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Gerincút és repülõtér
A város kKépviselõ-testülete tárgyalta a Csepel-szigeti gerincút elsõ ütemének nyomvonalát.
A képen is látható módon a Dunai Repülõgépgyárhoz körforgalommal az M0-tól becsatlakozó
egyenes szakasz a Szigethalom-Gyártelepi vasúti
átjáró egy újabb körforgalom (tököli Y-on) és egy
vasúti híd építésével járna. A felsõ szakaszon a
szigetszentmiklósi felhajtóba és balra lekanyarodva az M0-on át Csepelre jutó szakasz került kijelölésre. A képviselõ-testület ezt a nyomvonaltervet elfogadta azzal, hogy a közlekedési problémák megoldásához a gerincút 2x2 sávban s az
M0 bõvítésével halaszthatatlan. Az útépítés további halogatása a kistérség versenyképességének csökkenéséhez és az életkörülmények romlásához vezet.
A tárgyalt dokumentum nem tartalmazza a gerincút Tököltõl Ráckeve felé vezetõ út nyomvonalát, így errõl a késõbbiekben tudunk beszámolni.

A képviselõ-testület feljogosította Hoffman Pál polgármestert a Tököl Airport Rt.-vel való szerzõdés aláírására. Az együttmûködés feltételeit a tököli
polgárok ismerhetik az újság elõzõ számában közzé tett térkép és koncepció
alapján. A dokumentum feltárta, hogy a kormány által repülési célra, és ehhez kapcsolódó vállalkozási, logisztikai célra értékesített 400 ha terület hasznosítására milyen szándékok vannak. Ebbõl kiderül, hogy téves az az információ, mely a területen lakótelepek, lakóparkok létesítésérõl tájékoztat. A terv
200 hektárt különleges közlekedési területként (repülõtér) határoz meg, 200
hektárra pedig vállalkozási, logisztika célú hasznosítást fogalmaz meg.
A Polgári Légügyi Hatóság megtartotta Tököli Lakossági Fórumát is, így
négy település, Tököl, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Szigethalom lakóinak
véleményét megismerve döntenek a Mester Sky Kft. kérésérõl, mely a zajvédõ
övezet kijelölésére (csökkentésére) és a repülésszám növelésére (6000-rõl
27.000-re) vonatkozik. Tököl képviselõ-testülete levélben tájékoztatta a Polgári Légügyi Hatóságot álláspontjáról, mely szerint az új tulajdonosi csoport
repülõtéri hasznosítási szándékainak megismeréséig indokolatlannak tartja
ezeket a változtatásokat.
A kisgépek le- és felszállását biztosító cég bérleti jogosultsága 2007-ig tart,
ezért nagy horderejû, komoly változást hozó döntések ez idõszak alatt a légügyi hatóság részérõl a képviselõ-testület véleménye szerint nem indokoltak.
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„Summerfest” táncfesztivál
Minden eddiginél nagyobb érdeklõdés kísérte a táncfesztivált. Megnyitót Hoffman Pál polgármester, augusztus 20i köszöntõt Kuncze Gábor országgyûlési képviselõ mondott. A Halász László fesztiváligazgató által mozgatott
esemény, csakúgy, mint a ráckevei, százhalombattai programok, országos hírûvé váltak, és egyre több látogatót vonzanak. A nagy összefogással megvalósított programokat
ebben az évben már színházi elõadások és zenekari elõadások is színesítették.

Tököli Tükör
Gyógyközpont

Megkezdõdött a volt egészségügyi szakrendelõ felújítása. Egyelõre a tetõ építése
és a lehetséges hasznosítás modellezése
folyik. Az elképzelések szerint magán és
önkormányzati orvosi rendelõk kialakítása látszik megvalósíthatónak. A képviselõtestület a gyermekorvosi és háziorvosi rendelõk korszerû, végleges elhelyezésében
érdekelt, de elõnyt jelent majd a városnak
a vállalkozási alapon mûködõ kisebb klinikai, mûtéti beavatkozásokat szolgáló ellátás is.
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FEJLESZTÉSEK
helyezni, de a jövõ évi költségvetésben a
program folytatását tervezzük.

Általános iskola nyílászárócseréje

Malom üzletközpont

Mintegy 22,8 mFt költséggel új mûanyag nyílászárókra cseréltette a képviselõ-testület az Aradi utcai iskola ajtóit és
ablakait. A székesfehérvári Fehérép Kft.
által elvégzett munka jó minõségben, határidõre elkészült. A rugalmas szervezésnek köszönhetõen még a Summerfest
vendégeinek nyugalmát sem zavarták a
kivitelezõk.

CBA üzletház Tökölön

Ravatalozó felújítás

Korszerû, minden igényt kielégítõ üzletközpontot épít a CBA üzletlánc, Tomicsek János a Fõ utcai üzlet helyén. A rekord
idõ, 6 hét alatt elkészülõ épület több mint
1000 m2-en áll majd a tököliek s a környékbeliek rendelkezésére. A szép épület
a város dísze lesz, különösen azzal, hogy a
többszáz éves tölgyet is megmentette az
önkormányzat és a tulajdonos.

A Piac téren Szilágyi Simon irányításával megújul a Malom-üzletközpont. A régi
épületen tetõcserepeket cseréltek és egyéb
felújítási munkákkal javították az egykori
malom állapotát. Sokat számít majd, ha a
tulajdonosok és a város összefogásával a
parkoló kiépítése is megtörténik.
Kábeltévé-építés
A ciklusprogramban tervként megfogalmazott szándék valóra vált. A nyáron
megkezdett munka jól halad, s várhatóan
Halottak Napjára el is készül az épület. A
húszmillió forint fölötti munka nyomán
kívül-belül megújul a régi épület.

Szépülõ parkoló

Árvíz és belvíz

Kocsis Endre és Gyula jóvoltából kisebb
mértékben, de az állomási élelmiszerbolt
is megújul, miután az üzlet elõtti parkolást
viacolor burkolattal szebbé, kulturáltabbá
tette a tulajdonos
Tájékoztató táblák
A SAPARD pályázat részeként kerti padok, hulladékgyûjtõ edények és utcai irányító táblák kerültek kihelyezésre a nyár
folyamán. Az esztétikus, szép táblák fontos
információkkal szolgálnak, megkönnyítve
a tájékozódást városunkban. Természetesen nem mindenhová tudott a képviselõtestület új táblákat, padokat, edényeket ki-

Jól halad a kábeltévé-hálózat kiépítése.
A Qualitell Kft.-tõl kapott információk
szerint a fejállomást elhelyezték a volt GAMESZ épületében. A hálózat kiépítése és a
lakosok bekötése ütemezve megvalósul.
Szeptemberben már a város belsõ utcáiban 14 csatorna jó minõségben fogható
volt. A beruházás teljes befejezését október végére tervezik. A szerzõdés értelmében a közintézményekre a helyi adások
biztosítása érdekében csatlakozási pontokat építenek ki, s egy önkormányzati csatornát is biztosítanak a helyi mûsorok, információk számára.

Tökölt szerencsés fekvése folytán eddig
elkerülték a belvíz okozta károk. Ezen a
nyáron azonban 40 éve nem látott menynyiségû víz zúdult a városra. Volt olyan
nap, amelyeken kétszer-háromszor is. Bizony volt dolguk a tûzoltóknak, búvárszivattyúknak, s elkélt a szomszédok összefogása is. A nehéz helyzetbe került utcák
és épületek felmérése folyik, hogy a jövõben még az ilyen rekordmennyiségû víz
okozta károk is mérséklõdjenek.
Az árvíz szerencsére most csupán az
Urbanicza-szigetet öntötte el.
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Egy Aranydiploma története
Horváth Györgyné, Városunk elsõ aranydiplomás pedagógusa
Amikor megbeszéltem vele a találkát,
nem gondoltam hogy egy fiatalos, fizikailag és szellemileg igen aktív asszonyka
fog integetni az erkélyérõl hogy merre
menjek. Marika néni korát meghazudtolva boldogan kalauzolt otthonában, és
fürgén szedte a lépcsõfokokat. Azt, hogy
valaki idõs kora ellenére ilyen boldog és
vidám legyen, nagyban meghatározza,
hogy Õ egész életében azt a „munkát”
végezte, ami szívéhez a legközelebb áll.
Miért választotta ezt a pályát?
– Nagyon szeretem a gyerekeket. Már
kislánykoromban összegyûjtöttem az utcagyerekeket, bevittem, megmosdattam õket,
aztán sorban ültek a lépcsõn, mint a verebek. Amolyan „gyerekbolond” voltam.
Végtelenül szeretem õket.
Mikor került Tökölre?
– 1958-ban az álláshoz szolgálati lakást
kaptam, ami akkor nagyon jól jött, mert
kisbabát vártam, s így elfogadtam az állást,
amit felajánlottak az autógyár óvodájában.
Azóta is Tökölön dolgozom és élek.
Hogyan alakult az élete ezután?
– A szolgálati lakásból sajátba vágytunk,
és vettünk telket a Jókai utcában, és itt
kezdtünk el építkezni a férjemmel. Akkor
még itt az utcában volt az óvoda egy magánházban, ez már nincs meg, ehelyett lett
a Csépi úton az óvoda. Az elsõ idõkben,
hétfõtõl vasárnapig megállás nélkül dolgoztam.
Voltaképpen én kezdtem el ezt az óvodát
berendezni, mûködtetni. Bútorok, ágyak
beszerzése, akkor még külön konyha volt, a
rengeteg edény, polcok beszerzése mindmind az én feladatom volt. Utána viszont
fuvarost kellett keresgélni, aki elhozza a
bútorokat, kisszékeket, mentem a tsz-elnökökhöz, hogy segítséget kérjek. A függönyöket, karnisokat én magam cipeltem be
az óvodába. Arról nem is beszélve, hogy
egy festés, költözés után hogy nézett ki az

óvodaudvar, és akkor csináljak vele azt,
amit tudok.
– Itt vannak a szülõk, tessék megmozgatni õket, és társadalmi munkában rendbe tenni az udvart! – mondták. Szerencsém
volt, hogy a férjem az autógyár tanmûhelyében dolgozott, és onnan a fiúk és a
mesteremberek eljöttek, és megcsináltak a
homokozótól a kerítésig mindent. Azon a
nyáron iszonyatos sokat dolgoztunk. Itt
dolgoztam 38 éven keresztül.
Utána viszont a tanári pályát választotta.
– Igen, igen, közben elvégeztem a fõiskolát. Az Óvodából mentem nyugdíjba, de
hát én belebetegedtem abba, hogy nem
dolgozhatok. Arról nem is beszélve, hogy
borzasztó kevés volt a nyugdíjam. Elmentem a polgármester úrhoz, és a vezetõ óvónõvel is beszéltem, hogy pár évet még maradhassak, de sajnos akkor volt egy olyan
törvény, hogy minden nyugdíjas korúnak
nyugdíjba kell lennie. Ez nagyon rosszul
érintett. Én tele voltam energiával, és az utcában lakó ismerõs tanár nénik kérdezték
tõlem, mi a baj? Akkor kaptam egy olyan
ajánlatot, hogy az iskolában vállaljam a
napközis gyerekeket. Éppen volt egy kolléganõ, aki elment szülési szabadságra, de
mindenképp vissza akarták venni, és végül
az õ helyére kerültem.
Mi történt mikor visszajött a fent említett
tanárnõ?
– Akkor elment a következõ és így tovább. Mindig helyettesítettem valakit. 9
évet így dolgoztam az iskolában.
Ennyi ledolgozott év után végképp nyugdíjas lett?
– Igen. 92-ben jöttem elõször nyugdíjba
és 2003-ban végleg.
Hogyan telnek a napjai mostanában?
– Van egy kis kertem, amivel rengeteg a
munka, itt az unokám, az ismerõsök, egyszóval nem unatkozom.
Visszatekintve életének eddigi szakaszán,
melyik része volt a legjobb?
– Szerettek a gyerekek, és általában elismerték a szülõk a munkámat. Egyszer egy anyukával sok év
után találkoztam. Megköszönte,
hogy jól elindítottam a gyermekét
az óvodában. Ez nagyon jólesett,
de az iskolát talán jobban szerettem. Abban a 9 évben nagyon jól
éreztem magam. Nagyon sajnálták, hogy eljöttem, számíthattak
rám. Jó volt a tanári gárda, szerettem az elsõsöket. Sajnos úgy látom,
ma nehezebb a tanítók, tanárok
dolga.
Változik a világ. Egyre több a tudás, amit meg kell jegyeznünk. Vannak hátulütõi ennek?
– Igen, nem is kevés. Mind a ta-

Tököli Tükör
nító, mind a diák számára. A tanári szakma
„elgépiesedett”. Nem gyermekközpontú,
hanem teljesítményközpontú lett. Ezáltal
ki vannak használva a gyerekek, akik sem
szellemileg, sem fizikailag nem tudják feldolgozni a tananyagot. Nem beszéltetik
õket, csak a feladatlapok vannak, amiket
már aznap ki kell tölteni. Régen nyugodtabb volt az élet.
Milyen érzés, ha szembetalálkozik valakivel, aki mondjuk az Ön óvodása volt és felnõttként látja?
– Érdekes. Megfigyeltem, hogy itt Tökölön a lányok általában „többre vitték”. Amikor bekerültem az iskolába és jöttek a
szülõk, nagyszülõk (akik még az én óvodásaim voltak) beíratni a gyerekeiket, megláttak és mondták, hogy: Marika néni ha itt
van, akkor nyugodtan hagyom itt a gyerekemet.
Mikor és hol kapta meg az elismerést?
– Szeptember 3-án az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolában vehettem át az aranyoklevelet. Nagyon szép és megható ünnepség
volt.
Tököl város polgármestere és a képviselõtestület szeptember 12-én köszönte meg
munkáját. Az Õ nevükben, és mindannyian
aki szerették, szeretik Marika nénit, kívánok
még hosszú, boldog életet.
Ecsedi Beáta

Tisztelt Támogatók!
Tököl Szociálpolitikai Lehetõségek
Fejlesztéséért Létrehozott Alapítvány nevében köszönjük, hogy 2004-ben is éltek
a lehetõséggel, és személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány, és ezáltal a
hátrányos szociális helyzetûek támogatására ajánlották fel. Az összeget (64.953
Ft) a tököli általános iskola továbbképzési
támogatására használtuk fel.
Tököl Településfejlesztéséért Alapítvány nevében köszönjük, hogy 2004-ben
is éltek a lehetõséggel, és személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány, és ezáltal a település fejlesztésére ajánlották fel.
Az összeget (216.341 Ft) a nyelvi labor kiépítésére fordítottuk.
Tököl Sportjáért Alapítvány nevében
köszönjük, hogy 2004-ben is éltek a lehetõséggel, és személyi jövedelemadójuk
1%-át az alapítvány javára ajánlották fel.
Támogatásukat (67.694 Ft) nevezési díjakra és rendezvény helyiségbérleti díjaira használtuk fel.
A Tököli Sváb Hagyományõrzõ Ének
Egyesület nevében köszönjük, hogy
2004-ben is éltek a lehetõséggel, és
személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára ajánlották fel. Az összeget
(41.953 Ft) a fellépések útiköltségeire
fordítottuk.
Kérjük további segítségüket, hogy a
felajánlásokkal segíthessünk az arra rászorulókon.
alapítványi kuratóriumok

Tököli Tükör

KÖZÖSSÉGEK ESEMÉNYEI
Kis-dunai csúcs
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Ágics Antal és Vigh Péter a horgászat
szerelmesei, szerencsés és értõ mûvelõi is
szenvedélyüknek. A képen látható harcsa
20 kg és 130 cm, 20 fõs baráti társaság vacsorájául szolgált.

Mária – Szilágyi Simon, Áschin Jánosné – ODIN Kft. – Ziti fagyizó, Füle Sándor – Épszerlux Kft. – Baustar ’98 Kft., Sovány
András – Unitrans Kft. – Eperjesi István, Zsoldos József – Szilágyi Pál, Bagyó Márton – Peti bolt, Szeltner Lajosné – Miskolczi
Jánosné, és mindazoknak, akik névtelenül, de jó szívvel segítettek bennünket.

Eredményes rendõrök

Még egy hét Tihanyban

A képviselõ-testület pénzjutalomban részesítette a rendõrség munkatársait, akik
eredményes felderítõ munkával felkutatták és visszaszerezték a
Tököl területérõl ellopott szennyvízátemelõ fedõlapokat. A nagy
felháborodást és balesetveszélyt jelentõ lopási akció többszázezer
forint kárt okozott a TVCS Kht.-nek, így a városnak. A megkerült,
helyükre visszakerült fedlapok a rendõrök jó munkáját dicsérik.

Szúnyogirtás
A nyár folyamán sok kellemetlenséget okoztak a csípõs „vendégek”, akik az esõs tavasz és nyár miatt szerte az országban, így
a Csepel-szigeten is nagy számban támadtak. Az önkormányzatok összefogásával, saját forrásból és pályázati pénzbõl finanszírozott irtást, „szúnyoggyérítést”, ahogy a szakemberek mondják,
nagy elégedetlenség övezte. Tököl a közös akciókon felül még
külön irtást is rendelt, azonban a hatékonyság továbbra sem
megnyugtató. Hoffman Pál polgármester kezdeményezte, hogy
a települések már a 2005. évi költségvetés második félévében
biztosítsák a jövõ évi szúnyogirtás költségeit. Így a munka pályáztatása a tél folyamán megtörténhet és a szúnyogirtás idõben
megkezdõdhet. A képviselõ-testület elhatározott szándéka, hogy
jövõre megnyugtató helyzetet teremt, még akkor is, ha az
költségnövekedést jelent.

Spielberg Tökölön forgatott
Steven Spielberg a repülõtéren forgatta a müncheni olimpia
terrordrámájáról szóló filmjének jeleneteit.
Két napra a tököli repülõtér egy részét is bérbe vette Steven
Spielberg, akit – miután többször megfenyegettek – továbbra is
nagy körültekintéssel õriznek. A veszélyes jelenethez teljesen lezárták a felvétel környékét, egy tût sem juttathattak volna be észrevétlenül a forgatásra.
Mindenkit átnéztek, még a statisztákat is. Még a mobiltelefonokat is elvették, nehogy valaki felvételt készíthessen a titkos
munkálatokról. A forgatás nemcsak titkos, de igen veszélyes is
volt. A terroristákat arab színészek alakítják, a sportolókat pedig
nemzetközi színészekbõl állították össze. Mindannyiukat beterelték a két helikopterbe, az egyikben a terroristák lelõtték a túszokat, velük aztán a rendõrök végeztek. A másikat emberekkel telve
felrobbantották, persze ebben aztán már csak kitömött bábuk
voltak.
Az akciójelentekben kaszkadõrök helyettesítették a színészeket. Mivel a jelenetet másik szögbõl is fel kellett venni, a felrobbantott helikoptert felújították, majd újravették az egészet.
A forgatás egyik különlegessége, hogy valódi katonákat is bevontak a statisztériába, õket a reptéri rendõrség megformálására
toborozták.
Spielberg állítólag fáradhatatlan, délutántól egészen másnap
reggel hatig a stábbal volt, egyetlen percet sem pihent. A jelenetet szinte egyszer sem kellett ismételni, a mester az összes jelenlévõ szakemberrel maximálisan elégedett volt.

Köszönet a nyaralásért
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja idén is
megszervezte immár hagyományos balatoni nyaraltatását.
2005 júliusában 34 hátrányos helyzetû gyermek üdült Tihanyban. Ezúton szeretnénk az alábbi támogatóknak köszönetet
mondani nagylelkûségükért: Tököl Város Önkormányzata,
Római Katolikus Egyházközség és hívei, Szilágyi János – Szigetmobil Kft., Beton EPAG – Megyeri Richárd, Guthné Schneider

Ezúttal is furcsa, felemás érzésekkel indultunk neki az immár
szokásosnak mondható tihanyi kirándulásnak, ahol hátrányos
helyzetû gyerekek nyaralhattak a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából. Örültünk, hogy a sok szervezkedés és megbeszélés után
július 25-én végre elindulhattunk, és persze annak is, hogy kivételesen az összes meteorológus ugyanazt jósolta az elõttünk álló
hétre: kevés felhõt, sok napfényt, nagy meleget, vagyis igazi
strandidõt.
Szomorúak voltunk viszont amiatt, hogy mennünk kell. Amiatt, hogy van Tökölön 34 olyan gyerek, akik kis túlzással csak így
tudnak kirándulni. Lehetne most e helyen vadászni a hatásra, és
felemlegetni néhány valóban megrendítõ és embert próbáló sorsot, de úgy érzem, ennek a beszámolónak nem errõl kell szólnia.
Sokkal inkább arról, hogy ezek a srácok mennyire jól érezték magukat, és hogy pont ezért fontos annyira ez a tábor, ami ezúttal
nagyon gyorsan véget ért. Köszönhetõ volt ez elsõsorban annak,
hogy az idõjósok elõrejelzése bejött, és igazi nyarunk volt. Mentünk is fürdeni már elsõ nap, közvetlenül a beköltözködésünk
után, és szerencsére ezt a programot minden délután be tudtuk
iktatni. A délelõttöket pedig általában egy közeli játszótéren
töltöttük, ahol a szokásos hintázás, libikókázás, homokozás mellett lehetett tekézni, minigolfozni, gólyalábazni. A szomszédos
réten pedig rendszeresen nagy focimeccsek vagy kiélezett métacsaták zajlottak, de volt számháború is a közeli erdõben, városnézés Tihanyban, és láttuk Gödrös legöregebb és legnagyobb
szilvafáját is.
De az egy hét non plusz ultráját akkor is a Balaton és a strandolás jelentette. Úgyhogy a hétfõn kezdõdõ és vasárnap végzõdõ
kiruccanáson már szerdán kérte sok gyerek, hogy „maradjunk
még egy hetet”. Hát, maradni azt sajnos nem tudtunk, de jövõre
azért eltöltünk még egy hetet Tihanyban.
Tompos Ádám
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ANYAKÖNYV

Anyakönyvi Hírek
2005. július, augusztus, szeptember havi események

Születések:
Schneider Petra
Gulyás Attila
Durbák Bence
Balázs Cintia
Majzik Maja Emma
Lovász Anna Flóra
Gulyás Adrienn Laura
Kenézi Kata
Vörös Dominik Viktor
Malaczkó Anna
Kiss Bartos Marcell
Radnics Emese
Istvánov Mercédesz
Juhász Máté
Juhász Balázs
Bihari József Armand
Bundics Alexandra
Farkas Beatrix
Starcl Gábor

Házasságkötések:
szül: 2005. 07. 02.
szül: 2005. 07. 02.
szül: 2005. 07. 02.
szül: 2005. 07. 11.
szül: 2005. 07. 12.
szül: 2005. 07. 20.
szül: 2005. 07. 22.
szül: 2005. 07. 26.
szül: 2005. 07. 28.
szül: 2005. 08. 04.
szül: 2005. 08. 12.
szül: 2005. 08. 17.
szül: 2005. 08. 25.
szül: 2005. 08. 27.
szül: 2005. 08. 27.
szül: 2005. 08. 29.
szül: 2005. 09. 07.
szül: 2005. 09. 10.
szül: 2005. 09. 17.

Halálesetek:
Hamar Józsefné sz.Trencsényi Irén
élt (81) évet
Marlyin Gergely
élt (76) évet
Radnics Gergely
élt (47) évet
Biri Mihály
élt (84) évet
Dragovics Andrásné sz.Krizsán Georgina
élt (84) évet
Bednanics Gábor
élt (54) évet
Pénzes Istvánné sz. Farkas Ilona
élt (75) évet
Jambrik Ferenc
élt (82) évet
Láng József
élt (78) évet
Pénzes Józsefné sz.Keczeli Mária
élt (96) évet
Szekerák Miklósné
élt (86) évet
Sipos Dezsõné sz.Valikovszky Irén
élt (85) évet
Duldner Albert
élt (83) évet
Kovácsné Horvát Magdolna
2004. december 15.
(Még nem jelent meg az anyakönyvi hírekben, házunk kedves
lakója volt.)

Börcsök Zoltán és Juhász Valéria
2005. 07. 11.
Bánki Attila István és Ágh Annamária
2005. 07. 23.
Udvari László István és Garajszki Mária Ilona
2005. 07. 23.
Somodi Márk és Szitás Julianna
2005. 07. 29.
Herr László és Marczinka Mária
2005. 08. 06.
Radics Pál és Erõs Edit Ildikó
2005. 08. 16.
Zsámár Károly Gyula és Kozák Mária
2005. 08. 19.
Szilvási József és Huszár Julianna
2005. 08. 27.
Sándor Gábor és Csvórics Tímea
2005. 08. 27.
Vanczó Tamás László és Korponai Csilla
2005.08.27.
Marczinka László és Tamási Angelika Zsófia
2005.09.02.
Nagy János és Nagy Anikó
2005.09.03.
Novák István Zoltán és Nagy Andrea Brigitta
2005.09.09.
Gajárszky Csaba és Király Zita
2005.09.10.
Répási Zoltán és Borbély Krisztina
2005.09.10.
Török Árpád és Bene Hanna
2005.09.10.
Varga Péter János és Tombácz Nikolett
2005.09.17.
Tihanyi Gábor és Szikora Anita
2005.09.17.
Palágyi Mihály és Marcinová Monika
2005.09.23.

A SZIGETI FIÚK JUBILEUMA

FELHÍVÁS
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, hogy azok a hozzátartozók, akiknek a ravatalozó elõtti urnafalban nyugszanak családtagjaik, jelentkezzenek a Gyertyaláng „2002” Kft. irodájában
(Tököl, Piac tér 9.), vagy a 30-311-8734-es telefonszámon, tekintettel arra, hogy az urnafal a ravatalozó felújítása miatt áthelyezésre kerül. Megértésüket elõre is köszönjük!
Köszönettel: Gyertyaláng „2002”

Köszönetnyilvánítás
Az Ágics család köszönetet mond rokonoknak, barátoknak
ismerõsöknek és mindazoknak akik részt vettek fiunk temetésén, és osztoztak gyászunkban. Külön köszönet a tököli délszláv férfikarnak és Sovány János úrnak.
Ágics család

Tökölön a fodrász szalon 20. születésnapját ünnepli!
Szakmári Lászlóné Kati férfi-nõi fodrász, cím: 2316 Tököl, Csépi út 64., tel.: 24-479328, 20-373-1085, nyitva tartás: hétfõ, szerda, péntek: 12-19, csütörtök, szombat: 7-14, kedd,
vasárnap: zárva . Köszönet a Vendégkörnek!

NOVEMBER 11. (péntek):
- 21 órától KRISZ RUDI koncert
- 22 órától RICARDO SALSA CLUB tüzes latin zenéje, benne
egy közös produkció a Szigeti Fiúkkal
Erre az estére nemcsak a pop, de a salsa táncot kedvelõket is
várjuk. Belépõ:1000 Ft
-NOVEMBER 12. (szombat):
-19 órától 02 óráig JUBILEUMI KONCERT és SVÁBBÁL
Közremûködik a SZIGETI FIÚK zenekar.
Belépõ:1500 Ft – igény szerint vacsora 1000 Ft / adag
-NOVEMBER 13. (vasárnap):
-17 órától SÖRDÉLUTÁN
benne „BLASMUSIK KONCERT”,egy színpadon láthatják a
20 év során közremûködött összes „szigeti fiút”
-19 órától 23 óráig HEIMATKLANG zenekar Kassai Zoltán
vezetésével szórakoztatja a közönséget.
Belépõ:1000 Ft – igény szerint vacsora 1000 Ft / adag
A jubileumi rendezvény helyszíne: a Taksony Vezér Általános
Iskola tornaterme. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
A férõhelyek korlátozott száma miatt kérjük, részvételi szándékát, belépõ- és vacsorajegy igényét a 06-30/ 971-6688-as telefonon
vagy a kreiszlaszlo@szigetifiuk.hu e-mail címen jelezze.
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A „Virágos Tökölért” környezetszépítõ verseny
díjkiosztó ünnepérõl
A rendezvényre 2005. augusztus 12-én a
Tököli Mûvelõdi Központ és Könyvtárban
került sor.
A délutánt a „Szárny Nyitogató Mûvészeti Iskola” gyermekeinek rövid kis mûsora tette színesebbé, melyet egy kis játékkal
kezdtünk
Minden székre tettünk egy megcímzett
borítékot és egy cserép virágot. A meghívott vendégeknek meg kellett keresniük a
saját borítékjukat, amit kértünk, hogy a
meglepetés kedvéért ne nyissanak ki,
amíg nem hallják a nevüket.
Miután mindenki helyet foglalt, Papp
László plébános úr köszöntötte a tököli
embereket, aki szeretne megragadni minden alkalmat, hogy ismerkedjen a város
lakóival.
Az iskolások mûsora után Kunczené Fellegi Katalin tartott rövid tájékoztatást az
egyesület éves munkájáról:
1. Tavasszal húsvéti asztaldíszek, sírcsokrok készítése
2. A templomkerti virágládákba friss
palánták beültetése, a Zalakarosról
kapott 100 db növendék virág kiültetése az iskola, sportcsarnok elé
3. Év közben pályázatok beadása
4. A 2005-ös naptárak szétosztása, amelyet az elõzõ évi kiállítás képeibõl állítottunk össze. Ebbõl mindenki kapott
egy darabot ajándékba, aki az elmúlt
5 évben részt vett a versenyen.
5. 2005. évi „Virágos Tökölért” pályázat
kiírása
6. Decemberben adventi koszorúk, ajtókopogtatók, asztaldíszek, sírcsokrok
készítése
Az egyesület munkája kapcsolódik a polgármesteri hivatal munkájához. A hivatal az
utcákat, köztereket, parkokat, intézményeket szépíti, gondozza, az egyesület pedig a
lakosságot vonja be a város szépítésébe.
Tököl Város benevezett idén is a „Virágos Magyarországért” versenybe, melynek
zsûritagjait Hoffman Pál polgármester úr,
dr. Bekk Mária jegyzõ asszony, Bagyó
Mártonné és Erdei Tiborné fogadta.
A „Virágos Tökölért” verseny 5 éves statisztikája:
2000-ben jelentkezett
23 fõ
2001-ben
"
39 fõ
2002-ben
"
51 fõ
2003-ban
"
63 fõ
2004-ben
"
73 fõ
2005-ben
"
97 fõ
Van olyan játékos, aki minden évben jelentkezett, és vannak természetesen újak is.
Szépülnek Tököl kertjei, udvarai, az
Önkormányzat gondozásában szép virágzó terek, emlékmûvek, parkok és utcák díszítik városunkat.

Szeretnénk megköszönni régi és új
támogatóinknak, hogy hozzájárulásaikkal mindig több ajándékot tudunk
szétosztani.
Megérdemlik, hogy név szerint is
megemlítsük õket.
Támogatóink
TVCS KHT., ismertebb nevén Tököli
Vízmû 600 m3 vizet ajánlott fel
Odin Kft., Marica bolt 20.000 Ft-ot
adott
Gazdabolttól kaptuk a szokásos permetezõ gépet
PISTI Virágüzlet, Kart István
üzletvezetõtõl 15.000 Ft-ot kaptunk.
Gergényi virágüzlet 5.000 Ft-ot adott
Ziti Fagyizó 5.000 Ft értékû vásárlási
utalvánnyal segíti játékunkat.
Mozgó Kapocs Kft. 20.000 Ft-ot biztosított.
Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete 100.000 Ft levásárlását tette lehetõvé.
Koncsár Anna egy szép kosárral
növelte az ajándékok sorát.
A további díjakat és a buszkirándulást a
Virágos Tököl biztosította.
Ezenkívül sok segítséget kaptunk a
Mûvészeti Iskolától, Tököli Mûvelõdési
Központ és Könyvtártól, Tresserné Fellegi Teréztõl, valamint Búró Antaltól és
Búró Antalnétól.
Köszönjük segítségüket, és várjuk Õket
25-én csütörtökön a buszkirándulásra.
50 m3 vizet kaptak: Argayné Balázs Julianna, Bagyó Flórián, Ferenczi Lajosné,
Garbacz Jánosné, Halász Jánosné, Id.
Csurcsia Istvánné, id. Tisza Károlyné, özv.
Bagyó Antalné, özv. Halász Istvánné, Révai Frigyesné, Tóvári Ferencné, Váczi Józsefné
Az Önkormányzat 100.000 Ft-os támogatásából 5.000 Ft-os vásárlási utalványt
kaptak: Gajárszky Istvánné, Gajárszky
Szvetlana, Gávrán Lajos, Gergics Antal,
Hódos Mária, ifj. Teichter György, Jankovics Antalné, Joszkin Andrea, Joszkin Istvánné, Kissné Györi Ibolya, Korponai
Sándorné, Lengyel Jánosné, Lõrincz Ferenc, Magyar János, Malaczkó Pálné, Marics Simonné, Nagy Istvánné, Németh Antalné, özv. Deák Sándorné, özv. Nagy Ernõné
A Pisti Virágüzlet Karf István virágkereskedõ által felajánlott 5.000 Ft-os utalványokat kapták: Ági Mónika, Bagyó
Mária, Bednanics Jánosné
Az ODIN Kft., Marica bolt 5.000 Ft-os
utalványait kapták: Ágics Péterné és Zentainé Ágics Margit, Boda Józsefné, Csurcsia Mátyásné, Sós Jenõ
A Mozgó Kapocs Kft. 5.000 Ft-os levásárlási lehetõségeit kapták: Bencsik József-

né, Brucner Józsefné, Füle Lászlóné, Füle
Sándorné
A Gergényi virágüzletben 5.000 Ft
értékben vásárolhat: Eperjes Barnabásné
Koncsár Istvánné Anna által felajánlott
kosarat, benne a Mûvészeti Iskola ajándékát kapja: Lõrinczné Ruckl Mária
Egy darab permetezõgépet kapta:
Szabó József
A Ziti Fagyizóban levásárolható finomságokat 5.000 Ft-os értékben kapták: a
Nap és Hold Alapítvány gyermekei
A Virágos Tökölért Faluszépítõ Közhasznú Társaság 5.000 Ft-os ajándékait
kapták: Papp Mária, Pászti Dóra és
Lovászi Péter, Patarcsity Sándorné, Plausin
Jánosné, Sági Tiborné, Schuch Ágnes,
Simon Bálintné, Szabó Károlyné, Szakmári Lászlóné, Szõke Jánosné, Társasház
Mátyás k. u. 11. képviselõje – Agócs Tibor,
Társasház Mátyás k. u. 3. képviselõje –
Agócs Tibor, Társasház Ráckevei u. 4/D
képviselõje – ismét Agócs Tibor, Társasház
Ráckevei u. 4/K. képviseletében Buzsáki
Andrea, Tóth Ferencné, Tóth Károlyné,
Törökné Koszik Ilona, Úri Szatmári Teréz,
Zöld Társasház Duna u. 4. képviselõjeként
Firmánszki Andrásné, Valkó Éva
Kirándulásra vártuk augusztus 25-én a
következõket.
Áschin János, Bagyó Antalné, Baráth
Károlyné, Bednanics Anna, Bruszt
Józsefné, Burlovics Mártonné, Csikós Sándorné, Fellegi Istvánné vagy Halász
Gergõ, Földi Imréné, Halvax Károlyné,
Krizsánovics Andrásné, Kurán Márkné,
Lerner Ferencné, Lozsi Margit (Társasház
képviselõje Mátyás k. u. 4/A), Magyarics
Jánosné, Malaczkó Józsefné, Mersits Lászlóné, Nyeverecz Lászlóné, Pandúr Jánosné, Pletser József, Rozgics Antalné,
Rukkel Ferencné, Schneider Mihályné,
Szentivánszki Györgyné, Társasház Duna
u. 12/A képviselõje Agócs Tibor, Társasház
Duna u. 14/A képviselõje – Halvax Károly,
Társasház Kisfaludy u. 3. képviseletében
Buzsáki Andrea, Teichter Györgyné, Varga
Jánosné, Varsányi Józsefné
A kirándulás nagyon jól sikerült. A kis
társaság rövid városnézõ séta után megebédelt, majd autóbusszal egy körutat tett
Gyõr városában. Ezután Pannonhalmán
megnéztük az Apátságot, a csodálatos
könyvtárát, a templomot, az Apátság új
pincészetét, majd borkóstolóval zárult a
nap. Pannonhalma méltán lett a világörökség része. Szép napot töltöttünk el, és
továbbra is minden szépet és jó egészséget
kíván a „Virágos Tökölért” Egyesület minden virágot és szép környezetet szeretõ
tököli embernek.
Erdei Tiborné
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Nap és Hold Alapítvány
„A világnak azok az emberek hiányoznak leginkább, akik
mások hiányaival törõdnek”
A Nap és Hold Alapítvány fiataljai szeptember elsõ hetében felejthetetlen négy napot
töltöttek a Tököli Önkormányzat jóvoltából a Parkerdõ üdülõjében.
A tábor 12 fogyatékkal élõ fiatalnak nyújtott szép, derûs napokat. A program a szokásos táborok napirendjét követte: szobaszemle, naposok kiválasztása, ügyességi versenyek,
sport és kézmûves foglalkozások. A versenyek lebonyolításában segítségünkre voltak Tasnádiné Ica néni és Dani Szilvi tanárnõk. Az „éjszakai” bátorságpróba és a diszkó sem maradhatott ki az élmények sorából. A táborázás fénypontja Misi bácsi (Csollák Mihály)
remek paprikás krumplija volt, amit az elmaradhatatlan tábortûz és a közös éneklés
követett.
Segítõink Szász Istvánné Éva néni, Szabó Erzsébet, Csollák Mihály és a szülõk. Annak
reményében, hogy lesz még alkalmunk itt táborozni, még egyszer köszönjük a
lehetõséget.

TAME kiállítás 2005 Kaposfüred
Ezzel a Simon András idézettel köszöntöm mindannyiukat, vendégeinket, mai kiállító mûvészeinket. Jó Napot Kívánok!
Látható most a Pannonhalmi fõapátság
múzeumában egy térképkiállítás, melynek
egyik darabja egy Kr. u. V. századból való
római haditérkép.
A mintegy 8 m hosszú, 60 cm széles térkép középpontjában, elfektetve találjuk az
olasz csizmát, fölötte az Adriai-, alatta a
Földközi-tenger vékony csíkját. Az Adria felett Közép-Európa, attól jobbra a Balkán,
majd Ázsia akkor ismert részei láthatók, a
csizma szárától balra pedig Nyugat-Európa
és Anglia látható. A Földközi-tengertõl déli
irányban egy hosszú, vékony földsávot, az
akkor ismert Afrikát találjuk.
Sajátságos ez a térkép, s láttán elindulhatunk mai gondolatösvényünkön. A római kor praktikus, gyakorlati, katonai célokat szolgáló látszatvalóságot ábrázol, mely
ugye kétsíkú. Hogy valójában hogy is van
ez, nem érdekelte õket, mert politeizmusuk,
sokistenhitük révén, bõségesen pótolni
tudták a valóság láttán keletkezõ hiányosságaikat. E térképet látva érthetõ meg, hogy
Galilei és mások heliocentrikus világképe
miért volt annyira érthetetlen és eretnek
gondolat.
A mai tudomány azonban oly szemléletesen láttatja irtózatos sebességgel széthulló
világunkat, melyben mily viszonylagos pont
a föld, s benne az õt elpusztítani látszó
ember, hogy ez a villogó, vibráló, robbanásra kész világtérkép elrejti szemünk elõl az
Istent. S ilyenkor érkezünk meg néhányan,
csöppnyi idõre megállva a mûvészeteknek

„Ha betölt a Lélek,
szétárad benned a béke,
és szabaddá válsz a szeretetre,
hogy azt tedd végre,
amire meghívást kaptál.
Csak a belsõ szabadság tesz
Valóban önállóvá és
Másoktól függetlenné.
De tudnod kell, hogy a
Szeretetnek ez az útja (is)
Fájdalommal jár.
Megéri…
Simon András

megadatott végtelen lehetõségek között.
Ma éppen a kaposfüredi közösségi házban.
S nézzük a teremben elhelyezett alkotásokat, mind megannyi önarckép és hitvallás
jelképeit. Nem tudom miért, számomra
ismét szakrális kiállítást állítottak össze a
szervezõk. A terem két hosszú oldalán elhelyezett alkotások az utat mutatják. Az
élményeket, az érzést, mely bennünk jön
létre, míg azt végigjárjuk. Az úton, melyen
mindannyian végig kell menjünk. Az édesapját vesztett sérült lélekkel élõ kisgyermeknek is. Mert ott a jel, az útjelzõ, mely
könyörtelenül két irányba mutat. Mely nem
Róma, mint a haditérképen, melybõl mindenhová eljutsz. Csak két lehetõséged van.
Krajcár Tibor alkotása a kék alaptónusú
kép. Ez is kell – olvasható talán cinikusan a
kép alatt. A bor, melyet megváltásunkért
saját vérévé változtat a Megváltó, vagy a bor,
a mámor, az aláhúzó mélység, kifizetetlen
számlái az Életnek. A mindennapok súlya
alatt, a meg nem értett, túlröhögött bohócarc már-már csak festék. S ami felsejlik még

arcából, az olyan, mint elhunyt szeretteink
arcának emlékvillanásai. Ha a kiállítótér
központi részére tekintünk, Beretvás
Csanád Corpusa és Mária-szobra köré csoportosulnak a mûtárgyak és a gondolatok.
A születés és a halál. A vállalt életút. Az
áldozat, és alázat. A kegyelemként kapott
alkotás és élet öröme. Létünk, melynek a
mai, minden érzékünket és érzékszervünket, receptorainkat bombázó, ingerlõ hétköznapjaiban meg kell tanuljunk
egyszerûen élni. Úgy római térképesen.
Hogy az egyszerûség ne cél, hanem eszköz
legyen a mindennapok keresztjét hordozván, s a szemünkre borított hályogon
átsüssön újra a nap.
József Attila: Isten
Láttam Uram, a hegyeidet
S olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló,
Hogy küszöbödre ülhessek, Uram.
Odatenném a szívemet,
De apró szívem hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
Elvész õ gyönge dalolása
S ágyam alatt hál meg a bánat:
Mért nem tudom hát sokkal szebben?
Mint a hegyek és mint a fövek
Szívükben szép zöld tüzek égnek
Hogy az elfáradt bogarak mind
hazatalálnak, ha esteledik
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó
nyugalomban
Ott állsz az útjuk végén Meg nem zavarlak, én Uram,
Elnézel kis virágaink fölött.
Kaposfüred, 2005. április 22-én:

Dr. Heintz Tamás
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„A szülõfalumban kombájnoznak”
2005. augusztus 15., dél van. Az esõ
csendesen csepereg. A búzám 5 ha, még
mindig nincs levágva. Az arathatóság óta
eltelt két hónap, megázott legalább tizenötször.
Sok utópiám közül az egyik „gondolom
én”. Aki az õszi talajmunkát elvégezte és
bevetette, azt bízom meg a kombájnozással.
Vártam rá, minekutána levágta NyugatMagyarország nagy részét, elõkerült, ígéret
volt tucatnyi „Ántó, ma vágjuk”, „Holnap
vágjuk”. Ellenben az egyre nagyobb
gaztengerben pompázó gabonám nagy
zöld vasszerkezettel nem került kontaktusba. Július 20-án, Szigetszentmiklóson befejezték az aratást, akkor Tökölön a határ fele
még lábon állt, tartós együttélésben a gazzal és a fuzáriummal. Idõközben ajánlkozott a rokonom, aki csak kezdõ korában
tudott eljutni hozzám, már tavaly sem volt
érkezése. Örültem, hogy végre indul a
betakarítás, a Krusikban dolgoztak, és le is
vágták a 2 ha tönkölybúzámat. Nagyon
szimpatikus volt – a gép.
Következik utópia 2 „gondolom én”. Aki
belekezdett, az végig is csinálja. Kérdeztem
tõlük, hogy akkor holnap indul-e az 5 ha
betakarítása? Hát még nem, elõbb visszamennek a Krusikba, utána a Majorba, és
majd azután következem. No az azután,
elröppentek Halásztelekre vágni, ahol szétfröccsent a kombájnjuk. Újabb telefonok, a
Szigetcsépet kitakarító kombájn megígérte
háromszor. Itt, Tököl városában, ígéretben
nincs hiány. Próbálkoztam ismét a tavaly új
gépet vevõnél, õ anno ígérkezett, hogy
sokba került a kombájn, és szüksége volna
a szolgáltatásra.
Utópia 3 „gondolom én”. Mivel ígérte,
az elmúlt évben vártam rá, az aratási idõ
végén kinyögte, nem tud kijutni a Zabástyára. Olyan sokat telefonálok kombájnosoknak, a Matáv egy kedvezményes díjcsomag kidolgozását latolgatja számomra, az
aratógépek irányában kezdeményezett hívásaim tekintetében.
Amióta én földet túrok, 80 %-ban szigetszentmiklósiak végezték el a munkáimat.
Ha nem várok az itteniekre, már 25 napja
tárolóban lenne az élet. Ma jutottam el oda,
hogy véglegesen befejezem az itteniek elõtti hajbókolást, gazsulálást. Amikor a szomszédságból kérek erõgépet, nem értik,
miért õket hívom, kérdezik, nincs Tökölön
kombájn? De van. (Valami olyasmi ez, mint
a KFT együttes számában: „A nõk szépek
vagy csúnyák, vagy, ha szépek és okosak is
egyben, akkor nem állnak szóba velem. Ki
érti ezt, ki érti ezt, én nem”.) Másik
kérdésük: Ennyi a haragosom? Nem,
legalábbis nem tudok róla. Nem vagyok én
rosszban senkivel. Tudom, nem erre a világra való vagyok, ellenben nem csak az én
történetem ez.
Mindjárt itt a szeptember, és levágatlan
parcellák szerteszéjjel. Kiváló példa lehet
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István, aki eladta a kombájnját, és idén
szolgáltatásra szorult, közel van a tûzhöz,
mégis megtapasztalhatta, mit takar a
„Mezõgazdasági szolgáltatás Tökölön”
címû fejezet. A szomszéd városból nem
szívesen jönnek át aratni, mert egyáltalán
nem értik ezt az egészet (én sem). Nehéz az
aszfalton átbumlizni, nem akarnak konfliktust az itteniekkel. Emlékeznek a régi
„udrigára”. Ugyanakkor, a tököli – arcnélkül – Miklóson arat, kellõ etikai
érzéketlenséggel. Fordított világ. A jövõt illetõen vagy veszek egy roncs-betakarítót
magamnak, de a családom már rég megtiltotta, hogy vasat vigyek haza, nálam elõbb
volt vasudvar, mint a Gyûrûk urában.
Másik: nem vetek cséplendõ növényeket. A
valós kiutat csak a miklósiak aratásában
látom, aki hasonlóan gondolja, csatlakozzon, már vetéskor lekötjük, némi elõleggel
biztosítva, és idõben le lesz aratva (nekem
még ilyen sohasem volt), nem vizes, gyommagvas homokot kell majd a vaslapáttal
forgatni otthon. A hiányzó terményt mindig tököli szolgáltatóktól vásároltam, lehet
azt kapni máshol is.
Az aratásban pénz van. Felhívnám a figyelmét minden negyven év alatti agrárvégzettségûnek, még mindig 50%-os vissza
nem fizetendõ támogatással vehet új kombájnt és egyebeket. Az idei évben beindult a
parlagfû elleni mizéria, Európa legfertõzöttebb országa Magyarország, GPS-es
területkeresés, kamerázás stb. Majd kiborul
itt a lekvár jövõre, amikor a tököli gazdáknak tarlóhántás helyett büntetésekkel kell
foglalkozniuk. (Ez akkor íródott, amikor
még senkinek nem küldtek ki büntetést.)
„Nem tudom, másnak mit jelent e tájék,
nekem szülõhazám.” /Radnóti Miklós/
Én itt születtem, Tökölben, a pálinkafõzdében. Igazi bennszülött vagyok (sokak
szerint úgy is nézek ki). Van sokféle érzés:
raszta, pepsi, tepsi és egyéb eszementségek,
ellenben van igazi is, például a tököli érzés,
ami bûbájos, szívfacsaró, melengetõ és
felemelõ egyben. Olyasmi, mint amikor
Erdélyre, Trianonra gondolunk, könnyezve, Egér második aranyára, Mátyás királyra, a Csepel Pannóniára. A tököli tudja, mi
volt a Buszista, a kosarazás a Figurában, ki
volt Csiga Pali a motoros, az öreg Adag, aki
magyarosítani szándékozta nevét Deci-re, a
Pödör. Nusi néni, aki kisgyermekként
vigyázott rám. A gyermekeim mindketten
ugyanabba az óvodába jártak, amelyikbe
én, ugyanúgy Dragovics volt az óvó nénijük, ahogy nekem is a szép hosszú óvó nénim. Mindig nagyon büszke voltam a tököliségemre, suttyó gyerekekként szerb barátok heveny kijelentései, amely gyakorta
az volt (fonetikusan), számo Tito pa niko
visé. Mi úgy mondtuk, számo Tököl pá nist
drugo. Vagy középiskolás kollégistaként
presszúráztuk az új elsõsöket, arany betûs
Tököl meg Szigetszenttököl, minden ada-

tot tudniuk kellett, földrajzi elhelyezkedés,
bányászat stb.
„Onnan indultam el, ahol a gyár közel, soha
nem hagyom el, akármit érek el.” /Dinamit
együttes/
A kombájnozás színvonala késztetett
írásra, most inkább azon töprengek, milyen
elismerés, megbecsülés övez közvetlen
környezetemben. Erõsen él bennem egy
régi találkozás Dömsödön a tököli polgármesterünkkel. A kislányom óvodás fellépése alatt idõnk volt hosszasan beszélgetni. Szóba került szenátor-jelölésem, amit én
nem szándékoztam sohasem. Akkor felvetettem neki, kit képviselnék én a szülõfalumban? Azokat, akik a föld visszaadásakor könnyûnek találtattak, akikre
még gyerekként felnéztem? Most kiegészíteném, a szolgáltatókat vagy azokat a Bonhardtokat, akik nem jöttek el az esküvõmre? Vagy a másik felekezetet, akik letolvajoztak, hogy elloptam a földjeiket? A síngörbítõket, a lapossumákokat? Akkor a válasza az volt, ha belénk rúgnak, akkor is az
övék vagyunk. Ezen én sokat gondolkodtam, közel az ötvenhez, az embert erõsebben környékezi, vállaljon közszereplést, tegyen jót a közért is, a család szabadidejének
rovására is akár. A kérdés tovább él bennem, maradtak-e itt a szülõfalumban, vannak-e még olyanok, akiké én vagyok?
A tököli érzés megmaradt, voltam Sekuda, Kisántó, most én vagyok a legöregebb
Gergics Ántó.
„Csak, amikor visszatérsz újra az emberek
közé, a rontó-emberek és a gyûjtõ-emberek közé, és
hiába gonoszak hozzád, te mégis jóval viszonozod gonoszságukat, szeretettel vagy mindenki
iránt, és az élet legsúlyosabb perceiben is derû és
békesség van a homlokodon,: csak akkor látják
meg rajtad, hogy az Angyalok Tisztásán jártál,
kedvesem.” /Wass Albert/
id. Gergics Ántó

Barcs János
NÉGYSOROSOK
Világ-koreográfia
Világ-koreográfia az én költészetem:S gondolataimat, íme, elétek leteszem…
Büszke hittel élek: nagy bennem a lélek!
Higgyétek, hogy mindig az életrõl beszélek!
Hitemet…
Hitemet örököltem,
Fegyelmemet tanultam;
S minden vereségembõl
Ki gyõztesként vonultam!
Enyészet-illat
Rögökhöz súrlódik a megrozsdált levél
Megtöppedt kaccsába beleharap a szél:
A határban ismét ködtõl csipkés õsz van
S mély enyészet-illat; visszavonhatatlan.
Vihar
Ha az ég menydörög:
Villámok csavarognak
Kormos felhõk között:
Lehet, hogy három csillag fönt
Összeütközött?!
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"Legszebb ország hazám..
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség kebelén."
(Petõfi Sándor)

Nyári élmények

Iskolánk ezen a nyáron is élményekben gazdag, színes tanév
végi kirándulásokon vett részt. Nyíregyházán a Kisvakond Erdei
Iskolában öt napon át játszva tanultak, szereztek új ismereteket
Lakics Zsuzsa néni 3. c osztályos tanulói.
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a tánc- és
alkotótábor a tököli Parkerdõben Kovácsné Bráth Hajnalka és Gál
Zsoltné változatos programjaival.
A speciális tagozat kis csapata szintén a Parkerdõben töltött el
két napot kellemes, jó hangulatban a tagozat tanáraival.
Gajárszki Rozália és Szekeres András 5. osztálya háromnapos
kiránduláson Aggtelek és Eger nevezetességeit, gyönyörû tájait
kereste fel. Tádicsné Gólya Marika néni Krémóné Hermánn
Márti nénivel és az 5. a osztállyal szintén Eger környékén járt. A
sok program mellett volt erejük megmászni a siroki vár hegyét is.
A Pesti úti 6.évfolyam közelebbi kirándulást szervezett. Palugyai
Lívia és Dériné Mokó Judit osztálya egy állatkerti kirándulással és
egy visegrádi élménnyel gazdagodott.
Az Aradi úti 6. c osztály 21 fõvel Spátay Erzsike nénivel és
Hankó Andrea nénivel Pécs, Szigetvár és Drávatamási
nevezetességeit tekintette meg. Túráztak a Dráva mellett, hajóztak a Dráva folyón.
Matula Tünde néni 7. d osztályával Tamás Tanyán nyaralt. Az
amerikai farmokra emlékeztetõ tanya jó alkalmat adott sportolásra, pihenésre, kikapcsolódásra.
A 8. a és 8. b osztályosok a tököli faházban idézték fel az elmúlt
nyolc év legszebb pillanatait Versicsné Dubiczki Katalin és Tominné Szentesi Anna nénivel.

A 8. c és 8. d osztály Krémóné Hermánn
Márti nénivel és Schreiner Zsuzsa nénivel Zalacsében, Szabolcs
Péter szobrászmûvész csodálatos, hangulatos panziójában
töltötte el a búcsúkirándulást.
Ezenkívül útjuk során számos szép helyen idõztek még:
Székesfehérvárott, Keszthelyen, Zalaegerszegen.
Természetesen idén sem maradt el a nyári tábor. Július elején
négy felejthetetlen napot töltöttek el Agárdon a Pesti úti iskola
tanulói.
Az ötven gyermek gondtalan nyaralását Sáráczné Füzes Katalin, Jakab Erzsébet és Deák Csaba tanárok biztosították.
Parádon 40 fõ táborozott Plausin Antalné vezetésével.
Az Aradi úti iskola Matula Tünde, Bartus Krisztina és Bende
Tímea tanárnõkkel öt napot töltött lenyûgözõ környezetben Balatonbogláron ötven fõvel. Minden napra jutott bõven az érdekes,
hangulatos programokból.
Hazánkon kívül Németországba és Horvátországba is ellátogattunk. Az úti cél Klein Renau volt. Tizenként diákunk rengeteg
élménnyel tért haza a nemzetközi táborból Gajárszki Rozália és
Szekeres András tanárok vezetésével.
A zágrábi testvériskolánk vendégszeretetét élvezte Lovranban,
a tengerparton 22 tanuló Dobózky Józsefné és Halászné Fellegi
Ágnes pedagógusok kísérével.
Reméljük, a változatos, tartalmas programok gazdagabbá tették tanulóifjúságunkat.

Tisztelt Szülõk !

MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK
SZÖVETSÉGE MUSZT 51-56 TAGOZATÁNAK FELHÍVÁSA

A Tököli Általános Iskola diákjai, nevelõtestülete és a
magam nevében szeretném megköszönni mindazt az önzetlen
segítséget (tanteremfestést, takarítást, díszítést), amellyel a
nyár folyamán a segítségünkre voltak, és ezzel enyhítették a
nyílászárócsere utáni gondjainkat.
Köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy az Önök gyermeke és a többi diák egyre kulturáltabb és esztétikusabb
körülmények között tud tanulni itt Tökölön.
További jó kapcsolatunkban bízva kívánok Önöknek jó
egészséget és gyermeküknek kiváló tanulmányi eredményeket.
Köszönettel és tisztelettel:
Giczi Miklós
Általános Iskola igazgató

Tököl, 2005.szeptember

Bajtársakat keresünk
Felkérjük mindazokat a bajtársainkat, sorstársainkat, akiket a
kommunista diktatúra idején katonai behívóval kényszermunkára (munkaszolgálatra) vittek politikai okokból, az
érdekvédelmi szervünk alábbi címén jelentkezzenek: POFOSZ
MUSZ 51-56 Tagozata, Budapest 1051, Nádor u. 36. IV. emelet
(lift van). Személyesen szerdánként 14 órakor (ekkor tartjuk
bajtársi találkozónkat is), vagy levélben ugyanoda címezve.
Egyben kérjük mindazon segítõkész Olvasóinkat, akik ilyen
személyekrõl tudnak, értesítsék õt. Elõre is köszönjük:
Boemelburg Lajos
ügyvivõ

FELHÍVÁS SZÉKELYFÖLDÉRT
Mint az Önök elõtt is ismert, Székelyföldön komoly károkat
okozott az augusztusi esõzés, az árvíz következtében sokan
maradtak fedél nélkül. Tököl Város Képviselõ-testülete 300 eFttal támogatta az Erdélyi Oroszhegy, és 200 eFt-tal Farkaslaka
településeket.
Civil kezdeményezésre a Polgármesteri Hivatal számlát nyitott
az árvízkárosultak javára, így az adományok közvetlenül juttathatók el a rászorultak részére. Aki bármilyen összeget
adományozni szeretne, megteheti az alábbi számlaszámra:
Tököl a Székelyföldi Árvízkárosultakért: 11742252-1539329010010000.
Támogatást csekken is be lehet fizetni, melyek az alábbi
helyszíneken találhatók:

-

Általános Iskola (Aradi u. 56., Lakótelepi, Kisfaludy u.)
Óvoda (Fõ út 49.)
Óvoda (Kossuth L. u. 66.)
Óvoda (Csépi út 6.)
Óvoda (Csépi út 57.)
Sportcsarnok (Aradi u. 56.)
Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Kossuth L. u. 66.)
Polgármesteri Hivatal (Fõ út 117.)
CBA áruház (Fõ út, Állomás út, Kölcsey u.)
Posta
Takarékszövetkezet
Totó-Lottó (Állomás u.)
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Kedves Gyerekek, Kedves Szülõk! Kedves Kollégák!
Újra elkövetkezett tehát szeptember eleje, és vele mindaz, ami
egy új évkezdetben szép, s az is, ami nehéz. Ám mielõtt nekikezdenénk az elõttünk álló évnek, vessünk egy pillantást az idei
nyárra, amely most is igencsak eseménydúsan telt el. Ebbõl a sok
mindenbõl most két dolgot emelnék ki.
Iskolánk tanulói - amint már hagyomány - júliusban meglátogatták a zágrábi testvériskolánk diákjait Lovranban. Festõi környezetben és gazdag programokkal tarkított hetet töltöttek el
együtt a tengerparton, s miközben gyakorolták a horvát nyelvet,
biztosan új barátságok is szövõdtek.
A következõ nyáron rajtunk a sor, hogy hasonlóképpen fogadjuk õket.
Nyaraltak még diákjaink a nyár folyamán Agárdon, a tököli
parkerdõben, Tamás Tanyán, Zamárdiban, Parádon ill. Németországban.
Köszönöm mindenkinek, aki a nyári szabadidejébõl, ami a legfontosabb minden diák számára, hosszú órákat, sõt napokat áldozott.
Úgy gondolom, igazán vidáman, jó hangulatban pihentek
együtt valamennyien.
A másik dolog amit szeretnék kiemelni a nyár eseményeibõl az
az iskola felújítása.
Az épület 1975-ben épült immár 30 éve. Elöregedett, helyenként balesetveszélyessé vált.
Idõszerû
volt tehát a
megfiatalítása, csinosítása. Szeretném
tehát megköszönni mindazoknak,
akik lehetõvé tették azt,
hogy a 30.
tanévünket
egy biztonságosabb, korszerûbb, esztétikusabb épületben kezdhessük.
Elsõsorban az iskola fenntartójának, Tököl Város Önkormányzatának, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére biztosította a felújítás anyagi fedezetét.
Másodsorban köszönet illeti mindazokat a dolgozókat – mûszaki osztály, GAMESZ, karbantartók, takarítók, pedagógusok –
akik aktív részesei voltak az egész nyáron át tartó munkálatoknak
és biztosították azt, hogy zavartalanul kezdhessük el a tanévet.
És végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni minden szülõnek, tanítványnak, aki segédkezett a tantermek kifestésében, hisz erre már sem anyagi forrás, sem fizikai lehetõségünk
nem maradt.
Köszönöm, hogy nem maradtak tétlenek, köszönöm, hogy
nem kívülrõl szemlélték az eseményeket. Úgy gondolom, így
együtt nagyon sok mindenre képesek leszünk.
Õszintén remélem, hogy talán jobban megbecsüljük majd a
falak fehérségét és jobban is vigyázunk rá, hogy saját kezünk
munkája is benne van.
S most lássuk, kik érkeztek idén közénk.
Szeretettel üdvözlom mindenekelõtt az elsõsöket. Talán
ismeritek azt a mesét, amely arról szól, hogy a legkisebb királyfi
elindul szerencsét próbálni. Kicsit ilyenek vagytok most Ti is.
Csak édesanyátok hamuban sült pogácsa helyett zalahúsos szendvicset meg almát tesz majd a táskátokba, és varázsfurulya helyett
tolltartótok meg mindenféle színes füzetetek lesz. A kaland
amibe most belevágtok nem lesz egyszerû: néha majd nagyon

ügyesnek és türelmesnek kell lennetek, hogy megtanuljátok azt a
rengeteg tudományt, amire a tanító néni meg szeretne tanítani
Titeket. Sok sikert kívánok Nektek, kedves királyfik és királylányok! Isten hozott minálunk Benneteket és kívánom, hogy járjatok szerencsével itt az iskolában!
Néhány szót szeretnék szólni a nyolcadikosokhoz is. Ahogy a
dolgok állását elnézzük, számotokra lassan kitelik az esztendõ, az
utolsó évetekhez értetek. Így hát idén minden eddiginél jobban
kell majd dolgoznotok. Ez nem csak a szokásos tanári biztatás.
Sajnos ez most is, mint mindig, nagyon komoly. Nagyon komoly,
hiszen az év
végén jövõt
választotok
magatoknak. Mindenki aki
komolyan
tanult, maga választhatja meg,
hogy hol tanulhat tovább. Aki
nem, az csak
a maradékból válogathat. Mindenkit biztatok, hogy az elõzõt válassza.
Kedves lányok és fiúk!
Ajánlom, hogy az elsõ pillanattól kezdve vegyétek komolyan,
nagyon komolyan a tanulást. Most még könnyû elkezdeni, hiszen
év elején kevés az anyag. Napról napra, hétrõl hétre nehezebb
lesz, és napról napra, hétrõl hétre több lesz az, amit be kellene
pótolni ha valamit elmulasztottunk. Inkább minden nap tanuljatok egy kicsit. Éppen annyit mindig, amennyi kell.
Egy iskolában sokféleképpen érezheti magát az ember.
Érezheti úgy, hogy rabságban van, és sajnáltatja magát. Az ilyen
gyerek nagyon rosszul fogja érezni magát nálunk. Lehet
unatkozni az órák alatt. Az ilyen gyereknek csigalassúsággal fog
vánszorogni az idõ. Szerintem az jár jól, aki nekilát a munkának.
Ha valamit igazán megpróbálunk csinálni, az elõbb-utóbb menni
fog. És ha valami megy, akkor abban örömünket leljük.
Szeretném a figyelmetekbe ajánlani Balczó András sokszoros
világ- és olimpiai bajnok
öttusázónk
egy gondolatát:
„A jobb ellenfél legyõzhet minket. De
úgy kell a pályán küzdenünk, hogy
minden tõlünk telhetõt
megtegyünk,
s a meccs végén ne maradjon bennünk semmi, amit még hozzátehettünk
volna a mérkõzéshez.”
Ehhez kívánok mindenkinek jókedvet, sok örömöt, kitartást és
türelmet, s azt, hogy amikor az évzárón kezünkbe vesszük a
bizonyítványunkat, legyünk elégedettek azzal, amit benne
találunk.
Giczi Miklós igazgató
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Tököl II. 2004/2005. körzeti labdarúgó
bajnokság harmadik helyezettje

Csapatunk
edzõ kiküszöVarga János edzõ
bölni, ami a
vezetésével
a
helyezést tekint2004/2005-ös
ve remekül sikeszezonban – a tarült. A játékot
(összegzés)
valyi ezüstérem
nézve az együtután – harmadik helyezést ért el. Elõször az ember azt gondolná, tes a tavaszi szezonra kovácsolódott egységgé, és ennek köszönhogy visszaesés történt a tavalyi évhez képest, de a bajnokság hetõen hazai pályán vereséget sem szenvedve szerezte meg a harszínvonalát, és a csapatok számát, valamint az összeállításokat madik helyezést. A csapatmunka mellett azonban ki kell emelni
böngészve megállapíthatjuk, hogy a tavalyi évhez képest lényege- a remek egyéni teljesítményeket is, így az egész tavaszi szezon
sen erõsebb bajnokságban értük el a bronzérmet jelentõ III. során kiemelkedõen teljesítõ Soós Csabát, Vejmola Istvánt, Varga
helyezést.
Jánost, Szentivánszky Györgyöt, Papp Róbertet és Székely
Szezonkezdéskor a csoport bõvült a megye II. osztályból kiesett Gábort.
Szigetbecse, az NB III-as játékosokkal felálló Taksony, valamint
Végül meg kell említeni egy játékost, aki rutinjával, labdarúgás
Szigetszentmiklós együttesével, így 11 csapat vágott neki a iránti alázatával a csapat helyezéséhez nagymértékben hozzá2004/2005. évi Ráckevei Körzeti Labdarúgó Bajnokságnak.
járult, és sajnálatunkra a 2004/2005. évi szezonban játszott utolSajnos a bajnokságra való felkészülés és az egész évi edzésmun- jára, és az aktív labdarúgástól visszavonult. Szentivánszky Györgyka – mivel családos emberek alkotják a csapat zömét – nem az el- rõl van szó, aki sok esetben munkáját és családi programjait hátvárásoknak megfelelõen alakult, ugyanakkor a mérkõzéseken térbe helyezve, az együttes rendelkezésére állt. Azt hiszem, Tököl
mutatott akaratnak, és több játékosnál a korábbi évek alatt meg- labdarúgásában jártasaknak nem kell Gyurikát bemutatni,
szerzett rutinnak köszönhetõen sikerült valamelyest pótolni a képességével, lelkesedésével mindenki tisztában van. Sajnos év
kondicionális problémákat.
közben már eldöntötte, hogy utolsó idényét kezdi meg, amit nem
A korábbi évekhez képest csapatunk a 2004/2005. évi bajnok- akartunk elfogadni, de bekövetkezett. Köszönjük neki mindazt,
ságban is vegyes képet mutatott a korosztályokat tekintve, hiszen amit Tököl labdarúgásáért tett, és sok sikert kívánunk neki a
a nagy öregeknek számító Varga János, Székely Attila, Pandur jövõben.
János, Szentivánszki György, Székely Gábor mellett a már NB IIIKöszönetet kell mondanunk még mindazoknak, akik a mûköas keretben levõ Tapodi Gábor, Plausin István, Barics János stb. is désünkhöz szükséges anyagi feltételeket biztosították az év során,
a keretet alkotta, akik már a jövõt jelentik. A bajnokság során így Tököl Sportkör vezetõségének és a Városi Önkormányzatnak.
azonban a nagy korosztálykülönbségeket és az ebbõl fakadó prob- Köszönjük.
lémákat a csapatszerkezet összeállításánál próbálta Varga János

Remek rajt az NB III-ban
Zsámbék – Tököl 3-3 (2-0)
Zsámbék, 350 nézõ. Vezette: Vadász Cs.
SZOMOR-ZSÁMBÉK FC: Millner 6 Szabados 5, Szabó N. 5, dr. Geraldo 6,
Horváth G. 4 - Fenyõfalvi 5 (Nagy Zs. 5, a
szünetben), Bodó L. 6, Fekete 4 - Bors A. 6
(Szabó A. 4, 60. p.), Burkodi 5 - Kenyeres 6
(Bari 0, 80. p.). Edzõ: Bõsze András.
TÖKÖL KSK: Herling 6 - Böröndi 6, Helgert 5, Lakics 5, Kiss 6 - Varga L. 6, Váradi
6, Papp 6, Varga Z. 5 (Szigeti 6, a szünetben) - Juhász 5 (Vancsó F. 6, 55. p.), Radnics 6. Edzõ: Leskó Zoltán.
GÓL: Kenyeres, dr. Geraldo, Bodó L.,
ill. Lakics, Radnics, Kiss.
BÕSZE ANDRÁS: – Biztos gyõzelem
helyett pontot mentettünk az utolsó percben. A pontszerzéshez gratulálok a csapatnak!
LESKÓ ZOLTÁN: – Átaludtuk az elsõ
félidõt, a másodikban viszont már bátrabban futballoztunk, felvettük ennek az
osztálynak a ritmusát és megérdemelten
szereztünk pontot. A játékvezetés kritikán
aluli volt.
Tököl – III. Kerület 4-1 (2-0)
Tököl, 200 nézõ. Vezette: Bányai T.
TÖKÖL KSK: Herling 7 - Böröndi 7,
Helgert 7, Váradi 8, Kiss 7 - Tapodi T. 6
(Horváth Z. 6, 57. p.), Szigeti 7 (Vanczó F.
7, 57. p.), Papp 6, Varga L. 7 - Juhász 7
(Csollák 0, 82. p.), Radnics 7. Edzõ: Leskó
Zoltán.
GÓL: Juhász (2), Radnics, Csollák, ill.

Szõlõsi (11-esbõl).
LESKÓ ZOLTÁN: – Nagyon fiatal, de
kulturáltan és jól futballozó csapatot gyõztünk le, akik elõtt szép jövõ áll(hat), de a
mostani eredmény még teljesen reális.
A forduló további eredményei: RAFC –
Bábolna 3-1; Erõmû – Rojik 2-2; Enying –
Pénzügyõr 0-1.
Taksony – Tököl 3-3 (0-1)
Taksony, 200 nézõ. Vezette: Ari I. (Balpataki F., Kovács A.)
TAKSONY SE: Bangó 6 - Bócz 7, Kõnig
5, Kelényi 0 (Lukács 5, 20. p.) - Zsiga 6,
Stancza 5, Hégner 7, Dudás 6 (Komori 6,
60. p.) - Mészáros 6 - Gégény 6 (Sándor 0,
80. p.), Zsivóczky 7. Edzõ: Vaskó Tamás.
TÖKÖL KSK: Herling 6 - Hajecz 6,
Böröndi 6, Helgert 6, Varga Z. 6 (Vanczó F.
6, 58. p.) - Szigeti 7, Papp 7, Váradi 7,
Varga L. 6 (Horváth L. 0, 68. p.) - Juhász 7,
Radnics 7 (Csollák 0, 75. p.). Edzõ: Leskó
Zoltán.
GÓL: Bócz, Gégény, Zsivóczky, ill.
Juhász (2), Radnics.
VASKÓ TAMÁS: – Nagyon jó iramú
mérkõzésen született meg a döntetlen.
LESKÓ ZOLTÁN: – Ott hagytunk két
pontot Taksonyban. Az azonban nagyon
furcsa, hogy immár harmadszor is tizenkét
ember ellen kellett játszanunk, mert bizony a játékvezetés mindannyiszor kritikus
volt.
Enying – Tököl 0-3 (0-1)
Enying, 400 nézõ. Vezette: Keszthelyi T.

TÖKÖL KSK: Herling 6 - Böröndi 6,
Helgert 6, Lakics 7, Kiss 6 - Szigeti 6 (Horváth Z. 0, 61. p.) Vanczó T. 6 (Vanczó F. 0.
75.p.), Papp 7, Varga Z. 6, - Radnics 6
(Csollák 0, 83.p.), Varga L. 7. Edzõ: Leskó
Zoltán.
GÓL: Radnics, Lakics, Csollák.
LESKÓ ZOLTÁN: – Lehet, hogy meglepetésszerû, de teljesen megérdemelt és
magabiztos gyõzelmet arattunk.
A teljes góllövõlista élmezõnye
5 GÓLOS: Lõrincz (Dunakeszi Vasutas);
4 GÓLOS: Dabasi (Fót), Juhász (Tököl),
Kenyeres (Zsámbék);
3 GÓLOS: Nagy P. (Budaörs), Juszkó
(Mór), Patkó, Perevegyencev (Pénzügyõr),
Hamar (Szigetszentmiklós), Gégény, Zsiga
(Taksony), Radnics (Tököl).
Tököl
Érkezett: Váradi Róbert (Szigetszentmiklós), Papp László (Szigetszentmárton),
Varga László (Kistarcsa). Távozott: Ginda
Attila (Bugyi), Madácsi Szabolcs, Simonyi
Gábor, Nagy Krisztián (visszavonultak).
TÖKÖL FOOTBALL CLUB NB III.
Duna Csoport 2005-2006. õszi fordulók
Október 22. Szombat 11,00 óra
Pénzügyõr - Tököl
30. Vasárnap 13,30 óra Mór - Tököl
November 5. Szombat 13,30 óra
Tököl - Dunafém - Maroshegy
13. Vasárnap 13,30 óra RTK - Tököl
19. Szombat 19,00 óra Tököl - Budaörs
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HÍREK, ESEMÉNYEK
Szabadtéri koncertek

Új kulturális helyszínt fedeztünk fel ezen a nyáron. A Millennium Emlékmû mögötti területen hangulatos környezetben
több szabadtéri koncertre is sor került. A Négy Évszak Tavaszi
Fesztivál koncertjét követõen a Prekovac és a Szigeti Fiúk arattak
nagy sikert. Az érdeklõdõk között örömmel fedeztük fel a külföldrõl hazalátogató Nikolicza Pált és feleségét is.

A képviselõ-testület folytatja az uszoda építéssel kapcsolatos
tájékozódást. A kiviteli tervek megrendelése mellett személyes
tapasztalatokat szereztek a hatvani, zalaszentgróti uszodákban.
Ezeken a beszélgetéseken nemcsak a beruházás, hanem a
mûködtetés tapasztalatai is szóba kerültek.

A képviselõ-testület ülésén átadták Tököl emlékérmét a Svédországban élõ Szilágyi Istvánnak, aki az 56-os szabadságharcban
való részvételéért kapta az elismerést.
Váckisújfalu küldöttsége, Dr. Sajó Gyula polgármester vezetésével viszonozta a tököli testület tavalyi látogatását. A színes
programban a város megtekintése és a hivatalos fogadást követõen a Summerfest esti mûsorának megtekintése szerepelt.

A mezõvárosok országos találkozóján ezen a nyáron is a Sváb
Asszonykórus és a Gazdakör képviselte Tökölt. A küldöttség,
melyet Árkocsevics Simon vezetett, az énekkar szereplésével, a
fõzõverseny és a borverseny színesítésével öregbítette Tököl hírnevét.

Tököli Tükör
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Új helyszínen, új plébános úrral tartotta Tököl az augusztus 20-i szentmisével egybekötött megemlékezést. A szép környezetben minden korábbinál többen vettek részt a
szentmisén és az azt követõ kenyér- és boráldáson. Papp László plébános úr az ünnep és a találkozás kapcsán a felelõsségrõl, a
közösséghez tartozásról, az egymás iránti alázatról szólt. Kiemelte az egyházon belüli problémák belsõ megoldására törekvés fontosságát.

Szabadtéri szentmise

Tököli Lovasfesztivál
A 13. Tököli Lovas Napokon a „hazaiak” taroltak, már ami az
eredményességet illeti. Az akadályhajtás összetettet a Tököl LK
színeiben versenyzõ Nagy Mihály nyerte, míg a kettes fogatokban klubtársa, Nagy Tibor diadalmaskodott. A vadászhajtás versenyszámában
póni kettes fogatban a ráckevei Hanol Ferenc lett az elsõ, míg kettes
fogatban a tököli Pesuth Pál állhatott fel a dobogó legfelsõ fokára.
„Jó idõben, szép verseny”, összegezte a látottakat Szabó Károly elnök, a verseny fõrendezõje. Elmondta, hogy nagyon örülnek a
szép számban kilátogató nézõknek, és jövõre
is látványos, hangulatos programot ígért. Képeink az eredményhirdetés eseményeit, a nézõket s a versenyen jól teljesítõ ifj. Dragovics
András fogatát mutatják. Dants Pétert és
Ágics Mihályt a Lovasklub évtizedes támogatásának elismeréséért serleggel jutalmazták.

Húszéves a Tököli Horgászegyesület

Horgászverseny a Varsányi horgásztón
A Duna magas vízállása vendégségben
történõ horgászásra kényszerítette az
egyesület versenyre megjelent tagságát.
Az augusztus végi megmérettetés helyszíne a Varsányi horgásztó volt. Az 1985-ben
180 fõvel alakult egyesület jelenleg 167 fõre apadt. 41 megjelent versenyzõ kezdte meg
a háromórás küzdelmet, amiben egy hölgy
és hat gyerek is részt vett.
Eredmények: Felnõtt – ifi:
I.
Nagy Mihály
3,88 kg
II.
Albert Árpád 3,44 kg
III.
Szabó Gyula
2,60 kg
Gyerek:
I.Juhász Viktor 3,40 kg
A verseny végén a
húsz évvel ezelõtti és a
jelenlegi elnök, Ágics
Péter úr beszélt az
egyesület múltjáról és
jövõjérõl. Id. Surnyák
Józsefnénak és Szilágyi
Jánosnak és feleségének, mint három legidõsebb alapítónak átnyújtotta az örökös tagsági emléklapot.
A horgászverseny megrendezését Tököl
Város Önkormányzata, a FÓKUSZ Kft. és
Lerner János vállalkozó támogatta.

