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Árpád-kori templomocska, a tököli Szent Anna kápolna
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ököl határában áll egy gyönyörű, középkori
eredetű templomocska. A dunai töltés oldalában szerényen meghúzódva jelzi, hajdan
itt volt Méregyháza település, s körülötte Cséptelek,
Bagamér stb. falvak. Az Árpád-kori települések helyén már csak szántóföldeket látunk. Szerencsére a
Nemzeti Múzeum ásatásaiból tudjuk, az ártér felőli
oldali dombhát értékes leletanyagot rejt.

A sok viszontagságot megélt épület ma rendezett,
gond nélkül megtekinthető. Sok jóakaratú embernek köszönhetően a kistemplomot, amit a tököliek
kápolnaként tartanak számon, mindig gondozták
a helyiek. A két világháború között a kisbúcsúnak
tartott ünnepen, Anna-napon nevezetes esemény
volt az itt tartott szentmise. A környék minden településéről, még a Duna túl oldalán lévő Ercsiből,
Érdről is érkeztek körmenetben a hívek. Papjaik vezetésével, gyalogosan jöttek katolikus imákkal, énekekkel erősítve hitüket.
A háború alatt a bombázások, a szovjetek Ercsi irányából történt betörése, a front váltakozása sok
kárt okozott az épületben. A vallásüldözés idején,
az 50-60-as években tudatosan ítélték pusztulásra
a kápolnát. Hosszú idő után, a hetvenes években, a
Petőfi Szakszövetkezet elnöke, Takács László közelített segítő szándékkal a romtemplom rendbehozatalához.
A szövetkezeti telephely rendezésével, sportpályát
alakított ki, gyönyörű parkot hozott létre. Összefogást szervezett a kápolna megmentésére. A búcsújáró hely megszépült, azonban csak a rendszerváltás után 1990-ben kerülhetett sor a hagyományok
visszaállítására.
Nagy ünnep volt Tökölön 1992-ben a rendszerváltás
utáni első Anna-napi szentmise. A szabad téren
celebrált szentmisét Száraz László tartotta, s mint

évtizedekkel korábban, most is jöttek a hívek a környező településekről. A Csepel-sziget legrégebbi,
Árpád-kori épülete tovább szépült az elmúlt években. A belső falak simítása, festése az Ági és a Radnics család nevéhez fűződik, a kápolna előtti keresztet az Árkocsevics család állította. A kárpótlás során
jó szándékú tököliek, Gergics Illés képviselő, Csurcsia Pál, Csurcsia Pálné, Csurcsia Istvánné, Rimóczi
Lászlóné és id. Ágics Péter szerezték meg a kápolna
körüli terület tulajdonjogát, azzal a céllal, hogy átengedik az egyházközség tulajdonába. A terv sikerrel járt, s ma az épület melletti terület a tököli egyházközösség tulajdona. 2015-ben Zsurzsucz Istvánné új keresztet, haranglábat, s harangot
adományozott a kápolnához, melyeket Papp László
plébános szentelt meg.
A kápolnában, ha nem is rendszeresen, de tartanak
szentmisét, sőt olykor házasulandó fiatalok is esküvőjük színhelyéül választják. A fellendülő vallási turizmus még nem fedezte fel ezt a tököli gyöngyszemet, ezért a város vezetése be kíván kapcsolódni a
Zarándokút programba. Aki csak teheti, látogassa
meg a kis kápolnát. Megcsodálhatja a közeli Duna
fenséges szépségét, a táj vonzó szelídségét. Időpont
egyeztetéssel belülről is gyönyörködhetünk az épületben. Átengedhetjük magunkat a régi korok hangulatának. Morzsolhatjuk magunkban a kápolnához tartozó történet verssorait is.
A Bedekovics Anna emlékére 1826-ban született
jambikus sírvers, melyet férje Kostner Ferencz kapitány írt fontos emléke a magyar nyelvújításnak,
így hangzik:
Szíve magyar böltsője magyar pártája magyar volt
S íme néma kövön nemzeti nyelve beszél.
Sírja ha velük érzel keserű jajt földi rokon vér
Méltó egy lányát veszti örökre hazánk.
Hoffman Pál
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„Álmod úgy valósul meg, ha apránként építesz. Ne tégy
sokat, de azt jól, öröm lesz a bére. Életedért szabadon szánj
időt a szépre, kőre követ nap, mint nap, titkod lassan érik.
Így növekszel nap, mint nap, míg felérsz az égig”.
(Zeffirelli: Napfivér, Holdnővér)
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