangját. Támogatásával létrejött a Tö-
köli Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány. 
„Ráckevei Anna emberként és művészként is a közösség ere-
jében, az egymáshoz fordulásban, az emberi-szellemi nyitott-
ságban, a folyamatos újrafogalmazásban hisz. Hisz abban is,
hogy a színház különleges, templomi terében nem a kilátás-
talanság, hanem a remény az úr, „a szeméthalmok alól elő-
bújó csöpp virágok"./Ungvári Judit/
Díjai: Rajz János-díj (1990), Jászai Mari-díj (1991), Farkas–
Ratkó-díj (1991), Magyar Művészetért Díj (1992), Mensáros
László-díj (1995), Kazinczy-díj (2004), Érdemes művész
(2011), Kiváló művész (2018).

Gratulálunk! Pest megye díszpolgára Ráckevei Anna

Adventi, karácsonyi hangulatok

Tököl Város Képviselő-testülete egyhangúan támogatta Malaczkó István a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének
javaslatát, amelyben Ráckevei Annát Pest megye díszpolgárává jelölte. Nagy örömünkre a Pest megyei Közgyűlés megtisz-
telte a művésznőt és Tököl Városát azzal hogy, Ráckevei Annát Pest megye díszpolgárává választotta.
A járványhelyzet miatt a hagyományos díszközgyűlés elmaradt, de természetesen megtaláljuk a módját annak, hogy az el-
ismerés okán Ráckevei Annát Tököl és most már Pest megye díszpolgárát, méltó módon köszönthessük.



2 Tököli TükörMEGEMLÉKEZÉS

egy egész ország érezte, valaminek változnia kell
A Honvédelmi Minisztérium és Tököl város önkormány-
zata hagyományosan minden év november 3-án koszorúzó
megemlékezést szervez az 1958-ban kivégzett Maléter Pál
honvédelmi miniszter, posztumusz vezérezredes emlékét
őrző kopjafánál. 
A tököli repülőtér bejáratánál elhelyezett emlékjel 1989 óta
hirdeti, hogy a honvédelmi miniszter mártíromsága a repü-
lőtéren berendezett egykori szovjet főhadiszálláson kezdő-
dött, miután 1956. november 3-án a tárgyalásra érkező ma-
gyar kormányküldöttséget Ivan Szerov, a szovjet államvéde-
lem hadseregtábornoka hitszegő módon foglyul ejtette.
Az idei megemlékezés résztvevőit Hoffman Pál, Tököl pol-
gármestere köszöntötte, majd Szabó István, a Honvédelmi

Minisztérium államtitkára emlékezett Maléter Pálra.
A rendezvényen emlékműsort adott Pelsőczy László szín-
művész mellett a Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyüt-
tes, a Szárny-Nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Weöres Sándor Általános Iskola diákjai.
A kopjafánál koszorúzott a Honvédelmi Minisztérium kép-
viselője, a térség országgyűlési képviselőjének megbízottja,
Tököl polgármestere és alpolgármesterei, valamint Halász-
telek Város Önkormányzata és számos 1956-os és tököli civil
szervezet és egyház.
Hoffman Pál Tököl polgármestere és Szabó István a Hon-
védelmi Minisztérium államtitkára koszorút helyeztek el a
2006-ban felállított Maléter Pál szobornál is.
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Hoffman Pál polgármester köszöntője 
2021. november 3.

Tisztelt megemlékezők!
1956. októberében egy egész ország érezte, valaminek vál-
toznia kell. Az embereknek elegük volt a félelemből, a meg-
aláztatásokból. Az 50-es évek terrorja miatt ez érthető volt,
azonban nagy bátorságra volt szükség ahhoz is, hogy meg-
fogalmazzák: szabadon és normálisan akartak élni.
Hruscsov 1953-as bejelentései, a sztálini gyilkosságok nyil-
vánosságra kerülése megdöbbentett mindenkit, a kommu-
nistákat is. Rajk újratemetése fokozta ezt a döbbenetet. A
kommunisták mártírként temették el azokat a kommunis-
tákat, akiket ők öltek meg, és el sem temettek.
A forradalom lázában a kommunista vezetők szétszéledtek,

elbújtak. Közülük csak kevesen voltak képesek a forradalom
valódi jelentőségét felismerni. Miközben a hírhedt ÁVH
terroristái, köztük Apró Antal is ide, a tököli repülőtérre
menekültek, s a KGB fegyveresei mögé bújtak, amikor az
utcákban a pesti srácok élet-halál küzdelmet vívtak a szovjet
betolakodókkal, Nagy Imre és Maléter Pál még hitt abban,
hogy a függetlenség tárgyalás útján is elérhető. Tévedésü-
kért nagy árat fizettek. Kommunista eszmetársaik őket is
kivégezték, mint a szabadságharc több száz áldozatát.
1956 októberében Tökölön is voltak, akik vállalták a hall-
gatag többség képviseletét. Rokonaink, szomszédaink, szü-
leink váltak a történelem hőseivé. Pont olyanok voltak, mint
mi és gyerekeink, unokáink most.
Maléter Pál, Nagy Imre, Pongrácz Gergely, Mansfeld Péter,
Wittner Mária, Rácz József és a tököliek, Dr. Marlyn János,
Gergics József és Gergics Flórián, Kudó Simon, Cseperkáló
István életüket adták a magyar függetlenségért, harcoltak
a szabadságért.
Amikor évente visszatekintünk, látjuk őket, és büszkék, há-
lásak vagyunk.
Az ő sorsuk, Maléter Pál sorsa bennünk van, meghatároz-
zák döntéseinket, véleményünket.
Az ő helytállásuk rávilágít a mi felelősségünkre is.
Hiszünk abban, amiben ők hittek! A haza szeretetében, a
szabadság fontosságában. Kiállunk mindenért ami fontos
volt nekik, mert fontos nekünk. Mert  amiért itt vagyunk,
kiállunk, az a gyerekeink, unokáink jövője, szüleink, nagy-
szüleink és 1956 hőseinek igazsága.
Tisztelet a Hősöknek!
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szabó istván, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára
ünnepi megemlékezése
Maléter Pál Emlékünnepség 2021.11.03 Tököl

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők!
Hatvanöt évvel ezelőtt, 1956. október 28-án a szovjet Kü-
lönleges Hadtest Parancsnoksága és Politikai osztálya a
tököli katonai repülőtéren rendezte be a főhadiszállását.
Hozzájuk jött tárgyalni november 3-án egy magas, jó ki-
állású katonatiszt, Maléter Pál.  Rá emlékezünk ma. Arra
a tehetséges katonára és jó hazafira, aki Tökölre érkezése
után már soha többé nem lett szabad ember, s akit másfél
évvel később halálra ítélt a kommunista rendszer. 
Maléter a Felvidékről származott, orvosi egyetemre járt,
majd a Ludovika Akadémiára. Harcolt a második világ-
háborúban, ahol szovjet hadifogságba esett. A háború
után a Magyar Néphadseregben teljesített szolgálatot, itt
érte 1956. október 23-a, amikor tömegek lázadtak fel az
elnyomók ellen és követeltek változást. 
Malétert felettesei a Kilián laktanyában tartózkodó egyik
egységének segítségére küldték, ahol a civilekkel tár-
gyalva döbbent rá: a felkelők nem ellenforradalmárok,
hanem ugyanazt akarják mint ő. Október 28-án csatlako-
zott a felkelőkhöz, a magas rangú katonatisztek közül el-
sőként. 
Számára a “magyar szocialista demokrácia” a belső rend
és biztonság helyreállítását, a kül- és belpolitikai semle-
gességet, a hadsereg és a rendőrség ujjászervezését, a ma-
gyar állampolgárok törvény előtti egyenlőségét, alkotmá-
nyos alapon álló pártok munkájának engedélyezését,
sajtó-, szólás- és gyülekezési szabadságot, a tagosítás meg-
szüntetését jelentette. 
Nagy Imre miniszterelnök november 2-án vezérőrnagyi
rangban honvédelmi miniszterré nevezte ki. A miniszter-
elnök utasítására megkezdte a szovjet csapatok kivonásá-
ról szóló tárgyalások előkészítését. Így érkezett el 1956.
november 3-a, amikor ide, Tökölre indult. 
Tiszttársai óva intettek, de azt mondta nekik: „Akkor is
mennem kell. Ha nem megyünk, a szovjetek úgy veszik,
mi nem akarunk tárgyalni.” Felesége visszaemlékezéséből
tudjuk, hogy Malétert az asszony könyörgése sem tánto-
rította el szándékától: „értsd meg, itt most nem számít se
feleség, se család, nekem ki kell oda mennem az életem
árán is, mert az ország várja a segítséget.”- mondta neki
is Maléter.
És ez valóban így volt, hiszen egy ország várta, hogy meg-
szűnjön az önkényuralom! A folytatást jól ismerjük: a

nemzetközi jogot sárba taposva, a szovjetek foglyul ejtet-
ték a forradalom teljes katonai vezetését. 
Maléter soha többé nem lett szabad. A népi demokratikus
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés bűntette
vádjával halálra ítélték és 1958. június 16-án felakasztot-
ták. Golyót sem kaphatott, ami egy tisztnek kijár. 

Tisztelt Emlékezők!
A 39 éves Maléter Pál boldog, szerelmes magánember-
ként, ambiciózus katonatisztként, elkötelezett miniszter-
ként érkezett ide, Tökölre. Egyenes tartása, nyílt tekintete
tiszteletet ébresztett, szándéka nemes volt. 
Hitte, hogy az adott szóban bízni lehet, hitte, hogy több
ártatlan áldozat nem eshet. Nem akart hősi halott lenni,
sokkal inkább élni akart és Magyarországot visszavezetni
a demokrácia útjára. Bízott a szovjetek kivonulási ígére-
tében és túlságosan bízott azokban, akiket bajtársnak
gondolt. 
Csak elképzelni tudjuk, hogy miként élhette meg letar-
tóztatását és azt, hogy jóbarátja is ellene vallott. S talán
elképzelni sem, hogy akkor mi zajlott le benne, amikor
felismerte, hogy nem kerülheti el a kivégzést, szerettei
pedig a meghurcoltatást, a nélkülözést… 
Maléter a terhek alatt sem lett tisztességtelen, nem bújt
mások mögé. Holttestét a börtön udvarán ásták el, majd
átvitték a 301-es parcella jeltelen sírjába. A méltó végtisz-
tességet 1989-ben kapta meg, amikor más mártírokkal
együtt újratemették. 
Második felesége, Gyenes Judith küldetésének tartotta,
hogy férje és más ötvenhatos mártírok emléke tisztán ra-
gyogjon, végső nyughelyük méltó legyen.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Évtizedeken át tilos volt emlékezni és ünnepelni 1956-ot.
Most szabadon ünnepelhetünk, mert demokráciában és
békében élünk. Ez azt bizonyítja: a mártírok halála, így
Maléter Pálé is, nem volt hiábavaló. Küzdött egy szebb,
élhetőbb országért, remélt egy emberhez méltóbb jövőt.  
Társaival példát mutatott a világ számára és számunkra,
hogy ne féljünk kimondani az igazságot, tudjunk össze-
fogni és együtt küzdeni. Ne elégedjünk meg a megkezdett
munkával, törekedjünk a befejezésre, hiszen 1956-ben el-
bukott a szabadságharc, de a forradalmi követelések –
mégha csak évtizedek múltán is – megvalósultak. 
Bebizonyosodott, hogy megéri a küzdelem, megéri a ki-
tartás. Hogyha hazánk bármely szabadságjoga sérül,
abból meríthetünk erőt, hogy elődeink kiálltak a becsü-
letért, az erkölcsi értékekért, az ország javát szolgáló tö-
rekvésekért. 
A haza fogalma 1956-ban egységbe kovácsolt egy nemze-
tet. 2021-ben nincs más tennivalónk, mint megőrizni ezt
az egységet, megőrizni függetlenségünket, szabadságun-
kat és a demokráciát. Mindannyian, közösségként és
egyenként is felelősek vagyunk ezért. 
Ahogyan Márai Sándor író - aki Maléterhez hasonlóan a
Felvidéken született - megfogalmazta: „A haza nem csak
föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a te-
metőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy…S életed a
haza életének egy pillanata is. „

Köszönöm figyelmüket!



5Tököli Tükör ÉLETÚT

„szerettem a kinti életet, de szívesen jövök haza is”
– Plausin „Babarci” Simon

18 éves ipari tanulóként végeztem, motorszerelő voltam.
Október 24-én a Csepel Autógyárból 20-30-an mentünk
Budapestre teherautóval, a Boráros térre.
A Tűzoltó utcában parkolt egy tank a csövében magyar
zászlóval, ukrán fiú volt, nem harcolt a magyarok ellen. A
Rádiónál egy voltam az ezerből. Nagy hiba volt az ávós
védők részéről, hogy kilőttek. Egy hölgy volt a vezető, aki
egyezkedett.
Plausin Pál unokatestvérem én a
„Babarci Simon” vagyok!  Ő a
Corvin közbe került. Istvánov
Gergelyt „Bubót” le is fényképez-
ték, egy tankon esőkabátban fe-
szített. Kikerültem Csepelre, út-
közben egy tököli ismerőssel be-
széltem, aki a Fő utcán lakott.
Később letakarva láttam, valahon-
nan lelőtték.  A csapatom elment
a Lámpagyárba (Fegyvergyár),
kaptak is fegyvert. Nekem gép-
puskám, 72 töltényes gitárom
volt, de nem használtam. Vártuk
mi lesz.
A Corvin közben volt egy vezető,
a keze vagy a lába hiányzott, min-
denki őrá hallgatott. A fegyverrel
eljöttem, „Kicsi maradj itt!”. Ők
börtönből jöttek. Átmentek az
úton, mind a hármat lelőtték.
Benzines üvegeket töltöttem ben-
zinnel, amivel a tankokat dobál-
ták, de csak akkor okoztak kárt,
ha hígították. Fagerendákkal lebontották a tankok láncszer-
kezetét. Végig pesten voltam. Ahol voltunk, ott aludtunk
24-29-e között, csak kenyeret ettem. 28-án egy templom
mellé tettük a halottakat. A megégett férfiak teste zsugoro-
dott össze.

29-én eldobtam a géppuskát, a nemzetőr karszalagot meg-
tartottam. Gyalog hazajöttem Tökölre. Ipari tanulóként at-
léta voltam. Később Puskással is megismerkedtem, Görög-
országban is meglátogattam. A feleségével, az Erzsikével is
tartottam a kapcsolatot. Hazajöttem a lányommal a teme-
tésére is, a Népstadionba a lányommal vittünk egy keresz-
tet, ami a fotókon is látható.
November 3-án elmentem a tököli katonai egységhez ami-
kor jött egy orosz teherautó. A parancsnok azt mondta, ve-
gyék el a fegyvert és lőjenek le. Mondom neki, hogy védem
az objektumot a párt nevében. Kivittek, hogy vigyázzak a
benzinre. Baller Albert nagybátyám szólt, hogy dobjuk el a
fegyvert, mert a forradalom elveszik és fölakasztanak ben-
neteket. Az orosz laktanyába is bementünk és elhoztuk az
egyik fiú barátnőjét. Én sem tudtam, hogy a Maléter már
ott van, elfogták a küldöttséggel.  
Mi november 4-én elindultunk, hogy elhagyjuk az országot.
Tudtuk minden elveszett, falból csinálták, mint ha kimen-
nének a tankokkal, de a határon már jöttek is az újak.

Szombathelyen leszálltunk a vonatról 8 km-re egy kis falu-
nál, még folyóvízben is gázolnunk kellett. Két határőrrel
találkoztam, hova kérdezték, Ausztriába válaszoltuk. Azt
mondja most jöttetek vissza!
Megmutatta az épületet, hova menjünk. 

Sorba álltunk, vártunk a befogadásra. Németbe akartam
menni, de Angliába előbb lehe-
tett. Londonba mentem. Két len-
gyellel szállodai mosogató let-
tem. Az volt az első munkahe-
lyem. Plausin Pál volt velem,
2005-ben kint halt meg, a ham-
vait hazahoztuk. Mindig együtt
voltunk.
Gyorsan megtanultam angolul.
Pincér is voltam. Megismerked-
tem egy angol lánnyal. Életem-
ben nem főztem, de virslit, tojást
tudtam főzni. Egy angol fiútól
megtanultam. ma már jól főzök,
éttermem is volt Cigánybarlang
volt a neve Egy időben öt játék
kaszinóm is volt. A ’60-as évek-
ben ez szegény város volt, én
jobb helynek számítottam.
Egyszer csak leégett, de szeren-
csére biztosítva volt. Az egyiket
kialakítottam discónak, Tom
Jones is szerepelt nálam. 100
helyett 300-an jöttek, féltem,
inkább eladtam. Aztán csilláro-

kat is árultam, de az nem ment, beadtam a kulcsot. Egy
cipőüzlet tulajdonosa bevett társnak, megszázszoroztuk a
forgalmat. Mindenütt segített a nyelv, az orosz, a szerb,
az angol. Ezt évekig csináltam. Nyugdíjra nem gondol az
ember 30 évesen, nem gondol arra, hogy meghal. Egyszer
2500 fontot betettem, egyre följebb ment, 6 000 font
készpénz, 130 font havonta a jövedelmem, de az összes
elmegy a fogamra 9 000 font. Magyarországon féláron
lett volna.
3 angol feleségem volt. 5 gyermekem, 13 unoka és 2 déd-
unoka van. Márk fiam Tökölön él, ő beszél magyarul. 59
éves, törve, de beszéli a magyart.
A Nikoliczával, Rablóval is tartom a kapcsolatot, ő Ausztrá-
liában van.
Egy időben nem engedtek haza, ’68-ban beengedtek Feri-
hegyre, aztán letartóztattak, telefonálni sem engedtek. A
legközelebbi repülővel haza kellett mennem.
Rendőri kísérettel jöhettem haza a bátyám temetésére.
’68-ban találkoztam az Albert Flóriánnal, aki Brazíliába
ment a világválogatott meccsére. Angliában majdnem ját-
szottam a Magyar Öregfiúk válogatottban is. Windsorban
krupié is voltam. Sikeres volt. Sok mindent hitelre csinál-
tam, de jó nevem volt, kaptam is mindig, mert visszafizet-
tem. Szerettem a kinti életet, most is jól vagyok, de szívesen
jövök haza is.
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Bemutatták a Lapozgató címmel megjelent válogatást
Tököl elmúlt 30 évi sajtójából.
Hoffman Pál polgármester és Malaczkó István bizottsági
elnök által összeállított válogatás cikkei és fotói látványosan
idézik fel a rendszerváltoztatás kezdeteit, az eltelt három
évtized legfontosabb eseményeit, vendégeit, a városfejlődés
meghatározó döntéseit.
Nagy érdeklődést keltett, a kiadás előtt álló, Hoffman Pál

„Tököl a történelemben” című könyvből készített kiállítás
is. A könyv első két fejezetét idéző oldalak érdekes és pon-
tos képet adnak Tököl időszámítás előtti korszakáról az
1270-es évig húzódó történelmi szakaszról. A kiállítás a kö-
vetkező hetekben a Sportcsarnokban, s az általános isko-
lákban is megtekinthető lesz. 
A képek végleges otthonra az iskolai falakon találnak majd,
növelve a diákok tököli helytörténeti ismereteit.

könyvek és kiállítások – tököli jubileumok

Cseperkáló Kamilla 
prezentációja 
Tököl jelképeiről
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kérdések, javaslatok, válaszok

KÖZMEGHALLGATÁS

A covid járvány miatt tavaly elmaradt a jogszabályok által elő-
írt éves találkozó a városvezetés és az érdeklődő polgárok kö-
zött. Hoffman Pál polgármester bevezetőjében kiemelte,
hogy az elmúlt években megtartott nyilvános bizottsági és
testületi ülések lehetőséget biztosítottak a találkozásra, hiszen
Tökölön minden testületi és bizottsági ülés nyilvános, s a
megjelent külső érdeklődők is mindig szót kapnak.
Fontos változás a rendszerváltoztatás előtti falugyűlések sú-
lyához képest, hogy a mindennapos internethasználat
szinte azonnalivá tette a kapcsolattartást. Ez meghatározta
az est érdemi alakulását is, hiszen Hoffman Pál polgármes-
ter is röviden ismertette mondandóját, mert azok a Laki-
hegy Rádióban, a Tököli Tükörben, a Duna-média Televí-
zióban, a városi honlapon és a város hivatalos Facebook ol-
dalán már korábban nyilvánosságra kerültek.

Ezt igazolta, hogy a kérdések, hozzászólások sem hoztak
felszínre ismeretlen problémákat. Ágics-Farkas Katalin,
Saftics György, Varga Anikó, Barabásné Schneider Mária,
Szaniszlóné Marics Rozália és Tóth István a városfenntar-
tás, városüzemeltetés feladatait egészítette ki, faágak nye-
sését, ágdarálást, kátyúzást, takarítást kérve. Igények fogal-
mazódtak meg útépítésre, belvízelvezetésre, temető felújí-
tásra, karbantartásra és a nappali idősellátásra vonat -
kozóan.
Hoffman Pál polgármester válaszaiban részletes ismertetést
adott a felvetésekre, megköszönte a javaslatokat, s kérte a
jelenlévőket, továbbra is kövessék figyelemmel a városi
ügyekről készített média beszámolókat.
Az estet Bosnyák Simonné összefoglalója, köszönetnyilvá-
nítása zárta.
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név élt
2021. augusztus
bicskey istvánné (sz. Tóth erzsébet) 96
kiss lajos 70
Rényei iván 78
nagy lászló 72
2021. szeptember
Marcsa Antal 47
szabó istván 77
sohajda Gyuláné (sz. németh Mária) 93
Gálné sófalvi Margit (sz. sófalvi Margit) 82
szűcs imre 82
Pretz bálintné (sz.: domonkos Gizella Margit) 71

Albert András 69
Rékasi józsef 68
2021. október
Fidrich Mihály 61
Makula béla 58
Makula béláné (sz.: Feith erzsébet) 81
Füredi jánosné (sz.: lipsz Mária Valéria) 88
2021. november
szabó Andrásné (Horváth Margit zsófia) 83
Varga sándorné (sz.: Molnár erzsébet) 79
Marcsa György 88
nyitrai jánosné (sz.: Pongrácz Margit) 70

HAláleseTek

szÜleTések
Kocsis János Renátó    
Báder Flórián                
Gieszer Lili                     
Varga Cilka                    
Varga Emma                 
Pataki Olivér                 
Török Zalán                   
Szmoleniczki Gergely  
Kocsis Alíz Izabell         
Firnigel Bertalan           
Schneemann Gergely  
Hattyasy Zente             
Hattyasy Johara            
Pataki Dominik              
Horváth Csanád            
Tóth Luca Lea                
Veres Olívia Gréta        
Pintér Endre Nándor    
Breznai-Vladucz Patrik
Vincze Szofia                 
Kőrösi Olivér                  

2021.09.16.
2021.09.13.
2021.09.17.
2021.06.17.
2021.06.17.
2021.09.02.
2021.09.27.
2021.09.29.
2021.10.01.
2021.10.02.
2021.10.08.
2021.10.06.
2021.10.06.
2021.10.14.
2021.10.23.
2021.10.25.
2021.11.04.
2021.11.12.
2021.11.18.
2021.11.16.
2021.11.19.

Szűcs Dániel és Kovácová Iveta

Zaka Tamás és Rabecz Brigitta

Rozgics Roland és Mihályi Barbara Fruzsina

Pejcsi Róbert 
és Vovkanec Viktorija Andrijivna

Révész Dávid és Viktor Kinga

Marlyin Zsolt Marián és Sipos Krisztina

2021. 10. 16.

2021. 10. 16.

2021. 10. 16.

2021. 10. 30.

2021. 11. 20.

2021. 11. 20.

HázAssáGköTések

Tisztelettel tájékoztatjuk a Városunk Lakóit 
és Ügyfeleinket, hogy 

a Tököli Polgármesteri Hivatal
2021. december 20. – 2022. január 2.

között ügyeleti rendszerben, csökkentett létszámmal 
tart nyitva.

A HiVATAl nyiTVATARTásA 
Az AlábbiAk szeRinT AlAkUl:
hétfőtől csütörtökig 08.00–16.00 óra,

pénteken 08.00–12.00 óra között.

ÜGyFélFoGAdás:
hétfőn 13.00–16.00 óra,
szerdán 08.00–16.00óra,

pénteken 08.00–12.00 óra között.

Hoffman Pál sk.
polgármester

és
Gaál ágnes sk

jegyző

MeGHosszAbíToTT Víz-csAToRnA beköTés
iGénylési HATáRidő

163/2021 (XII.9.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek
Zrt. 2021. november 26-ai a szennyvíztisztító szennyvíz-
minőség romlás miatt bejelentett kapacitás korlátozási
intézkedését 2022. január 31-ei határidővel elfogadja, ha
a korlátozás legfeljebb a fejlesztés megvalósulásáig, de
legkésőbb a szennyvízminőség visszajavulásáig tart.

Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város Önkormányzata 

Szerkesztő: Bárány Tamás  

Szerkesztőség: West-Graph Kft.

Nyomda: West-Graph Kft. Szigethalom, Mű út 154.
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Kiváltságos helyzetbe kerültek a tököliek amikor a Polgármes-
teri Hivatal mellett Okmányiroda kezdte meg működését.
Most újra jót kaptak a tököliek és a környékbeliek.
Megkezdődtek a tököli okmányiroda kormányablakká történő
átalakítási munkálatai. 
A kialakítás után egyablakos ügyintézésre is lehetőség lesz az
eddigi okmányirodai ügyintézésen túl, ami azt is jelenti, hogy

a tökölieknek nem kell már Gyártelepre utaznia, hogy ügyeiket
el tudják intézni.
Az átalakítás ideje alatt az alábbi helyszíneken biztosított az
ügyintézés:
• Szigetszentmiklósi Kormányablak, Apor Vilmos u. 1.
• Dunaharaszti Okmányiroda, Báthory u. 1.
• Ráckevei Kormányablak, Szent István tér 4

képviselő-testületi ülés
döntések október 28.

kormányablak lesz Tökölön

A lovaspálya és a nyári gát közötti területen jelenleg a föld-
munkák folynak, s a növényzet megvásárlása is megtörtént.
Az ültetésre az időjárástól függően még az idén, vagy ta-
vasszal kerül sor.

Jelen vannak: Hoffman Pál polgármester, Ágics Antal, Csur-
csia István, Füle Zoltán, Gergics Illés János, Malaczkó Ist-
ván, Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov Máté képviselők

A Vásártéri temető 
zöldterületi lehatárolása
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Megkezdődött a Minibölcsőde 
Műszaki átadás-átvételi eljárása

A kívül-belül barátságos, családias arculatú épület belső
terei, helyiségei is rendkívül igényes kivitelezésben készül-
tek el.
Murvai László tájékoztatása szerint a külső gázvezetési
munkák elkészültével nincs akadálya a fűtésrendszer pró-
bájának sem. A többletvállalással megépített kerítés bizton-
ságosan határolja a bölcsőde területét, melynek füvesítésére
tavasszal kerül sor. 

Útjavítási, tereprendezési Munkák 
A költségvetési helyzet, mint a korábbi években is, ilyenkor
ősszel teszi lehetővé a kisebb útjavítási, tereprendezési
munkák kivitelezését.
Örömteli, hogy a tavasszal tett ígéretek teljesülnek, bár jó
néhány helyszínen még nem végleges állapotokat hozunk
létre.
Továbbra is várjuk az új utak burkolását lehetővé tévő pá-
lyázatokat, mert a város bevételei több száz milliós aszfalt -
utak kialakítását egyelőre nem teszi lehetővé.

lakossági észrevételeket várunk   
forgaloMtechnikai felülvizsgálatunkhoz

Korábban már tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a polgármes-
teri hivatal munkatársai lakossági megkeresés alapján
Tököl több belső útja esetében a kialakult forgalmi rend
felülvizsgálatán dolgoznak. Folyamatban van a Pozsonyi
utca, az Árpád köz, az Iskola utca, az Eötvös Lóránd utca
(Csépi út és Gárdonyi Géza utca közötti szakaszán), vala-
mint a Mester utca (Pozsonyi utca és Fő utca közötti szaka-
szán) az egyirányúsítás lehetőségének vizsgálata. (Az érin-
tett utcaszakaszokat térképen jelöltük.)
Ezúton kérjük a tisztelt tököli lakosságot, hogy küldjék meg
számunkra észrevételeiket, javaslataikat a jelölt utcák és a
város egyéb területeinek forgalomszervezésére vonatko-
zóan. A beérkező megkereséseket feldolgozzuk, és figye-
lembe vesszük a forgalmirend-szabályozás módosítása
során.
Együttműködésüket köszönjük!
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tanácskozás a közbiztonság javítása
érdekében

Hoffman Pál polgármester mun-
kamegbeszélésen fogadta Király
András r.alezredes urat, a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság
vezetőjét és Üveges Csaba r.fő-
hadnagy urat, a Tököli Rend-
őrőrs parancsnokát.
A találkozás nem hozott sok új in-
formációt a felek számára, hiszen
mint Hoffman Pál polgármester

el is mondta, szoros az együttműködés a rendőri vezetők-
kel. Havi rendszerességgel cserélik ki tapasztalataikat, sőt
az őrs működése kapcsán szinte napi kontaktus alakult ki
Üveges Csaba őrsparancsnok úrral. Az aktuális ügyeket

sorra véve örömmel álla-
pították meg a bűncse-
lekmények számának
csökkenését és figyelem-
felkeltőnek tartják a köz-
lekedési balesetek számának növekedését.
Király András kapitány úr sajnálatosnak nevezte, hogy egyre
több balesetet okoznak a gyorshajtók és komoly probléma
az ittas vezetés is. Hoffman Pál polgármester a fentiek elleni
küzdelem erősítése mellett a parkolási szabálytalanságok
megelőzésének szükségességére is felhívta a figyelmet.
Mindannyian fontosnak tartják a rendőrőrs működési kö-
rülményeinek javítását is. Ez elsősorban az épület belső fel-
újításának igényét jelenti, de aktuális a rendőrség által
használt korábban közösségi felajánlásból munkába állított
járőrautó cseréje is.

Újabb sikeres pályázat az illegális 
hulladéklerakók felszáMolására

Az idei évben második alkalommal is sikeresen pályázott a
város az illegális hulladéklerakók felszámolására. A „Tisz-
títsuk meg az Országot” projekt I. ütem tárgyú pályázatban
olyan illegális hulladéklerakókat tudunk felszámolni, me-
lyek a tavaszi projekt idején még nem voltak jelen. A ko-
rábbi sikeres munka eredményeként most kevesebb helyszí-
nen, és kisebb mennyiségben található meg a környezet-
szennyezést elkövetők által illegálisan lerakott szemét. A
projektmegvalósítás során 9 helyszínről összesen 50 m3 hul-
ladékot gyűjtünk össze és szállíttatunk el, többségében a te-
lepülés hatá rából, külterületről. A hulladékmentesítés meg-
oldást ad a Gyöngyvirág utca és a szántó között lévő zömé-
ben építési törmelékből álló szemétdomb problémájára is,
mely a pályázat által kerül felszámolásra. A projekt megva-
lósítására csak néhány nap áll rendelkezésre. November 30-
ig szükséges a területeket megtisztítani. A munka megkez-
désére egyeztetést kezdeményeztünk a kiválasztott szolgál-
tatókkal, mely alapján a kitűzött határidőre a munkálatokat
sikeresen be fogjuk tudni fejezni. A projekt összköltsége
1.844.548 Ft, mely 100%-ban előfinanszírozott támogatás.

IDÔSZERÛ ÜGYEINK

áRVeRési HiRdeTMény
Tököl Város Önkormányzata, a Tököl Önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelet 15. §
(3) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján, mint Kiíró

nyilvános árverést hirdet
Tököl Város Önkormányzata a tulajdonában álló (421/22
hrsz. alatti ingatlan tulajdoni hányadára:4/8) természet-
ben Tököl, Akácos úton található ingatlan árverésen tör-
ténő értékesítésére. 
A telkek adatai:

Az ajánlati biztosítékot forintban Tököl Város Önkormány-
zata OTP Bank Nyrt-nál vezetett 11742252-15393290 számú
bankszámlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát legké-
sőbb a árverés kezdetéig be kell mutatni. A közlemény ro-
vatba a „a megvásárolni kívánt telek hrsz. ajánlati bizto-
síték” megnevezés kerüljön beírásra. Az árverésen részt-
vevőknek az árverésen be kell mutatni az ajánlati biztosíték
befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni. 
A meghirdetett vételárat bruttónak kell tekinteni.
Az árverés ideje: 2022. január 17. 10.00 óra
Az árverés helye: Tököli Polgármesteri Hivatal (2316
Tököl, Fő utca 117.) Díszterem
Az árverésre előzetesen a (24) 520-917 lehet bejelentkezni,
legkésőbb 2022. január 14-én 12 óráig. Az árverés licitálással
történik, a licitlépcső 50.000-Ft-onként emelkedik. Ameny-
nyiben az ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási
áron kell értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett.
A licitálás győztese az, aki a kérdéses ingatlanra a legma-
gasabb vételárat ajánlja. A licit győztesének az árverés hely-
színén a vételár 10 %-át mint foglalót vételárelőlegként kell
befizetnie az Önkormányzat pénztárába.
Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni,
az adásvételi szerződés aláírásával egy időben az árve-
rést követő 30 napon belül.
Amennyiben a vevő hibájából szerződéskötésre a megadott
határidőig nem kerül sor, úgy a foglaló az eladót illeti.
Az árveréssel kapcsolatban további információk a Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Irodájában, Kőszeri Ferenc (24)
520-917 műszaki ügyintézőnél kérhetők.

Helyrajzi szám: 421/22
Megnevezés: kivett lakóház udvar
Az ingatlan területe (m2): 773.5 m2

Induló ár: 13.832.500,-Ft

Ajánlati biztosíték ösz-
szeg: 450.000,-Ft
Licitlépcső: 50.000,- Ft
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Az idei közmeghallgatás nagyon szép pillanatai voltak, ami-
kor olyan embereket köszöntöttünk, köszönthettünk, akik
hosszú éveken át sokat tettek a városunk közösségért, a tö-
köli emberekért. Példát mutattak emberségből, kitartásból,
munkabírásból, türelemből.
dr. balla Mária háziorvos belgyógyász, akinek olyan életet
szánt az sors, hogy mindig másokkal törődött. Ismerte a csa-
ládok legapróbb bajait, amit lelkiismeretesen, mély tiszte-
lettel igyekezett orvosolni. Egy jó szó, egy biztatás mindig
jólesett tőle a legna-
gyobb bajban is. Oda-
adó munkája mellett
közéleti szerepet is vál-
lalt, 1998-2002 között
elnyerte a tököliek bi-
zalmát és tagja lett a
képviselő-testületnek.
Barátságos személyi-
sége, segítő szándéka
mindkét területén ki-
váltotta a tököliek elis-
merését. Megtisztelte-
tés, ha egy olyan orvostól köszönhetünk el, boldog nyugdíjas
éveket kívánva, aki a fél életét köztünk, tököliekkel közösen
élte meg, könnyen és gyorsan beilleszkedve a tököliek élet-
ébe, még akkor is, ha kezdetben nyelvi nehézségek is voltak.
Családja olyan szép és biztos hátteret biztosított a doktor-
nőnek, ami megalapozta a praxis nyugodt működését.
Munkája mellett lánya, Leila felnevelése és taníttatása volt
a legnagyobb és legfontosabb életcélja, aki mára már uno-
kájával közösen teszi szebbé a doktornő nyugdíjas napjait.
Dr. Balla Mária háziorvosunk, példát mutató, lelkiismeretes,
kiemelkedő munkájával hozzájárult Tököl városának egész-
séges fejlődéséhez, az itt lakó emberek egészségének meg-
őrzéséhez, fejlődéséhez. Reméljük, és hisszük, hogy a ha-
marosan őt követő leendő háziorvosunk is dr. Balla Máriá-
hoz hasonlóan megszereti és jó szívvel látja majd el a
tökölieket orvosi jó tanácsokkal és ugyanolyan emberséggel,
alázattal fogja végezni háziorvosi tevékenységét. Dr. Balla

Máriának kívánunk sok örömet, jó egészséget és boldog
szép nyugdíjas éveket. Szívből gratulálunk neki és szeretet-
tel adjuk át a köszönetet jelző  emlékplakettet.
Farkas Mártonné óvónő, Kati óvó néni gyakorlati éveit a
2.számú óvodában Pagáts Imréné- Kati néni szárnyai alatt
töltötte, majd pályakezdése 1980-ban a Horvát Óvodában
kezdődött, és onnan 1996-ban a lakótelepi Szivárvány Óvo-
dába került, ahonnan 2020 decemberében nyugdíjazását
kezdte. Kati olyan értékrendet közvetített, amely mindenki

számára követésre
méltó, köszönjük a
gyerekekért végzett
igen felelősségteljes
munkát egy értékes
embert ismertünk
meg benne jelen sze-
mélyében.
szabó Gyuláné
óvónő, Éva óvó néni-
nek lezárult élete egy
korszaka, egy hosszú
dolgos időszak – 40

munkával eltöltött év. Szintén fiatal pályakezdőként 1979-
ben került a 2.számú óvodába Pagáts Imréné Kati néni szár-
nyai alá. Mint óvodához, hosszú évtizedek munkája köti,
1985-ben a Szivárvány Óvodában folytatta munkáját és
innen kezdte meg nyugdíjazását. Sok - sok gyermek, akik
ma már családanyák- apák kedvence volt, akik szívesen em-
lékeznek vissza régi óvodás önmagukra. Minden történet
véget ér valahol, de az életben minden vég valami újnak a
kezdete. Köszönjük 40 éves kitartó munkáját az óvodáért,
közösségért.
bagyó Mária az OTP Szigetszentmiklósi Fiók volt vezetője,
hosszú évtizedekig dolgozott az OTP-ben vezette a sziget-
szentmiklósi fiókot, és sokat tett a város és a bank közötti
kiváló kapcsolatokért a saját területén és a megyei vezetők-
kel kialakított eredményes együttműködésért. Mindent
megtett Tököl számára a jó együttműködésért és nagyon
sok tököli család is megtapasztalhatta segítőkészségét.

Megalakulásának 100. évfordulóját ünnepli ebben az évben az
egyik legeredményesebb magyar sportág. Ebből az alkalomból
elismerő okleveleket adtak át a sportágat segítő településeknek,
támogatóknak, edzőknek, sportvezetőknek. Virág Lajos világ-
bajnoki ezüstérmes birkózó, a szövetség elnökségi tagja adta
át Hoffman Pál polgármesternek a Tökölnek ítélt elismerést.
A Tököli birkózósport támogatásáért az Első Tököli Bir-

kózó Egyesület vezetőjét, Iváncsics Géza elnököt, edzőt és
Weixl Gábor támogatót, valamint Giczi Miklós iskolaigaz-
gatót és Hoffman Pál polgármestert tüntették ki. 
A jubileumi évkönyvet forgatva a jelenlegi egyesület eredmé-
nyei mellett jó érzés volt régi tököli birkózók fotóit látni,
Tomin István, Tomin János, Rimóczi László, Joszkin János,
Szilágyi János nevével találkozni.

köszönet a városvezetés és a tököliek nevében

elismerés a Magyar birkózó szövetségtől
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tököli látogatói is voltak a budapesti 
vadászati világkiállításnak

Tököli látogatói is voltak a
Budapesti Vadászati Világ-
kiállítás eseményeinek, köz-
ponti helyszínének.
A természetmegóvás és a
vadgazdálkodás szempont-
jait hangsúlyozó látványos
rendezvényt nemcsak vadá-
szok és gazdálkodók láto-
gatták, hanem a tököli álta-
lános iskola diákjai is meg-
ismerkedtek a lenyűgöző
látványt nyújtó, valóságot
szinte teljesen megidéző ki-
állítással. 

szent korona a hajdani szent istván téren
Örömünkre Tökölre érkezett a Pest Megyei Önkormányzat
Szent Korona installációja. A székelyudvarhelyi Elekes
Gyula tűzzománc mester által készített látványos alkotás
körbejárva s belső terében is rengeteg információt nyújt a
Szent Korona sorsáról, a magyar történelem koronához
kapcsolódó eseményeiről. A nyáron sokak által Ráckevén
már megcsodált remekmű természetesen nem került pén-
zébe a városnak, csupán a Szentmártonkátáról Tökölre
szállítást és az összeállítást kellett megoldanunk. Köszönjük
a Pest Megyei Közgyűlés elnökének Szabó István úrnak és
Kisfaludi Arankának a Pest Megye Értéktár munkatársának,
hogy ilyen kiemelt időszakban kaptuk meg a lehetőséget.
A címben megfogalmazott gondolat több évtizedre visz visz-
sza, hiszen már kevesen tudják, hogy a falu központi tere
Szent István nevét viselte, amit a rákosista kommunista kor-
szakban Sztálin térre változtattak. Később az ott tartott piac
napok miatt Piac tér elnevezést kapott. Bízunk benne, hogy
a hétköznapokban és az adventi ünnepség során csakúgy,
mint a többi településen sokan gyönyörködnek majd a lát-
ványban és elkerül bennünket az ízléstelen, hazafiatlan
Szent Koronát érintő facebookos gúnyolódás.

kézilabdás példa-
képektől köszön-
tünk el
Egyszerre szomorú
és felemelő pilla-
natokat jelentett
korábban sikeres
kézilabdázó, kick-
boxos, RG verseny-

zők köszöntése. Pataki László a férfi kézilabdacsapat ko-
rábbi kapitánya, Beszkid Béla, Balogh Attila csapatunk kor-
szakos játékosai voltak csakúgy, mint a női csapatunk
erősségei Diószegi Diána, Marosi Rita, Marosi Krisztina.
Pályafutásuk a tököli kézilabdázás aranykorszaka volt. Az

NB I/B-ben, NB II-
ben elért sikerekben
elévülhetetlen érde-
meket szereztek. Pél-
daértékű pályafutásuk
Kerékgyártó Zsolt és
Márczy Gábor edzői
intenciói alapján kez-
dődött, s már ifjúsági
korban is országos sikereket értek el. Felnőttként is vállalták
a heti többszöri edzést, a hétvégi mérkőzések elfoglaltságát
úgy, hogy közben dolgoztak, tanultak, diplomát szereztek.
Igazi példaképei voltak a tököli kézilabda utánpótlásnak, s
büszkeségei a város sportjának.

sportolói példaképektől búcsúztunk el
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Dunakisvarsányból jöttünk. 1943-ban születtem, itt hen-
tesüzletet nyitottunk. 

Az üzlet az nem olyan jól ment, mert elég sok üzlet, sok
hentes volt. Itt voltak az Árkocsevics Simonék a közelben.
Kaptunk a nagymamától 3 hold földet, ami pótolta a hi-
ányt, a nagy beszolgáltatások azért elvitték a bevételt, meg
a házunkat.

16 évesen már dolgoztunk. Az üzletben dolgoztunk, én
voltam a zsírbeszedő, anyuék meg mérték a húst. Persze én
nem kaptam fizetést a zsírbeszedésért. Ez a Fő utcai szakasz
a falu központja volt. A Sáráczék itt voltak az üzlettel, itt
voltunk mi, itt volt a tejcsarnok…a csendőrség szemben az
épülettel és akkor még itt volt a népbolt is. Feljebb a rend-
őrség. A háborúval jöttek az oroszok. Édesapám hazajött,
már amikor vonultak vissza, mert kapott
valami tüdőcsúcs gyulladást és az orvos ha-
zaküldte. Így menekült meg a fogságból.
Idejöttünk Tökölre, itt aztán megint kez-
dődött elölről…

A háború alatt az oroszok elfoglalták
Tökölt, közben a német meg a magyar ka-
tonák az oroszok szemtől szemben álltak
egymással, házról házra harcoltak.

Nekünk lányoknak menekülnünk kel-
lett. Bújtattak bennünket. Este levittek a
krumplis verembe reggelig, akkor felhoz-
tak. Reggel meg az ágyneműk fel voltak
tornyozva és mi ott voltunk alatta. Hallot-
tuk, hogy a szomszédban a lányok hogy si-
koltoztak, amikor vitték el őket.  így mene-
kültünk meg, hála Istennek.

Persze. Hát ez akkor tabu volt. Akkor az orvos, a Bácsúj-
laky kidoboltatta, hogy azok a lányok, akiket elvittek és eset-
leg teherbe ejtettek, azok menjenek és segítenek rajta. Vol-
tak, akiket elvittek. Szerencsére én már a nagymamáéknál
voltam, mert jöttek az oroszok és fél óra alatt kidobtak min-
ket a fenébe. Akkor oda mentünk a Hernódliékhoz a nagy-
mamához. Mi egy darabig ott voltunk. Utána jött a béke-
kölcsön, jött a Bántó úr Romániából. Az behívatta anyámat,
jól lehordta mindennek…Te szemét kulák, te inasokkal, se-
gédekkel dolgoztattál… mert hogy ő nem akart békeköl-
csönt. Na itt kezdődött a cécó. Fel voltunk írva kitelepítésre,
akkor a Pesuth volt meg a Zimonyinak is benne volt a keze.
Úgy menekültem meg, hogy aki a Zsiga mellett lakott a Var-
sányi bácsi, akkor este jött és szólt, hogy Franci dugd el a
lányodat, mert reggel jövünk érte. A német származástól
úgy menekültünk meg, hogy volt itten egy úgy nevezett
Oravetz Mátyás, az egy nagy pártember volt, ő volt akkor a
tanácselnök. De ő volt a nagymamámnak az unokatestvére.
Édesanyám elment hozzá, hogy Matyi bátyám ki akarnak
telepíteni bennünket. Azt mondta, hogy na Mariska menj
haza, mert amíg én itt leszek, nem lesztek ti elvíve. Tökölön
nem volt volksbund. A Herman rokonok Újfaluban benne
voltak, és őket ki is telepítették. A Varsányi bácsi mentett
meg minket.

A Báder Feri apukájával, mi lettünk volna málenkij ro-
botra küldve. És akkor a Cili néninél, a Frankóéknál szintén
egy veremben voltunk egy hétig. Ő is egy sámlin ült és én
is. Kukoricaszárral voltunk bevédve, és aztán nem tudom,

mi történt. A két Fechtl lányt elvitték, nekem azokkal kellett
volna mennem.

Végül is másokat elvittek. A Fechtl lányokat és a maga
apját is elvitték, a Schneider Jankának az édesapját a
Schneider Jánost is elvitték. Lacházán gyűjtötték össze
őket, és onnan vitték el.

Oravetz Mátyásnak a szülei és az apja is a múlt kom-
munban is kommunista volt. Azt hiszem, Ercsibe nősült
1919-ben. Őt aztán a ló farkához kötötték és egész Tökölig
húzták. Ezek nagyon nagy kommunisták voltak. Rajtam se-
gített, én személy szerint nem ismertem őt.

A háború után jöttek a megszorítások. Engem minden-
képpen meg akartak semmisíteni mert svábok voltunk.

… svábok, kulákok, hentesüzlet tulajdonosok. Akkor
apukám hozott lovat Né-
metországból. Azt mikor
meglátták, megbolondul-
tak, kiírtak nekünk 9 000
Ft adóhátralékot. Nem is
volt annyi pénzünk. Meg
hát milyen adó? Akkor
mondta Sztálin, hogy az
„R” betűsöket likvidálni
kell mint a Kaltenecker,
Szeltner….No akkor ezt
csak úgy blöffből kiírták ne-
künk. Apukám szegény
nem tudott mit csinálni,
mert talán két vagy három
hetet dolgozhatott a lóval.

Két és fél, hároméves gyönyörű muraközi lovat hozott. A
bolgárok 15 000 Ft-ot is kínáltak érte. A svábok szerették a
muraközi lovakat.

Majdnem kifelejtettem az iparengedélyt. Azt még előbb
vették el. Mert az üzletben így is volt egy pult, meg úgy is
(mutatja). Az egyiken az újabb mérleg volt, a másik inkább
műemlékként az régi réz volt. Azért vették be az iparenge-
délyt, ez volt az ürügy, mert azt írták, hogy a közellátást ve-
szélyeztettük és ezért érdemtelennek találják, hogy önálló
iparűzés lehessen. Leírják, hogy egy mérleget használtunk,
a finom mérlegét, a másik mérleget meg nem használtuk,
mert az nem volt hitelesítve. “Nevezett érdemtelen arra,
hogy önálló iparűző lehessen. Mint húsiparosnak a közre-
működése nem kívánatos.” írták.

De nem vették ezt figyelembe. Vásár volt, szombati
napon, a legforgalmasabb nap. Hát ez a Dani a húsvizsgáló,
előbb elment a vásárba, nem jött bélyegezni. Mi meg a hen-
tesek mindegyik nekiállt mérni. Anélkül, hogy az állatorvos
megvizsgálta volna. Na ezért kaptak egy hónapot Andrássy
út 60-ban. Meg hát az összes hentesnek kellett zsozsózni. A
szemét bírót le lehetet fizetni, az meg egy hónap múlva ki-
engedte őket.

De a látszatra valamit adtak, mert elvették a kocsiját
meg a lovát és valamennyi pénzt ígértek érte, de persze
nem fizették ki, mert a Járási Hivatal utasítja a tanácsot,
hogy fizesse ki.

Erre az adókivetés történt. Hát nem vették figyelembe
magyarul. De azt nem tudom, hogy az apám miért nem
adta el a bolgárnak. Van olyan papír is, hogy meg kell je-

Hétköznapi történelem
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lenni, vinni a kocsit, lovat, akkor láttam apámat sírni. Akkor
és sosem. Csináltak ilyen dolgokat velünk. Na akkor haza-
jövök betegen, a gyerekkel, egyszer csak jön a Pesuth Amb-
rus kivágta az ajtót, azt hittem, hogy kiszállnak az üvegek.
Hát mondom ez meg mit akar? Azt mondja nekem: Ön ide
nem jöhet haza. Mondom, miért? Hazajöttem.

Előtte együtt táncoltunk. Azt mondja nekem, ön ide
nem jöhet, mert ide a Tornyosi Bözsi fog jönni öt gyerek-
kel. És akkor elrohant. Én meg elmentem az ügyvédhez, a
Szaxnak ennek a háznak a régebbi tulajdonosa volt. Mon-
dom: Ügyvéd úr. Létezik az, hogy nem jöhetek haza a saját
szüleimhez? Azt mondja, ki mondta ezt a baromságot?
Mondom a tanácselnök. Na mondja csak meg maga ezt a
paragrafust és leírta, és maga meg csak nyugodtan marad-
jon. Hát én meg maradtam. Lehet utána nézett a Pesuth.
De maradtam én. Én mindig szálka voltam neki.

Dolgoztatták a nőket, a Fechtl lányokat is a tanácsházán.
Valaki ki akart velük kezdeni, ők meg nem akarták ezt en-

gedni és hogy úgy tudtak hazamenni, hogy kúsztak az árok-
ban az utcán, s lőttek utánuk.

Ő azt gondolja, hogy a málenkij robotos listára is sze-
mélyes bosszú alapján kerültek rá az emberek.

Hát voltak ilyenek. Jöttek értem a policájok.Védték ma-
gukat. Engem nem bántottak az oroszok, csak nem akartuk
csinálni. Mosni is kellett. Alsó gatyákat. Azt mondja, hogy
ruszki gatya nem harasó? Mondom, nem. Angol gatya kel-
lett volna, az harasó. Volt olyan is, amikor még harcok vol-
tak, hogy egy kapott egy légnyomást és behozták ide a pin-
cébe. Akkor adtunk neki finom húslevest meg mindent.
Aztán én buta mutogattam neki fényképeket. És akkor
nekem udvarolt egy jutasi tiszt. Csak őrmester volt.

Hát amikor az orosz meglátta ezzel a sok izével…officer
kiabálta. Felült az ágyon és fogta a puskáját, hogy lelő. Meg-
legyintettem őt valamivel, aztán hátra dőlt. Én meg itt hátul
elpucoltam, és a Gyugyáék, az András mentett meg engem.
Biztos lelőtt volna. Hát voltak ilyen esetek.

Advent harmadik vasárnapja 
az örömteli várakozás napja

A keresztény hagyományban Advent a Karácsonyt megelőző
négy hét – a megszentelt várakozás időszaka. 
Ehhez mély vallási tartalom kapcsolódik.
Az Advent elnevezés a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele
kifejezésből származik.
Ez az időszak a katolikus egyházi év első része, a kereszténység
legörömtelibb ünnepének előkészülete. 
A négy vasárnap a középkor óta a Megváltó négy eljövetelét
szimbolizálja.

A katolikus tanítás szerint: 
Jézus Krisztus először a megtestesülésben, a karácsonyi szüle-
tésben jön el.
Másodszor a kegyelemben.
Harmadszor a halálunkban.
Negyedszer pedig az utolsó ítéletben.
Az adventi időszak legfőbb üzenete, hogy nekünk keresztények-
nek egész földi életünkben várni kell a találkozásokra, s ké-
szülni kell ezekre.”
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Részlet a Nemzeti Sport tudósításából
Az nb i-es bajnoki címvédő Ferencváros 7–0-ra nyert a Pest
megyei 1. osztály 14. helyén álló Tököl otthonában a labda-
rúgó Magyar kupa főtáblájának 4. fordulójában.
MAGyAR kUPA
4. FoRdUlÓ
Vsk Tököl (megyei i.)–Ferencvárosi Tc 0–7 (0–6)
Tököl, 2000 néző. Vezette: Nazsa Tamás (Horváth Zoltán, Me-
dovarszki János)
Tököl: Szabó Zs. (Koman, 52.) – Pap B., Árkocsevics, Bödő,
Kulcsár O. – Csajági (Pray, 52.), Barizs, Bányai, Galambos
(Sipos, 81.) – Kulcsár R. (Marlyin, 81.), Nagy-Jáger (Fazekas Á.,
69.). Vezetőedző: Mészáros Attila
Ferencváros: Bogdán – Besic (Csontos, a szünetben), S.
Mmaee, Kovacevic (Szánthó, a szünetben), Cabraja – Somália,
Loncar – Zubkov (Gavrics, a szünetben), Zachariassen, Marin
(Vécsei, 62.) – Uzuni (Mak, 62.). Vezetőedző: Peter Stöger
Gólszerző: Zubkov (0–1) a 12., Uzuni (0–2 – 11-esből) a 15.,
Uzuni (0–3 – 11-esből) a 19., Zachariassen (0–4) a 26., Zubkov
(0–5) a 42., Zachariassen (0–6) a 45., Mak (0–7) a 83. percben

összeFoGlAlÓ
Hatalmas lelkesedéssel készült
a Pest megyei első osztályban
szereplő Tököl a Ferencváros
vendégjátékára. A sporttelep-
hez érve érezni lehetett, min-
den a szerdai Magyar Kupa-ta-
lálkozóról körül forog: a gim-
nazista önkéntesek ott
segítettek, ahol csak tudtak, a
büfések szinte megállás nélkül
csapolták a sört, a rendezők
útba igazítottak. A klub igyeke-
zett megadni a módját, szurko-
lói sálakkal és pólókkal készült,
amelyeket tököli és ferencvárosi címerrel láttak el – sokan
éltek a vásárlás lehetőségével, úgyhogy szép számú relikviát
értékesített az egyesület. A házigazda szervezésből jelesre vizs-
gázott, amennyire lehetett, a pályát is igyekezett a lehető leg-
jobb állapotba hozni, ám e tekintetben csak mérsékelt siker
övezte az erőfeszítéseket.
Nemcsak a városból, Csepel-szigetről is érkeztek a környékbéli
futballkedvelők, hogy a napsütéses időben – ugyanakkor a leg-
kevésbé sem szurkolóbarát időpontban – megnézzék a Ferenc-
várost: Szigetszentmiklósról, Halásztelekről, Szigethalomról,
Ráckevéről és Makádról is jöttek a drukkerek, és feltűnő volt,
hogy az őszi szünet beköszöntével milyen sok család választotta
programul a meccset. Hiába, a rekordbajnok 2007. október 27-
én, tehát napra pontosan tizennégy évvel ezelőtt vendégsze-
repelt legutóbb a városban, akkor Brettschneider László dup-
lájával, valamint Lipcsei Péter és Horváth Péter góljával 4–0-
ra nyert.
Persze nem mindenki a zöld-fehérek miatt váltott belépőt, a
hazaiak rengeteg rokona, barátja ment ki a legjobb tizenhat
közé jutásért vívott összecsapásra. Volt, aki nem csupán szur-
kolói pólóban feszített, hanem molinót is kihelyezett a kerí-
tésre: „Szabó Zsombi, add ide a mezed!” – szólt a felirat, amelyet,
mint kiderült, a tököli kapus barátja készített, s az édesapa he-
lyezett ki. Az amúgy Ferencváros-szurkoló család és barátai
ezen a szerdán félretették a klubszínek iránti érzelmeket, és a
tököli kapusért szorítottak.

Ami különös volt, hogy a ferencvárosi kezdőcsapatban Bogdán
Ádám révén egyetlen magyar játékost köszönthettek a nézők,
ellenben a hazai stílusért rajongók az első, labdarúgásra em-
lékeztető momentumot a hazaiak 21 éves tehetségétől, Nagy-
Jáger Dávidtól láthatták, aki a jobb szélen becsapta a marokkói
válogatott Samy Mmaeét: kiosztott neki egy magyaros kötényt.
Percekkel később aztán vezetést szerzett a Fradi, olekszandr
zubkov átvétel után lőtt gólt 11 méterről, majd az albán kö-
zönségkedvenc, Myrto Uzuni momentumai következtek: öt
percen belül kétszer buktatták a tizenhatoson belül, s mindkét
tizenegyesnél a kapu jobb oldalába lőtte a labdát, Szabó Zsom-
bor hiába érezte az irányt.
„Ennek csúnya vége lesz...” – sóhajtott nagyot egy sokat megélt
néző. Bizony ráérzett, kissé mintha megzuhant volna a hazai
csapat. Ugyanakkor időnként a vendégek is szenvedtek – le-
ginkább a pálya miatt. Mulatságos volt, amint az Angliát meg-
járó Muhamed Besic, aki egy-két éve még álomszerű gyepen
rúgta a labdát, a tököli centeren nem tudott megbirkózni a
göröngyös talajjal; a hazai szurkolók legnagyobb örömére elő-
fordult, hogy azután vesztett labdát, hogy rálépett, s elpattant
tőle. De nem ez volt Samy Mmaee legjobb meccse sem a Fe-

rencvárosban. Csajági Lajos
futotta le a jobb szélen, s bár
nem lett helyzet az elvesztett
párharcból (a labdát Bogdán
Ádám könnyűszerrel lehúzta),
nem festett jól, hogy egy ama-
tőr futballista így túljárt az
eszén. Adnan Kovacevic sem
emlékszik majd szívesen vissza
Nagy-Jáger Dávid megmoz-
dulására – a laza bokájú tököli
támadó neki is adott kötényt.
A félidő második felében
azonban átszakadt a gát, a
mindaddig kissé önbizalom

nélkül futballozó, visszafogottan teljesítő kristoffer zachari-
assen megszerezte első, majd második gólját is a Fradiban –
a csapat szurkolói csak bízhatnak benne, hogy a sikerélmény
révén visszatalál rosenborgi önmagához. A két találat között
olekszandr zubkov is gólt lőtt, így hatgólos különbséggel vo-
nulhattak pihenőre a felek.
Peter Stöger a rotálás jegyében három helyen is változtatott a
csapatán, majd jó negyedóra elteltével kihasználta maradék
cserelehetőségét is: a legjobbak nem játszották végig az összec-
sapást, Zubkov, Uzuni és Marko Marin is kapott némi pihenőt.
A fordulás után visszavett a lendületből a vendégegyüttes, s ha
alkalomadtán helyzetbe került, a csereként beálló Koman
Konstantin bravúrral hárított – még mielőtt lecserélték volna
Uzunit, az albán ziccerénél óriásit védett. Mivel a tempó nem
volt egetrengető, a hazaiak nem fulladtak ki.
„Elfáradtak a fradisták” – konstatálták a hazai nézők. Hogy
ezért vagy sem, a második játékrészen inkább már csak túl
akartak lenni a ferencvárosiak, hiányzott az elsőben látott aka-
raterő a csapatból. Ezt persze a tököliek aligha bánták, s bár a
hajrában Róbert Mak bevette a kapujukat, majd a hosszabbí-
tásban Sipos Roland elpuskázta a hazaiak egyetlen ziccerét
(Bogdán Ádámba lőtte a labdát), a nagy különbségű vereség
ellenére büszkén, vastaps közepette vonulhattak le a pályáról:
a második félidőben majdnem negyven percig féken tartották
a magyar futball legerősebb, Európa-ligában szereplő együt-
tesét. 0–7

kiváló hangulat, tisztes helytállás
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A 2021-es esztendő a Tököli
Darts Klub legsikeresebb éve
lett, több fronton voltak érde-
keltek versenyzőink.
Utánpótlás korú dartsosaink
nagyon szépen szerepeltek a
korosztályos országos verse-
nyeken. Kiemelendő Mon-
halt Barnabás serdülő orszá-
gos bajnoki összetett 2. helye-
zése (több forduló meg-
nyerésével), illetve Dél Ákos
ifjúsági kategóriában az
utolsó fordulóban szerzett ezüstérme. Barnabás bekerült a
magyar utánpótlás válogatottba is, az angolok elleni felké-
szülési mérkőzésen az összes meccsét megnyerte!  A srácok
nemcsak a korosztályukban, hanem a felnőttek között is
megcsillantották már tudásukat. 
Felnőtt egyéniben az Országos Bajnokságon Jehirszki
György több fordulóban is dobogóra állt, míg Dél Ákos és
Greksa Károly további értékes helyezéseket szerzett. Gyuri
az év végi összesítésben a 8. lett, ez nagyon szép eredmény!
Ezzel a teljesítményével a magyar válogatott bő keretében
is számításba veszik!
A csapatversenyek közül a Steel Csapat Magyar Kupában
csapatunk a 9. helyet szerezte meg, ezen az egynapos via-
dalon az ország összes egyesülete képviselteti magát. A csa-
patbajnokság során a 2020/21-es összevont szezonban két
csapatunk versenyzett a harmadik vonalban.  Az 1-es csapat

az alapszakasz megnyerésével
kvalifikálta magát az év végi
rájátszásra, ahol a feljutás
kérdése dőlt el. November 6-
án került sor erre a verseny-
napra. Hihetetlen izgalmak
között csapatunk egész nap
nem talált legyőzőre, meg-
nyerte a Steel Nemzeti Csa-
patbajnokság III. osztályát!
Ezzel a sikerrel jövőre a II.
osztályban fogunk szerepelni,
cél itt is az élmezőny!

Az idei esztendőben is folytatjuk az együttműködést a CSE-
FOSZ SE-vel, a fogyatékos sportolók összevont sportnapján
a darts alapjaival ismertettük meg az érdeklődőket.
Új kezdeményezésként a Ráckevei Önkormányzati Tűzol-
tósággal karöltve megrendeztük klubhelységünkben az első
Tűzoltó Darts Versenyt, ahol az ország több részéről érke-
zett lánglovagok mérték össze tudásukat.
Sajnos a járványhelyzet alakulása miatt a szokásos téli ama-
tőr és Open versenyeinket nem tudjuk megrendezni, de re-
ményeink szerint hamarosan ezek a közkedvelt versenyso-
rozatok is folytatódhatnak.
Versenyzőink gőzerővel készülnek a következő szezonra,
ahol szeretnénk minimum megismételni, de inkább túlszár-
nyalni az idei eredményeinket!
Hajrá Tököli Darts!

Bodor Zoltán elnök

darts hírek
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Gyönyörű kertek, balkonok, utcai virágkompozíciók látvá-
nya fogadta a bíráló bizottság tagjait a „Szép város, rende-
zett környezet” versenyre jelentkezett családoknál tett láto-
gatásaik során.
Nehéz is volt a rangsorolás a színes, ötletes helyszínek kö-
zött. Tököl képviselő-testülete 550.000.- Ft + járulékai ösz-
szeget biztosított a verseny díjazására, mely főként virágpa-
lánta, mag, esetleg edények vásárlására fordítható. Öröm-
mel tapasztalták a bírálók, hogy a családi házak kertjei
mellett lakótelepek társasházai is neveztek.
Fiatalok és idősebbek közül is kiemelést érdemel Gólya Mi-
hályné Ilonka néni, akit a díjátadáson 90. születésnapja al-
kalmából is köszöntöttek.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy hozzájárulnak kör-
nyezetünk szépítéséhez.

A „szép város rendezett környezet” 2021 verseny
eredménye

i. lakossági 
kiemelt különdíj: Galbács István, Akácos út 12/A.
különdíj: Krizsánovics Andrásné, Mester u. 51.

Sárácz Józsefné ,Csokonai u. 29.
Korponainé Maczó Mária,

Alkotmány u. 26.
Jankovics Attiláné Viola u. 3.
Sipos Tiborné Pesti út 27/2.
Bakondi Katalin Szadova u. 47.
Horváth Ödön Kossuth L. u. 55.

a) épületablak, erkély virágosítása (társasházak magán-
házak)

1) Csillag Angéla, Ráckevei út 4. I/7.
2) Groh Sándorné, Ráckevei út 4/L

b) előkertek, kertek növényültetése
Megosztottan:  Plausin Jánosné, Alma u. 2.

Kunzer Ferenc, Aradi u. 53.
Farkas Áron Gyuláné, Szadova út 21.
Bosnyák-Dragovics Katalin,

Tűzoltó u. 8.
Megosztottan: Marics Simonné, Kossuth L. u. 100.

Gajárszky Istvánné, Dobó K. u. 56.
Marlinné Vivien, Fő u. 16.

Gólya Mihályné, Gárdonyi G. u. 15.
Rozgics Mária, Csokonai u. 55.

3) Megosztottan:  Magda Lászlóné, Dr.Papp K. tér 3.
Széplaki László, Ibolya u.19. 4. a.
Fajta Györgyné, Eötvös L. u. 12.

c) Társasházak előkertjei, környezete növényültetése
1)Megosztottan:  Bárdos Kálmánné,

Duna u. 12. B lph. fszt 3.
Házkontroll Kft Kisfaludy u. 3.

2)Megosztottan:    Pesti úti lakótelep 21. sz. társasház 
Máltai u. 1.

Pesti úti lakótelep 20. sz. társasház 
Mátyás k. u. 2.
Duna 6. társasház Duna u. 6.
Alinka társasház Kisfaludy S. u. 5.

3)Megosztottan: Duna 1 társasház Duna u. 1.
Pesti úti lakótelep 18.sz. társasház 

Karinthy F. u. 1.
Duna 10. társasház Duna u. 10.
Pesti úti lakótelep 15. sz. társasház 

Mátyás király u. 3.
Pesti úti lakótelep 17. sz. társasház 

Mátyás király u. 7.
d) egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól
házszámig megjelöléssel): Nem érkezett jelentkezés

ii. intézményi, 
a) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása,
esztétikai megjelenése

1) Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
b) előkert, belső udvar gondozottsága növénnyel való
ellátottsága
2) Megosztottan:  Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

Hagyományőrző, Óvoda Fő u. 49.
Horvát Óvoda, Csépi út 6.

iii. ipari és kereskedelmi szolgáltató ingatlan. 
a) ipari telephelyek és létesítmények Nem érkezett anyag
b) kereskedelmi, szolgáltató létesítmények: 

1) Női Szabóság Csurcsia Erzsébet Piac tér 7/D.

köszönjük és gratulálunk! 
Szebbé tették Tökölt



24 Tököli TükörVÁROSSZÉPÍTÉS


