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„A Jóisten áldása, a Szűzanya oltalma kísérje
ezt a megszépült templomot”

– Spányi Antal püspök úr bérmálási szentmisét celebrált és újraszentelte a templomot –

Tökölön 2015. május 23-án, 16 órakor került sor a római
katolikus templomban a fiatalok bérmálására. Spányi Antal
székesfehérvári megyés püspök celebrálta a misét.

Dr. Monostory Péter az egyháztestület és a megjelent hívők
nevében köszöntötte Spányi Antal püspök atyát és Hoffman
Pál polgármestert. Felkérte püspök atyát, hogy a bérmálás
szentségét   a megjelenteknek szolgáltassa ki,  s hogy az egy-
házközség és Tököl város képviselő-testületének közös pro-
jektjében felújított templom újraszentelését végezze el. 

Spányi Antal: köszönöm a köszöntést. Ezen a szép ünne-
pen a felkészült fiataloknak a bérmálás szentségét kiszolgál-
tatjuk, megerősítjük őket, hogy az egyháznak tudatos és áll-
hatatos tagjai lesznek, s rajtuk keresztül alkalmat adjunk a

Szentléleknek, hogy
bennünket, mindnyá-
junkat újra megerő-
sítsen abban, hogy
szívünket, lelkünket
lángba borítsa a sze-
retetnek és a hitnek a
lángja, égessen, sür-
gessen bennünket,
hogy éljünk az egyhá-
zért, legyünk ebben a
világban a hitnek, az
egyházi események-
nek oszlopai. Ez a
Szentlélek betöltötte
lelkünket. 

Most megáldom ezt
a felújított templo-
mot, amely közös ösz-

szefogással szépülhetett meg, melyet köszönünk polgár-
mester úrnak, köszönünk az egyházközségnek, és köszö-
nünk azoknak, akik a közös munkát lehetővé tették.

Jézus Krisztus nevében gyűltünk össze a közös összefo-
gással felújított templom megáldására. Kérjük a minden-
ható Istent, fogadja kegyesen az elvégzett munkát, és amint
gondjainkban is mellettünk áll, legyen velünk örömünkben
is. Kérünk Téged Urunk, előzd meg tetteinket sugallataid-
dal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és
működésünk mindenhol Tőled vegye kezdetét és közremű-
ködéseddel végződjék. Krisztus, a mi Urunk által, ámen!

Urunk és Istenünk! Bár Téged sem az ég, sem pedig a
föld nem képes befogadni, mégis Te hajlékot készítesz Ma-
gadnak a földön, ahol Általad is segítségül hívhatjuk szent
nevedet. 

Kérünk áldd meg ezt a templomot szent Fiad érdemeire
való tekintettel, és sugározd rá kegyelmed erejét! Add, hogy
imádságunk, az áldozati tömjén illata szálljon fel színed elé.
Hívő népedet halmozd bőséges jótéteményekkel, hogy
mindazok, akik munkájukkal és áldozatos adományaikkal
hozzájárultak a templom felújításához, nyerjék el a jelen-
léteddel segítő oltalmad, bűneink bocsánatát, és részesül-
jenek a megváltás kegyelmében. A mi Urunk, Jézus Krisz-
tus által, Ámen!

Krizsán Kitti virágcsokrot adott át a püspök úrnak
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A bérmálás szentségének a kiszolgáltatását kérték a fia-
talok. A Szent Lelket az Úr Jézus, aki kérte, bőven adja min-
denkinek, aki tőle ezt kéri. Hosszú időn keresztül a bérmál-
kozók a családdal együtt készültek erre a pillanatra. De va-
lójában mit várunk Isten Szent Lelkétől?

Hogyan fogadjuk szívünkbe és lelkünkbe, és hogyan hall-
gatunk azokra az indításokra, a jó sugallatokra, melyeket a
Szentlélek ajánl. Készek vagyunk-e arra, hogy ezentúl más-
képp éljünk. Elhagyjuk gyengeségeinket, bűneinket, s meg-
erősödjünk. 

Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket és bánjuk meg bűnein-
ket, hogy megtisztult lélekkel, méltóképpen ünnepelhessünk. 

Az ünnepi fénylő lélekkel áldottuk meg a megújított temp-
lomot, amely szépségével, a liturgiához kapott méltó fényé-
vel Isten dicsőségét hirdeti és ezzel a lélekkel akarjuk szol-
gálni azt a szentséget, amelyet a szertartás elején, a bérmá-
lók nevében kértétek, azt mondtátok, hogy az Égi anyának
külditek. Ebből is láthatom, tudhatom, hogy ti alaposan fel-
készültetek, megismertétek a bérmálás szentségének lénye-
gét, fontosságát. Végigvettétek nyilván a hét ajándékot is. 



ÜNNEPEK

Élő hagyomány – ünnepi körmenet

Régmúlt idők hangulata a Szent Anna kápolnánál
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Sok településen elfeledett ha-
gyományként említik, próbálják
újjáéleszteni az Úrnapi körmene-
tet. Tökölön idén is méltóságtel-
jes áhitattal járták végig a hívek
a gyönyörű “virágsátrakkal” fel-
díszített útvonalat. A körmeneten
résztvevők magyar és rác egyházi
énekekkel, imákkal követték
Papp lászló plébános úr szertar-
tását.

Huszonöt éve újjáélesztett ha-
gyomány az Anna-napi szabad-
téri szentmise a kápolnánál. 
A Csepel-sziget egyik legré-
gebbi építészeti emléke mellett
idén is napsütéses időben tar-
totta a szentmisét Papp László
plébános atya. A szertartást egy
áldás egészítette ki, mivel ezen
a napon adták át Zsurzsucz Ist-
vánné ajándékát, a képen lát-
ható haranglábat és harangot.
A Koncsár Örs által készített
építmény tovább erősíti a ká-
polna archaikus hangulatát.

VI. Nemzetközi Bajtársi Találkozó
Bajor Katonai Szövetség szervezésében

került sor a VI. Nemzetközi Bajtársi Ta-
lálkozóra. Az eseménynek kis bajor falu,
Karbach adott otthont.

A találkozóra meghívást kaptak
német, magyar, osztrák és Romániában
bejegyzett szervezetek. Magyarországot
a Bajor Katonai Szövetség partnere a
vitéz Mikecz Kálmán huszárbandérium
és a Vitézi Rend képviselte. Az Bandé-
rium zászlószalagot kötött az egyesület
zászlajára, ezzel mélyítve az egyesületek
közötti kapcsolatot.

Tököl Város ajándékát Kürnach pol-
gármesterének Thomas Eberth-nek a
bandérium Parancsnoka v. Kiss László

adta át a jövőbeni 2 város közötti együtt-
működés reményében.                                                       

v. Kiss László bandérium parancsnoka
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ORSzágOS HORVáT NAP TökölöN

A Magyarországi Horvátok Szövetsége immár 6. alkalommal
szervezi meg a már hagyománnyá vált Horvát Kulturális és Gaszt-
ronómiai napot, mely ezúttal a Pest megyei régió egyik települé-
sén, Tökölön került megrendezésre. 

A legutóbbi statisztikai adatok alapján Tökölön mintegy 200 fő
a horvát lakosság száma, azonban tudjuk, hogy ez köztudottan és
biztosan több. 

A szervezők meghívására Magyarország különböző régióiból ér-
keztek vendégek, elsősorban Bácskából, Baranyából, Dráva men-
téről és a fővárosból, Gradistyából és a Mura mentéről nem vettek
részt az eseményen. 

A helyi művelődési ház udvarában gyűltek össze a vendégek, és
bemutatták a lakóhelyükre jellemző ízeket. A kulturális program
alkalmából a helyi horvát közösség is bemutatkozott, tagjai fellép-
tek a legkisebbektől egészen a felnőttekig. 

Miután mindenki megérkezett, a délutáni órákban a Magyar-
országi Horvátok Szövetségének, a Magyarországi Horvát Önkor-
mányzat tagjai, a meghívott vendégek és a vendéglátók, a Tököli
Horvát Önkormányzat elnökének – Halász Lászlónak a vezetésé-
vel és kíséretével az emlékezés koszorúit helyezték el a helyi te-
metőben. Virág került Agatiċ Ivan sírjára is, aki egyik fő szervezője
és mozgatója volt a tököli nemzetiségi kulturális életnek, és a helyi
közösség vezetője volt. 

A rendezvényt a Horvát Szövetség nevében Osztrogonac Jó-
zsef nyitotta meg, aki többek között kihangsúlyozta, hogy milyen
fontos, hogy ez a kulturális és gasztronómiai rendezvény Bácska
és Baranya után megérkezett Pest megyébe is. Ahogy említette,
egyáltalán nem véletlen, hogy vendéglátóként éppen a több
nemzetiségű Pest megyei város, Tököl lett kiválasztva, amelyben
olyan gazdag a kulturális élet, és ahol horvát önkormányzat is
működik. 

Részvételével megtisztelte a rendezvényt Horvátország konzulja
Vesna Haluga, a helyettes nagykövet Ivan Buśiĉ, a magyar Parla-
ment horvát szóvivője és képviselője Hepp Mihály, az Országos
Horvát Önkormányzat elnöke Ivan Gugan, a Horvát Idegenfor-
galmi közösség vezetője Marin Skenderoviċ, és Tököl Város pol-
gármestere Hoffman Pál.

Rövid előkészület után elkezdődött a főzés, ahol bemutatásra
kerültek a legismertebb specialitások.

Ugyanez jó alkalom a szórakozásra, baráti beszélgetésre egy kis
házi pálinka, egy pohár jó bor kíséretében. Még jobb, ha mindezt

még olyan kulturális bemutatóval is megszépítik, mint amelyet
Halász László, az ismert együttes vezetője elénk tárt. 

A helyi horvát közösségek népdalokkal, néptáncokkal és ver-
sekkel szórakoztatták a közönséget: a Tököli Szivárvány Óvoda
népi játékokat adott elő, a Tököli Délszláv Nemzetiségi Együttes
Kricskovics Antal bunyevác táncok című koreográfiáját, illetve
mura-menti táncokat adott elő. Bemutatásra került Damir Vuĉiċ
baranyai koreográfiája is, de volt szilágysági magyar tánc is. A
Komŝije Népdalkör horvát dalokkal szórakoztatta a közönséget,
míg az iskola egy diákja Grigor Vitéz egyik versét szavalta el. Ezt
követte a Tököli Rác Férfikórus, majd a Prekovác Zenekar.

Tegyük hozzá, hogy mindeközben a sportcsarnokban barátsá-
gos mérkőzés zajlott a hazai és a drávamenti öregfiúk között. A
program keretében saját standdal, kézimunka kiállítással, az ük-
nagyanyák százéves mellényeivel és könyvekkel mutatkozott be Szi-
lágyi József a tököli horvátok történelmének, történetének kuta-
tója. Meg lehetett vásárolni is legújabb könyvét, melynek címe:
Fejezetek a tököli rácok és a velük élő népcsoportok történelmé-
ből. A könyv gazdag fényképanyagot tár elénk a múltból. A csábító
illatok gyorsan beterítették a művelődési ház udvarát, és körbe-
sétálva a horvát régiók képviselőit, szakácsait, találhattunk igazi
bácskai paprikást, és a széles körben ismert halpaprikást. 

A baranyai sokácok babot főztek agyagfazekakban, a pestiek
először készítettek babgulyást háromféle hússal (vaddal, marhával
és sertéssel), de a leggazdagabb asztal és a legnépesebb társaság a
Drávamentéről érkezett települések képviselőinél volt, ahol sült
malac, paprikás és sertéssült várta az odalátogatókat.

A találkozó közös vacsorával ért véget, melyet tamburaszó kísért,
így a társalgás és a barátkozás jó és vidám hangulatban eltartott
késő éjszakáig.

Ahogy Osztrogonác József, a Magyarországi Horvátok Szövet-
ségének Elnöke megjegyezte, jövőre lehet, hogy ismét egy Pest
megyei település rendezi meg a Horvát Napot, ahol a legkevesebb
a tag, ahogy volt ez korábban a dél-godistyei Szentpéterfán is.

S. Balatinac

2015. június 6-án, 18. alkalommal rendezték meg a Művelődési
Központban a Tököli Borversenyt, a Horvát Gasztronómiai
Napok keretében. Az eseményen tököli és környékbeli borok ke-
rültek a bíráló bizottság elé, ahol minősítést kaptak. Az első
napon gyermekprogramokkal várták a családokat, második
napon gyűjtötték be a bormintákat és a harmadik napon került
sor a nyilvános bor-
bírálatra szakembe-
rek részvételével. Ezt
követően ingyenes
bor és ételkóstolást
tartottak. A progra-
mon csaknem 60-70
féle bort lehetett
megkóstolni. A ren-
dezvény vendége
volt a Százhalombattai
Muslinca Dalárda.
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Az idei tanévben a horvát nyelvet tanuló
gyerekek számára különböző, motiváló,
ösztönző és a horvát nyelvgyakorlást segítő
programokat szerveztünk:

2014. szeptember 1-től szinte az egész
tanévet lefedte a Comenius pályázattal
kapcsolatos szervezőmunka. A zágrábi
testvériskolából 2015. április 9-én érkeztek
meg a vendégeink, 10 tanuló és 2 kísérő-
tanár, hogy projektünk második felét
megvalósítsuk. A horvát gyerekek tököli
családoknál laktak, egy horvát gyerek
ment egy magyar diákhoz, így a horvát
nyelv gyakorlása is megvalósulhatott. A
projekt címe „Magyar-horvát gyermektán-
cok és gyermekjátékok” a központi témája
pedig, amely köré építettük a tevékenysé-
geket, Magyarország egy néprajzi és föld-
rajzi területe, a Mezőföld volt. A tánc és
daltanulás minden napunkat lekötötte, a
projekt terméke pedig az összeállított ma-
gyar táncokból és dalokból álló koreográ-
fia lett. 

A záróműsort 2015. április 17-én rendez-
tük meg a Tököli Művelődési Házban több
illusztris vendég jelenlétében:
- Gordan Grlić-Radman a Horvát Köztár-

saság budapesti nagykövete
- Jadranka Oštarčević, a zágrábi Prečko Ál-

talános Iskola igazgatónője
- Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
- Dr. Tarnai Richárd a Pest Megyei Kor-

mányhivatal vezetője, 
- Hepp Mihály a magyarországi horvátok

országgyűlési képviselője, horvát nemze-
tiségi szószóló

- Hoffman Pál, Tököl város polgármestere

- Gojtán Anna, a budapesti Horvát Gimná-
zium igazgatónője,

- Győrvári Gábor, a pécsi „Miroslav
Krleža” Horvát Gimnázium igazgatója

- Osztrogonácz József a Magyarországi
Horvátok Szövetségének elnöke, a bajai
Szentistváni Általános Iskola igazgatója, 

- a garai Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat küldöttsége Gara községből, Kubatov
Márton elnök vezetésével

- Markovics Józsefné, az Országos Horvát
Önkormányzat elnökhelyettese

- Dr. Pálos Annamária, a Szigetszentmik-
lósi Tankerület igazgatónője

- Kühnné Sibalin Magdolna, az OFI hor-
vát nemzetiségi referense

- Agatics Hajnalka, a Tököli Horvát Ön-
kormányzat volt elnöke

- Halász László, a Tököli Horvát Önkor-
mányzat elnöke,
- Giczi Miklós, a Tököli Weöres Sándor Ál-

talános Iskola igazgatója
- Schreiner Zsuzsanna, a Tököli Weöres

Sándor Általános Iskola igazgató-helyet-
tese
A műsoron iskolánk dolgozói, kollégá-

ink valamint szülők is részt vettek és taps-
sal jutalmazták a 10 horvát és 10 tököli diák
lelkiismeretes és szép ünnepi műsorát. 

A médiát is tájékoztattuk a projektünkről,
a műsoron jelen volt a Dunamédia Televí-
zió, az MTVA Horvát Krónika c. műsorának
a stábja, a Croatica Rádió Budapestről.

A projekt vége 2015. április 18-a volt,
ezen a napon utaztak haza zágrábi vendé-
geink. Rengeteg segítséget kaptunk isko-
lánk vezetésétől, technikai dolgozóinktól,
kollegáinktól, szülőktől, Tököl Város Ön-
kormányzatától, a Szigetszentmiklósi Tan-
kerülettől. Köszönet illeti Dobóczky József-
nét, Prencsi nénit, aki fáradhatatlanul se-
gített a projekt megvalósításában és

Mándity Dragicát aki szintén nagyban hoz-
zájárult a projekt sikeres lebonyolításához.

Nélkülük nem tudtuk volna ilyen gördü-
lékenyen megvalósítani a Comenius pro-
jektünket. Köszönet mindenkinek a sok
segítségért! 

2014. december 16-án a pécsi Horvát
Színház, horvát nyelvű előadását tekinthet-
ték meg, „Modern Piroska” címmel, a tö-
köli Művelődési házban, melyet a Tököli
Horvát Önkormányzat anyagi támogatása
tett lehetővé. Köszönjük!

2015. február 13-án a 6.e osztály Halid
Bešlić: Budna si című dalára betanult közös
táncot adott elő a felső tagozat farsangi
rendezvényén. A dal Bosznia-Hercegovi-
nából származik, ahol több más nyelv
mellett a horvát is hivatalos illetve beszélt

nyelv, így alkalmas a nyelv gyakorlására. A
dal a nemzetiségi hon- és népismeret tan-
tárgyhoz is szorosan kapcsolódik, mivel a
magyarországi horvátok nagy része Bosz-
nia-Hercegovina területeiről vándorolt és
telepedett le Magyarországon. A dalon és
zenén keresztül sokkal fogékonyabbak a
gyerekek a nyelvtanulásra és gyakorlásra,
szinte észrevétlenül megtanulják a dalok
szövegét. A dalokat később is éneklik és
hallgatják így még jobban kedvet kapnak
a nyelv tanulásához. 

A táncot betanította Puskás Andrea pe-
dagógiai asszisztens, ritmikus gimnasztika
tanár.

2015. június 2-án ismét megrendezésre
került az iskolai horvát szavalóverseny, me-
lyen összesen 39 tanulónk vett részt. Isko-
lánkban már hagyománnyá vált az éven-
kénti verseny, melyen minden korosztály
bemutathatja szavalási képességeit. A kö-
zönség előtti szereplés új kihívást és fel-
adatot jelent tanulóink számára, ezért
igyekeznek mindig felelősséggel, pontosan
megtanulni majd elszavalni a választott
művet. Különösen nagy élmény volt látni
az 1. évfolyamból 15 tanulót, akik szintén
kiálltak és elszavalták a megtanult verset.
A szülőknek is lehetőséget biztosítottunk,
hogy megtekintsék gyermeküket és oktató-
nevelő munkánk eredményét, sokan éltek
ezzel a lehetőséggel és eljöttek a versenyre.
Az idei versenyen kollégáink ismét segítet-
tek a nehéz döntések meghozatalában: 

Pisákné Solymosi Nikolett, igazgató he-
lyettes, Mándity Dragica, Dobóczky Jó-
zsefné, Kaszai Rita, Bende Edmond. 

Helyezettek:
Alsó tagozat: 
I. Sólyom Annamária, 4.b
II. Áschin Virág, 3.b
III. Koszorú Domonkos, 2.a.
Különdíj: Répási Balázs, 3.b
Felső tagozat: 
I. Magyarics Bence, 7.e
II. Lénárt Kinga, 5.a
III. Kalapács Márk, 7.e
Különdíj: Csurcsia Péter, 7.e
Miután kihirdettük a végeredményt,

minden résztvevő valamint a helyezettek
ajándékot kaptak a Tököli Horvát Önkor-
mányzat jóvoltából. 

Köszönjük az egész évben nyújtott támo-
gatásukat!

Bende Edmond

Illusztris horvát vendégek Tökölön – Horvát nyelvoktatás – 2014/2015
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A védőnői szolgálat fennállásának száz éve
alatt a védőnők bebizonyították, hogy sokkal
többek eredeti vállalásuknál, hiszen egy sze-
mélyben néha orvosok, pszicho lógusok, taní-
tók, lelki támaszt nyújtók a gondozott csalá-
doknak – mondta az emberi erőforrások mi-
nisztere a védőnői szolgálat százéves
fennállása alkalmából tartott rendezvényen. A
védőnők nemcsak a gondoskodó arca, hanem
a kinyújtott segítő keze is az államnak – fogal-
mazott a tárca vezetője.

Balog Zoltán a Parlamentben – megköszönve
a védőnők munkáját – úgy fogalmazott, min-

dent meg kell
tenni azért, hogy
a védőnők a hi-
vatásukért égje-
nek, de ne égje-
nek ki, és meg
kell becsülni azt
a ma már hun-
garikumnak szá-
mító értéket,
amelyet a védő-
nők képviselnek,
hiszen ha a szol-
gálat elveszti ér-

tékét, akkor csökken az ellátás színvonala. Balog
Zoltán kitért arra is, hogy a védőnőknek fontos
szerepük van az élet védelmében, és ez legin-
kább azokban a hátrányos helyzetű települése-
ken mutatkozik meg, ahol sok minden más is
“fenyegeti az életet, a megélhetést”. A védőnők
egyfajta civilizációs végpontok is – mondta a mi-
niszter –, és ha a szolgálat munkatársai ott van-
nak a végeken, akkor nagyobb az esély arra,
hogy ott vonzóbb, élhetőbb lesz az élet. Mint
mondta, bízik abban, hogy olyan törvényt alkot-
nak majd, amely megegyezik a védőnők céljai-
val, mert bizalom nélkül nem lehet ezt a szak-
mát végezni.

Zombor Gábor egészségügyért felelős állam-
titkár az ünnepségen bejelentette, hogy a szak-
mai kollégiumi rendszeren belül önálló védőnői
tagozat jön létre, és a vállalkozásban dolgozó

védőnők is mentesülhetnek az iparűzési adó
megfizetése alól. Az államtitkár szerint
az elmúlt időszakban olyan kapcsolat-
rendszer alakult ki a védőnői szerveze-
tekkel, amely komoly reményre ad okot,
és az alapellátási törvénytervezet egyik
fontos célja, hogy a védőnői szolgálatot
megerősítse. Zombor Gábor kifejtette,
bízik abban, hogy olyan jogszabályrend-
szert tudnak létrehozni, amelyben a vé-
dőnők jobban érzik magukat, növelni
tudják szakmai presztízsüket, és min-
den többletfeladatot plusz juttatásokkal

tudnak majd finanszírozni. Jelezte azt is, hogy
számítanak a védőnők re a népegészségügyi szű-
rőprogramok lebonyolításában, amely re 15 mil-
liárd forintot tudnak a jövőben elkölteni. Zom-
bor Gábor elmondta: az elkövetkező időszakban
csak munkát tud ígérni és kérni.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, jelképes törté-
nelmi adósságot rónak most le a védőnők felé,
amikor a százéves védőnői szolgálatot köszöntik.
A védőnői szolgálat azon intézmények közé tar-
tozik, amely a zaklatott történelmi korszakok és
politikai rendszereken át folyamatosan végezte
tevékenységét és fejlődött. A védőnői szolgálat
ma alapintézmény, felbecsülhetetlen értékű em-
beri hálózat – emelte ki Kövér László, hozzá-
téve, szolgálatuk a személyes bizalmat jelenti
azok számára, akik azt igénybe veszik.

Szeretném megköszönni a polgár-
mester úrnak és a képviselő-testület-
nek, hogy a járási vezető védőnő javas-
latára felterjesztettek a Pro Sanitate
díjra, melyet 2015. június 13-án a Védő-
női Szolgálat megalakulásának 100. év-
fordulóján ünnepélyes keretek között
az Országház Felsőházi Termében
Balog Zoltán miniszter úrtól átvehet-
tem. Amikor tudomásomra jutott, hogy
erre a díjra jelölt az Önkormányzat, na-
gyon meglepett, és nagyon örültem

neki. Úgy gondoltam, biztosan a minden évben megren-
dezésre kerülő „Védőnők Napja” rendezvényen fogom át-
venni.  Június 9-én kaptam meg az EMMI Protokoll Osz-
tályáról a meghívót, hogy az ünnepség az Országházban
lesz. Mindenkivel mehetett egy kísérő, engem a fiam kísért
el. Innentől hihetetlen izgalomban éltem. Ez tartott egé-
szen addig, amíg be nem értünk az Országházba és el nem
foglaltam a számomra kijelölt széket. Akkor éreztem iga-
zán át, hogy milyen megtisztelésben van részem. Nagyon
jó és megható érzés volt, amikor szólították a nevemet.
Büszke vagyok rá, hiszen ott, akkor tizenketten vehettük
át a Pro Sanitate díjat. Külön öröm és meglepetés volt szá-
momra, hogy egy Kiskunlacházán dolgozó kolleganővel
egyszerre vehettük át a díjat, akivel együtt végeztem a kö-
zépiskolát és a védőnőképzőt is, 38 éve dolgozunk védő-

nőként. Ismervén a mai helyzetet, ez a szám sokat elmond. 
Tökölön 2015. 06. 19-én Ecsedi Beáta szervezésének kö-

szönhetően rendeztük meg az ünnepséget. 12 védőnőt
hívtunk meg, akik korábban Tökölön dolgoztak. Min-
denki eljött, nagyon örültünk. A meghívók eljuttatását a
meghívottakhoz én vállaltam el. Nagyon örültek a meghí-
vásnak. Amikor a 94 éves Dants Béláné, Zsóka nénihez
mentem a menyével együtt, nagyon izgultam, hogy hogyan
fogja fogadni, hiszen korábban volt, amit elutasított. Zsóka
néni láthatóan és érezhetően örült a meghívásnak és meg-
ígérte, hogy ott lesz. Utolsónak érkezett, már úgy gondol-
tam nem jön el. Amikor megérkezett, mindenki, aki ismeri
Őt, nagy örömmel üdvözölte. Nekem különösen megható
érzés volt, hogy ott volt, hiszen nekem is Ő volt a Védőné-
nim. Polgármester úr mindenkit köszöntött egy csokor vi-
rággal és egy emléklappal. Ecsedi Beáta egy megemléke-
zést állított össze az elmúlt 100 évről. Két kellemes órát töl-
töttünk együtt, nagyon jó hangulatban, egy kis süti és kávé
mellett.

Megköszönöm az ünnepség létrehozásához a képviselő-
testület anyagi támogatást, hiszen e nélkül nem jöhetett
volna létre. Ecsedi Beátának külön köszönöm, hogy mun-
kája, családja és számos teendője mellett időt és fáradtsá-
got nem kímélve, megszervezte nekünk ezt a felejthetetlen
ünnepséget. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a lebo-
nyolításban.

Radnics Lászlóné védőnő

2015. évben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a Magyar Védőnői Szolgálat. Országszerte
ünnepségekkel emlékeznek meg a védőnők áldozatos munkájáról, ez alól Tököl sem maradhatott
kivétel.  A magyar egészségügy egyedülálló szegmense ez, melyet a Hungarikum Bizottság nemzeti
értékké, majd kiemelt nemzeti értékké minősített. A védőnői szolgálat  immár a Magyar Értéktár
része, s évszázados múltra visszatekintve, a rendezvényen történelmi utazás keretében megeleve-
nedtek az évtizedes fotók, s velük a tököli történelem. 1953-as évtől állt szolgálatba Dants Béláné
Zsóka néni, akinek ellátása alatt voltak a ma nagymamái, s 95. életévében is élő emlékezettel szol-
gált a megjelentek között. Hoffman Pál polgármester örömmel üdvözölte a  megjelenteket, akik-
nek a Tököli Tükör hasábjain keresztül  köszönetét fejezi ki a város is, lelkiismeretes, áldozatos
munkájukért:

Dants Béláné Zsóka néni, Dr. Vékony Béláné Mária, Balaton Istvánné  Inci, Varga Gyuláné
Jutka, Radnics Lászlóné Magdi, Méri Istvánné Tünde, Kovács Emese, Nagy Edit, Nagy Renáta,
Kósa Ágnes, Bak Ágnes.

Ők azok, akiknek szinte láthatatlan a munkájuk, a befektetett energia, nem képekben, kézzel-
fogható tárgyakban jelenik meg, hanem a kedvező társadalmi hatások folyományaként, talán évek-
kel, évtizedekkel később.  

Ecsedi Beáta

Felbecsülhetetlen értékű emberi hálózat
– Radnics Lászlóné kitüntetése –
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örömmel megélt születésnapi figyelmesség
Szépkorúak köszöntése

Bednanics Gergelyné Ferencz Jánosné

Marlin Marjánné Németh Jánosné

Jónás Andrásné

Szép kötelezettségének tesz eleget Hoffman Pál polgármester, amikor az ünnepeltek kérésére munkatársaival otthonuk-
ban köszönti a 90, 95 éves születésnapjukat ünneplő tökölieket. 2015. évben már sok családnál jártak, s adták át Orbán
Viktor miniszterelnök gratuláló emléklapját, s Tököl város ajándékát. Az ünnepeltek otthonukban, családtagjaik körében
fogadták a köszöntést. Nagy öröm, hogy valamennyien kiváló szellemi frissességgel meséltek családjukról, fiatalabb éve-
ikről. Született vagy beköltöző tököliként örömmel élték meg a születésnapi figyelmességet. Mindannyiuknak ezúton is
gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 

állampolgársági eskü
2015. május 14-én családtagjaik körében Korgyuk Elena és Jancsik Gusztáv, majd június 02. napján Burián Anna tett ünne-
pélyes állampolgársági esküt Hoffman Pál polgármester úr előtt. A megható eseményen részt vettek az esküt tevők hoz-
zátartozói is. 



ISKOLA, ÓVODAI ÉLET

Kilenc évvel ezelőtt, 2007 kora tavaszán a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola nevelői úgy döntöttek, pedagógus
bábcsoportot alakítanak. Korábban Seprényi Erzsébet ve-
zetésével már működött itt sikeres gyermek bábcsoport.
Tőle örökölték meg a bábos könyveket, forgatókönyveket.

Az indulás nem volt könnyű! Úgy kellett létrehozni báb-
színházat, hogy a környéken nem volt rá példa! Eleinte a
Művelődési Házban
játszottak, majd az is-
kola második emeleti
folyosóján került kiala-
kításra a bábszínpad.
Mivel 2011-re létrejött
a gyermek bábcsoport
is, ezt úgy tervezték,
hogy magasságát kis
átalakítással a felnőtt
és gyermekszereplők
testmagasságához iga-
zíthassák.

A „szereplők” há-
romfélék. Vannak
kesztyűbábok, aztán
rúdra szerelt nagy, öl-
töztetett bábok és raj-
zolt síkbábok. A bábok
tervezése, kivitelezése
sok ötletességet, kreati-
vitást igényel. Ebben
nemcsak a pedagógu-
sok, de a „rokonság” is
részt vesz. Nem is akár-
milyen rongyos-zsák
az, amiből a méteres
katona, király, öregasz-
szony, királykisasszony,
kofa alakja és ruhája
kikerül. A sárkány ki-
vételével valamennyi
állatbáb: liba, róka,
madár is a támogatók
ügyes kezét dicséri.

Az évek során egyre
ügyesebben valósították
meg a díszleteket és azok mozgatását. A kollégák fúrtak-fa-
ragtak, festettek, hogy az erdő, a kastély, a csillagos ég illúzi-
óját kelthessék. A művészi kivitel Kálmán Csilla festőművész,
Dani Szilvia tanárnő és Krémóné Hermánn Márta tanítónő
munkája. A zenei hátteret klasszikus és népi darabokból
maguk válogatják össze. Ének- és versbetétekkel teszik szí-
nessé a művet. A repertoáron szerepelnek klasszikus mesék,
Hamupipőke, Hófehérke, A rút kiskacsa, és maiak, Csukás
István és Károlyi Amy darabjai. Persze, a megkapott forga-
tókönyvvel még sok a teendője a rendezőnek. Saját lehető-
ségükhöz kell igazítani azt. Van 14, és van 3 szereplős darab
is. Ábrahám Andrea rendezőként jeleskedett, Markgruberné
Ruszanov Marianna saját mesedarabját is előadták.

Hetente egyszer, késő délután gyűlnek össze a próbákra.
Ezek jó hangulatú, vidám, alkotó összejövetelek. Lehető-
ségeikből és a tanév adottságaiból következően úgy alakult,
hogy évente két alkalommal szerepelnek. Az egyik a téli
szünet előtti, Mikulás napi, a másik az évzáró, gyermek-
napi előadás, amit az alsó tagozatos diákok és a nagycso-
portos óvodások részére rendeznek. Ilyenkor a második

emeleti folyosó megte-
lik padokkal, székek-
kel, de így is csak két-
vagy háromszorra
lehet leültetni a sok
gyermeket. Nagy zsi-
vajjal veszik birtokba a
nézőteret, helyezked-
nek, majd néma
csendben nézik végig a
csodát. A technika
nyújtotta sokféle lehe-
tőség mellett még min-
dig őszintén tudnak iz-
gulni a Jó győzelmé-
ért, hangos biztatással
figyelmeztetni a kö-
zelgő Gonoszra.
Ugyanakkor őszintén
megtapsolják az elő-
adás végén a bábjaik-
kal bemutatkozó taná-
raikat, gyermektársai-
kat. Eddig a tanárok
20, a tanulók 8 mesét
adtak elő. 

Beszkid Eszter, kezé-
ben a forgatókönyvvel,
másik kezével a magnó
gombján izgulja végig
az előadást. Már ott zsi-
vajognak a gyerekek,
amikor a zeneszolgál-
tató Bende Edmond
még cserélgeti a dróto-
kat és mikrofonokat. A
szereplők és a háttér-

ben dolgozók összeszedik magukat a siker érdekében. Az
évek során a társulat tagjai változtak. Az indulók közül töb-
ben nyugdíjasok lettek, elköltöztek. Farkas Sándorné Mar-
git, aki a kezdeteknél segített sokat, sajnos már nincs közöt-
tünk.

Ma az előadás végén bábjaikkal a paraván előtt a követ-
kezők köszönik meg a tapsot: Bende Edmond, Cseperkálo
Istvánné, Dobóczky Józsefné, Hankó Andrea, Markgru-
berné Ruszanov Marianna, Patkó Tiborné, Péteri Miklós,
Plausin Antalné, Tádicsné Gólya Mária. 

Tököl, 2015. június
dr. Nagy Györgyné

Varázslat az iskolában
„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk,

hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.” (G. B. Shaw)
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Óvodások néptánctalálkozója Szigethalmon

2015. május 30-án Tököl városát és Tököl óvodáit a Szi-
várvány Óvoda táncosai képviselték a Szigethalmi Négy-
színvirág Óvoda által szervezett XXIII. Pest megyei Óvodá-
sok Néptánctalálkozóján. 

A gyerekek izgatottan készültek erre a találkozóra. Iz-
gatottak voltak, hiszen többségük még nem szerepelt kö-
zönség előtt. A szülők is most látták először népviseletben
a gyermekeiket.

Szigethalom helyszínként a Mű úti óvodáját választotta,
melynek udvarán található egy nagy színpad. Itt táncol-
hattak a gyerekek.

Már a bejárati kapuban vártak minket, egy csoportszo-
bában készülhettünk fel a szereplésre, majd kísértek el a
színpadhoz. 

Sok szép színes programot láthattunk a várakozási idő
alatt, de nekünk természetesen a mi gyermekeink voltak
a legszebbek. Horvát táncokkal színesítették a találkozót.
Hatalmas taps kísérte táncukat! Büszkék vagyunk rájuk! 

A szervezők ajándékkal készültek, a gyerekek egy nyak-
láncot kaptak, az óvoda oklevelet, és az óvodapedagógu-
soknak, akik betanították a táncot – Marcsa Ferencné és
Dancs Ágnes – virággal kedveskedtek. 

A fellépés után süteménnyel és üdítővel vendégelték
meg a gyerekeket, majd utána kipróbálhatták az óvoda
KRESZ parkját és játszóterét.

Ezúton is köszönjük a szervezőknek a meghívást, kelle-
mes órákat töltöttünk az intézményükben.

Kiss Tiborné
óvodavezető
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Pünkösdi népdalünnep Tökölön

Harmadik alkalommal rendezték meg az úgynevezett
"Szárnyaló" Pünkösdi Népdalünnepet Tökölön, idén a
fény nemzetközi éve tiszteletére. 2015. a Fény Nemzetközi
Éve. Magyarország is csatlakozott az ENSZ és az
UNESCO kezdeményezésére. 

A Tökölön rendezett Pest Megyei Népdaléneklési Ver-
seny és Népzenei Találkozón a művészetkedvelő fiatalok-
kal énekszóval, muzsikálással és táncházzal ünnepelték a
hagyományos magyar és nemzetiségi kultúra népi kul-
túrát.
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Advent kezdetén ünnepi hangulatú jóté-
konysági műsor került megrendezésre a
templomban. ahol a hospice szolgálat bemu-
tatására, és a Majosházi Hospice Ház felépü-
lésének elősegítésére adománygyűjtő alkal-
mat szervezett. Itt szeretnénk megköszönni
a szervezést Ecsedi Beáta képviselő asz-
szonynak, a Szárny-nyitogató iskola növen-
dékeinek, valamint a Tököli Egyházi Beat
együttesnek a felkészülést és részvételt.

Sor került a Magyarországi Református
Egyház elöljáróinak megválasztására. Ná-
tulyné Szabolcsik Eszter lelkész, a gyüleke-
zet üdvözletét és áldáskívánását közvetítette,
Ft. Dr. Bogárdi Szabó István püspöki, il-
letve Nt. Takaró András esperesi (Duna-

melléki Egyházke-
rület) kinevezésé-
hez.

Immár szép szo-
kássá vált a gyüle-
kezetben a gyer-
mekek megajándé-
kozása szentestén,
ami immáron ki-
bővült minden
templomlátogató
megajándékozásá-
val. A parókia egy
napra átalakult

nagyüzemi kony-
hává, ahol kicsik és
nagyok szorgos-
kodtak, hogy elké-
szüljön a 200 cso-
mag édes karácso-
nyi üdvözlet.

December 24-én
a Megváltó érkezé-
sét ünnepelte a kö-
zösség, mely alka-
lomból a gyermekek

karácsonyi műsorát láthatták és hallhatták
az egybegyűltek. 

A gyülekezet szórványközössége Sziget-
csép, ahol szintén színvonalas gyermekmű-
sorral ünnepeltek.

Óévi és újesztendei Istentisztelettel lé-
pett a 2015-ös évbe gyülekezetünk. Legátusi
szolgálat segítette a húsvéti úrvacsorás ün-
nepet. 

Anyák napján a gyermekek igés kártyák-
kal köszöntötték gyülekezetünk anyáit,
nagymamáit, Virágvasárnap pedig ismét
műsorral egészült ki az ünnepi Istentiszte-
let. A Délpesti Református Egyházmegye
konfirmandusait, köztük a tököli ifjakat is
várták a ceglédi evangelizációra. Ezután ke-
rült sor a gyülekezetben is a konfirmandusok

vizsgájára, melyre kellő alapossággal felké-
szültek a fiatalok, hogy hitükről vallást te-
gyenek, majd ezt követően családjuk s a
gyülekezet körében magukhoz vehessék az
első úrvacsorai jegyeket. Májusi legátusunk
Weiner Zoltán szigetszentmiklósi fiatal teo-
lógus, vetítéssel egybekötött prédikációt tar-
tott, a gyülekezetet megörvendeztetve a mo-
dern technika nívós szolgálatba állításával.

A gyülekezet hitoktatóját, Ecsedi Beátát
jelölték Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter nevével fémjelzett Családháló
díjra. 

Református év összefoglaló
Az új egyházi év kezdetétől – melyet advent elejétől számolunk – mozgalmas, különleges

alkalmakkal tarkított hónapokra tekint vissza a református gyülekezet.

REFORMÁTUS ESEMÉNYEK
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Épül a Hospice Ház – Tököli segítség
Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal,

hogy a nagylelkű adományoknak köszön-
hetően 2014-ben a Majosházai Hospice
Ház beruházása folytatódhatott, a födém-
szerkezet, a tetőszerkezet és a válaszfalak
egy része megépítésre került 18,4 millió Ft
értékben. A teljes beruházás eddigi költ-
sége 34 millió Ft volt. A támogatások
függvényében 2015-ben szeretnénk az
összes válaszfalat megépíteni. Felajánlást
kaptunk a gépészeti tervek ingyenes ter-
vezésére, az elektromos tervek készítése is
jelentős kedvezménnyel folyamatban van. 

Az országosan egyedülálló, adományok-
ból felépülő 15 férőhelyes hospice ház a
ráckevei és a szigetszentmiklósi járás 20
településén élő felnőtt daganatos betegek
ingyenes fekvőbeteg-intézményi ellátását
fogja biztosítani, személyi válogatás nél-
kül, otthonos környezetben. A hospice
ápolás sokoldalú ellátás, a beteg és a csa-
lád a nővér látogatásán túl igénybe veheti

szociális munkás, gyógytornász, dieteti-
kus, pszichológus, lelkész és önkéntesek
segítségét is. A beteg gondozása a házior-
vos és hospice orvosok szakmai felügyelete
mellett történik

Ezúton szeretnénk megköszönni a Tö-
köli önkormányzat, és a Tököli Refor-
mátus Missziói Egyházközség illetve a tö-
köli lakosok nagylelkű támogatását.

Külön köszönjük a Református gyüle-
kezetnek és nagytiszteletű asszonynak,
hogy lehetőséget biztosított a hospice
szolgálat bemutatására, és a ház felépülé-
sének elősegítésére adománygyűjtő alkal-
mat szervezett. Itt szeretnénk megkö-
szönni a szervezést Ecsedi Beáta képvi-
selő asszonynak, a Szárny-nyitogató
iskola növendékeinek, valamint a Tököli
Egyházi Beat együttesnek a felkészülést
és részvételt.

Az adományokat továbbra is szeretettel
várjuk és fogadjuk.

Az épülő hospice ház támogatható „Tég-
lajegy” vásárlásával személyesen Ecsedi
Beáta képviselő asszonynál tel: 06-30/747-
2385, Vukovné Sávoly Eszter (Máltai Sze-
retetszolgálat) tel: 06-30/637-5003.

Adományt banki átutalással is fogadunk az
OTP-nél vezetett 11742180-20066150 sz.
bankszámlánkra – „Hospice Ház” megjelö-
léssel. Cégeknek adóigazolást adunk. Az
építkezést figyelemmel kísérhetik a Facebook
oldalunkon: Hospice Diakónia Majosháza. 

Az adó 1 % felajánlásával Ön is támo-
gathatja betegeinket, hiszen ezen összeg-
ből fedezzük az ápolási eszközeink felújí-
tását, karbantartását, a raktárépületünk
fenntartásának és a rászoruló betegek
gyógyszer költségeit. Adószámunk:
18673539-1-13

Kontha Benőné Piroska 
diakónus elnök – tel.: 06-20/58-44653

www.dunamentidiakonia.hu
e-mail: diakonia@xnet.hu

Orvosok, védőnők, kiváló óvódapedagó-
gusok mellé került fel neve, mellyel a
Tököli Református Missziói Egyházköz-
ség jó hírét vitte, még akkor is, ha a fődíjat
nem hozhatta el. 

Jól/helyesen látni a gyermeket címmel
pedagógiai előadásnak adott otthont a
templom. Dömötörné Molnár krisztina
mozgásfejlesztő-konduktor praktikus ta-
nácsait hallgathatták meg az érdeklődők.

Júniusban már a tanév végére gondolt a
gyülekezet, amikor a hittanra járó gyer-
mekek és szüleik bográcsos kerti szeretet-
vendégségben, játékokkal, ajándékokkal
tarkított tanévzárón vettek részt.

Sor került a templom külső renoválási
munkáira is. Köszönet Simon gyula gond-
noknak, kovács zoltán presbiternek és az
Ersto kft. vezetőségének, akik a kosaras
autót ingyen/adományból biztosították.

Presbiterek vasárnapján a református
közösség egy csokor virág és ünnepi ver-
sek kíséretében, háláját és köszönetét fe-
jezte ki a gyülekezetet lelkiismeretesen
szolgáló világi megbízottjainak. Rozgics
Antalné, Fejes Mihályné, Kovács Zoltán
presbiterekre és Simon Gyula gondnokra
áldáskívánással gondol a református egy-
házközség. A képen a lelkipásztor gyermekek gyűrűjében
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Hősök Napja

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

Ezeket a szavakat a Nagy Háború (ahogyan
akkoriban hívták a felmenőink) egyik ma-
gyar részesétől, Gyóni Gézától – az 1916-
ban hadifogolyként Krasznojarszkban
írott, „Sírvers” címet viselő költeményéből
idéztem…

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

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Emlékező közösség!
Minden évben van egy nap, május utolsó
vasárnapja nemzetünk, múltunk és jö-
vőnk, reményeink ünnepe, a Hősök Napja.
Május utolsó vasárnapja 1924. óta, 91 éve
a Hősök Emlékünnepe. A szocializmusban
nacionalista eseménynek bélyegezték, s be-
tiltották, a rendszerváltással azonban újjá-
éledt a hagyomány, mely az elesett kato -
náknak állít mementót.
Másfél évvel az első világháború kitörése
után egyre sűrűbben érkeztek a magyar
családokhoz a hősi halálokról, eltűnések-
ről szóló hivatalos értesítések. 
Ez motiválta báró Abele Ferenc vezérkari
őrnagyot, aki 1915-ben indítványozta:
„Minden község, város, anyagi erejének
megfelelő, méltó emléken örökítse meg
mindazok nevét, akik lakói közül a hazáért
életüket áldozták fel.”
Kezdeményezése két esztendővel később
emelkedett törvényerőre. „nemzetünk hősi
halottainak kegyeletteljes tiszteletét meg-
felelő módon kifejezésre kell juttatni és az
utókor számára meg kell örökíteni”,
mondta ki a VIII. törvény. 

1924-ben pedig egy újabb törvény a nem-
zeti ünnepek közé emelte a május utolsó
vasárnapját, a Hősök Emlékünnepét. 
A második világháborúban sajnos újabb
nevekkel szaporodott a hősök sora. 1942.
április 25-én kelt rendeletben az ünnepet
kiterjesztették az 1938. után elesettekre is. 
Anyáink, reménnyel ébredő, gyászukban
megőszült szüléink, itt vagyunk! 
Ezen a napon, reggeli fényben már sokad-
szor, évről-évre, ismét eljöttünk apáink-
hoz, őseinkhez. Megnyílnak ilyenkor a
végtelen sírmezők, s a reménytelenségbe
dermedt, magányos lelkek egymásra talál-
nak. A Don-kanyarban elesettekre, fia-
inkra, apáinkra, hőseinkre emlékezünk
ezen a napon.
A katonára, minden elesett katonára.
A katonára, aki feltétel nélkül, nem mér-
legelve, nem felülbírálva a kapott paran-
csot – teljesíti azt, akár az élete árán is.
Emlékezünk azokra a névtelen hősökre,
akik százezrével vesztek oda a háborúk
poklában. 
A bakákra, a parasztokra, a kovácsokra,
kőművesekre, akik nem önszántukból me-
neteltek a vágóhídra. 
Elmentek otthonról, önként, vagy mert ez
volt a parancs.
Egy nagy rendező elv szerint fegyvert
fogva felsorakoztak, és megindultak oda,
ahol eldőlt a győzelem, vagy a vereség kér-
dése, ahol az élet és a halál útjait járta min-
denki. 
Ez a hősi viselkedésmód elfogadása, a
nemes, vagy nemesnek vélt célok érdeké-
ben, a tudatos életáldozat vállalása, mely
önmaga és az anyagi világ törvényei fölé
emelte az egyént, a hétköznapok harcosai -
ból, halhatatlan hősökké nemesítve őket.
A feláldozott életért, ennél többet az
ember nem is kaphat. Ezt az áldozatot és
az érte kapott jutalmat semmi nem kiseb-
bítheti, független az ideológiáktól, a vallá-
soktól, az etnikai hovatartozástól.

Ma, a Hősök Napján mindenekelőtt né -
pünk hőseire emlékezzünk tisztelettel és há-
lával. De tiszteljük meg a világ minden hősi
halált halt katonáját is, mert egy nagy közös
elv részesei voltak ők is, és tiszteletük csak
erősíti bennünk a hősi életforma igenlését.
Ez a hősök üzenete és áldozatvállalásuk ér-
telme, ez az ajándékuk az utókornak. Em-
lékük most is szívünkben él, s lelkünknek
erőt ad, az eljövendő idők harcaihoz.

Tisztelt Ünneplő Tököliek!
Hiszem és vallom, hogy minden ember a

halálával új életre születik a túlvilágon.
Azok, akikre ezen a helyen emlékezünk,
pedig biztos, hogy a mennyországba kerül-
tek, hiszen az isteni tanítás szerint 
„nagyobb szeretete senkinek sincs annál,
mint aki életét adja barátaiért”. 
A hősi halottak a hazáért, az ország többi
lakójáért adták életüket, sok esetben a baj-
társukért feláldozva a sajátjukat.
Ezekre a hősökre, elődökre, rokonokra
még abban az időben is tisztelettel emlé-
keztek, amikor ez tilos volt. 
És amikor bokrok takarták az emlékműve-
ket, a férfiak levették a kalapjukat, amikor
elmentek előtte. 
Most újra szabad rátekintenünk, ebben a
szép parkosított környezetben. Jusson
eszünkbe minden alkalommal, amikor
erre járunk, hogy kik jártak előttünk.
Olyan hősök voltak azok, akik életüket
adták az I. vh-ban.
Olyan hősök voltak a II. világháború ma-
gyar katonái, hogy a Donnál, visszavonulás
közben, nehézfegyverek nélkül harcolva,
számban nagyobb veszteséget okoztak a
szovjeteknek, mint azok nekünk.
Olyan hősök voltak az itthon maradottak,
hogy nem hagyták el falujukat, még akkor
sem, amikor a front a határban húzódott
meg, míg ők a pincében voltak, az udvaru-
kon hol a szovjet katonák, hol a németek
voltak bent.

2015. május 31-én (vasárnap) 10 órakor a világháborúk-
ban elhunyt hősök tiszteletére megrendezett Hősök Napja
megemlékezést tartott az önkormányzat a Hősök terén.

A megemléke-
zésen Bosnyák Si-
monné, az Okta-
tási, Művelődési
és Sport Bizottság
elnöke köszöntő-
jét követően ün-
nepi beszédet
mondott Dr. Vass
Lucia alpolgár-
mester. Felléptek
a Tököli Weöres
Sándor Általános
Iskola és a
Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Dísz-
őrséget adott a Tököli Mikecz Kálmán Huszárbandérium.

Feláldozott életek 
– Dr. Vass Lucia Hősök Napi megemlékezése –
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És olyan hősök voltak, hogy vállalva a bi-
zonytalan jövőt, szembe mertek menni a
hatalommal, párttal, munkásőrséggel.
Ezekre a hősökre, elődökre jöttünk el em-
lékezni.
A magyar hősök napja szüleink és nagy-
szüleink küzdelmei, fáradozásai előtti
tisztelgés, aminek az ad igazán értelmet,
ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek
méltó módon, békés körülmények között
folytatják és teljesítik majd be az elődök
örökségét." 
És vajon nem gondolhattuk-e már számta-
lanszor azt is, hogy nekünk nincsenek hő-
seink, csak áldozataink vannak? 
Sokszor évtizedeket kellett várnunk, míg
megértettük a velünk történtek magyará-
zatát. 
És sokszor csak nemzedékek múltán derült
fény arra, hogy nem volt hiábavaló a küz-
delem. 
Hogy miért voltak hősök mégis mindany-
nyian? 
Mert hitük mellett mertek kiállni, az igaz-
ságért harcolni és életüket adták, hogy a
világot szebbé, jobbá tegyék.
Balassival szólva: 
„Az jó hírért névért, s az szép tisztességért
ők mindent hátra hadnak,  
Emberségről példát, vitézségről formát
mindeneknek ők adnak.”
ISONZÓ, DOBERDÓ, CAPORETTO,
PIAVE, GORLITZE, 
1914. nyarán még senki nem gondolta,
hogy ezek a települések és földrajzi nevek
örökre bevésődnek a magyar emberek fe-
jébe. Igen, ezek a nevek, ezek a helyszínek
jelentik számunkra a magyar golgotát…. 
Nem tudunk mindenkit név szerint felso-
rolni, noha megérdemelnék, mert hősök
voltak.
És kijárna a mostanság megszokottnál
gyakrabban az is, hogy – Juhász Gyula sza-
vaival – „Nekik örök harangok hangja
kondul”-jon.
Emlékezzünk a szabadságharcra, a két
szörnyű világháború elesett hőseire, 1956
hőseire, áldozataira. 
Hajtsunk most fejet azon áldozatok előtt
is, akik nem katonaként vesztették éle -
tüket. Gondoljunk csak az otthon maradot-
takra, a harcok, a bombázások áldozataira,
a holocaust során elhurcoltakra, meggyil-
koltakra.
Vannak ismert nevek, de számos ismeret-
len hőse is van e honnak. Azonban akikre
ma emlékezünk, azok mégsem ismeretle-
nek, mégsem idegenek a számunkra. 
Ha egyikük - másikuk az idő homályába is
vész, mi azért, akik itt lakunk Tökölön
tudjuk, hogy közülünk valók voltak, itt eze-
ken az emlékműveken szereplő nevek
közül nem egyről hallhattunk szüleinktől,
nagyszüleinktől.
S nekünk az utókornak – kérdezhetnénk,
hogy mi marad?
Maradt néhány tábori levelezőlap, a vörös-
kereszt értesítője, egy koszorú, egy virág,
egy megsárgult katonafotó. 

A mi családunk is őriz egy fotót melyet
korábban a nagymamám őrzött kegyelet-
tel, melyre most édesanyám vigyáz, mely
fiatalembereket ábrázolt szürke egyenru-
hában. 
A kép hátoldalára az van írva, hogy id.
Horváth Lázár – az I. vh-ban, ifj. Horváth
Lázár, aki a II. vh-ban veszítették életüket,
ők a nagymamám testvére és a fia.
És mi marad még, marad a tisztes megem-
lékezés.
A hiányzó nagyszülők, dédszülők, kiknek
nem adatott meg a békés alkotás és a csa-
lád öröme, akik nem nősülhettek meg,
nem nevelhettek gyermekeket, akik nem
alkothattak, nem vethettek, s nem arat-
hattak.
Rájuk ezekre a férfiakra és ezekre a nőkre
emlékezünk.
Néhányan a Don-kanyar poklában vesztek
oda, másoktól a koncentrációs táborokban
vették el az életüket.
Sokan vannak tőlünk is, innen Tökölről
akik elmentek, s nem jöttek vissza, akiket
a „málenkij robotra” vittek és sajnos voltak
olyanok is, akik általunk ismeretlen helyen
várják a feltámadást.
Ők a mi közös történelmünk hősei, a mi
nemzetünk hősei, a városunké, a családja-
inké, most rájuk emlékezünk.
A magyar hősök emlékének megörökítése
az utókornak olyan erkölcsi kötelessége,
amely önbecsülésünk, nemzeti azonosság-
tudatunk megtartásának alapvető feltétele. 
Illyés Gyula szerint:
„Ne feledd a tért, ahol elestek ők, a földet
se feledd, 
bárhol hulltak el ők, fajtánk hű férfiai, az
a föld szent ügy hős-helye lett. 
Mert hol tiszta ügyért s így lám, temiattad,
érted is hulltak el ők: 
terül az bárhol, a föld, rejtelmesen egy te-
rület! 
Úgy az övék, hogy már a tied. 
Ne feledd hát a teret, hol bár a lebírt had,
bár legutolsó hátvéde ledőlt! 
Míg nem feleded: nem nyugszanak ők. 
Nem holt, nem letiport sereget emészt el
ott, vagy akárhol a sírhant. 
Új hont érlel a föld.”
A hont, a hazát, a szűkebb pátriát maga-
tartásunk, cselekedeteink példaadása
teszi, így lesz jelenlétünk időtlenségbe
emelkedő, mindenkor jelenvaló, a társa-
dalom megújulásának mértékadó megha-
tározójává.
Mi több, a hősi példamutatás életünk ré-
szévé kell váljon, napi gyakorlattá, gondol-
kodásunk meghatározó elemévé. 
Tehát: Miről is szólhat ez az ünnep? 
Egyrészt a dicső múltról, ahol emberek ál-
dozták életüket hazánk védelmében, más-
részről viszont a jelenről, amelyben végre
meg kell találnunk az utat a felemelkedés-
hez, hogy az ország ismét elfoglalhassa Eu-
rópában, az őt megillető helyet. 
Most részei lehetünk annak a nagy közös
uniónak, amely a mai világban lehetőség
a felemelkedésre és a boldogulásra. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy be-
olvadunk valami nagy kohóba, sőt éppen
ellenkezőleg. Őrizzük nemzetünk kultú -
ráját, és védjük a soknemzetiségű Magyar-
országot. 
A hadisírok a béke hírnökei, melyek nem-
zeteket kötnek össze.
Tökölön különös jelentősége van ezeknek
a szavaknak és gondolatoknak, hiszen itt
példás barátságban élnek együtt svábok és
rácok, magyarok, horvátok és szerbek a
már 10.000 lélekszám fölé emelkedett vá-
rosunkban.
Nekünk nem a harctéren kell küzdenünk
a hazáért és puszta életünkért, hanem itt
kell helytállnunk és boldogulnunk, mert itt
élnünk, s halnunk kell.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Azonban nemcsak az a fontos, hogy mit ün-
neplünk, hanem az is, hogy azt miért ünne-
peljük. 
Ha csak azért jöttünk össze, hogy egy pár
szál virágot helyezzünk el a hősök emlék-
művére, hogy meghallgassunk pár gondo-
latot a hősökről, talán egy kicsit elérzéke-
nyüljünk, aztán majd hazamenjünk.
Holnap vissza kell menni a munkába, is-
kolába, mert rohan az élet, nincs időnk
másra gondolni, csak a hajszára, megy
minden tovább a régi mederben – nos
hölgyeim és uraim, ha csak ennyiből áll
megemlékezésünk, akkor a szomorú igaz-
ság az, hogy ezek a hőseink hiába adták
életüket.
Ha viszont igazán meg akarunk emlékezni
a hősökről, meg kell tanulnunk a leckét,
amit ők tanítanak nekünk. 
Ők azért adták életüket, hogy a világot
szebbé, jobbá tegyék. 
Az ő kihívásuk mifelénk pedig az, vállal-
juk-e mi is, hogy hősök legyünk, vállaljuk-
e, hogy tudatosan igyekszünk megtenni
azt, ami helyes, nem azért, mert az nekünk
hasznos, hanem, mert valakin segítünk
vele, mert az jó a magyarságnak, jó a világ-
nak.
Vállaljuk-e, hogy igyekszünk minden nap
egy kicsit jobb emberek, jobb magyarok
lenni azáltal, amik vagyunk, ahogy élünk,
amit teszünk, ahogy tanulunk, dolgozunk,
hozzájáruljunk ahhoz, hogy szebb, jobb,
igazságosabb világ épüljön és megbecsü-
lést szerezzünk a magyarságnak?
Ha minderre őszinte szívvel "igent" tudunk
mondani, ha mindezt napról-napra meg-
valósítjuk, akkor olyan emlékművet állí-
tunk hőseinknek, ami akkor is diadalma-
san hirdeti majd emléküket, amikor nevü-
ket és a mi nevünket már régen elfelejtette
mindenki.
És ez a kőbe vésett hősi emlékmű itt előt-
tünk régen elporladt, mert a világot jobb-
nak hagytuk el, mint aminek megkaptuk,
valóra váltjuk Petőfi álmát, hogy 
"a magyar név megint szép lesz, méltó régi
nagy híréhez".
Isten adja, úgy legyen! Katonák, Hősök
nyugodjatok békében!



SzÜlETÉSEk
András zsombor 2015.04.01.
Pihelevics lászló 2015.04.09.
Vörös Boldizsár koppány 2015.04.13.
Pataki Alexandra Eperke 2015.04.15.
Urbán Barnabás 2015.04.18.
Ónody Máté 2015.04.20.
Szilvási Regina 2015.04.25.
Vászin Vivien 2015.05.01.
Sebestyén Bella Róza 2015.05.04.
király Flóra 2015.05.10.
Nagyváradi Dorina 2015.05.11.
Czvik Bálint 2015.05.11.
Fociorus Benjámin Erik 2015.05.29.
Cserna Fülöp 2015.06.02.
Erian-Metka Sophie 2015.06.08.
Bagyó Nikolett 2015.06.19.
Portik áron 2015.06.11.
lengyel Sárma 2015.06.21.
Janoták Barna 2015.06.30.
Máté lajos 2015.07.01.
Vukov Balázs 2015.07.02.
Pesuth Balázs 2015.07.14.
Balázs Dominik Norbert 2015.07.16.
Osgyán luca 2015.07.23.
gerencsér Emili 2015.07.29.
Újvári István Ferenc 2015.07.29.
Bali kármen kornélia 2015.08.04.
Varsányi Csenge 2015.08.14.
Bundics lia Cintia 2015.08.18.
leck Rómeó Benett 2015.08.19.
Mets luca kincső 2015.08.20. 

2015. március élt
Csiszér Béla 60 évet
kopasz István 87 évet

2015. április
Biri Mihályné sz.: Manhalt Ilona 90 évet
ádám Pál 51 évet
Pálosi Ildikó sz.: Benedek Ildikó 60 évet 
generál Miklós 82 évet
Burlovics Ferenc 65 évet
zimber József 92 évet
Fucskó Istvánné sz.: Juhász Mária 69 évet
Mocsári Istvánné sz.: Danka Erzsébet 82 évet
Németh Tibor Sándor 70 évet

2015. május
Milkovics Józsefné sz.: Mándity Magdolna 77 évet
Nagy lászlóné 

sz.: kolozsvári Ilona kamilla 83 évet
lehoczky Aladárné 

sz.: kővári katalin Franciska 87 évet
Potoczky Mátyásné sz.: Bálint katalin 64 évet
Sturcz lászlóné sz.: Csurcsia katalin 83 évet
Marlyn Péter 80 évet
Marczinka János 62 évet

2015. június
ötvös Miklósné sz.: Dombi zsuzsanna 97 évet
Szabó Mihályné sz.: Drenda Erzsébet 87 évet
Csaba Vilmos Tibor 62 évet
Udvardi Vilmosné 

sz: Varga Olga krisztina 71 évet
Jambrik Ferencné sz:lerner Ilona 87 évet
Aradi Istvánné sz:Radnics katalin 89 évet
Surnyák gergely 82 évet
Nagy lászlóné  sz: Szabados Mária 87 évet
Taksonyi zoltán lajos 60 évet
Olasz lászló 86 évet
kincses Mihály Ferenc 60 évet

2015. július
Halász Józsefné sz: Rozgics lucia 74 évet
Pomaházi Sándor  90 évet
Jankó Jánosné sz: Széles Julianna 72 évet
Németh János 89 évet
Mezőfi lőrinc 86 évet
Somogyi Istvánné sz: kelemen Margit 77 évet
Nehéz györgy 71 évet
Fenyves Magdolna Veronika 67 évet
Németh János 89 évet
kovács József 56 évet
Faust árpád 86 évet

2015. augusztus
Cseperkáló lászló 46 évet

HAlálESETEk

ANYAKÖNYV

Tököli Tükör
kiadja: Tököl Város Polgármesteri Hivatala 

Szerkesztő: Deáki Tímea
Fotók: Malaczkó István

Szerkesztőség: Olivamarketing kft.
Nyomda: West-graph kft. Szigethalom, Mű út 154.

Göröcs Miklós Sipos Szilvia 2015.05.08.
Leck Antal Kovács Mária 2015.05.16.
Pénzes Tamás Fekécs Katalin 2015.05.16.
Juhász Szilveszter Kiss Ildikó 2015.05.23.
Sárácz Gábor Pálinkó Andrea Evelin 2015.05.30.
Verebes Attila Pálházi Anita 2015.05.30.
Földi Ádám Fazekas Angéla 2015.06.06.
Varsányi Lajos Rácz Annamária 2015.06.11.
Juhász Attila János Somogyi Andrea 2015.06.20.
Tóth Tamás Ribics Nikolett 2015.06.20.
Müller Attila Kazi Ildikó 2015.06.20.
Szegesdi János Mihalics Mónika 2015.06.20.
Birke István Szőcs Erika 2015.07.04.
Bundics Imre Wittmann Lívia 2015.07.04.
Rudolf Dávid Fazekas Noémi 2015.07.11.
Mihálovics Zsolt Márton Hidvégi Nikolett 2015.07.18.
Szabó Péter Tekse Tímea 2015.07.18.
Balogh Loránd Rencs Renáta 2015.07.25.
Jehirszki György Donáth Zsuzsanna 2015.07.25.
Tóth József Bata Beáta 2015.07.30.
Kutula Ferenc Endre Bakró Edina Katalin 2015.08.08.
Orbai Gábor Csiszér Ágnes 2015.08.08.
Zdobinszky Endre Ferenc Ricza Ildikó 2015.08.08.
Szlanyina József Madarász Zsuzsa 2015.08.14.
Mencigár János Hamza Annamária 2015.08.15.
Lobont Alexandru Florin Olár Andrea 2015.08.22.
Balázs András Gál Éva 2015.08.22.

HázASSágköTÉSEk

14 Tököli Tükör
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Tisztelet a városnak
– Somogyi György és Puha Ferenc kiállítása Tökölön –

Puha Ferenc és Somogyi György Mun-
kácsy díjas festőművészek közös kiállítása
nyílt meg nemrég a Tököli Művelődési
központ és Könyvtárban. Mindkét művész
Szigetszentmiklóson él, de a tököli
Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti is-
kolában tanítottak, illetve tanítanak.

Bosnyák Simonné köszöntőjét kö -
vetően a kiállítást Szakolczay Lajos iroda-
lom- és művészetkritikus nyitotta meg.

Beszámoló a Tököli Polgárőr Egyesület közgyűléséről

2015. június 26-án délután a Tököli
Polgárőr Egyesület megtartotta éves Köz-
gyűlését, a Dunagép Zrt. éttermében. 

Közgyűlésünkre meghívást kapott
Hoffman Pál polgármester úr és Üveges
Csaba őrsparancsnok úr is.

Benkovics Antal elnök úr megnyitotta
a közgyűlést, köszöntötte a megjelent
vendégeket és tagokat. Ezt követően
Ráckevei Károly levezető elnök ismer-
tette a napirendi pontokat, melyek a kö-
vetkezők voltak: a 2014-as év értékelése;

a 2015-es év költségvetés tervezet ismer-
tetése, elfogadása; Szabó Károly FB
elnök beszámolója; megjelent vendégek
hozzászólásai;   Zimonyi András társunk
beszámolója a  PMPSZ közgyűlésről; kér-
dések, hozzászólások, akár a megjelent
vendégeinkhez is; elismerések átadása.

A hivatalos rész a tervezett napirend
szerint lezajlott. Ezt követően vacsora és
baráti beszélgetés zárta a programot.

A vacsora utáni fényképezésig ott ma-
radt résztvevők:

Állnak balról-jobbra: Kádár József,
Kató Sándor, Üveges Csaba (r. főhad-
nagy, őrsparancsnok), Kassai Attila, Vej-
mola István, Juhász Tibor, Miklovicz
Gábor, Juhász János, 

Horváth Ferenc, Horváth Ferencné,
Dragovics András, Laczkovics András,
Ruckel Zsolt, Marics László, Cseri Esz-
ter, Nagy Béla, Nyisztor József, 

Káposznyák János, Dankó János, Rác-
kevei Károly.

Ülnek balról-jobbra: Zimonyi András,
Hoffman Pál (Polgármester), Benkovics
Antal (egyesületi elnök), Szabó Károly,
Pálfi Mihály.

Példamutató polgárőr tevékenységü-
kért elismerő oklevélben részesültek: id.
Barkóczi József, Cseri Eszter, Gaál
Gábor, Gál János, Juhász János, Juhász
Tibor, 

Kató Sándor, Laczkovics András,
Lisztes Gabriella, Nagy Béla, Nyisztor
József, Ócsai István, Ruckel Zsolt, Sza-
lai Sándor, Vejmola István, Zimonyi
András.

Ráckevei Károly

A New Collection csapata 2015. 05.30-
án Szentpéterváron szerepelt a Világbaj-
nokságon. 

Csapatunk hibátlan programmal, jó
formában táncolt a selejtezőben, ahol 12.

helyen állt. Majd a reményfutam követ-
kezett, ahol a korábbinál is pontosabb és
erőteljesebb programot adott elő. Pont-
eredményei alapján a középdöntőbe ke-
rült volna, ám a versenyfelügyelők kevés

alaplépés számra hivatkozva
pontlevonással éltek, így a
csapat nem táncolhatott a kö-
zépdöntőben és a 14. helyen
zárta a versenyt. Közel két
órás szélmalomharc után,
melyben próbáltuk igazun-
kat bebizonyítani, hogy té-
vednek a levonást illetően,
nem voltak hajlandók dönté-
süket felülvizsgálni, hibáju-
kat elismerni. Elkeserítő,

hogy egy világbajnokságon, ahol a világ
legjobbjai szerepelnek és a legjobb szak-
emberei dolgoznak, ilyen előfordulhat.

A lányok kihozták magukból a legjob-
bat, büszkék vagyunk rájuk!

Mindezek ellenére szívből gratulálunk
a magyar eredményekhez:

Szupergirls 2. hely
New Collection 14. hely
Meskó Patrik-Poncz Zsófia 13. hely
Király Ádám-Czetl Fanni 1. hely.
Köszönjük minden kedves barátunk-

nak a támogatást és az élményt, hogy a
világbajnokságon szerepelhettünk!

Tisztelettel,
Nemes Szilvia

DancEarth TSE

kihozták magukból a legjobbat
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Eljárás új településfejlesztési dokumentumokra
– Előzetes tájékoztatás –

Tököli Tükör
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Megkezdődtek a tököli szennyvíztisztító telep kiegészítő beruházásai

A tököli szennyvíztisztító telep kapaci-
tásbővítése és technológiai fejlesztése tár-
gyú projekt kivitelezésére a Tököl és Tér-
sége Szennyvíztisztító Önkormányzati Tár-
sulás Európai Uniós támogatást nyert még
2011-ben. Az elnyert 1.635.464.673 Ft Euró-
pai Uniós támogatás nem került teljes egé-
szében felhasználásra. A maradványösszeg
felhasználására a Társulás eredménnyel
pályázott, így 60 millió Ft értékű kiegé-
szítő beruházások megvalósítására nyílt le-
hetősége.

A projekt tervezési időszakában felmért
műszaki állapotok és az azóta eltelt idő-
szak, továbbá a próbaüzem során több, a
rendszer hosszú távú üzemeltetését bizto-
sító, további technológiai fejlesztés szüksé-
gessége merült fel, ami a közbeszerzési el-
járás előkészítése és lefolytatása során
előre nem volt látható.

A Fővárosi Vízművek Zrt., mint Üzemel-
tető jelezte Társulásunk, mint Beruházó
felé ezeket a problémákat, kérve azok
megoldását. A Társulási Tanács a megol-
dást elvben támogatta, melyről a 38/2014.
(X. 02.) sz. Társulási Tanácsi Határozat
rendelkezett. A kiegészítő beruházás rész-
leteinek kidolgozását, költségvetésének
tervezését az üzemeltető Fővárosi Vízmű-
vek Zrt., és a Projetmenedzsmenti felada-
tokat ellátó EUROUT Kft. végezte. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
mint közreműködő szervezet a projekt
során keletkezett maradványösszeg terhére
60 millió Ft értékben elszámolható kiegé-
szítő beruházásokat engedélyezett. A Tá-
mogatási Szerződés 3. számú módosítása,
mely a kiegészítő beruházásokat is tartal-
mazza, ez év február végén került alá-
írásra. 

Ezt követően kezdődhetett meg a projekt
résztvevőinek kiválasztása: a Közbeszerzé-
seket Dr. Nedwed Mária bonyolította le.

A Projektmenedzsmenti feladatokat az
EUROUT Kft. látja el, a műszaki ellenőr
Hordós Szilvia egyéni vállalkozó. A kivite-
lezést a VITÉP ’95 Kft. végzi.

A munkaterületet a kivitelező 2015. jú-
nius 25-én átvette, a kiegészítő beruhá-
zás munkálatai ezután megkezdődtek.

Befejezésük szeptember
elejére várható.

A környék egyre gya-
rapodó lakosságszámá-
val a szennyvíztisztító
telep terhelése is meg-
nőtt. A beruházást köve-
tően Tököl, Szigetha-
lom, Halásztelek, Sziget -
újfalu és Szigetcsép
lakosainak életminő-
sége jelentősen javul, a
korszerű technológiá-
nak köszönhetően sike-
resen megóvjuk környe-
zetünket is. Az ezekhez

kapcsolódó kiegészítő beruházásokkal
pedig a szennyvíztisztító telep üzemelte-
téséhez szükséges infrastruktúrát fej-
lesztjük.

A tervezett beruházás műszaki tartalma:
• Kiemelő, teheremelő berendezések

építése
• Gépházak építészeti korszerűsítése
• Vízellátó fúrt kút és vízellátó rendszere
• Vagyonvédelem
• A pálcás iszapsűrítő felújítása
• A szennyvíztisztító telep területén lévő

térvilágítás korszerűsítése
Kiss Atilla

 
 

 

 

Duna projekt 

 

LEGNAGYOBB D LMI 

PROJEKTJE   

 

-

-

 

 

  -

 A 

 

 

melyben sszon fejlesztett -szakaszt, 

-

  

 k  L-

 mutatta be. 

A mintegy  mint 28 

 A 

-burkol - , valamint 12 

. 

Az  

 

 

 

a . 



ÜNNEP

Ez év június 27-én ötödik alkalom-
mal került megrendezésre a „Tököli
Közösségek és Nemzetiségek Napja”,
mely minden érdeklõdõ számára
nyitott. A rendezvény egyik célja,
hogy a mûködõ tököli „civil” közös-
ségek – bejegyzéstõl függetlenül, –

valamint a tököli horvát, német és
szerb nemzetiségek és azok önkor-
mányzatai minden évben legalább
egy alkalommal bemutatkozzanak a
nagyközönség elõtt, tudatosítsák,
népszerûsítsék szervezetüket, tevé-
kenységüket. A esemény a kulináris

és kulturális élvezetek mellett olyan
alkalom, ahol – nem titkolt módon –
további cél, a találkozások, a ma
egyre ritkuló beszélgetések, az em-
beri kapcsolatok, a véleménycsere, a
jókedv, a nevetés élményének kitel-
jesedése.

Tököli közösségek és Nemzetiségek Napja
Nagy érdeklődés és jó hangulat jellemezte a közösségek és Nemzetiségek Napját Tökölön.
A programra még sosem látogattak ki olyan sokan, mint idén - mondta Halász lászló, a
Művelődési központ és könyvtár igazgatója. Az egész napos gasztrokulturális rendezvény
az intézmény parkjában zajlott és este 9 óráig tartott. Az igazgató hozzátette: az ingyenes
programot jövőre is megrendezik.

18 Tököli Tükör
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Egyre népszerűbb a horvát nyelv
Tökölön

Pest megyében a tököli Weöres Sándor Ál-
talános Iskola az egyetlen intézmény, ahol a
gyerekeknek lehetőségük van a nemzetiségi
horvát nyelvet tanulni. Az iskola nagyon jó
kapcsolatot ápol az egyik zágrábi általános
iskolával. Olyannyira, hogy idén 10 horvát
diákot és két pedagógust látott vendégül az
intézmény egy cserediák programnak kö-
szönhetően. A Weöres Sándor Általános Is-
kola tíz diákja fogadta külföldi társaikat. A
gyerekek a magyar családoknál kaptak szál-
lást, ennek is az a célja, hogy a Weöres Sán-
dor Általános Iskola nebulói rákényszerülje-
nek a nyelv gyakorlására. A projektben azok
a gyerekek vehettek részt, akik jól tanulnak
és a magatartásukkal sincs gond.

Ingyenes lesz a gyermekétkeztetés
Ingyenes lesz a gyermekétkeztetés az óvodás
és bölcsődés gyermekek számára 2015 szep-
temberétől napi 3 alkalommal. Akkor lép
életbe a 3 éves kortól való óvodáztatás is. Ez
320-350 ezer gyermeket érint, az érintett
gyermekek 90%-ára 12-13 milliárd forintot
fordít a kormány. A leggazdagabb szülőknek
továbbra is fizetni kell a gyermekétkezteté-
sért. Ennek részletszabályait (jövedelemha-
tárt, stb.) az EMMI fogja kidolgozni.

Tökölön sem könnyű a betörők 
és szabályszegők dolga

A város új kamerákat szerel fel idén a
közterületeken. Tököl polgármestere
Hoffman Pál elmondta, 12 millió forintot
nyert a város egy, a Belügyminisztérium-
hoz benyújtott pályázaton.

átalakult a szociális támogatási rendszer
A március elsején életbe lépett módosítások
célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igaz-
ságosabb keretek között juthassanak hozzá
az őket jogosan megillető támogatási for-
mákhoz. A járásoktól kérhető támogatások
közé tartozik a közgyógyellátás, az ápolási
díj, az időskorúak járadéka, valamint töb-
bek között az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság is. A kérelmek benyújtha-
tók a járási hivatalok kirendeltségein, a kor-
mányablakokban, de akár a polgármesteri
hivataloknál is, amelyek majd továbbítják
azt a járási hivatalok felé. Bővebb informá-
ciót a www.tokol.hu oldalon olvashatnak.

Fogadóórát tart a falugazdász Tökölön
Nyikon Ivett falugazdász a Művelődési Köz-
pontban várja a kérdéseket hétfőnként 8 és
12 óra között, közölte a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Pest Megyei Igazgatósága.

Százhalombatta Város területére vonatkozó településszerkezeti terv és
szabályozási terv módosítása kapcsán a tervezett Százhalombatta-Tököl

Duna-híd javasolt vonalvezetésének egyeztetése
Százhalombatta Város Önkormány-

zata az új jogszabályi keretek között
megindította Százhalombatta Város
közigazgatási területére vonatkozó te-
lepülésszerkezeti terv és szabályozási
terv módosítását. A terv készítésének
célja a már korábban elfogadott tele-
pülésfejlesztési koncepcióban meg-
határozott fejlesztési célok, módosí-
tási javaslatok és igények átvezetése,
valamint a településrendezési eszkö-
zök megfeleltetése az aktuális jogsza-
bályi környezetnek, területrendezési
terveknek.

Az országos műszaki infrastruk-
túra hálózatok közül a közigazgatási
területet egy tervezett főút szeli át
kelet-nyugati irányban a lakóterüle-
tek és a MOL gazdasági területe kö-
zött. Ez az út az OTrT 1/1. mellékle-
tében, mint tervezett „101. sz. főút:
Újhartyán (M5) - Százhalombatta -
Zsámbék - Kesztölc térsége (M10)”
szerepel. 

A törvény 1/2. mellékletének „1.
Duna-hidak - 1.1. Közúti hidak” fejezet
11. sorában pedig szerepel egy terve-
zett „Százhalombatta-Tököl” Duna-
híd a 101. sz. főút vonalában.

Tököl hatályban lévő Település-
szerkezeti terve 2010-ben került elfo-
gadásra, a terveket ezt megelőzően
készítette a Bau-Urb Tervező és Ta-
nácsadó Kft. A terv a százhalombatta-
ihoz hasonlóan – természetesen –

még nem ábrázolja a tervezett 101.
számú főút vonalát, ennek kijelölésére
a tököli településszerkezeti terv és sza-
bályozási terv készítése során kerül sor.
Ugyan a tököli tervezés még ebben a
fázisban nem tart, a százhalombattai
tervezés során viszont az érintett ön-

kormányzatoknak egyeztetni szükséges
a javasolt vonalvezetést. A tervezett főút
és a Duna-híd helyét a Százhalombat-
tán kialakult korlátok miatt csak közös
gondolkodás során lehet kijelölni, de
szerencsére Tököl közigazgatási terü-
letének déli részén nem találhatók
olyan létesítmények, amelyek a jelen

tervben javasolt vonalvezetést ellehe-
tetlenítenék. A börtön és az ahhoz csat-
lakozó gazdasági területek a tervezett
úttól északra, a volt veszélyes hulladék
ártalmatlanító telep (ATEV) valamint
a folyékony hulladékkezelő és ártal-
matlanító telep pedig az úttól délre ta-

lálható, így a százhalombattai vonal to-
vábbvezetése kialakítható úgy, hogy az
ártéri erdősávot és a BATrT törvény
előírásai miatt kijelölt – de a valóság-
ban nem erdő művelésű – erdőterüle-
tet elhagyva csak mezőgazdasági terü-
leteket érint a 101. számú tervezett út
számára kijelölhető sáv.

Százhalombatta Településszerkezeti terve a tervezett 
101. sz. út és a tervezett híd javasolt vonalvezetésével

Tököl Településszerkezeti terve a tervezett 101. sz. főút tengelyében építendő híd
javasolt helyszínével



Csapatunk nemzetközileg is az élvonalhoz tartozik
– Világ Kupa Szeged –

„Óriási győzelmekkel tisztelegtek a ma-
gyar kick-boxosok dr. Leyrer Richárd em-
lékének Szegeden

A nemzetek összesített versenyében 1.
Magyarország

Több mint 800 nevezés, 75 klub a világ
minden tájáról és kimagasló magyar sike-
rek a nemzetközi mezőnyben – jól szerve-
zett versennyel és eredményes szerepléssel
emlékeztek meg a magyarok a sportág szö-
vetségének januárban elhunyt elnökéről,
dr. Leyrer Richárdról. A Szegeden megren-
dezésre kerülő éves tornát idén a Szövetség
tiszteletbeli örökös elnökének emlékére
ajánlották a szervezők. A hazai tatamis
harcosok a tőlük megszokott teljesítményt
nyújtva uralták a mezőnyt, de ringben is
szép számmal termett magyar arany.”

A háromnapos versenyen, 9 arany-
érem, 6 ezüstérem és 5 bronzérem
lett a mérlegünk és ezzel több nem-
zetközi válogatott csapatot is meg-
előzve 9 helyezést értünk el. Ameny-
nyiben „csupán” a klubokat nézzük,
akkor 4. lettünk a sportegyesületek
versenyében.

A ringben full-contact kategóriában
mindhárom versenyzőnk kemény küzdel-
meket vívót és a 2 aranyérem és 1 bronzé-
rem megszerzésével a magyar klubok között
kiemelkedően szerepelt. 

Wágner Vivien nagy visszatérése
volt ez a verseny, mivel négyéves ki-
hagyás után lépett újra ringbe. Világ-
bajnokunk TKO-val győzte le török
ellenfelét, ami azt jelenti, hogy há-
romszor kellett rászámolni Rabia Yel-
donganra, majd a döntőben főlényes
győzelmet aratott a fehérorosz Zine-
vich Dziyana ellen. Vivien mindkét
ellenfelét nagy technikai fölénnyel,
látványos technikák bemutatásával
tűzbe hozta a neki szurkoló nagy-
számú közönséget. Későbbiekben
egy bővebb riporttal számolunk be a

visszatérés részleteiről és a gyors két-
hónapos felkészülésről.

laszák zoltán ismét a dobogó tete-
jére álhatott, mivel a döntőben ke-
mény küzdelmet vívót a fehérorosz
Tiutiunnyk Andri-val. A belorus végig
vezetet, majd taktikát váltottunk és a
nagy kondíciós tartalékokkal rendel-
kező Zoli, az új sebességben már el-
lenállhatatlannak bizonyult.

Elszaszer Dávid egy ukrán ellenfél-
lel került össze az elődöntőben és
annak ellenére, hogy felváltva vezet-
tek, Dávid 3 fejre bevitt baltarúgással
előnyt szerzett, amit a mérkőzés végé-
től számított 5mp-ig meg is tartott, de
sajnos a végén bekapott egy találatot
és így a végén az ukrán győzött 1:2
pontozással. 

Tatamis szabályok light és kick-light sza-
bályrendszerében nagyot alkotott a csapat,
mert az elért eredmények alapját méltán
bizakodunk abban, hogy idén több váloga-
tott versenyzőnk lesz, de ahhoz még a hét-
végi országos bajnokságon is jól kell sze-
repelnünk.

Mindenki nem fér bele a beszámo-
lóba, de ha néhány eredményt sze-
retnénk kiemelni, akkor ezek közé
tartozik:

- Fésű lalee, ki jó formát mutatva
magabiztos győzelmet szerzett a dön-
tőbeli presztízs mérkőzésen, ahol 3:0-
s pontozással legyőzte László Barna-
bás-t.

- Vigmond Richárd világbajno-
kunk, kicklight szabályrendszerben
magabiztos győzelmet aratott.

- Elszaszer kitti mindkét szabály-
rendszert megnyerte, ezzel ismét bi-
zonyította tehetségét.

- Bakó krisztián újoncunk, ezen a
versenyen is a legjobbak közé tartozott
kick-light kategóriában. Ő az idei év
felfedezettje, mivel ismét aranyérmet
tudott bezsebelni.

- Olajos Enikő, hosszú sérüléséből
felgyógyulva először indult idén ver-
senyen és egy cseh és szlovák ellenfe-
let legyőzve diadalmaskodott.

- Soós Marianna kezdő versenyzőnk
győzelmének értékét az is növelte,
hogy az utóbbi versenyek kudarca
után, ez a győzelem megerősítette a
munkában való hitét.

- örültünk Spácay zsuzsa ezüstér-
mének, mivel Zsazsa 15 év kihagyás

után, anyaként kezdte újra a verseny-
zést és élete első light-contact verse-
nyén tudott érmet szeretni. Gratula! 

A többi érmes versenyzőkre is na-
gyon büszkék vagyunk, de mindenki
nem fért bele a kiemelésbe. Gratulá-
lunk a versenyzőknek és edzőknek és
köszönet mindenkinek, aki a klubot
támogatja!

Köszöntjük a klub új támogatói kö-
zött a 4fight Sportszer gyártót, aki
Laszák Zoltánt, Elszaszer Dávidot és Kit-
tit, valamint Olajos Enikőt sportfelszere-
léssel támogatja. 

Eredmények
Aranyérmesek: 
Wágner Vivien, Elszaszer Kitti 2x,

Olajos Enikő, Soós Marianna, Laszák
Zoltán, Fésű lalee, Vigmond Richárd

Ezüstérmesek:
Spácay Zsuzsa, Farkas Julianna, Ko-

lozsvári Kriszta, Szikora Levente,
Schneider Lili, Ahmad Ilias

Bronzérmesek:
Gyöngyösi Kevin, Kolozsvári Kinga,

Szikora Levente, Schneider Lili, Adler
Dávid
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Farkas Julianna 2007. szeptembe-
rében kezdett kick-box edzésekre
járni. 2 évvel később már leigazolt
versenyzője a Szigetszentmiklós
Tököl SE-nek. 2010-ben utánpótlás

válogatott lett.
Válogatottsá -
ga 6 éve a mai
napig töret-
len. Többszö-
rös Magyar
Bajnok és Vi-
lágkupa győz-
tes versenyző.
Eddigi leg ki -
emelkedőbb

eredménye a 2011-es Olaszországi
Európa Bajnokságon elért bronz -
érme. Az idei nyári edzőtáborban
gőzerővel készül mesterével Gnyálin
Istvánnal aki mindent megtesz
azért, hogy a versenyzői a legjobb
formában szerepelhessenek az au-
gusztus végén Spanyolországban,
San Sebastianban megrendezésre
kerülő Európa Bajnokságon. A fel-
készüléshez és a versenyhez is sok si-
kert kívánunk.



5 Országos Bajnoki címmel indult a Tököli Birkózó SE éve, 
új szőnyeg a sportolók szolgálatában

BIRKÓZÁS, KARATE

Az idei év igen sikeresen kezdődött a Tö-
köli Birkózó SE számára, hiszen sumoban
öt Országos Bajnokunk lett, gyuricza Mar-
cell, Iváncsics Babita (aki ezzel már két-
szeres Magyar Bajnok), Márai kende, Szi-
lágyi Roni és lerner Péter személyében. 

Nagysáp, a Bp. XVI. kerületi Szerb Antal
Gimnázium és a Kőbányai Jégcsarnok
adott otthont a Sumo Országos Bajnoksá-
goknak. A dobogó második fokára Janko-
vics András, Csóka zsombor, Márai
Csenge, a harmadik fokára pedig Janko-
vics Dániel és gőz Viktória állhatott fel.

Kis létszámú különítménnyel vettünk
részt a Nyuszi Kupán, melyet a Csepeli Bir-
kózó Club rendezett meg a XXI. kerületi
ÁMK Csarnokban. A versenyt ezúttal a gyer-
mek I., a gyermek II., a leány diák II-III és a
leány diák III-IV-es korcsoportokban írták ki.

A verseny magas színvonalú volt, amit mi
sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy
Iváncsics Babita súlycsoportjában elindult
a tavalyi Országos Bajnok és az idei Diák -
olimpia Bajnok is. Babita ebben a rangos
mezőnyben a bronzérmet szerezte meg.

lerner Péter a gyermek I. korcsoport
nehézsúlyában képviselte egyesületünket,
ahol a szokásosnál is sokkal több versenyző
képviseltette magát. Péter ebben a sűrű
mezőnyben két, akciókban igen gazdag
mérkőzés megnyerésével bejutott a dön-
tőbe, ahol a Ferencváros egyik versenyzője
várt rá. Sajnos az aranyérem megszerzése
már nem sikerült egyesületünk kiválóságá-
nak, így meg kellett elégednie az ezüst-
éremmel.

Az érmeket Ritter árpád kétszeres
szabadfogású Európa-bajnok, egyesüle-
tünk alapító tagja adta át a versenyzők-
nek.

Az Aradi utcai Iskola tornaterem felújí-
tása miatt, az edzés lehetőségeink egy
időre megszűntek. Ezért felvettük a kap-
csolatot a Csepeli BC elnökével, aki szere-
tettel fogadta be a tököli birkózókat a saját
edzéseikre. Itt a kis birkózóink egy légtér-
ben edzhettek kadett, junior és felnőtt kor-
osztálybeli versenyzőkkel, köztük Barka
Emesével is, aki azóta megnyerte az Eu-
rópa Játékokat. Természetesen a szülők
segítsége nélkül nem tudtuk volna a gyer-
mekeket heteken át Csepelre szállítani.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
nekik az egyesület nevében. Külön köszö-
net Ecsedi Beátának, a Tököli Önkor-
mányzat képviselőjének, aki a kezdetektől
fogva segíti és támogatja egyesületünk
munkáját.

Idén is jelentős támogatásban részesített
minket a Tököli Önkormányzat, mely le-
hetővé teszi számunkra a zavartalan mű-
ködést. Köszönet érte a Polgármester
Úrnak és az összes Önkormányzati képvi-
selőnek.

Közben változások történtek a Magyar
Birkózó Szövetség vezetőségében. Az év
elején megtartott közgyűlésen a birkózó
társadalom úgy döntött, hogy a változás
mellett szavaz. Az új vezetésnek köszönhe-
tően egyesületünk május elején végre meg-
kapta azt a szőnyeg felületet melyre már
több mint egy éve beadta az igényét.
gergő Sándor kollégámmal, most már
200 m2 nagyságú szőnyegen irányíthatjuk
tanítványainkat. Ez lehetővé teszi szá-
munkra, hogy még jobban odafigyelhes-
sünk a különböző korú és fejlettségű cso-
portok fejlesztésére.

Június 29-től két hónapra, a következő
tanév kezdetéig átköltözünk a lakótelepi
Általános Iskola tornatermébe. Egész nyá-
ron folyamatosan tartunk edzéseket, me-
lyekre szeretettel várunk minden új érdek-
lődőt.

Iváncsics Géza edző

Hoffmann Pál polgármester úr, Ha-
lász lászló igazgató úr és giczi Miklós
igazgató úr részére

Tisztelt Polgármester úr, és Igazgató
urak!

Mérhetetlenül büszke vagyok a KAKU-
SEI Karate Iskola karatékáira és KAKU-
SEI OVI-karatésaira, immáron mind a
két csapat végzett az övvizsgákkal a hét-
végén. Mesterünk, dr. Gila Pál shihan ki
is mondta, hogy elégedett a csapattal, az
edzőkkel, a teljesítményekkel.

Vasárnap az övvizsgákkal hivatalosan is
véget ért a 2014-2015-ös KAKUSEI Karate
Iskola éve is. Fárasztó edzések ismét meg-
hozták a maguk gyümölcseit egész évben.
Volt mosoly és volt sírás is, tehát volt min-
den, ugyanis a karate mindenre megtanít
minket, ha befogatóak vagyunk. Havi 1-2
verseny volt a versenyidőszakban, részt
vettünk különböző szemináriumokon és a
téli edzőtábor is sok újdonsággal szolgált,
és felkészített a félévi vizsgára. Többen
átálltak a heti 3-4, edzésre is, ami nem
kevés plusz energia-, és idő befektetést
kívánt meg a karatékáktól, de örömömre
szolgált, hogy megértették és felvállalták,
meghozták ezeket az áldozatokat, akár

karatésként, akár szülőkként. Nekünk ed-
zőknek ez mérhetetlen öröm és minden
tiszteletünk és elismerésünk előttük, ami-
ért sokszor erő felett igyekeztek össze-
hozni, hogy ott tudjanak lenni az edzése-
ken. Azt hiszem sikerült elérnünk, hogy
tényleg szeressenek karatézni, és ezt azon
a szinten űzzék, hogy büszkék legyenek
magukra!

köszönjük az intézmények, önkor-
mányzatok vezetőinek a támogatását,
hogy rendületlenül kiálltak az egyesü-
letünk mellett és bármikor számíthat-
tunk a segítségükre, amikor esetleg
szükség volt rá! Ugyanitt köszönöm meg
azok szülők, segítők segítségét, akik egész
évben támogatták a munkánkat verse-
nyen, vagy egyéb módon az egyesületet.
Reméljük, hogy ez a jó kapcsolat még so-
káig megmarad közöttünk!

A szeptemberi kezdésig mindenkinek
nagyon kellemes nyarat, jó pihenést, sok-
sok élményt és tapasztalatot kívánunk a
táborokban!

Edzések nyáron is lesznek heti 2 alka-
lommal, javasoljuk, hogy tudásotok és ed-
zettségetek megőrzése érdekében mini-
mum heti 1 vagy 2 alkalommal látogassá-
tok az edzéseket. Figyeljétek a honlapot,

facebookot, és e-maileket, nehogy lema-
radjatok egy-egy eseményről! Augusztus
utolsó hetében Alapozó Edzőtábor!

Mindenkinek hatalmas ARIGATO!!
OSS,

Marcsi sensei, Csabi sensei,
Bogi senpai

Bruszt Mária, Fekete Csaba, 
Szabó Sándorné

KAKUSEI Kulturális, 
Szabadidő és Sportegyesület

www.kakusei-karate.blogspot.hu 
+36-70-294-5091
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KÉZILABDA

2015. június 29.- július 3. Helyszín:
Tököl Városi Sportcsarnok. Susu a tava-
lyi első kapustábora után az idén is gon-
doskodott róla, hogy tanítványai minél
magasabb szintű szakmai tudással, óri-
ási élményekkel és folyamatos motiváci-
óval vágjanak bele az új szezonba. „Min-
denképpen szakmai tábort szerettem

volna csi-
nálni, ahol a
kapusság van
a középpont-
ban, különle-
ges progra-
mokkal ki-
egészítve.” –
nyi latkozta
Susu. „Vi-
szont kor és
nem megha-
tározása nél-
kül, - foly-

tatta - hogy a kapustársadalom összetar-
tását erősítsük és olyan különleges
szituációkba helyezzük el, amivel az év
során nem találkozhatnak a kapusok,
ezzel téve különlegessé és érdekessé a
kapus posztot.”

Két meglepetés vendég is érkezett a
héten, Kamper Olívia és Kiss Éva, akik
nem csupán nézőként vettek részt a tá-
borban, hanem együtt játszottak, edzettek

a kapusokkal. Később a közös beszélge-
téseken kérdezhettek tőlük a kapusok,
tanácsokat kérhettek, a lányok meséltek
az elmúlt éveikről, milyen érzés az első
osztályban játszani, válogatottnak lenni.
Kamper Olíviával csobbanhattak is a ka-
pusok, együtt mentek ugyanis a dél-
utáni program keretében uszodába.
Széles mosollyal és nem kisebb lelkese-
déssel meséltek nekem ezekről az élmé-
nyekről a táborozók. 

Susu meghívására az utolsó pénteki
tábornapon magam is részt vettem, ma-
gamba szívhattam a környezet hangula-
tát, az egy hét alatt összekovácsolódott
kis csapat jókedvét és élményeit, emel-
lett pedig velük együtt próbálhattam ki,
mennyire vagyok ügyes dartsban. A Tö-
köli Városi Sportkör Darts Szakosztály-
ához látogattunk el, ahol egy rövid be-
vezetőt követően már röpültek is a nyi-
lak a táblák felé. Nem kellett sokat várni,
hogy a küzdőszellem is előbukjon a srá-
cokból, rögtön versenyezni kezdtek, mi-
közben a csapat másik fele bejárhatta
lovas kocsival Tököl csodaszép helyeit.
Jó volt látni a városnak azt az oldalát,
amit szerintem csak a helybéliek ismer-

nek (külön köszö-
net a lovas úrnak
a sok információ-
ért és kalandos
utazásért).

„ Intenzív szak-
mai tábort álmod-
tam meg, ahol a
kapusság kidom-
borítása, sok in-
formáció átadása
és sok munka el-
végzése mellett
rengeteg kiegé-

szítő programmal szerettem volna ked-
veskedni azoknak, akik a kapusság mel-
lett tették le a voksukat és a nyaralás
időszakában önszántukból választották

ezt a tábort” – fo-
galmazott Susu.
Szikora Meli is
h a n g s ú l yo z t a ,
hogy ez a tábor
arról szólt, hogy
kicsit kivették az
egyéneket, és kis
c s o p o r to k b a n
foglalkoztak az
emberekkel, és
igyekeztek min-
denkibe nagy

energiákat fektetni. A pontosításon volt
a hangsúly, egy-egy rossz testtartás és
mozdulat javításán. Kiemelte még, hogy
akik klubszinten nem kapnak nagyobb
figyelmet, itt megkaphatták, amit na-
gyon megháláltak, és maximálisan oda-
tették magukat az edzéseken. Kihozták
a legtöbbet magukból.

S hogy mi-
lyen visszajel-
zések követték
a táborba fek-
tetett energiát
és munkát?

„Nagyon sok
mosoly, jó kedv
és csillogó
szem” – me-
sélte nagy mo-
sollyal Susu.
„Amikor visz-
szajelzésként hallottuk, hogy otthon bemu-
tatót tartottak a tanultakból, mesedélutánt
a történtekből és, hogy úgy feküdtek le,
hogy már nagyon várták a másnap reggelt,
hogy jöhessenek, mindent megér és még
most is mosolygok, amikor mondom. Az
edzők életében nagyon kivételesek és

nagyon értékesek ezek a pillanatok, és
én nagyon értékelem is, igyekszem el-
raktározni és táplálkozni belőle.”

Réty Lilla

Mosoly, jókedv és csillogó szemek
– Sugár Tímea kapustábora Tökölön –
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Bíztató foci jövő
– Tököli focitábor 2015 –

korosztályos csapataink

U9-es korosztály

Balról jobbra felső sor: Bednanics Ist-
ván, Olajos Attila, Henézi Máté, Schne-
ider Petra, Ungi Csaba edző,

Alt Rozina, Provics Gergő, Pásztor
Attila, Sebők Roland, Bedő Tamás

Alsó sor: Dudás Márton, Schneider
Márk, Lénárd Balázs, Vajtai Balázs,
Lőrincz Bálint,Valenta Gergő, Léránt
Levente

U11-es korosztály

Balról jobbra felső sor: Nagy Lénárd,
Bagyó István, Huszár Károly, Kovács
Péter, Benedek Martin, Ungi Csaba edző,
Kenéz Ádám, Marlyn Zorán

Alsó sor: Joszkin Kevin, Kovács Balázs,
Papírnyik Gergő, Sípos Norbert, Ungi
Milán Csaba, Jakab Tibor, Székely Máté,
Burlovics Attila

U14-es korosztály

Balról jobbra: Erdei Viktor, Horváth
Milán, Pámer Tibor, Horváth Martin,
Ungi Csaba edző, Fecskés Dávid, Sztojka
Róbert, Teichter Alfréd



Kerek évfordulókon sokan végzünk va-
lamiféle számvetést. Megállni egy pilla-
natra, s végignézni a megtett úton. Össze-
gezni a tapasztalatokat, levonni a tanulsá-
gokat, és – igen! – örülni, büszkének lenni
arra, amire érdemes.

2007-ben végeztem a Kodolányi János
Főiskola Nyomtatott sajtó szakirányán,
mint bölcsész. Már a főiskolai éveim alatt
elkezdtem publikálni. Még ez idő alatt a
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
(MÚOSZ) Bálint György újságíró akadé-
miáját is elvégeztem. Az ottani mélyvízes
tapasztalatokkal azonnal belevetettem
magam a munkába. Igen hamar elkezdtem
országos offline, majd később online ma-
gazinoknak írni, elsősorban interjúkat,
címlapos anyagokat. De készítettem ripor-
tot, tudósítást, írtam glosszát, véleményt.
2004-től 2010-ig dolgoztam a Budafok-Té-
tény XXII. Kerületi önkormányzat lapjá-
nál a Városházi HÍradónál, mint újságíró.
2004 óta a MÚOSZ tagja vagyok.

A Tököli Tükörhöz 2007-ben kerültem.
Ez a hely áll a legközelebb a szívemhez, te-
kintve, hogy én is itt élek. Jó érzés azokról
a dolgokról írni, amik körülvesznek, s
mégjobb megszólaltatni a velem egy kör-
nyéken élő szomszédaimat egy-egy kima-
gasló teljesítményük miatt. 

Nyilvánvalóan nem voltam jelen a lap in-
dulásakor, de azt tudom, hogy az elvek kez-
detek óta változatlanok: megmutatni a
város történéseit az ittlakóknak és az ide-
látogatóknak. Sok minden változott Tökö-
lön 1990 óta. Ezeket az eseményeket fon-
tosnak tartották elmondani az elődeim, és
én is. Már negyedszázaddal ezelőtt is koc-
kázatos vállalkozás volt nyomtatott sajtót
indítani, de az idő bebizonyította, hogy ér-
demes volt. Sokan szeretik még mindig
kézbe venni a lapot, hiába jelent meg az in-
ternet, ahol minden információ rendelke-
zésre áll. Jó egy kicsit megállni, s teret adni
annak, hogy belefeledkezzünk a jó dol-
gokba, amiket együtt éltünk át. Már ne-
gyedszázada ápoljuk a hagyományt, s kí-
váncsian figyeljük a jövőt. Megemlékezünk
az ünnepekről, tudósítunk a közéleti ese-
ményekről, betekintést adunk a városveze-
tés munkáinak eredményeibe, szívesen be-
szélgetünk itt élő vagy már elszármazott
eredményes munkásságú tököliekkel. S ez
így lesz a jövőben is. 

Köszönjük, hogy már negyed évszázada
olvassák a lapot!

Deáki Tímea Brigitta
szerkesztő
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25 éves a Tököli Tükör
– Önnel mi történt az elmúlt 25 évben? –




