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Tököli küldöttség Velikában
Hor vát partnerkapcsolat
Hosszú évek keresése után komoly települések közötti kapcsolat kiépítésére adódott lehetõség.
A Prekovac együttest rendszeresen vendégül látó horvát település Velika polgármestere magyarországi látogatása során, 2007ben Tökölre is ellátogatott. A Tököli Horvát Egyesület által szervezett program során kifejezte, városa együttmûködési szándékát
és meghívta Velikába Tököl képviselõ-testületének küldöttségét.
A város küldöttsége, Dr. Vass Lucia, Ágics Antal, Cseperkáló Péter, Joszkin János, Pesuth Antal, Hoffman Pál vezetésével kelt útra, s rövid két napot töltött Velikában. Az ottani nemzetiségi fesz-

tivál megtekintése mellett találkoztak Velika képviselõ-testületének tagjaival, s a helyi közösségek (hagyományõrzõk, horgászok,
vadászok, egyházi vezetõk) képviselõivel.
A közvetlen találkozások, programok jó alapot jelentenek a továbblépésre. Egy-két évre partnerkapcsolati szándékokat fogalmaztak meg, melynek személyessé válása, közösségekre épülése
testvérvárosi megállapodás aláírását is eredményezheti. Velika
polgármestere Vlado Boban, a küldöttséget házában is vendégül
látó Peric Slavko képviselõ, s társaik barátsága, szeretetteljes
vendéglátása emlékezetes marad minden tököli látogatónak.

ê

ê
A képeket dr. Vass Lucia alpolgármester készítette
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Dunai Repülõgépgyár Ipari Park:
vonzó befektetési környezet
Az elmúlt évtized a Dunai Repülõgépgyár Rt
életében sorsdöntõ változásokat hozott. Az egykori
Pestvidéki Gépgyárhoz kötõdõk reménykedve várták a
híreket, a változásokat. Helikopterjavítás, huzalzománcozó, repülõgép javítás, mind-mind a munkahelyek
megtartását jelentette volna. Hiú ábránd maradt a privatizált gyár talpra állása, nem segített a külföldi
munka, s nem jött kormányzati megrendelés sem. Az
Ipari Park cím elnyerése új irányt jelentett.
Mintegy 30 hektár terület sorsát kellett átgondolni, s
a legcélszerûbb hasznosítási terveket megfogalmazni.
Az új elképzeléseket örömmel fogadta a város
képviselõ-testülete, s 2,5 mFt-tal támogatta a Részletes
Rendezési Terv elkészítését. A fejlesztõ munka eredményeként folyamatos a vállalkozók betelepülése, s ez
tovább gyorsulhat a területen megvalósuló közmûfejlesztések, víz, gáz, csatornaépítések elkészültével.
A város vezetésére sajnálattal vette tudomásul a régi
gyár, az eredeti tevékenység megszüntetését, de ma már
fontosabbnak tartja az elõretekintést.
A kistérségi szempontból is fontos fejlesztés több száz munkahely létesülését hozza
majd, s Tököl helyi adó bevétele is a régi szintre emelkedhet.
A legnagyobb változás a területen a Tököl Shopping Center megépülése. A 10.000
m2 Tesco, s a további 15.000 m2-re érkezõ több tucat kereskedés, kisvállalkozás jogerõs
építési engedéllyel rendelkezik. Az átadás várhatóan még ebben az évben megtörténik.
Tervezett idõpont: 2008. november 28. A további 20 hektár terület fejlesztése 0,5 - 1
hektár méretû ingatlanokon valósul meg. Az elsõ néhány cég már meg is jelent, a
leglátványosabb a Strochmayer cég telephelye.
Hoffman Pál polgármester kiemelt kérdésnek tekinti a terület fejlesztését, s Dr.
Kovács Géza vezérigazgató urat felkérte a beruházás teljes körû bemutatására.
Fejlesztési terv

Megszépült az uszoda környéke. A Báder
Dezsõ készítette stílusos Tököl Városi uszoda
felirat szépen illeszkedik az épülethez és a
parkhoz

Sokak örömére a város rendbetette a
Vásártéri régi temetõ területét. Szabó Lajos
munkája nyomán újra látogathatók a sírok
is. Fontos, hogy a folyamatos tisztántartás is
megvalósuljon

Szilágyi Simon igazi lokálpatrióta, tulajdonosként újította fel az egykori malomból
átalakított üzletközpontot. Az épület
homlokzata a bécsi Hundertwasser házak
hangulatát idézi

Új bejárat épült a temetõhöz. A kovácsoltvas
kapu és a pillérek rendezett, kulturált
látványt nyújtanak

Folytatódik a katolikus plébánia felújítása.
Jelenleg belsõ munkálatok folynak, s így a
város talán legrégebbi épülete és belsõ
udvara újra romantikus hangulatúvá válik
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Komfortos lakótelep
A volt szovjet lakótelepen az uszoda átadását követõen a fittness termek átadása
jelentett eseményt. Azonban az élet nem
állt meg, új családi házas területre a város
kiépítette a közvilágítást, támogatta az ottani gyógyszertár beindítását, s örömteli
tapasztalat egy újabb szolgáltató, a Polgári
Takarékbank megjelenése.

A magánterületen épülõ üzletközpont
megközelítéséhez, parkoláshoz, terület
biztosítását kérik. A jelentõs lakossági támogatással bíró tervet a képviselõ-testület
a közeljövõben tárgyalja

Kis-Dunaparti tervek
2008. május 19-én Hoffman Pál polgármester és Bánki Gyula szervezésében lakossági fórumon vettek részt a Hivatalban
az üdülõterületen lévõk. Hoffman Pál polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az
üdülõterületen eddig végzett, és ezután
történõ fejlesztésekrõl. A lakosság részérõl
javaslatok hangzottak el a közvilágítás bõvítésére, az erdõ melletti játszótér kialakítására, a buszvégállomás felújítására. A

A szolgáltatások teljes skálájával rendelkezõ városrészben egy üzletközpont létesítésének kezdeményezését tárgyalta 2007ben a testület. A területhez igazított beruházási programot a vállalkozó ismételten
benyújtotta.

polgármester úr ígéretet tett, hogy a hivatal, közvilágítási rendszerrel kapcsolatban
beérkezett kérelmeket, a közvilágítási
rendszer felülvizsgálata után, június 30-ig
teljesíti. A jelenlévõk megszavazták, hogy
az üdülõterületi gázvagyon értékesítésébõl
befolyt összeg a Diana sétány rendbetételére, és egy három méteres sáv kialakítására legyen felhasználva.
Mesztik Gáborné, Sajgó Béláné, Labotka Frigyes, Horváth Zoltánné, Nagy Gábor, Dr. Vékony Béla, Szarka Mónika,
Kovalcsik Józsefné, Kuglovics Lászlóné,
Lovass Antal, Bánki Gyula

Új helyre kerül a Rendõrõrs és a
Védõnõi Szolgálat
A Polgármesteri Hivatal és a Pest
Megyei Rendorkapitányság munkatársai
közös bejárás után kialakították a régi
idosotthonba kerülo rendorors és védonoi
szolgálat használati igényeit. Az épület teljes
kihasználtságát
eredményezo
szervezeti átalakítás elsosorban belso
munkák elvégzését igényli. A képviselotestület júliusban tárgyalja a terveket, s
várhatóan biztosítja a szükséges költségeket.

Elkészült a fogorvosi rendelõk átalakítása

Rendelési idõ változások

Kunzerné dr. Balázs Ilona és dr. Turopoli Éva új környezetben,
a Fõ úti Egészségközpontban fogadja betegeit.
Az egységes ellátás biztosítását az tette lehetõvé, hogy a központi ügyeletet Szigethalommal közösen biztosítja a város.
A kulturált, elegáns rendelõk felszereléséhez az orvosok korszerû gépek beszerzésével maguk is hozzájárultak. Komoly segítséget
jelentett az ÁNTSZ vezetõje, dr. Földi Zsuzsanna és Csurcsia Pálné
szakszerû együttmûködése a rendelõk kialakításában.
Új gyermekorvosi körzet létrehozásán dolgozik a Képviselõtestület. A döntés megszületett, s az Egészségügyi Közlönyben
már meg is jelent a felhívás. A jelentkezõk számára szolgálati lakás nem áll rendelkezésre, de minden támogatásban részesül a
kiválasztott gyermekorvos amit a többi tököli orvos is élvez.
A rendelés a gyermekorvosi rendelõ kihasználásával szintén az
Egészségközpontban lesz elérhetõ.

Változások történtek a rendelési idõben Dr. Medveczky Sándor
rendelési idejében, szerdai napokon 11-15 órai dõ helyett, 15-19
óra között rendel. A rendelési idõk alakítása során fontos szempont volt, hogy mindig legyen elérhetõ orvos az Egészségközpontban reggel 7 és est 19 óra között.
Az alábbi beosztás alapján ez láthatóan megoldódott:

Támogatások az orvosoknak
A Háziorvosi Kamara javaslatát figyelembe véve Tököl továbbra is komoly támogatást nyújt az alapellátásban dolgozó házi-, és
gyermekorvosoknak, az új, szakszerû körülmények megteremtése mellett. A Háziorvosi Kamara javaslatára átvállalja a város az
orvosi rendelõk bérleti díjának kifizetését. A rezsi(Áram, gáz)
költségeket az orvosok fizetik. Megtörtént a telefonvonalak kialakítása is. Itt változások történtek, az alábbi számokon érhetõek el
az orvosok:
Dr. Medveczky Sándor
70-607-2414
Dr. Balla Mária
489-183
Dr. Kerékgyártó István
489-080
Dr. Halász Ilona
Kisfaludy u. 8. Tel: 488-091
Kossuth L. út Tel: 489-475
Dr. Elekes Edit Gyermekorvos
20-323-1416
Kunzerné Dr. Balázs Ilona Fogorvos
479-125
Dr. Turopoli Éva Fogorvos
479-125

Orvosok
H
K
Dr. Medveczky Sándor 11-15 11-15
Tököl, Fõ út 90. Tel.: 06/70-607-2414
Dr. Balla Mária
15-19 7-11
Tököl, Fõ út 90. Tel.: 489-183
Dr. Kerékgyártó István 7-11 15-19
Tököl Fõ út 90. Tel.: 489-080

Sz
15-19

Cs
P
7-11 15-19

11-15 11-15 11-15
7-11

15-19 7-11

Emellett dr. Halász Ilona a pesti úti lakótelepen és a Kossuth
utcai rendelõben az alábbiak szerint rendel, s szintén elérhetõ:
Orvosok
H
K
Sz
Cs
P
Dr. Halász Ilona Tököl 8-12 14-18 8-12 8-10 14-18
Kisfaludy u. 8., 488-091 16-18
Kossuth L. út, T.: 489-475

Új gyógyszertárak
Rendkívül jó a visszhangja az új gyógyszertárak beindításának.
Az elmúlt években a Képviselõ-testület hiába támogatta a jelentkezõ gyógyszerészek gyógyszertár alapítási szándékait, a régi jogszabály alapján erre csak akkor kerülhetett volna sor, ha Tököl lakosságszáma átlépi a 10.000 fõt (jelenleg: 9.854 fõ).
A jogszabályok alapján 5.000 fõként létesülhetett patika. Az új
helyzetben nem is egy, hanem két gyógyszertár nyitotta meg kapuit.
Az Egészségközpontban a Salix '95 Patika Kft, a Pesti úti lakótelepen pedig a Siker-Pharma Gyógyszertár indította meg szolgáltatását. Mindkét gyógyszertár komoly forgalmat bonyolít le, s
különösen a lakótelepit várták az ott élõk.
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Állami Számvevõszék ellenõrzése az
önkormányzatnál
Az ellenõrzés típusa: átfogó ellenõrzés,
amely egyidejûleg - egy ellenõrzés keretében - meghatározott területekre összpontosítva érvényesíti a szabályszerûségi, valamint a teljesítmény-ellenõrzés jellemzõit.
Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása érdekében a 2007. évben tíz költségvetési intézményt mûködtetett, amelyekbõl egy önállóan gazdálkodott. A feladatok ellátásában részt vett egy gazdasági társasága, továbbá kettõ alapítványa. Az
Önkormányzat a 2007. évi várható tényadatok szerint 1513 millió Ft költségvetési
bevételt ért el és 1543 millió Ft költségvetési kiadást teljesített, 2007. december 31én a könyvviteli mérleg szerint 3275 millió Ft értékû vagyonnal rendelkezett. Az
Önkormányzat vagyona a 2007. évre a
2005. év végi állományhoz viszonyítva
11%-kal emelkedett, ezen belül 16%-kal,
421 millió Ft-tal a befektetett eszközök állománya, mely a tárgyi eszközök 5%-os,
110 millió Ft-os és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 109%-os, 321 millió
Ft-os növekedésének eredménye volt. Az
összes költségvetési bevétel 64%-át a saját
bevétel, 13%-át a helyi adó bevétel biztosította a 2007. évben. Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási célú kiadás
részaránya a 2007. évben 22% volt. A vállalt kötelezettségek hatására az egy lakosra jutó adósságállomány a 2007. év végén
25 928 Ft volt. A Polgármesteri hivatalban
dolgozó köztisztviselõk száma 2007. december 31-én 33 fõ, a költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 184 fõ volt. Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatokat,
mutatószámokat az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák.

Program szerinti fejlesztések
Az Önkormányzat fejlesztési célkitûzéseit gazdasági programokban rögzítette,
azokat a Képviselõ-testület határozattal fogadta el. A fejlesztési célkitûzések közel fele az Önkormányzat kötelezõ feladataihoz
kapcsolódott, megalapozottságukat helyzetelemzésekkel, tanulmányokkal alátámasztották. A megvalósítás lehetséges
pénzügyi forrásai között számításba vették
az Önkormányzat költségvetési forrásai
mellett az európai uniós források igénybevételét. A Képviselõ testület a 2005-2007.
évekre vonatkozóan, a gazdasági programokban foglalt célkitûzésekkel összhangban, az európai uniós forrásokkal összefüggõen három fejlesztési feladatról döntött. Kettõ esetben elnyerte a pályázott
összegeket, egy pályázatuk - pályázati forrás hiányában - sikertelen volt. A közpon-

tosított elõirányzatok között a BM EU Önerõ Alapból elnyerhetõ támogatásra nem
pályáztak.

Szabályozott költségvetés és
zárszámadás készítési folyamat
A költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottsága alacsony kockázatot jelentett a feladatok megfelelõ, szabályszerû végrehajtásában, mivel a jegyzõ a pénzügyi irányítási
és ellenõrzési rendszer keretében szabályozta a költségvetés tervezés és a zárszámadás elkészítésének rendjét, meghatározta
az intézmények részére a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos követelményeket. A költségvetés tervezési és a
zárszámadás készítési folyamatban a mûködésbeli hibák megelõzésére, feltárására,
kijavítására kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága kiváló volt, mivel a Polgármesteri hivatalnál az elõírásoknak megfelelõen ellenõrizték a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatosan
meghatározott követelmények érvényesülését, a költségvetési igények indokoltságát, teljesíthetõségét. A zárszámadás készítés folyamatában ellenõrizték az intézményi pénzmaradványok megállapításának
szabályszerûségét, az eredeti és a módosított elõirányzatok, valamint a teljesítési
adatok eltérésének indokoltságát.

Költségvetési egyensúly
Az Önkormányzatnál a 2005. évrõl a
2007. évre a tervezett és teljesített költségvetési bevétel fõösszege változó tendenciájú volt, míg a tervezett költségvetési kiadás
fõösszege évrõl évre csökkent, a teljesített
költségvetési kiadásé folyamatosan növekedett. Az Önkormányzat költségvetésének egyensúlya a 2005-2007. években
nem volt biztosított, mivel a költségvetési
bevételek elõirányzata a 2005-2006. években nem fedezte a tervezett költségvetési
kiadásokat, a 2007. évben költségvetési
többletet terveztek. A teljesítési adatok
alapján ugyanakkor az Önkormányzat a
2005. és a 2006. évben költségvetési többlettel, a 2007. évben költségvetési hiánynyal zárta az évet. A 2005-2007. évi költségvetési rendeletekben a költségvetés bevételi és kiadási fõösszegének megállapításakor - az Áht-ban elõírtak ellenére - finanszírozási célú pénzügyi mûveleteket
vettek figyelembe költségvetési hiányt, illetve többletet módosító költségvetési bevételként, illetve költségvetési kiadásként.
A 2005-2006. évek költségvetési hiányát a
felhalmozási célú költségvetési bevételeket

meghaladó összegben tervezett felhalmozási célú költ-ségvetési kiadások okozták.
A teljesítési adatok alapján ugyanakkor a
2005-2006. években a költségvetési bevételek fedezetet nyújtottak a költségvetési
kiadásokra, míg a 2007. évben nem.

Alacsony szintû eladósodottság
Az Önkormányzat a 2005-2006. évi költségvetési rendeletekben a költségvetési
egyensúly biztosításához hosszú lejáratú hitel felvételt tervezett. A felhalmozási célú,
hosszú lejáratú hitelek állománya 2005.
december 31-én 16 millió Ft, 2006. december 31-én 83 millió Ft és 2007. december 31-én 200 millió Ft volt. Folyószámla
hitel felvételére a 2005-2007. évi gazdálkodás folytatásához nem volt szükség.
Az eladósodás mindhárom évben alacsony szintû, az eladósodási mutató az ellenõrzött évek sorrendjében 2%-6%-8%
volt. A kis mértékû emelkedés oka, hogy a
kötelezettségek állományának növekedése meghaladta az Önkormányzat összes
forrása állományának növekedését. A kötelezettségekbõl a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenõ (95-21% közötti)
arányt képviseltek, mely azt jelezte, hogy
a rövid lejáratú kötelezettségek állománya növekedésének mérséklõdésével, illetve csökkenésével a rövid távon teljesítendõ kötelezettségek eladósodásra gyakorolt hatása mérséklõdött, a pénzügyi
helyzet eladósodási szempontból ezáltal
kedvezõen alakult.

Megbízhatóak a belsõ kontrollok
A Polgármesteri hivatalnál a külsõ szolgáltató által végzett karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal, az ügyviteli- és számítástechnikai eszközök, valamint az
egyéb gépek, berendezések és felszerelések beszerzésével, létesítésével kapcsolatos
kifizetések, továbbá az államháztartáson
kívülre teljesített mûködési célú pénzeszközátadások során a belsõ kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében jó volt, mivel a szerzõdésekben meghatározott cél teljesítésének, a kiadás jogosultságának, összegszerûségének ellenõrzését a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személy elvégezte, és ezt a gazdálkodási jogkörök szabályzatában elõírt módon
igazolta. Az utalvány ellenjegyzõje a szakmai teljesítés igazolásának megtörténtérõl
minden esetben, a gazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesülésérõl és az érvényesítés megtörténtérõl - a kötelezettségvállalás hiánya miatt - az államháztartáson kívülre teljesített mûködési célú
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pénzeszközátadások kivételével meggyõzõdött.
A belsõ ellenõrzés mûködésénél kialakított kontrollok megbízhatósága öszszességében kiváló volt, mivel a jegyzõ
az éves ellenõrzési tervben foglaltak szerint gondoskodott a költségvetési szervek ellenõrzésérõl, így a belsõ ellenõrzés
a hibák feltárásával és a célirányos intézkedések kezdeményezésével hozzájárult
a kontroll kockázatok csökkentéséhez.
Annak ellenére összességében kiváló
volt a kontrollok mûködésének megbízhatósága, hogy nem ellenõrizték a közbeszerzéseket, a közbeszerzési eljárások
végrehajtását, a belsõ ellenõrzés nem
követte nyomon a jelentései alapján tett
intézkedéseket, a feltárt hiányosságok
megszüntetésérõl utóellenõrzéssel, intézkedési terv végrehajtásáról készített
beszámolóval, vagy egyéb módon nem
gyõzõdtek meg, továbbá a jegyzõ a
2006. évi költségvetési beszámoló keretében nem számolt be a FEUVE és a belsõ ellenõrzés mûködtetésérõl. A belsõ
ellenõrzést végzõk az ellenõrzések során
kártérítési, fegyelmi, illetve büntetõ eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tártak fel.

Javult az önkormányzati gazdálkodás színvonala
A 2003-2006. években az ÁSZ által végzett ellenõrzések során tett javaslatok öszszességében 89%-ban hasznosultak. Az ÁSZ
az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2003. évben ellenõrizte. Az átfogó
ellenõrzésérõl készített számvevõi jelentés
26 szabályszerûségi és hat célszerûségi javaslatot tartalmazott. A javaslatok megvalósulása céljából részletes intézkedési terv készült határidõ és felelõsök megjelölésével. A
számvevõi jelentést és az intézkedési tervet
a Képviselõ-testület megtárgyalta és jóváhagyta. A javaslatokból az intézkedési tervben foglalt határidõre 91% hasznosult, 9%
részben teljesült, a szabályszerûségi javaslatok 92%-a realizálódott, 8%-a részben teljesült, a célszerûségi javaslatok közül öt realizálódott, egy részben valósult meg. A tett
intézkedések eredményeként javult a költségvetési rendelet készítésének, a költségvetési rendelet-módosításnak a szabályszerûsége, a gazdálkodási és a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának szabályozottsága, a belsõ kontrollrendszer, a céljelleggel
nyújtott támogatások és a közbeszerzési eljárások szabályszerûsége, valamint a ki-

sebbségi önkormányzatokkal való együttmûködés. Részben teljesült az elõirányzatok nyilvántartására, a gazdálkodási jogkörök gyakorlására, valamint az informatikai
szabályzatok készítésére vonatkozó javaslat.
A javaslatok hasznosítása következtében - a
részben teljesült javaslatok ellenére - javult
az önkormányzati gazdálkodás színvonala.
A kötött felhasználású támogatások 2005.
évi igénylésének és felhasználásának ellenõrzése során az ÁSZ kettõ szabályszerûségi
és három célszerûségi javaslatot tett, a szabályszerûségi javaslatokat és kettõ célszerûségi javaslatot realizáltak, de a polgármester nem tájékoztatta a Képviselõ-testületet
az ellenõrzés tapasztalatairól. A javaslatok
hasznosítása következtében - a részben teljesült javaslatok ellenére - összességében
színvonalasabb lett az önkormányzati gazdálkodás. A tett intézkedések eredményeként javult a költségvetési rendelet készítésének, a költségvetési rendelet-módosításnak a szabályszerûsége, a gazdálkodási és a
pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának
szabályozottsága, a belsõ kontrollrendszer, a
céljelleggel nyújtott támogatások és a közbeszerzési eljárások szabályszerûsége, valamint a kisebbségi önkormányzatokkal való
együttmûködés.

SZÁMOK:
Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok
9 642
15
3
33
3 275
250
25 928
1 513

A település állandó lakosainak száma (fõ) 2007. január 1-jén
A Képviselõ-testület tagjainak a száma (fõ) (2007. december 31-én)
A Képviselõ-testület munkáját segítõ állandó bizottságok száma (2007. december 31-én)
A Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõk száma (fõ) (2007. december 31-én)
Az összes vagyon értéke a 2006. december 31-i könyvviteli mérleg szerint (millió Ft)
Az adósságállomány (hosszú és rövid lejáratú kötelezettség) 2007. december 31-én (millió Ft)
Az egy lakosra jutó adósságállomány (Ft) (2007. december 31-én)
Az összes költségvetési bevétel (millió Ft) (2007. évben)

972

Ebbõl: saját bevétel (millió Ft), melybõl

202

helyi adóbevétel (millió Ft)

156 918

Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel (Ft) (2007. évben)

100 809

Az egy lakosra jutó saját bevétel (Ft) (2007. évben)

20 950

Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel (Ft) (2007. évben)

64,2

Saját bevétel/Összes költségvetési bevétel (%) (2007. évben)

13,3

Helyi adó bevétel/Összes költségvetési bevétel (%) (2007. évben)

1 543

Az összes teljesített költségvetési kiadás (millió Ft) (2007. évben)

344

Ebbõl: felhalmozási célú kiadás (millió Ft)

22,3

Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%) (2007. évben)

160 029

Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás (Ft) (2007. évben)

35 677

Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás (Ft) (2007. évben)

10
9
184

A költségvetési intézmények száma (db) (2007. december 31-én)
Ebbõl: részben önállóan gazdálkodó (db)
A költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak száma (fõ) (2007. december 31-én)
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KISTÉRSÉGI HÍREK
ÚJ RENDÕR ÉS TÛZOLTÓPARANCSNOKOK

A Csepel-sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás 2008. február
19-ei ülésén bemutatkozott a társulás tagjainak Katarics Sándor Ráckeve, és Dr. Öveges Kristóf rendõr alezredes Szigetszentmiklós új rendõrkapitánya.
Dr. Öveges Kristóf bemutatkozásában jelezte, hogy a megyében 15 vezetõi álláshelyen 13 változás történt Szigetszentmiklóson és a kapitánysághoz tartozó településeken, de folytatni kívánja a hatékony bûnüldözési munkát. Erõs és fontos eszközként
említette a lassan kistérségivé váló térfigyelõ kamera rendszert, hiszen Szigetszentmiklós mellett a következõ hetekben
Dunaharasztin, Taksonyban, Szigethalmon és Tökölön is kiépül a rendszer.
Papp Péter kapitány urat hétévi vezetõi
munka után a Pest Megyei Rendõrfõkapitányság bûnügyi igazgatójává nevezték ki.
Kérdésre válaszolva reményüket fejezték
ki a Körzeti Megbízotti rendszer megerõsítésére, valamint a polgárõrség és a rendõrség kapcsolatának javítása érdekében.
Hajas Tibor parancsnok úr váltotta
Lestár Mihályt a Szigetszentmiklósi Tûzoltóság vezetõi posztján. Hajas úr, jól kiépített struktúráról beszélt, örömmel jelezte,
hogy a múlt héten egy tûzoltóautót vehettek át, amelyet pályázati úton nyertek. Ezúton is megköszönte a települések támogatását, s 2008-ra kérte segítségüket egy
magasból mentõ autó megszerzésére.

IGÉNYES
TÖMEGKÖZLEKEDÉST
Több alkalommal is egyeztetésnek nevezett megbeszélésre kaptak invitálást a
kistérség polgármesterei, így Hoffman Pál
is.
Új fogalommal ismerkedtek a résztvevõk, a paraméter könyvrõl tájékoztatták
õket. A gyakorlatilag menetrendváltozásnak, leginkább járatszûkítésnek nevezhetõ
tervezet nehezen átlátható. A HÉV vonalán fekvõ települések nincsenek olyan
helyzetben, hogy mûködési támogatást
nyújtsanak Budapestnek, illetve a BKVnak.
Tököl az elmúlt években négy millió forinttal járult hozzá az állomás épület felújításához, és az ott lévõ parkoló megépítéséhez. Ebben az évben is tárgyaltunk
P+R parkoló kialakításáról, s a terület szépítésérõl. 2,5 mFt-ot biztosítottunk a parkoló pályázathoz szükséges tervek elkészítésére. A számunkra ismeretlen okból keletkezõ veszteségek átvállalása helyett jogosan várjuk el, hogy a fõváros teljesítse

jogszabályi kötelezettségeit, s mûködtesse
közmegelégedésre a Gödöllõi-Szentendrei HÉV-hez képest mostohagyerek Ráckevei HÉV vonalat is.
Érthetetlen, hogy miért lehetetlen
igény a XXI. Századi Európai Magyarországon a kulturális tömegközlekedés. W.C,
pénztár, padok, fedett, esztétikus váróhelyek és virágok. Tényleg lehetetlen??

SZOMSZÉDOLÁS

Szabó József úrral, Szigetszentmiklós
polgármesterével közös fórumot tartott
Hoffman Pál polgármester.
A kistérség legfontosabb ügyeit taglaló
tájékoztatókat követõen a szép számmal
megjelent helyiek kérdéseire válaszoltak a
polgármesterek.
Sípos Tibor, Lengyel Izabella és Horváth Lajos képviselõk sikeresnek, hasznosnak ítélték a beszélgetést.

Tököli Tükör

MÁSFÉL MILLIÓ CIVIL
SZERVEZETEKNEK
A város költségvetésébõl 1,5 mFt felosztásáról döntött a Képviselõ-testület. Az
igény természetesen magasabb volt a lehetõségeknél. A Képviselõ-testület minden
igénylõt támogatott, sõt tartalékoltak forrást késõbbi kérések teljesítésére is.
A legnagyobb támogatást a Tököl Mozgáskorlátozottak Egyesülete (200 eFt), a
Gyöngyvirág nyugdíjas Klub (140 eFt)
kapta. 100 eFt-ot biztosítottak a Virágos
Tökölért mozgalom díjazására is.
Hoffman Pál polgármester és Giczi
Miklós iskolaigazgató kezdeményezte az
Oktatási Minisztériumnál Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozását a nyugdíjba vonuló Spátay Tamásné és Törökné
Koszik Ilona több évtizedes munkájának
elismerése érdekében.

MUNKA ÉS
RÁSZORULTSÁG
ISZAPELHELYEZÉS

A Kis-Duna rekonstrukció helyzetérõl
hosszabb elemzésre van szükség. A legfontosabb helyi döntést a képviselõ-testület
meghozta. Határozatban biztosítják a KisDuna tököli szakaszáról esetleg kikerülõ
iszap elhelyezését.
Erre csakúgy mint a korábbi években a
volt sittlerakó területét ajánlották fel.
A kitermelt iszap mennyisége 10 millió
m3 ülepítés után is óriási mennyiség.
Tökölt kb. 130 e - 150 e m3 ülepített
iszap érintheti. A Pilis Parkerdõ Gazdaság
felajánlása alapján zagykazetták kialakítására is van lehetõség a magasfeszültségû
vezeték alatt, illetve az erdõben.

NYILVÁNOS
SZERZÕDÉSEK
A Képviselõ-testület és Hoffman Pál
polgármester az eddigieknél pontosabban, naprakész tájékoztatást kíván adni a
közbeszerzésekkel és azon túl is létrejövõ
szerzõdésekrõl. A város hivatalos honlapja, s a Tököli Tükör eddig is ismertette a
várost érintõ döntéseket, s a jogszabályokban meghatározott összefoglalókat. Az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának és nyomon követhetõségének biztosítása folyamatos.
A jelentõsebb szerzõdések mellett a kisebb értékûek is elérhetõk. Remélhetõleg
ezek az adatok hozzájárulnak a városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos
kép teljessé válásához.

Mostanában sokszor esik szó azon települési gyakorlatról, mely munkához köti a
segélyezést. Tökölön évek óta élõ a törekvés, amelynek azonban nincsenek meg a
jogszabályi feltételei. Akkor, amikor emberek tízezrei a napi túlélésért küzdenek, nehéz megtapasztalni a szociális kiadások
megkurtítását. Nem vitatkozni kellene, hanem visszatérni a helyes gyakorlathoz, s a
gyerekek iskolába járásához, s a munkavállaláshoz kötni a segélyezést.
A Képviselõ-testület tárgyalt a város szociális helyzetérõl, az ellátórendszerrõl és a
lehetõségekrõl. Nemcsak egymás között,
hanem civil, alapítványi, egyesületi és
szakmai szervezetek képviselõit hívták
meg. A megbeszélés sok hasznos tanulságot, javaslatot hozott.

HOFFMAN PÁL A MÖSZ
KÖZGYÛLÉSÉN
A Magyar Önkormányzatok Országos
Szövetsége Gémesi György elnök vezetésével részközgyûlést tartott.
A közgyûlést elõkészítõ polgármesterek
a kistérségbõl, Dr. Dávid László Ráckeve és
Hoffman Pál, Tököl polgármesterét választották meg, képviselje õket a közgyûlésben. Az ATEV levélben értesítette Hoffman Pál polgármestert az ingatlannal kapcsolatos terveikrõl. A korábbi fejlesztések
ellenére az értékesítés mellett döntöttek.
Tökölt érinti a döntés, mert a szennyvízelvezetõ rendszer egy szakasza közös.
Egyébként is fontos lenne az ingatlan
munkahelyeket is jelentõ hasznosítása.

Tököli Tükör

ANYAKÖNYV, ELHALÁLOZÁSOK

7

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések:
2008. év február, március, április,
május hó
Krasznai Martin szül.: 2008. február 29.
Drenovits Boglárka Veronika
március 02.
Both Petra
március 09.
Nagy Zoé
március 10.
Bodor Villõ
március 11.
Borbély Szepes Szabolcs
március 20.
Kassai Adrienn Zora
március 27.
Horváth Viktor
március 30.
Hum Írisz Hermina
április 02.
Hum Flóra Lídia
április 02.
Baka Ivett
április 02.
Polgár János Marcell
április 05.
Kincses Klaudia
április 09.
Szász János
április 16.
Szabó Tamás József
április 19.
Juhász Gergõ Dávid
április 20.
Vadász Natasa
április 24.
Tóth Fanni Bianka
május 03.
Takács Attila
május 11.
Bortos Bálint Mihály
május 15.
Ágics István
május 19.
Hertling Márk
május 20.

Házasságkötések:
Buzsik Zoltán és Horváth Ildikó
2008. március 07.
Kovács Norbert és Machibya Fatima
2008. március 21.
Bódi István és Dobrocsi Ibolya Ildikó
2008. április 11.
Mikola László Attila és Vittmann Katalin
2008. április 29.
Borsányi Csaba és Joszkin Nikoletta
2008. május 16.
Marics József és Fogarasi Magdolna
2008. május 24.

Halálesetek:
Horváth Istvánné sz. Pap Zsófia
élt ( 93 ) évet
Ábrahám Jolán
élt ( 84 ) évet
Virga Miklósné sz. Kácser Éva
élt ( 62 ) évet
Boros Attila
élt ( 56 ) évet
Pór Lászlóné sz. Fábián Katalin
élt ( 86 ) évet
Barlein Ernõné sz. Nyisztor Margit
élt ( 86 ) évet
Radics Tibor
élt ( 42 ) évet

Elment Vászin Antal „Csupa”
A tököli sportkedvelõk és hagyományõrzõk családjának egyik legtiszteletreméltóbb egyénisége, Vászin Antal életének
81 évében elhunyt.
Nagyszerû labdarúgó és kiváló énekes
volt. Fiatalabb korában legendás labdarúgók méltó partnereként játszott. A
Rozgicsokkal (Stina, Bazár) Radnics Márkkal (Kotyki) és a többiekkel együtt korszakos egyéniségei máig is Tököl sportjának.
Különbözõ habitusú és korú társak között sportolt és énekelt.
A fiatalokhoz segítõen, mindig jószándékkal közelített. Alapító
tagja volt a Tököli Délszláv Kórusnak, élete utolsó éveiben is
örömmel lépett fel.
A hagyományõrzést szinte missziónak tekintette. Barátságos
személyiségét a városban szeretet övezte, halála nagy vesztesége
a sport és kulturális életnek.
Nyugodjék békében!
***
Pest megye labdarúgó társadalmát jelentõs veszteség érte az
elmúlt hetekben elhalálozott Gulácsy Sándor
távozásával. Kiemelkedõ edzõi pályafutása során felnõtt és
ifjúsági csapatok sokaságánál dolgozott, s a Pest megyei utánpótlás válogatottnál is pótolhatatlan munkát végzett.
Tököl is sokat köszönhetett hozzáértésének, elhivatottságának,
amikor a 90-es években labdarúgó csapatunk
sikeres edzõjeként dolgozott.

Nagy György Istvánné sz. Zubor Mária
Anna
élt ( 73 ) évet
Pásztor Dezsõné sz. Kiss Erzsébet
élt ( 85 ) évet
Váradi Adolf
élt ( 62 ) évet
Kállai Józsefné
élt ( 54 ) évet
Vukov József
élt ( 65 ) évet
Révai Jánosné sz. Surnyák Mária
élt ( 54 ) évet
Geiger Anna
élt ( 59 ) évet
Barabás Györgyné sz. Fejes Mária
élt ( 97 ) évet
Hajdú Miklósné sz. Székely Rozália
élt ( 75 ) évet
Molnár Károly
élt ( 32 ) évet
Zubornyák Józsefné sz. Vörösváczki Eszter
élt ( 54 ) évet
Piti Imre
élt ( 38 ) évet
Uri Szatmári Sándor
élt ( 65 ) évet
Simon Istvánné sz. Fischer Anna
élt ( 86 ) évet
Tóth Ferenc Antalné
élt ( 56 ) évet
Lozsánszky Ferencné sz. Vig Milkovics
Anna
élt ( 86 ) évet
Dr. Kunsági János
élt ( 93 ) évet
Viktor István
élt ( 70 ) évet
Kiss István
élt ( 56 ) évet

Nagy részvéttel temették el az egyházközség egykori
képviselõ-testületi világi elnökét, Dr. Kunsági Jánost, aki
évtizedekig segítette a katolikus egyházi életet.
***
Elhunyt Dr. Miklós Antal k. püspöki
tanácsos, tb. fõesperes.
Dr. Miklós Antal egykori tököli plébános
1971-1985 között teljesített lelkipásztori szolgálatot Tökölön. Egészségi állapota miatt vonult nyugállományba. Temetésére a tököli hívek különbusszal és autókkal utaztak. A felemelõ szertartáson közel százan vettek részt.
***
Elhunyt Németh István, Szigetszentmiklós kiemelkedõ
közéleti szereplõje. Személyében a Magyar Cserkészet igen
jelentõs vezetõjét vesztette el. Németh István sokat tett a tököli
cserkész mozgalom életre keltéséért és mûködéséért.
Nagy részvéttel kísérték utolsó útjára Szigetszentmiklóson.
***
Ráckeve díszpolgárát, sok tököli pedig jóbarátot
veszített Dr. Vona Ferenc
halálával. Nemcsak ráckevei lokálpatrióta,
hanem egy elhivatott magyar közéleti személyiség volt, akire mi is mindig számíthattunk.
Nyugodjék békében!

Kiadja: Tököl Város Polgármesteri Hivatala
Szerkesztõségvezetõ: Lerner Gábor.
Szedés, tördelés, nyomda: Press+Print Kft. Kiskunlacháza, Gábor Á. 2/a
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KÉPEK, ESEMÉNYEK

A névválasztás kötelez
Weöres Sándor Általános Iskola
A Tököli általános Iskola 2008-ban névadóra készül, szeptembertõl Weöres Sándor Általános Iskolának hívják, s a Weöres
Sándor Napok keretében ünnepel. A
program kiemelkedõ színfoltja a gyermekszínjátszó találkozó.
A névadó ünnepség elõkészítéseként
egy kisebb, tanárokból és diákokból álló
csoport felkereste a 95 éve született költõ
szülõföldjét, interjút készített Csöngén dr.
Mesterháziné Jánosa Magdolnával, magyar szakos tanárral, Szombathelyen pedig Tóth Péter Weöres Sándor kutatóval.
A rendezvény idõpontja 2008. április 1012, programja: névadó ünnepség, mûvészeti est, bábszínház, Weöres Sándor szavalóverseny, XVII. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Pest megyei bemutatója.
„Nem az énekes szüli a dalt: a dal szüli az
énekesét.” (Babits)
2006. õszén meghívást kaptunk munkatársammal, Törökné Koszik Ilona igazgatóhelyettessel a Pest Megyei közmûvelõdési Intézet által szervezett Színjátszó Mûhelybe, ahol kiváló szakemberekkel ismerkedtünk meg. Egyértelmûvé vált számunkra, hogy többet nyújthatunk tanítványainknak, ha nem elszigetelten mûveljük
otthon a Szárny-nyitogató Alapfokú Mûvészeti Iskolában a színjátszást, hanem elfogadjuk a felén nyújtott baráti kezet, s
csatlakozunk a Pest megyei színjátszók közösségéhez. 2006 nyarán részt vettünk a
tököli gyerekekkel a Zamárdiban megrendezett Pest megyei színjátszó táborban,
ahol olyan értékeket fedeztünk fel, amelyeket szívesen közvetítenénk, szívesen
képviselnénk, s nagy szeretettel gazdagítanánk vele szûkebb hazánk, Tököl kulturális életét. Fülünkben csengett az is, hogy
Giczi Miklós, a Tököli Általános Iskola
igazgatója szinte hivatalba lépésétõl kezdve tervezte iskolánk arculatának kialakítását, számításba véve a színjátszásban rejlõ
lehetõségeket. 2007. április 14-én a Tököli Mûvelõdési Központ és Könyvtár lett a
XVI. Országos Weöres Sándor gyermekszínjátszó Találkozó pest megyei bemuta-

Ludas Matyi a tököli diákszínjátszók
elõadásában

tójának helyszíne. S a történet továbbírta
önmagát: a nevelõtestület, a diákönkormányzat, az iskolaszék és a fenntartó
egyetértésével az iskolánkat is Weöres Sándor néven szeretnénk emlegetni ezután.
„…lásd meg a nagyot a kicsinyben, lásd meg
a sokat a kevésben.” (Lao-ce)
2007 szeptemberében a Csepel-sziget
és környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás pályázatot hirdetett a kistérség
bázisiskolája címért. Iskolánk elnyerte a
pályázatot a színjáték és a drámapedagógia területén. A pályázaton nyert összeg
egy részét szakirányú könyvek vásárlására
fordítottuk, a másik részét pedig továbbképzésre. Nevelõtestületünk 2004-tõl folyamatosan vezeti be a NAT 2003 szellemében az új módszereket: differenciálás,
kooperatív tanulási technikák, projekt
módszer. A 2007-2008-as tanévtõl drámapedagógiai módszerrel is dolgozunk. A
módszer megalapozása érdekében munkaközösségi értekezleten Horváth Orsolya
magyar szakos tanát elõadást tartott a
módszer elméleti alapjairól, a kistérségi
szakmai napon Kovács Éva drámapedagógus több mint 70 érdeklõdõnek mutatta be a drámajátékokat. Majd 2008 elején
11 bemutatóórán alkalmaztuk ezeket a játékokat magyar nyelv, magyar irodalom,
német, történelem, természetismeret,
földrajz, matematika, fizika, kémia tantárgyakból. A bemutatóórákat jó hangulatú
szakmai megbeszélés követte.
Nomen est omen. A név és a sors valóban összeilleni látszik. 27 éve tanítok
Tökölön magyar nyelv és irodalmat. Az iskolai szavalóversenyekre készülve számtalanszor hangzott el tanítványaim szájából

a következõ mondat: ugyanazt a verset
szeretném mondani, amit édesapám
mondott iskolás korában. Ez igazán komoly dolog. Több évtizedes hagyományt
takar, amit nincs módunkban nem ápolni.
A Weöres Sándor Napok jövõje lehet az is,
hogy iskolai szavalóversenyünket megnyitjuk a kistérség iskolái elõtt, ez elsõ fordulójává válhatna a Pest megyei versmondó napnak. A kistérségi szakmai nap pedig jó alkalomnak látszik a felkészítõ pedagógusok és a leendõ zsûri képzésére.
A névválasztás kötelez bennünket nevelõi attitûdünk megváltoztatására. Olyan iskolává kell válni, ahol még a kis Cinnához
hasonló gyerekeknek sincs iskolaviszonya.
„Az biztos, hogy minden egyes gyereket individuumnak kell tekintenünk. Megnézni mi az
ami õt érdekli, mi az amiben hajlandó kibontakozni, és akkor azt támogatni teljes erõvel.”
(Koch Sándor).
Tanulmányoznunk kell az alternatív iskolák nevelési technikáit, sok-sok képességfejlesztõ eszközt kell beszereznünk, a
személyiségfejlesztésre és az önismeret kialakítására nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk, nagyobb belsõ tartást kell kialakítani gyermekeinkben, hogy hasonlíthassanak Weöres Sándor embereszményére: a
nyitott és minden körülmények között
tisztán maradó emberre. S minden tevékenységre érvényesen: „…Létrehozni a
velem született és szerzett képességtõl telhetõ legjobbat, ha cipõt szegelek, ha fát
ültetek, ha verset írok, ennyit kívánok magamtól. Munkámat használni lehessen, ne
szájtátva csodálni.” (Weöres Sándor)
Köszönöm a PMKI-nek, személy szerint
Gál Annának és Makra Borbálának, hogy
megbíztak bennem, köszönet a fáradhatatlanul dolgozó tököli pedagógustársaimnak, és köszönet azoknak, akik a felvázolt utat végig is járják.
„gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a
véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényljék mindazoknak, akik a
házban vannak.” (Máté evangéliuma)
Közmûvelõdési Információk, 2008/2
– Matula Tünde

A horvát testvériskola igazgatója az
ünnepségen
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Megtalált
értékek
160 évvel ezelõtt – függetlenül a szabadságharc kimenetelétõl – véget ért egy korszak a történelmünkben, és megkezdõdött
egy folyamat, amelynek a végeredménye az
lett, hogy sok-sok viszontagságos évtized
után ma itt, szabadon összegyûlhetünk, és
méltósággal ünnepelhetünk.
Elég rögös út vezetett át ezen a 160 éven,
és ahogy tovább haladunk rajta, valószínûleg lesznek még meghódíthatatlannak tûnõ
bércek, vagy átláthatatlan sûrû köd, de a lényeg, hogy már nem mások jelölik ki számunkra az irányt, hanem magunk választjuk meg azt. Ezt köszönhetjük annak a 160
évvel ezelõtti napnak.
Március 15-e sok viszontagságot megélt
ünnep. A szabadságharc leverését követõen hosszú – hosszú éveken keresztül az
emberek csak titokban emlékezhettek a
szabadságharc hõseire, azután pedig minden kor politikai hatalma megpróbálta a
saját szolgálatába állítani ezt az ünnepet.
Kis piktorok próbálták Kossuth, Bem vagy
Széchenyi képét úgy átfesteni, hogy az
harmonizáljon az aktuális rezsim színével,
de ezeket a színeket újra és újra lemosta az
esõ azokról az arcokról, mert mi magyarok március 15-én emlékeztünk, pontosan
emlékeztünk a történtekre.
Fontos ugyanakkor észrevennünk azt is,
hogy az emlékezésen túl ünnepelni is van
okunk ezen a napon. A nemzeti összefogását is ünnepeljük. Azt is ünnepeljük, hogy
hosszú évek elnyomása sem tudta megtörni az értékeinkhez és a szabadsághoz való
ragaszkodásunkat! Ez a ragaszkodás állította szépen lassan egymás mellé az embereket, terelte egy irányba a gondolatokat,
amely aztán lehetõvé tette, hogy 1848.
március 15-ébõl történelmi fordulópont
legyen.
Ezek a történelmi fordulópontok azok
a közös nevezõk, amelyek egy nemzetté,
magyarrá tesznek minket. Bebizonyítottuk azóta, hogy nem a térképre rajzolt országhatárok fognak össze bennünket különösen nem minket, magyarokat, hanem
azok a közös eszmék, közösen megtalált
értékek, amelyek védelmére keltek az emberek az idõkben. Ez az összefogás az, ami
a nemzeti ünneppé teszi ezt a napot.
A mi feladatunk az, hogy megõrizzük
azt a szabadságot, amit ugyan kínkeservvel,
de mégis kiharcolt magának ez a nemzet.
Az a feladatunk, hogy felelõs gondolkodással, felelõs tettekkel azon legyünk, hogy soha többé ne legyen már szükségünk újabb
forradalmakra. Megtartanunk kell az elért
eredményeket és most már ez az a cél, aminek össze kell fognia minket. Ez a mi feladatunk, és ez a mi felelõsségünk. Túl nagy árat
fizetettünk a szabadság eszméjéért akkor is
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A szenvedõ és
feltámadó Jézus

és utána is. Rajtunk múlik, hogy a tíz vagy
száz év múlva a gyermekeink vagy unokáink
tudjanak ünnepelni március 15-én.
Amikor a beszédemre készültem, és éppen errõl a felelõsségrõl gondolkodtam,
eszembe jutott, hogy valaki számomra egyszer gyönyörûen megfogalmazta az, hogy
mi a feladatunk, mai magyar embereknek.
Engedjék meg, hogy a beszédemet ezért ne
a saját gondolataimmal, hanem egy Wass
Albert Kard és Kasza címû könyvébõl vett
idézettel fejezzem be.
„Hont foglalni alkalmas a kard, s annak védelmezésében is hasznos. Megtartani a hont
azonban csak kaszával lehet. Kaszával, ekével,
izzadságos becsülete munkával. Hont veszejt, ki
másra bízza a munkát!”
Malaczkó Péter

100 éves a Fáy
100 éves jubileumi ünnepség sorozatot
szervezett a Budapesti Fáy András gimnázium és szakközépiskola ebben az évben.
Az intézmény, amelynek Pletser József az
igazgatója, s a szintén tököli származású
Hevényiné Szomorjai Katalin, a könyvtár
vezetõje, egykori és mai diákok találkozásaival, kiállításokkal, visszaemlékezésekkel
emlékezett az eltelt idõre. A „FÁY” minden
évben fogad tököli diákokat is, így az évtizedek során sokan kötõdtek az iskolához.
Büszkén emlegette egykori iskoláját a nemrégiben 93 évesen elhunyt Dr. Kunzer János is, aki az iskola hõskorában érettségizett
a híres Mester utcai gimnáziumban.
A nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából adott át kitüntetéseket Hiller István szakminiszter, a Szépmûvészeti Múzeumban rendezett ünnepségen, ahol
Pletser József, a IX. kerületi Fáy András
Közlekedésgépészeti Mûszaki Szakközépiskola igazgatója a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta.

Új horvát kórus: Veseli Slavuju
Közel tíz alkalommal szerepelt már közönség elõtt az újonnan megalakult tököli
horvát kórus. A nõkbõl és férfiakból álló
csoport autentikus horvát dalokkal lép fel.
Programjuk nagy sikert aratott Dusnokon és Budapesten a Citadellán rendezett Horvát-napi program nézõi elõtt is.

Sok sebbõl vérzik a világ. Sok sebet hordanak az
emberek. Ebben a sebözönben arra a Jézusra nézünk, akit "teste szerint megöltek ugyan, de a Lélek
életre keltette" (1Pét 3,189.
Egyetlen orvosságunk van (lehet): a Húsvéti Titok! Ezt a szenvedõ Jézus utolsó, és a feltámadó Jézus elsõ pillanata foglalja magába. Drámai volt Jézus utolsó pillanata. Egy egész világ bûnével megterhelten, háromévi tanítás eredménytelenségétõl lesújtottan, az elfogatástól, elítéléstõl, keresztúttól és
megfeszítéstõl megkínzottan, Istentõl való elhagyatottságának kifejezést adva érkezik utolsó pillanatához. Az utolsó sóhaja: Beteljesedett! Az elsõ maratoni futó a gyõzelem hírével érkezve a kimerüléstõl
összeesett, és csak ennyit suttogott: Gyõztünk! Jézus
is elgyötörten, haldokolva kiáltotta bele a rettenetes
nagy világéjszakába a küldetés elvégzését és sikerét.
Dicsõséges volt a feltámadt Jézus elsõ pillanata. Az
éjszaka felén, a legsötétebb órában kijön a kõvel lezárt és a pecséttel lepecsételt sírból. Megáll a minden
halál gyõzelmi helye, a sír elõtt, és odakiáltja a magát gyõztesnek képzelõ halálnak: "Halál, hol a te
gyõzelmed? Hol a te fullánkod?" (1kor 15,559 Katonák, fõpapok, Pilátus, Jézus hívei és az apostolok
is azt hiszik, úgy tudják, hogy Jézus halott.
Mindkét pillanat gyõzelemrõl szól, de még sötétben, a bûn és halál teljes gyõzelmének látszatával
szemben hangzik el, Isten nagy hallgatása közepette, és a Jézus haláláról meggyõzõdött emberek színe
elõtt. A hitben jézus kezd élni bennünk, ha tudunk
azonosulni Vele egy világ éjszakájával szemben is
bátor hitünkkel; ha merünk Isten hallgatása közben is, és az emberek magabiztos ellenkezése ellenére is vallomást tenni Jézus feltámadásáról! A hit
mindig ilyen légkörben valósul meg, ezért érthetõek félelmeink és elfogódottságunk.
Aki a hitben Jézus feltámadásából kap részesedést, az a körülötte terjengõ sötétség szemébe kiáltja a krisztusi élet diadalát, ami nem más, mint evilági szegénységekben az Isten gazdagságát, evilági
veszteségeinkben és gyászainkban az örök élet vigaszát, a szelídség alázatában az Isten hatalmát, az
irgalmasság önpazarlásában az isteni gazdagságot, a tiszta szív lemondásaiban az Isten ragyogó
arcát, a békeszerzõk idegölõ fáradalmaiban az Isten gyermekeinek örömét, az üldözöttség és rágalmazottság keserveiben az isten uralmának fényeit
észrevenni. Ez a húsvéti Krisztus halállal szembeni
élete bennünk.
Figyelemreméltó az, hogy a különbözõ kultúrák
önmagukból kiemelkedve a békére, az igazságra, a
szabadságra és a szeretetre vágynak. A ma embere
több-kevesebb világossággal érzi és sejti ezeknek az
eszméknek általános voltát. Ezek pedig túlmutatnak a kézzel fogható világon, és üzenetként foghatók fel onnét, ahol nincs "létért való küzdelem". Ez
az egyetemes vágyódás ezek felé az eszmék felé kiemel bennünket az evilágból, és egy felsõbbrendû
világ létezését sejteti. A feltámadt Jézussal kiáltsuk
bele a mindent elnyelni akaró sötétségbe az élet, a
jóság, és szeretet hírét, hogy ebbõl a hitbõl fakadjon
föl a minden halált elsöprõ isteni élet.
2008. Húsvétján
Kozma Imre
apostoli protonotárius,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke
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Áldás a városra
„Gyõzelemrõl
énekeljen napkelet
és napnyugat” –
zengett az ének újra Tököl utcáin. Az
Úrnapi körmenet
két év után ismét
hagyományos virágsátorhoz.
Az új útvonal
kedvezõnek látszik,
kicsit rövidebb, s
Nagy Béla, Csurcsia
István, Czirkó Ferenc, Vukov István
családja gyönyörû
oltárokkal örvendeztette meg a híveket. Az egyházi testület tagjai virágszõnyegen kísérték az
oltárszentséget. Papp László plébános úr mindenütt aktuális evangéliumi részleteket idézett. Az 1264. óta Orbán pápa által elrendelt
ünnep nem bibliai eseményt, hanem hittitkot jelenít meg.
Középpontjában a megváltást jelképezõ kenyér és bor Krisztus
teste és vére. Szép hagyományként Tökölön magyarul és horvátul is énekeltek a hívek.

Papp László plébános úr az idei elsõáldozó gyerekekkel
a katolikus templomban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat bensõséges táborozást
szervezett a Kis-Dunai gyermektáborban. Szülõk és gyerekek
oldott hangulatban az agyagformálás rejtelmeit lesik.

Tököli Tükör

Talponmaradás közös
erõfeszítéssel
Gyönyörû záróelõadások a Szárny-nyitogató
Mûvészeti Iskola falai között

Hosszú ideig
kérdéses volt, elhalkul-e a hegedû és gitárszó a
Szárny-nyitogató
Mûvészeti Iskola
falai között.
A 400 gyerek
nem kevés, de
nyilván jobb, ha
nem morzsolódik le egy gyerek
sem. Az országban százezer gyerekkel kevesebb
táncol, énekel,
fest, készít tûzzománc képet, és
mond verseket.
Tököl nagy
lelkesedéssel fogadta az alapítványi mûvészeti oktatás beindulását. A helyszín és a támogatás
azonban kevés lett volna a vezetés, a kiváló tanári gárda és az általános iskola együttmûködési készsége nélkül. A 60 eFt-os normatíva csökkent, de minden ment a maga rendjén, mert a város
3 M Ft-tal emelte a mûvészeti iskola támogatását.
Az iskolák egytizede az elõminõsítés során elbukott. Tököl és
a Szárny-nyitogató Mûvészeti Iskola büszke sikeres minõsítésére,
de még inkább a tanulók fejlõdésére.
Erre kaptunk bizonyítékot májusban, amikor ünnepi mûsort
adtak diákok és tanítványok.
A csillogó gyerekszemek, a tisztán szóló hangok, s a közönség
tapsa igazolja: a mûvészet, s az együttlét igazi öröm.

Tököli Tükör
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Vidámság és öröm
Június 6-án színes
programok és érdekes,
izgalmas játékeszközök várták a tököli
gyerekeket az általános
iskola sportpályáján.
Az események, a lelkes
gyerekek szinte vásári
hangulatot idéztek a
szervezõ tanárok, Dani Szilvia és Kálmán
Csilla nagy örömére.
A szervezõk figyelmességét jelzi, hogy a legkisebbekre is gondoltak, s az óvodások külön idõpontban próbálhatták ki ügyességüket.

Lovagok, hercegnõk és kiséretük. Kép az iskolai farsangról.

Tököli sikerek Ráckevén. Az extrém sportos BMX kerékpárosok
és gördeszkások részére szerveztek találkozót a kiváló ráckevei
pályán. A BMX versenyen Lõrincz Csaba 2. helyezett lett. A
gördeszka versenyben Rencs Attila megszerezte a gyõzelmet.
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Hõsök Napja

Tököl Város Képviselõ-testülete május 25-én fél 10-kor a Hõsök terén tartotta ünnepi megemlékezését.
A szép környezetben a Tököli Honvéd hagyományõrzõ Huszár bandérium egyenruhába öltözött tagjai álltak díszõrséget. A rövid, de
felemelõ mûsorban Bencze Sándor, a Sziget Színház mûvésze Wass
Albert: Adjátok vissza a hegyeimet, és Babits Mihály: Miatyánk címû versét mondta el rendkívül magával ragadóan.
Gereben Gábor Vörösmarty Szózatával zárta az ünnepséget, melyet
koszorúzás és a megemlékezés virágainak elhelyezése zárt.
Az ünnepség megemlékezését Dr. Vass Lucia alpolgármester, családi élményeket bevonva méltatta az esemény jelentõségét.
Papp László plébános úr a hõsi helytállás példáit, napjaink értékvesztett, értékkeresõ világában kereste, s megáldotta a tököli hõsi
halottakat.
„Mi, itt a XXI. század elején, kicsit furcsán tekintünk ezekre az emlékmûvekre.
Ha azt a szót halljuk: háború, egy kissé még zavarban is vagyunk. Dacára annak, hogy akár a filmekben, akár naponta találkozunk vele, nem
tudjuk, hogy a maga valóságában mit is jelent.
A háború nagyon messze van mindennapjainktól. Pedig napjainkban is
ráül a nemzetekre. Gondoljunk csak Irakra, vagy – a nemrégiben tõlünk
félnapi autóútra lezajlott – délszláv válságra.
Akikre ma emlékezünk, mégsem ismeretlenek, mégsem idegenek a számunkra. Ha egyikük-másikuk az idõ homályába is vész, mi azért tudjuk róluk, közülünk valók voltak. Az emlékmûvön szereplõ nevek közül nem egyrõl hallottunk szüleinktõl, nagyszüleinktõl.
Engedjenek meg egy személyes történetet nekem: Sohasem fogom elfelejteni
azt a megsárgult fényképet, melyet a nagymamám õrzött kegyelettel, melyet
most édesanyám õriz. Elõvettünk a szekrénybõl a fényképet, és e beszéd írása
közben hosszasan nézegettem.
A fénykép egy fiatal férfit ábrázol csukaszürke egyenruhában. A hátoldalára ez van ráírva: ifj. Horváth Lázár. Õ volt a nagymamám testvérének
az id. Horváth Lázárnak a gyermeke. Apa, aki az I. vh-ban és fia, aki a
II. vh-ban veszítették életüket. Ez az ifj. Horváth Lázár, a Lázár bácsi, akinek utolsó levele Léváról arról szólt, hogy üdvözli az ismeretlen unokatestvért, aki akkor született, mikor õ már a fronton volt, akit õ nem ismerhetett
meg, aki nem volt más, mint az én édesanyám.
Emléküket kegyelettel õrzi a család, s ha szó került róla, mindig úgy emlegették: õk a mi hõseink.
Egyszer aztán kamaszként - mert ilyen korában az ember mindennek tudni akarja az okát, és nemegyszer tiszteletlenül firtatja a dolgokat – megkérdeztük, hogy miért hõs? Talán nem is látta azt a golyót, amit kapott, vagy
másokat le nem gyõzött, másokat meg nem mentett. Hát miért hõs?
Emlékszem anyukám arca komoly lett, és azt mondta: Õ a mi közös történetünk hõse, ezé a családé, ezé a falué, ezé a nemzeté. Õ ránk gondolva halt meg:
a hazáért halt meg. Ezért gondolunk mi is rá.
Amikor a háború kitört, egyik pillanatról a másikra a kontinensen szétszórva elõ férfiak millióival tétették le a békés munka eszközeit.
Földmûvesek hagyták ott verejtékkel megmûvelt földjeiket, fiatal diákok
hagyták ott az iskolák padjait, mesteremberek a szerszámaikat.
– Az egyik azért, mert unatkozott, és ez jó mókának látszott.
– A másik azért, mert szégyen volt nem menni.
– A harmadik azért, mert vitték.
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– És sokan, nagyon-nagyon sokan azért, mert
úgy gondolták helyesnek: hogy ha hív a haza,
menni kell.
Egyenruhába bújtak, fegyvert fogtak, és teljesítették a kötelességüket:
– sohasem látott tájakon, sohasem látott csillagok alatt,
– kimondhatatlan nevû helyiségek határában,
– csontig hatoló hidegben és rekkenõ hõségben,
– éhezve és halálosan fáradtan,
– az arcvonalban és a fogolytáborban,
– leplombált marhavagonokban és égõ páncélosokban,
– fegyverrel és fegyvertelenül néztek szembe az
ezerarcú halállal.
S mit is mondhatnánk mi, akik nem jártunk
ott, amikor megpróbáljuk felidézni mindazt,
amit átéltek? Szóljanak hozzánk õk. Elsõként
Randnótit idézném, aki az „A'la recherche…”
címû versében így írt nemzedékérõl:
„Voltak, akik fogukat csikorgatva rohantak a tûzben, s harcoltak, csak azért, mert ellene mitse tehettek, s míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éj fedezéke alatt,
a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és
barlang volt nékik e társadalomban.
Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban
utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az
aknamezõkön, s volt ahová önként mentek,
fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az
a harc, az az õ ügyük s ott lenn, – most a szabadság angyala õrzi nagy álmuk az éjben.”
Mit is mondhatnánk mi, akik nem jártunk
ott, amikor megpróbáljuk felidézni mindazt,
amit átéltek? Gyóni Géza a magyar katona
helytállásának egyik legnevezetesebb helyszínén
a lengyelországi Przemyslben e sorokat vetette
papírra:
„Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Úgy forog a férfi, mint a falevél,
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás,
Szép piros vitézbõl csak fekete csontváz..
Mikor a pokolnak égõ torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben,
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem...”
De most idézzük fel közös történetünk egy
másik oldalát is, az asszonyokét. Õk nem szerepelnek az emlékmûveken, pedig a szenvedésbõl
nekik is kijutott, és õk is megállták a helyüket. A
háború kitörésekor egyik pillanatról a másikra
anyák és fiatal lányok milliói tapasztalták meg
szeretteik távollétét, a kínzó bizonytalanságot és

A Szárny-nyitogató Mûvészeti
Iskola záró kiállítása a
mûvelõdési központban
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KÉPEK, ESEMÉNYEK
aggodalmat – vagy élték át a kedves elvesztésének rettenetes bizonyságát.
És õk is teljesítették kötelességüket a férfiak
helyett dolgozva a gazdaságban! Álltak a cséplõgép kezelõrúdjánál, dolgoztak a hadiüzemekben, és gondoskodtak a súlyos mûtétekre váró sebesültekrõl, vagy lefogták az eltávozottak szemét. Õk kísérték ki a férfiakat a felvirágzott vonatokhoz, s utána vártak. Várták a postát, a
kedves levelét. S kerülték a postást, hogy ne hozzon gyászhírt. Õk imádkoztak a fogolyszabadító
Szûzhöz, és õk jártak a katonavonatok elé a
vasútállomásra. S amikor egy örökkévalóság
után megjött a kedves, még évtizedek múlva is
õk csitították, ha éjszaka lázálmában újra a
harctéren járt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ez az emlékmû a hõsök történetére, a mi közös történelmünkre emlékeztet bennünket! Amikor báró Abele Ferenc vezérkari õrnagy levelet
írt gróf Tisza Istvánhoz rájuk gondolt. A bevonult férfiakra, családapákra, és fiúkra, akik a
hazáért mentek el otthonról. E levelében 1915.
július 15-én, tehát még a háború elsõ szakaszában ezt írja:
„Az országgyûlés most már hozzon egy
törvényt, amellyel az állam minden községben kõemléket állít, amelyre elesett hõseit
név szerint bevési.”
Az országgyûlés 1917. évi VIII. törvénycikkelye rendelte el, hogy minden község és város méltó emléken örökítse meg mindazoknak a nevét,
akik lakói közül a hazáért életüket áldozták fel.
És ezeknek a szobroknak is megvan azonban
a maguk története. Megépítették õket néhol állami pénzen, néhol közadakozásból. Évrõl évre
megemlékeztek a hõsökrõl. Megemlékeztek béke
idején, és megemlékeztek azokban napokban is,
amikor a hõsök névsora gyarapodni kezdett.
Voltak rettenetes idõk is, amikor ezek a névsorok
nem kerülhettek a maguk helyére. Aztán voltak
olyan idõk is, amikor bõrkabátos verõlegények és
nagyszájú suhancok ütötték le az emlékmûveken megmintázott koronáról a keresztet, és vakarták ki a címert.
Végképp el akarták törölni ezeknek a fiúknak, férfiaknak az emlékét. Pedig õk nem egy
ideológiáért és nem egy kormányzatért haltak
meg. Talán ezért akarták elfeledtetni õket.
Pedig most nem eszmékre, kormányzati rendszerekre, hanem az emberekre emlékezünk. A
mindenkori katonára, aki teljesítette a kötelességét, aki a hazát védte, akik áldozatok lettek.

Emlékezzünk rájuk!!! Emlékezzünk rájuk!!!hiszen bármilyen furcsán is hangzik a háború
velünk él! Velünk él elsõsorban a hiány. Az az
ûr, amelyet ezek az elveszett nemzedékek hagytak
maguk mögött. A hiányzó nagyszülõk, dédszülõk, akik nem tehették bele azt az életbe, amit
szerettek volna. Nem nõsülhettek meg, és nem
nevelhettek gyermekeket. Nem építhették fel házaikat, nem vethettek és nem arathattak.
Rájuk ezekre a férfiakra, és ezekre a nõkre
emlékezünk.
Sokan vannak, nagyon sokan vannak, akik
tõlünk innen Tökölrõl az I. vh-ba vonultak be,
de már nem jöhettek haza hozzánk. A Dolomitok, a Doberdó fennsíkja, Tirol hegyei, az Ojtozi
szoros fenyõi, Gorlice mezeje, a sabáci Dunapart sziklái õrzik örök álmukat. A II. vh-ba is sokan mentek el és kevesen tértek haza. Uriv és
Goldajevka, a Tatár-hágó és a Vértes látták utolsó óráikat. Néhányan a Don-kanyar poklában
vesztek oda, másoktól a koncentrációs táborokban vették el az életüket.
Aztán voltak olyanok is, akiket kétnapos
munkára „málenkij robotra” vittek. Közülük is
vannak, akik Karagandában és Tomszkban,
vagy általunk ismeretlen helyen várják a feltámadást. Emlékezzünk mindannyiukra, hiszen
õk is a mi közös történelmünk hõsei!
Tisztelt emlékezõ Közösség!
Nekünk, úgy tûnik, a béke és a gyarapodás
jutott osztályrészül. Ha a hétköznapok nem csekély gondjai ránk telepednek: néha-néha idézzük emlékezetünkbe, hogy mi vagyunk akik valóra válthatjuk mindazt, amirõl õk álmodtak.
Nekünk jut osztályrészül mindaz, amirõl a szibériai hadifogságban Gyóni Géza így írt:
„Vérnek ágyából mely kikél,
Áldott legyen már a kenyér,
És annyi mártír-sír felett
Süssön fel édes, szent napod
Munka, Békesség, Szeretet!”
Legyünk méltóak ehhez a nemes küldetéshez!
Köszönöm figyelmüket!
Dr. Vass Lucia alpolgármester

Idén Áporkán tartották a Kistérségi Óvodás Fesztivált. A képen a
Szivárvány Óvoda fellépõi

A Tököli Délszláv
Táncegyüttes a Ráckevei
Nemzetiségi Fesztiválon

Tököli Tükör
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BRAVÚROS BENNMARADÁS
A város vezetése továbbra is biztosítja a másodosztályhoz szükséges támogatást
Az õsszel szerzet 9 pont után szinte lehetetlennek látszott a labdarúgócsapat helyzete. A sokkal jobb feltételek között készülõ riválisokkal szemben kiharcolni a bennmaradást. A télen nagy
mozgás volt a csapat háza táján. Az NB-III-as csapat magja is változott, de a szurkolók bizakodva várták a tavaszi mérkõzéseket. Az
új edzõ, Gyimesi László által dirigált együttes igazolta a várakozásokat. Szinte hihetetlen, hogy 23 pontot szereztek., s még így is
csupán az utolsó fordulóban dõlt el a sorsuk.
A 32 pont végülis a cél elérését jelentette, s a tavaszi szereplést
tekintve a fiúk az egyik legerõsebb társaságnak számítanak.
Hétrõl-hétre öröm volt nézni az önbizalomtól duzzadó játékot, az
erõs küzdõszellemet, a közös örömöket, s fogadkozásokat a kudarcok
után. Igazi csapattá váltak annak ellenére, hogy csak ezekben a hónapokban kerültek Tökölre.. A kapus, Balázs, a hazatérõ Vejmola a
szezon végére kiemelkedõ Kurucsai, s a többiek kitettek magukért. A
legemlékezetesebb élmény játékosnak és szurkolónak egyaránt a Ferencváros Üllõi úti stadionjában lejátszott mérkõzés volt.
Játékosnak és szurkolónak egyaránt életre szóló élmény volt a
Ferencváros Üllõu úti stadionjában lejátszott meccs. A fiúk fantasztikus játékkal totógyilkosságra készültek (1:15) adták a Tököl gyõzelmét), amikor az angol Paul Show a hosszabbítás 92. percében
egyenlített. Lipcsei és társai sportszerûen gratuláltak, s a Ferencváros B-közép is a tököli fiúkat tapsolta. Ebben nyilván szerepet játszott csalódásuk, hogy csapatuk nem harcolta ki az NB-I-be jutást.
Boldogság a lelátón, s otthon a telefonok után. A székházban
Hoffman Pál polgármester, Springel Miklós az alapító unokája,
Rudas Ferenc, Albert Flóri és Szûcs Lajos elismerõ szavainak örült.
Jövõre újra másodosztály, és újra Tököl - FTC mérkõzések,
amelyek nemcsak a város, hanem az egész Csepel-sziget nagy
eseménye lesznek.
Jó érzés tapasztalni, a szigetszentmiklósi, taksonyi, ráckevei,
dömsödi, szigetújfalusi sportbarátok elismerõ telefonjait, s bizony
össze kell szedni az erõket az új szezonra. Szigetszentmiklóson
nagy álmokat, az NB-III. megnyerését szövögetik., s Dunaharasztin is remek csapat állt össze.
Bizony nagy büszkeség és felelõsség hosszú évtizedek után a
környék legjobb csapatát magunkénak tudni. A város vezetõi érzik ezt a felelõsséget, s bár extra körülményeket nem tudnak teremteni, a jelenlegi feltételeket továbbra is biztosítják.
Nagy Béla Sportkör Elnök már meg is egyezett Gyimesi László-

val, aki továbbra is vállalta a csapat felkészítését. Folynak a tárgyalások a játékosokkal, a távozásaikat új fiatalokkal kívánják pótolni.
Az utánpótlás szempontjából is kulcskérdés egy edzõpálya kialakítása, s a versenyeztetés körülményeinek javítása.
A város vezetése által biztosított anyagi háttér megfelelõ. Bizonyítja, hogy a sport fontos Tökölön, s a legfõbb támogatóra, a
Képviselõ-testületre, a város közösségei mindig számíthatnak.
Köszönet a szponzorok támogatásáért!
Hajrá Tököl!
Nemzeti bajnokság
Keleti csoport végeredmény
1. Kecskemét
30
24
3
3
74-23
75
2. Szolnoki MÁV
29
19
3
7
49-29
60
3. Ferencváros
29
17
8
4
61-34
59
4. Makó
30
13 11
6
52-34
50
5-Vác-Újbuda
30
13
6
11
57-45
45
6. Vecsés
30
12
9
9
43-42
45
7. Kazincbarcika
30
11 11
8
43-41
44
8. Bõcs
30
11
9
10
47-42
42
9. Jászberény
30
9
9
12
28-36
36
10. Cegléd
30
10
5
15
33-53
35
11. Baktalórántháza
29
8 10
11
30-41
34
12. Tököl
30
9
5
16
28-52
32
13. BKV Elõre
30
8
5
17
43-49
29
14. Orosháza
30
7
8
15
41-56
29
15. Tuzsér
29
6
5
18
29-56
23
16.Mezõkövesd-Zsóry 30
4
7
19
26-51
19

Hamar a brazilok ellen

Azerbajdzsán helyett Tökölt
választotta

A Tököl összeállítását böngészve a tavaszi idényben nem találkozhattunk Hamar István nevével. Az NB II. Keleti csoportjában szereplõ klub korábbi 25-szörös válogatottja ugyanis a továbbiakban
másodedzõként segíti a csapatot, ám
nem hagyott fel a labdarúgással, mi
több, készül a közelgõ Brazilmasters'94
elleni gálamérkõzésre, valamint a
Gänserndorf következõ bajnokijára.
Claudio, Taffarel, Aldair, Mauro Santos, Djaminha, Romario, Bebeto. Csak
néhány név az 1994-ben, az Amerikai
Egyesült Államokban világbajnokságot
nyert brazil válogatott névsorából, akik
valószínûleg mind pályára lépnek április
26-án a Bozsik-stadionban, a Bp.Honvéd korábbi bajnokcsapatainak játékosaiból összeállított együttes ellen.

– Kevesen tudják önrõl,
hogy szlovákiai magyar.
– Igen, de nekem Magyarország jelenti azt, hogy
itthon, bár Sturovótól nem
messze lakom, vagyis a bajnokság közben autóztam
pár kilométert.
– Több évig futballozott olyan országokban, ahol magasabb színvonalon ûzik ezt a
sportágat. Miért jött egyáltalán haza?
– Azt nem mondom, hogy Cipruson és Malajziában magasabb a színvonal, de mindenképpen más, az biztos. A ciprusi másodosztály és
a magyar élvonal között nincs lényeges különbség, csak ott szeretik a futballt, és az emberek
másként viszonyulnak mindenhez. Másrészt,
igen, Belgiumban nívósabb a labdarúgás, de
elég volt. Közben azért játszottam itthon is, hi-

szen korábban a Vácban tizenötször NB I-es
bajnokin is pályára léptem, de valóban, az elmúlt tíz évem inkább külföldi csapatoknál telt.
– A Tökölnél azért jól érzi magát?
– Persze, és ha nem kapok jobb ajánlatot, szívesen maradok. Edzõnk, Gyimesi László is megkérdezte, lenne-e kedvem az õsszel is a klubnál
futballozni.
– A góljaink számát tekintve nem csoda,
hogy ragaszkodnak önhöz.
– Jókor voltam jó helyen.
– Edzõje szerint idegtépõ volt hétrõl hétre
úgy pályára lépni, hogy a kiesés veszélye
fenyetette a csapatot. Ön hogyan élte ezt
meg a pályán?
– Személy szerint nekem nem volt megterhelõ, mert biztos voltam benne, hogy sikerül a
bennmaradás., Ahogy haladtunk elõre a bajnokságban, úgy nõtt a csapat önbizalma, bár
valóban, tudat alatt bennünk volt, hogy ki is eshetünk. Összességében a tavaszi teljesítményünk
alapján megérdemeltük, hogy nem estünk ki.
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Szigorú, következetes, ám dicsérni is tud
Újonc csapatnak általában egy célja lehet a magasabb osztályban kiharcolni a
bennmaradást. Persze, a megállapításra
számos ellenpélda is akad egy olyan alacsony költségvetésû klubnál, mint Tököl,
az NB II-es folytatás kiharcolása igen is
nagy fegyvertény.
Sokan féltették Gyimesi Lászlót, amikor
a tavaszi második forduló elõtt elvállalta a
tököli együttes irányítását. A kék-sárgák
ugyanis az õsszel mindössze kilenc pontot
szereztek, amely a 15. hely megszerzéséhez
volt elegendõ. Nagyobb gondot jelentett,
hogy a még bennmaradást jelentõ 13. pozícióban tartózkodó Orosháza hét ponttal
elõzte meg a tökölieket, amely szakadék
tovább mélyült a két csapat között, minekután a tavaszi elsõ játéknapon a Tököl kikapott (0-2), a Szolnoki MÁV otthonában,
míg az orosháziak hazai pályán legyõzték
(3-1) a Tuzsért. Mint tudjuk, a szezon végén az utóbbi két csapat - a MezõkövesdZsóryval egyetemben - kiesett a másodosztályból. Ám március elején apró jelei sem
mutatkoztak, hogy a tököli kiscsapatnak sikerül kilábalnia a válságból. No, ekkor érkezett a klubhoz Gyimesi László…
– Korábban azt nyilatkozta, hogy nem is
fizikálisan kellett javítani a játékosok teljesítményén, hanem mentálisan. Miért kellett elbeszélgetni a csapattal?
– Abban már az elsõ edzést követõen
biztos voltam, hogy megoldható a feladat,
amivel megbíztak, vagyis a bennmaradás,
ám a játékosok felfogásán mindenképpen
változtatnunk kell - részletezte Gyimesi
László. - A hozzáállással nem volt probléma, de a magyar labdarúgók önbizalma
kettõs. A mérkõzések elõtt és után erõtõl
duzzadnak, és minden csapatot képesek
legyõzni, ám a kilencven perc során nem
igazán óriások, harcok medvék.
– Most csak a saját csapatáról beszél igaz?
– Ez a megállapítás a legtöbb magyar játékosra jellemzõ. Krónikus önbizalomhiányban szenvednek. Valamilyen szinten
csaknem fél évszázada dolgozom a labdarúgásban, tehát van rálátásom a dolgokra.
– És, mit lát?
– Azt, hogy a magyar labdarúgó ötéves
kora óta csak a dorgálást, az elmarasztalást
kapja. A legtöbb edzõ csak büntetni képes,
mert a fiataloknak sokat kell gyakorolniuk,
és eközben óhatatlan a rontás lehetõsége
is. A magyar edzõk többsége nem képes
dicsérni, mintha nem tudnák kezelni az

egyéniségeket, vagy, és ebbe bele sem merek gondolni, nem akarják felvállalni azt a
plusz terhet, amely egy magasabban képzett játékos felneveléséhez szükséges.
– Akkor ön szerint nem is a futballisták
tehetnek arról, hogy itt tart a magyar labdarúgás?
– A legkevésbé õk tehetnek róla, bár részesei a sikertelenségnek, tehát felelõsségük is van benne.
– Nehéz igazságot tenni abban, amit
mond. Ha már az edzõkrõl beszél, ön milyen típusú szakembernek tartja magát?
Tud dicsérni?
– Ha kell, mindenképpen. Amúgy mosolygós, ámde szigorú és következetes
edzõk közé sorolom magam. Ha szükségesnek tartom, felemelem a hangomat,
bár erre a tavaszi idény során nem sokszor
volt példa. Ellenben tudtam, hogy nem lehet a fél szezont ekkora lelki teher mellett
végigküzdeni. Minden fordulóban csak a
gyõzelem volt elfogadható számunkra,
mert hatalmas hátrányból indultunk a
bennmaradásért folytatott küzdelemben.
Éppen ezért minden elismerésem a játékosoké, akiknek ezt el is mondtam a bajnokság után.
– No lám, akkor ezek szerint mégis csak
elégedett. Korábban ugyanis azt a kijelentést tette, hogy soha sem elégedett, mert akkor már semmi értelme nem lenne a szakmájának.
– Persze, mert fejlõdni mindig lehet és
kell is. Lehet, hogy nagyképûségnek tartja,
de biztos voltam benne, hogy sikerül elkerülnünk a kiesést, csak éppen évközben ilyet
nem mondok, mert még baj is lehet a kijelentésbõl. Ugyanakkor elégedetlen is vagyok, mert több van, vagy volt ebben a csapatban. Ha jobban összpontosítunk, akkor
nem kellett volna az utolsó fordulóig izgulnunk a bennmaradás miatt. A Ferencváros
és a Cegléd ellen is nyernünk kellett volna.
– Fura, hogy a kiesés elleni döntetlent
tartja csalódásnak.
– Annak, aki nem látta a mérkõzést. Az
utolsó percben kaptunk gólt. De a Cegléd ellen is gyõzelmi esélyünk volt. Végig uraltuk
a játékot, de az elsõ félidõ utolsó kettõ, és a
második játékrész elsõ két percében pontatlanok és figyelmetlenek voltunk. Ilyen a futball: nyolcvanhat percen keresztül jól teljesítettünk, mégis kikaptunk. Nem panaszkodom azonban, mert nyertünk bizony olyan
mérkõzéseket, amikor nem játszottunk jól.

– A bajnokság után elterjedtek olyan
letykák, hogy csak abban az esetben marad,
ha jelentõs változások lesznek a klubnál.
Döntött már?
– Igen, maradok. Nem ismerem a többi
klub költségvetését, de jó eséllyel pályázunk a legalacsonyabb keretbõl gazdálkodó egyesület címre. Végül is elismerem,
hogy amit ígértek a vezetõk, azt be is tartották, és ez is fontos.
– Változtat a játékoskereten?
– Mindenképpen, mert amikor a tavaszszal Tökölre kerültem, már nem állt módomban igazolni. Volt egy huszonhármas
játékoskeretünk, amelyben egyetlen ballábas futballista nem volt. A technikai vezetõvel, Gindl Istvánnal összeállítottunk egy
listát, hogy mely labdarúgókat szeretnénk
szerzõdtetni, aztán majd megbeszélés tárgyát képezi, mire lehet elegendõ a pénz.
– Csodálkoznék, ha neveket is mondana.
– Nem is mondok, de ne gondoljon
senki sztárokra. A lényeg, hogy alkalmazkodó-képes legyen, és úgymond ne szálljon el agyilag magától.
– Úgy értesültem, hogy néhány labdarúgótól már el is köszöntek.
– Valóban, Papp Lászlónak, Kádár
Zsoltnak, Asztalos Ferencnek és Balán Gábornak megköszöntük a segítséget, de a
jövõben nem számítunk rájuk.
– Utóbbi játékost nem is láttam a tavaszi
idényben.
– Én sem. Edzésre sem járt, és mivel papíron az NB II. profi osztály, így elfogadhatatlan, hogy valaki a heti négy edzés
egyikén sem jelenik meg.
– Mi a helyzet a kölcsönjátékosokkal?
– Sajnos, ebben a kérdésben még bizonytalan minden, majd késõbb egyeztetnünk kell a kecskeméti vezetõkkel.
– Ön elégedett a teljesítményükkel?
– Nézze, Kurucsai Milán a legstabilabb
pont volt a védelmünknek, de Mójzes Róbert is megoldotta azt a feladatot, amivel
megbíztam. Kása Tibor életveszélyes az ellenfél tizenhatosa elõtt, ha fejben minden
rendben van nála. Szeretném, ha maradnának, de ez nem csak rajtam múlik.
– És Medgyesi József?
– Na, nála már biztosat tudok mondani.
Úgy tûnik, sikerül megegyeznünk a Ferencváros vezetõivel, hogy még egy fél évre kölcsönadják a játékost, így december
harmincegyedikéig Tökölön futballozhat
tovább.
Tõsér Norbert, Sportszelet
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Tököl – Kecskeméti TE 0-1
A mérkõzés osztályzata: 2.
Tököl, 500 nézõ. Vezette: Szilasi Sz.(8) (Takács G., Lémon)
Tököl: Beke 6 - Demény N.5, Vedres 5, Helgert 6, Medgyesi J.
6 - vejmola 6, Kádár Zs. 5 (Radnics-, 68.) Semsei 5, Varga L. 5 Kiss P. 4, Gasparik 5. Vezetõedzõ: Gyimesi László
Kecskemét: Nagy Zs. 6 - Schindler 6, Debreceni 6, gyagya 5,
Farkas I. 5 (Lovrics-, 77), Koncz Zs. 5, Némedi N. 5, Yannick 6 Montvai 6, Kormos 4 (Széki, 61). Vezetõedzõ: Tomiszlav Szivics
Gólszerzõ: Montvai (0-1) a 75. percben.
Mestermérleg:
Gyimesi László: sajnos jelenleg ennyi különbség bizonyosan
van a két együttes között….
Tomiszlav Szivics: nagyon nehéz mérkõzést vívtunk. A Tököl jó
csapat, és ha a hátralévõ mérkõzésein is úgy játszik, mint ma,
meg is érdemli a bentmaradást.
Tököl – Jászberény 1-0
A mérkõzés osztályzata: 3.
Tököl, 200 nézõ. Vezette: Solymosi (8) (Kis Z., Gyûrûsi)
Tököl: Balázs L.0-Mójzes 5, Vedres 7, Demény N. 5, Medgyesi
J. 6 - Asztalos 5 (Kádár Zs.-,72.), Vejmola 5, Semsei 5 (Papp L.-,83.),
Varga L. 6-Csönge 5, Gasparik 6. Vezetõedzõ: Gyimesi László
Jászberény: Roza 5-Fekete G. 5, Póti 6, Majzik 5, Hidvégi 5 - Bárkányi 5 (Hevesi-Tóth-,63.), Kádár G. 6 - Benedek 5 (Sontra-,70.),
Rebryk 4, Hamar Á. 4 (Mohácsi 5 a szünetben) - Németh Gy. 5. Vezetõedzõ: Sándor István. Gólszerzõ: Gasparik (1-0) a 60. percben.
Mestermérleg:
Gyimesi László: bágyasztó napsütésben, bágyadt játékkal szereztünk nagyon értékes három pontot.
Sándor István: gyenge játékunknak csak vereség lehetett a következménye. Ezúttal is kizárólag a gyõzelem jelenthetett némi megnyugvást a tökölieknek a kiesés ellen vívott küzdelemben, amely
egyre élesedik a tabella hátsó régiójában tanyázó csapatok között.
Kissé szerencsétlen idõpontban rendezték a Jászberény elleni mérkõzést, hiszen a közelgõ május 1-ei ünnep miatt szombat munkanap volt, és minekután a találkozót délután 14 órakor vívták, jó néhány szurkoló nem tudott kilátogatni a bajnokira. Igaz sokat nem
veszítettek, ugyanis a Tököl meglehetõsen rosszul futballozott és
csupán Gasparik András 60. percben fejelt találatával tartotta otthon a három pontot. Pedig a gólszerzõ a találkozó 4. percében is
eredményes lehetett volna, ám közeli lövését Roza László, a jászberényiek kapusa hárította. A vendégcsapat csupán a második félidõ
elején próbálkozott támadásokkal, de Balázs Leventének, a tökölik
kapusának ekkor sem akadt védenivalója. A mérkõzést eldöntõ fejest követõen a gólpasszt adó Asztalos Ferenc három minutummal
késõbb biztossá tehette volna a gyõzelmet, ám három(!) méterrõl,
senkitõl sem zavartatva csúnyán fölé lõtt. A kék-sárgák szerencséjére maradt az egygólos siker, így gyimesi László csapata egy hellyel
elõrébb lépett a tabellán, ám örömük nem lehet teljes, hiszen a forduló elõtt közvetlen mögöttük lévõ Tuzsér is nyert, vagyis maradt a
két együttes közötti kétpontos különbség.
Makó – Tököl 2-0
Makó, 500 nézõ. Vezette: Guta J. (Berettyán P., Horváth R.9
Tököl KSK: Balázs I., - Mojzes, Deményi, helgert, Medgyesi Kádár, Semsei (Kása 46.), Vejmola, Varga I. - Kiss P., Gasparik. Vezetõedzõ: Gyimesi László. Gól: Matóri, Faragó B.
Egy gól a 60., egy a 89. percben. Így történt, hogy a Makó legyõzte az elsõ körben az Orosházát simán elintézõ Tökölt. Nem sikerült tehát a nemrég kinevezett gyimesi László vezetõedzõ második mérkõzése a csapat kispadján. A szakvezetõ szerint egyébként
játékosai csakis önmaguknak köszönhetik a vereséget. Ami igaz, az
igaz: a Tököl kis szerencsével talán pontot szerezhetett volna.
BKV Elõre – Tököl 4-0
Sport utca, 300 nézõ. Vezette: Bognár T. (Szabó P., Íviszokai L.)
Tököl: Balázs L. - Mojzes R., Kurucsai M., helgert Sz.,
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Medgyesi J., - Kádár Zs. (Csönge B., a szünetben), Semsei M.,
Vejmola T. (Böröndi J, 80.p.), Varga L. (Radnics L., 80.p.) - Kása
T., Gasparik A. A vezetõedzõ: Gyimesi László
Gól: Béress J. (2, egyet 11-esbõl), Török S., Hégli S.
Beigazolódott a papírforma, ugyanis az utóbbi hetekben magabiztos gyõzelmeket arató BKV Elõre ezúttal is nyert. Gyimesi László a súlyos vereség ellenére elégedett volt csapata teljesítményével, s
mint mondta, ezúttal jó játékkal kaptak ki. A vereséggel meglehetõsen nehéz helyzetbe kerültek a tököliek, hiszen a Tuzsér is nyert,
így két pontra megközelítette a Pest megyei gárdát, míg a BKV Elõre vészesen távolodik a kék-sárgáktól, igaz, az Orosháza sem éppen
remekel a tavasszal, így Belvon Attila együttese még befogható.
Tököl – Kazincbarcika BSC 1-0
A mérkõzés osztályzata: 3
Tököl 400 nézõ. Vezette: Pánczél (8) (Kovács P., Péter T.)
Tököl: Balázs 6-Asztalos 6, Kurucsai 6, Demény N. 5, Medgyesi
J. 5 - Semsei 5, Vejmola 6, Varga L. 6 (Kádár Zs. 5, 50.), Csönge 5
(Mojzes-,80.) - Kása 5, Gasparik 7. Vezetõedzõ: Gyimesi László
Kazincbarcika: Tajti 6-Hanász 5, Bányai 6, nagy T. 5, Sebõk T.
6 - Engi 5, Kovács P. 6, Elek 6, Kerekes 5 - Binder 5, Máthé 5 (Dávid 6, 54.). Vezetõedzõ: Kócsi József. Gólszerzõ: Gasparik (1-0) a
43. percben.
Mestermérleg
Gyimesi László: - nem kevés ellenfelet kellett legyõznünk ezen
a számunkra oly fontos találkozón, de sikerült…
Kócsi József: gratulálok a hazaiaknak a gyõzelemhez, egy félidõ elõnyt adtunk nekik. A másodikban jobban játszottunk, de
nem sikerült egyenlítenünk.
Vecsési FC – Tököl 2-1
A mérkõzés osztályzata: 3.
Vecsés, 300 nézõ. Vezette: Arany (9) (Agócs, Vígh T.)
Vecsés: Somodi 6-Máj 6, Hungler 5, Kiskapusi 6, Csirinyi 5 Menyhárt 6, Molnár I. 5, Csillag 6 (Csépe-,82.p.), Králik 5 (Molnár Z. 6 a szünetben) - Mészáros T. 6 (Lukács B. 7 a szünetben),
Faragó 6. Vezetõedzõ: Pisont István
Tököl: Balázs L. 5, - Mojzes 6, Vedres 6, Demény N. 5,
Medgyesi J. 5, -Csönge 6, Vejmola 6, Palásti 5, Varga L. 5-Gasparik 7, Radnics 5. Vezetõedzõ: Gyimesi László. Gólszerzõ: Faragó (1-0) az 52., Lukács B. (2-0) a 65., Gasparik (2-1) a 89. percben.
Mestermérleg
Pisont István: nem játszottunk jól, idegesek voltunk, de összességében elégedett vagyok a csapat hazai teljesítményével. Szépen
búcsúztunk a közönségünktõl.
Gyimesi László: ennyivel jobb csapat a Vecsés. A végére sikerült
izgalmassá tennünk a mérkõzést, az egyenlítésre azonban nem
volt lehetõségünk.
A Pest megyei csapatok párharcát a vecsésiek nyerték, és bár a
végeredmény szoros mérkõzést sejtet, valójában a hazaiak gyõzelméhez nem férhetett kétség. A gól nélküli elsõ félidõt követõen Faragó István és Lukács Bálint jószerével a 65. percre eldöntötte a három pont sorsát, míg a tököliek Gasparik András szezonbeli hetedik találata már csak a szépítésre volt elegendõ. Ha
eleddig a vendégcsapat valamennyi tavaszi mérkõzésére azt írtuk, hogy csakis a gyõzelem elfogadható, akkor ez az utolsó fordulóra hatványozottan igaz. Gyimesi László játékosai az utóbbi
hetekben hozzászokhattak, hogy a bennmaradás eléréséhez
rendre menekülniük kell a gyõzelembe, ám most már a saját kezükben a sorsuk. Amennyiben ugyanis legyõzik a Vác-Újbudát,
készülhetnek az NB II következõ õszi idényére.
Reménykedhetnek a tököliek
A nyugati csoportban a Budaörs az egyetlen Pest megyei együttes, amelynek cseppet sincsenek kiesési gondjai. Nem úgy, mint
a Keleti csoportban szereplõ Tökölnek. Persze, matematikailag
még a ceglédiek is elbúcsúzhatnak, ám ennek vajmi csekély az eshetõsége. A szezon végén három csapat távozik az NB II-bõl, és
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az egyik már biztosan a Mezõkövesd -Zsóry lesz. Nézzük, mekkora az esélye a Tökölnek és a Ceglédnek a hátralévõ három fordulóban a bennmaradásra.
A Cegléd (33 pont) mérkõzései: Baktalórántháza (otthon), Ferencváros (i), Kazincbarcika (o). A Tököl (28) mérkõzései: Kazincbarcika (o), Vecsás (i), Vác-Újbuda (o). A BKV Elõre (26) mérkõzései: Makó (i), Baktalórántháza (o), Bõcs (i). Az Orosháza (26) mérkõzései: Bõcs (i), Mezõkövesd-Zsóry (o), Kecskemét (i). A Tuzsér
(23) mérkõzései: Vecsés (o), Vác-Újbuda (i), Szolnoki MÁV (o)
Az összeállításból kitûnik, hogy a Tuzsérnak gyakorlatilag semmi esélye a bennmaradásra, hiszen mindhárom bajnokiját nyerni
kellene, amely szinte lehetetlen. Amennyiben mégis a maximális
kilenc pontot gyûjtenék be, a szabolcsiak még mindig csak akkor
reménykedhetnek, ha a Tököl eközben csak három, míg a BKV
Elõre, Orosháza kettõs legfeljebb öt-öt egységet szerez. Nehezen
elképzelhetõ, hogy az elõzõ 27 játéknapon gyengélkedõ csapatok
hirtelen megtáltosodnának. A ceglédiek helyzete – mint már említettük – a legkellemesebb, Simon Antal együttesének egy gyõzelem is elegendõ, hogy a vezetõedzõ teljesítse a kinevezésekor kitûzött célt, és benntartsa a kék-sárgákat a Keleti csoportban.
A Tökölnek kedvezõbb a sorsolása, mint a tabellán mögötte
tartózkodó gárdáknak, persze, ez még nem elég az üdvösséghez.
A kék-sárgáknak hat, de legalább négy pont már megfelelõ lenne az NB II-es tagság meghosszabbításához.
Tõsér Norbert, Sportszelet, 2008. május 16.
Tököl – Baktalórántháza 2-0
A mérkõzés osztályzata: 3.
Tököl, 250 nézõ. Vezette: Kovács G.(8) (Kovács J.Z., Beidek)
Tököl: Balázs L.6 – Demény N 6, Vedres 5-23, Kurucsai 6,
Medgyesi J. 5 – Csönge 5, Semsei 5, Vejmola 6, Kádár 5 (Radnics,
68.). Vezetõedzõ: Gyimesi László
Baktalórántháza: Szalánczi 6 – Laskai 5, Czerula 6, Bodnár J.
5 (Saliga I. 1, a szünetben) Koskovits 5 – Rákóczi 5-Pálvölgyi 4
(Nagy D. – 81.), Kozma J. 6, Illés Gy. 5 – Illés L. 6, Szabó R. – 5
(Marics–,71). Vezetõedzõ: Kovács János
Gólszerzõ: Demény N. (1-0) a 19., Gasparik (2-0) a 33. percben. Kiállítva: Vedres (61), Saliga I. (61.)
Mestermérleg:
Gyimesi László: sohasem vagyok elégedett, így most sem. A
rengeteg helyzet közül csak kettõt sikerült berúgnunk. Van még
hova fejlõdnünk, nem engedhetünk ki egy percre sem.
Kovács János: elégedettebb lennék, ha nem csak helyzetig jutunk, mert talán döntetlen is elhetett volna az eredmény. Sajnos
a hazaiak már a találkozó elején eldöntötték a mérkõzést.
Minden héten háború – ekképpen is jellemezhetnénk a Tököl
mérkõzéseit, hiszen az elmúlt hét napban három bajnokin kellett
a lehetõ legtöbb pontot gyûjteniük a kék-sárgáknak. Nos, a Jászberény elleni egygólos gyõzelem után a hétközi játéknapon a
tököliek vereséget szenvedtek Cegléden, és olybá tûnt, lépéshátrányba kerülnek az Orosháza, Tuzsér, BKV Elõre hármassal szemben, ám a szintén a kiesés elkerüléséért küzdõ együttesek sem tudtak nyerni. A legutóbbi fordulóban aztán a Pest megyei gárda mindenképpen a gyõzelem reményében fogadta a Baktalórántházát.
Mozgalmas mérkõzést játszott tehát a két együttes, amelyen a
tököliek talán több szerencséjüknek köszönhetõen nyertek, és az
elmúlt hetihez hasonlóan újabb helyet javítottak a pozíciójukon.
Elég volt az idegeskedésbõl
A Tökölnek csupán az utolsó akadályt kell leküzdenie ahhoz,
hogy fennállásának legnagyobb sikerét elérje. A kék-sárgák eleddig ugyanis az NB II-es indulást tartották kiemelkedõnek a klub
életében, és bár a bajnokság kezdetén sokan megmosolyogták az
együttest, mondván, mit akar egy ilyen kis csapat a másodosztályban, a hétvégén a tököliek csattanós választ adhatnak a korábban
károgóknak. Amennyiben Gyimesi László együttese legalább
döntetlent és el a Vác-Újbuda ellen, akkor - a klub története során elõször - a második évadot is az NB II-ben tölthetné.
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A játékosokkal együtt Gindl István is hosszú utat tett meg addig,
hogy a hétvégén koccinthasson egy pohár pezsgõvel. A labdarúgócsapat technikai vezetõje egy esztendõvel korábban - az akkori vezetõedzõ, Leskó Zoltán mellett - szintén ünnepre készült, miután az
együttes megnyerte az NB III. Duna-csoportjának küzdelmeit. A
mostani siker csaknem egyenértékû lenne az egy évvel korábbival.
– A kötelezõ optimizmuson túl: sikerülhet a bennmaradás?
– Biztos vagyok benne – hangzott Gindl István tömör válasza.
– Szerencsére nincs eltiltott labdarúgónk, és a sérült játékosaink
is felépülhetnek szombatra. Egyébként sem volt probléma hazai
pályán a teljesítményünkkel, hiszen a teljes szezonban csupán a
Kecskemét tudott nyerni Tökölön, és azon a mérkõzésen legalább a döntetlent megérdemeltük volna.
Vereség esetén is bennmaradhat a Tököl
Egyszerû hetát a képlet, a Tökölnek nem szabad kikapnia hazai pályán a Vác-Újbudától. Gyimesi László együttesének a döntetlen is elegendõ a bennmaradáshoz, igaz, a kék-sárgák vereség esetén is reménykedhetnek. Amennyiben a tököliek alulmaradnának a hétvégén, és a Bkv Elõre nyerne Bõcsön, akkor is megeshet, hogy meghoszszabbítják NB II-es tagságukat, mivel szinte elképzelhetetlen, hogy az
Orosháza legyõzze Kecskeméten a bajnokot. Persze, aa labdarúgásban
minden megeshet, így a legjobb és legüdvözítõbb megoldás, ha a
tököliek pontot, netalán pontokat szereznek a hétvégén. Tippünk: 1.
Íme a Keleti csoport alsóházának állása:
10. Baktalórántháza 29 8
10 11
30-41
34
11. Jászberény
29 8
9
12
26-35
33
12. Tököl
29 9
4
16
26-50
31
13. Orosháza
29 7
8
14
40-52
29
14. BKV Elõre
29 8
4
17
43-49
28
15. Tuzsér
29 6
5
18
29-56
23
16. Mezõkövesd-Zsóry 29 3
7
19
22-48
16
Azonos pontszám esetén a több gyõzelem, majd a gólkülönbség, azt követõen pedig a több rúgott gól rangsorol.
A tabellát böngészve tehát megállapítható, hogy a legveszélyeztetettebb helyzetben az orosháziak vannak, hiszen amennyiben a Bkv
Elõre legalább döntetlent és el, míg Belvon Attila csapata kikap Kecskeméten, akkor az Orosháza csatlakozik a már kiesett két gárdához.
Kurucsai Milán remekelt Tökölön
Tököl - Vác-Újbuda 2-2. Teljesítették a kötelezõt a tököliek, vagyis
megszerezték a bennmaradáshoz szükséges egy pontot. Nem sok
hiányzott ahhoz, hogy a kék-sárgák vereséggel búcsúzzanak a szezontól, hiszen Kurucsai Milán csupán a 91. percben egyenlített, ám
idõközben kiderült, hogy az Orosháza kikapott a bajnok Kecskemét
otthonában, így a Pest megyei együttes abban az esetben is meghosszabbította volna másodosztálybeli tagságát, ha a váciak diadalmaskodnak. De nem tették, pedig a gól nélküli elsõ félidõt követõen Rusvay Gergely fejelt közelrõl Balázs Levente kapujába, amelyre
három perccel késõbb Kurucsai Milán válaszolt egy szabadrúgásgóllal. A Kecskemét kölcsönjátékosa 20 méterrõl, jobbal a sorfal fölött
csavarta a labdát a kapu oldalába. Megnyugodni azonban nem tudtak, sem a kispadon ülõk, sem a lelátóm állók, hiszen újabb három
perc elteltével Suth Balázs váratlanul lövésre vállalkozott, a labda
megpattant egy tököli védõn, agy a kétségbeesetten vetõdõ Balázs
Levente csak beleérni tudott a lövésbe. Persze a tököliek nem adták
fel, és bár nem futballoztak jól, mentek elõre becsülettel. Mindeközben a szurkolók már tudták, hogy az Orosháza jelentõs hátrányba
került Kecskeméten, így szinte biztos, hogy a tököliek meghosszabbítják NB II-es tagságukat. Gyimesi László vezetõedzõt azonban
nem érdekelték más csapatok eredményei, és ezt megkövetelte játékosaitól is. Ennek eredményeként a 91. percben Radnics László hatalmas bedobását követõen az elõrehúzódó Kurucsai Milán 10 méterrõl csúsztatott a kapuba, kialakítva ezzel a 2-2-es végeredményt.
Az újonc tehát bennmaradt másodosztályban olyan figyelemre méltó teljesítménnyel, hogy a tavaszi idényben hazai pályán mindössze
a kecskemétieknek kellett gratulálniuk.
Tõsér Norbert, Sportszelet, 2008.
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Elszalasztott tököli gyõzelem
FTC – Tököl: Az év mérkõzése
A forduló legnagyobb
meglepetését szerezte a
Tököl azzal, hogy 1-1-es
döntetlent ért el a Ferencváros
vendégeként.
Gyimesi László együttese
az utolsó percig vezetett
az Üllõi úton, ám Paul
Shaw közelrõl lõtt góljával megmentette a teljes
lebõgéstõl a hazaiakat. A
döntetlennel így is hatalmas örömöt szereztek a
Pest megyeiek lelkes szurkolótáboruknak.
Kissé megszeppenve
kezdett a Tököl, pedig
korántsem volt félelmetes hangulat a szebb napokat - no és rangosabb mérkõzéseket - is
megélt Üllõi úti stadionban. A mintegy kétezer nézõ csapatuk
gyatra teljesítménye miatt tüntetõleg mellõzte a szurkolást, és csupán egy kerítésre kifeszített "Szégyen!" feliratú transzparens jelezte, mennyire elfogadhatatlan számukra, hogy a fõvárosiak idén
sem tudták megnyerni a bajnokságot. No, de ez cseppet sem a
tököliek dolga, mégis félszegen futballoztak a Pest megyeiek, jószerivel át sem jöttek a felezõvonalon, mégis az elsõ - és rögvest
második - lehetõség Kása Tibor elõtt adódott, aki egy támadáson
belül kétszer is lõhetett, de végül a Fradi lengyel kapusa, Wojciech
Zarzycki hárított. Az elsõ játékrész felénél megemberelte magát a
zöld-fehér gárda, és elõbb Lipcsei Péter öt, majd Paul Shaw kilenc
méteres lövésénél kellett Balázs Leventének játékba avatkoznia. Fitos László bombájánál aztán már a tököli kapus is tehetetlennek
bizonyult, ám a léc kisegítette a kék-sárgákat.
A fordulást követõen hatalmas meglepetésre Kurucsai Milán
megszerezte a vezetést a Tökölnek! Semsei Mihály bal oldali
szögletére a Pest megyeiek védõje zavartalanul ugorhatott fel, és
hat méterrõl védhetetlenül fejelt a jobb felsõ sarokba. Az elmúlt
hetekben kudarcokon edzõdött ferencvárosi szurkolók megtapsolták a találatot, majd dobhártyát sértõ füttykoncertbe kezdtek
kedvenceik teljesítményét látván. Eközben Gyimesi László csapata tartotta az elõnyt, mivel a Fradi a második félidõben el sem jutott Balázs Levente kapujáig, így joggal bízhattak a Tökölrõl érkezett nézõk, hogy valami hatalmas meglepetés lesz készülõben.
Apropó, tököli szurkolók! Feltûnõ, hogy a kiesés ellen keményen
küzdõ csapatot drukkereik csak elvétve segítik hangos bíztatással,
nem egyszer elõfordult, hogy a mérkõzés tizedik percében éles

kritikákat kapott némelyik labdarúgó. Éppen ezért volt dicséretes, ahogyan az Üllõi úton a mintegy száz szimpatizáns egyszerre
szorított a gyepen harcoló fiúknak. A találkozó utolsó percében
Paul Shaw ugyan egyenlített, ám a tököliek így is elégedettek lehetnek az egy ponttal.
Gyimesi László a mérkõzést követõ sajtótájékoztatón elmondta, hogy együttese a gyõzelmet is megérdemelte volna, de persze
a döntetlennel is elégedett.
Tõsér Norbert, Sportszelet
Ferencváros-Tököl 1-1
A mérkõzés osztályzata: 2. Albert stadion, 2000 nézõ. Vezette:
Király K.(9) (Szabó P., Kovács Z.)
Ferencváros: Zarzycki 6-Fitos5, Souare 4, Mátyus 3, Csiszár Z. 3
(Tóth B.-76.) - Moussa 4 (Lamine 3,55.) - Szalai T. 3, Lipcsei 5, Vincze
O. 4, Bartha 3 (Kutasi-,66.) - Shaw 5. Vezetõedzõ: Boddy Davison
Tököl: Balázs L. 6 - Asztalos 5, Demény N. 5, Kurucsai 5,
Medgyesi 5-Csönge 5, Vejmola 5 (Papp L-,83.), Semsei 5 (Palásti-,
86.), Varga L. 5 - Kása 7, Gasparik 6). Vezetõedzõ: Gyimesi László
Gólszerzõ: Kurucsai (0-1) az 52, Shaw(1-1) a 91. percben.
Mestermérleg:
Boddy Davison: már a mérkõzés elõtt az öltözõben is éreztem,
hogy nincs minden rendben a játékosokkal. Néhányukkal el kell
beszélgetnem, hogy a hátralévõ mérkõzéseken nekem és a szurkolóinknak is bizonyítsanak.
Gyimesi László: talán a gyõzelemre is rászolgáltunk volna, de
a döntetlennel sem vagyok elégedetlen. Voltak jó periódusai a
mérkõzésnek, amikor kapura veszélyesen futballoztunk.
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2008. A tököli spor t „aranyéve”
A 2007-2008-as év a tököli sport
"aranyéve", hiszen NB II. labdarúgó, NB
I/B. férfi-nõi kézilabda az ország legjobbjai közé tartozó bajnok nõi ifjúsági csapatunk egyszerre nem volt.

Gyõrffy "összerázta" a fiúkat

Férfi csapatunk szereplése elé az edzõváltás miatt tekintettünk várakozással.
Gyõrffy Sándor 75-szörös válogatott játékos nehéz feladat vállalt, hisz játékos edzõként készítette fel a fiúkat.
A játékosállomány lényegesen nem változott, mégis mintha új csapatunk lett volna ebben az évben. Bátrabban, gyorsabban, s fõleg eredményesebben játszottak a
fiúk. Eltûnt a kishitûség, s már nem csak
hazai pályán, idegenben is képesek voltak
jó teljesítményre.
Magabiztosan a mezõny közepén foglaltak helyet, a Szentendrével külön versenyt
vívtak a hatodik hely megszerzéséért.
Gyõrffy Sándor nemcsak a felnõtt, hanem az ifjúsági csapatot is "összerázta", s a
jónéhány serdülõt is foglalkoztató társaság
is elõrelépett. Az NB I. B. csapatokra a serdülõk versenyeztetése nagy terhet ró. Hétköznap kell általános és középiskolás gyerekekkel hosszabb-rövidebb utazásokra
vállalkozni. A serdülõkre vonatkozó elõírásoknak nem mindig tudott a csapat megfelelni. Gyakran csak kilencen álltak fel az
elõírt tizenkettõ helyett, s ez bizony büntetõpontok levonásával járt.
A téma átvezet az iskolai sport területére. Ellentmondás feszült az iskolai csapat
sikerei és versenysporthoz kapcsolódó
utánpótlás kínlódása között.
Sándor Ferencné, Waldmann Erika,
Giczi Miklós, Székely Viktor, Helgert Szabolcs testnevelõk sikeres diáksport életet
alakítottak ki. A Sándor házaspár felkészültsége, odaadó munkája a fiúknál néhány év alatt beérett.
Az ország legjobb 20 csapata négyes
csoportokban küzdött tovább, Tököl Szegeden, a Pick Szeged, a Lajosmizse és
Budapest csapataival versenyzett. A fiúk
a Lajosmizsével döntetlent játszottak, s a
továbbjutásunk idegtépõ hétmétereseken
bukott el. Székely Nikola, Bakonyi Tibor,
Beszkid Attila Budapesten NB I-es utánpótlásképzõ iskolában folytatja. Az itthonmaradókra Szebtivánszkí Györgyre, s Gál
Norbira, Balogh Zolira s a többiekre nagy
feladat vár, hiszen serdülõben és ifi szinten
is meghatározó játékossá kell válniuk.
Az iskolában jól teljesítõ diáksportolóknál el kell érni, hogy nem csak
„hobbi” kézilabdázók akarjanak lenni, hanem a Tökölt képviselõ versenycsapatainkban is szerepeljenek.

A bajnokságban részt vevõ játékosok és vezetõjük.
Gyõrffy Sándor edzõ (5), Kerékgyártó Zsolt szakosztályvezetõ
Játékosok:
Ágics Antal, Bakos Tamás, Balla Lajos, Balogh Attika, Beszkid Béla, Becz Gábor,
Bodorovics István, Czombos Kristóf, Czvik István, Futó Zsolt, Gyõrffy Sándor, Heiczinger
Zsolt, Ihász Bálint, Kiss István dr., Marics Gábor, Nagy Csaba, Pataki László, Rutz Norbert,
Varga János, Varga Tibor, Varga Zoltán, Veszprémi Zsolt
Minden esély megvan arra, hogy ez a siker nem átmeneti, hiszen az új bajnokságokban és az élsport közvetlen közelségét
jelentõ másodosztályban versenyeznek
csapataink.

Nem nyugodhatunk meg a sikerek idején sem. A fiatal tököli játékosok beépítése
a csapatokba kulcskérdés. Játékuk, sikereik erõsítik a közösségi érzést, rajtuk keresztül érezzük magunkénak a sikereket.

Százhalombatta díszpol gára lett Sinka László
A tököli kézilabdabarátok körében is
nagy elismeréssel és szeretettel övezett
sportember megtisztelõ címéhez ezúton
gratulálunk.
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Felnõtt nõi csapatunk a mezõny legfiatalabb együttese. Ebbõl az is következett,
hogy az ifjúsági és serdülõ játékosok több
korcsoportban küzdenek. A játékosok fejlõdése töretlen, a felnõtt mezõnyben kiesési gondjaik nem voltak. Az egygólos vereségek a közeljövõben egész biztosan
gyõzelmekké érnek.
Az ifjúsági csapat a szakosztály eddigi
legjobb eredményét érte el.
Az Országos Ifjúsági Kupa selejtezõiben
szenzációsan játszottak a lányaink. A Debrecen elsõ osztály játékosokat is felvonultató csapata elleni gyõzelemmel az országos
döntõbe kerültek, ahol a Gyõri Audi ETO
KC, a Ferencvárosi Torna Club és a
Békéscsaba voltak az ellenfelek.
Jó érzés ebben a felsorolásban látni Tökölt. Rendkívüli élmény volt a dabasi dön-
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Sikerlányok
tõ, ahol csapatunk kiválóan helyt állt. NBI-es felnõtt sztárok ellen, mint Zácsik
Szandra, Deáki, bizonyították a tököli kézilabda erejét.
A kupát meglepetésre a Tökölt 6 góllal
verõ Békéscsaba nyerte, az FTC egy gólos
legyõzésével. Büszkék voltunk a lányokra,
s az õket bíztató szurkolói közösségre.
Ugyanez az ifjúsági csapat az NB I/B.
Keleti csoportjának bajnokságát is megnyerte, igazolva, hogy a hosszú távú, tudatos felkészülés, a kemény munka igazi
közösséggé formálta õket.
Gratulálunk a csapatnak, Viglási Zsuzsi
edzõnek, Kerékgyártó Zsolt szakosztályvezetõnek, edzõnek.

Marosi Rita kapura lövés közben.
Háttérben a Ferencváros fiatal sportolója,
Zácsik Szandra

Kerékgyártó Zsolt technikai vezetõ, játékosok:
Ambrus Noémi, Asztalos Luca, Budai Mónika, Bús Barbara, Cziráki Klaudia, Fundák Annamária, Galambosi Nikolett,
Galambosi Noémi, Gulyás Kornélia, Hajdu Szabina, Hortyánszki Edina, Janicsek Petra, Kaltenecker Andrea, Karóczkai Katalin,
Kovács Kinga, Krizsánovics Eszter, Marosi Krisztina, Marosi Rita, Monostori Zsuzsanna, Pál Csilla, Pallay Klára, Pinczi Ildikó,
Pióker Gabriella, Rozgics Ramóna, Schneck Dóra, Schneck Réka, Szálkai Beáta, Szappanos Nikolett, Szellák Szabina, Takács Nikolett,
Váradi Barbara, Vászin Anna, Zsíros Enikõ, Szoldos Mariann
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TUDJA-E?

Ismeri-e Tökölt? Tudja-e?
7. Az 1956-os forradalom
után jó néhány tökölinek menekülnie kellett a megtorlás
elõl. Egyikük Amerikából finanszírozta a templom elõtti
kereszt elkészítését. Ki állította
a keresztet?

1. A Maléter Pál emlékére állított kopjafa szinte zarándokhelye az 1956-os forradalom
híveinek. Mikor állították a
tököliek?

2. 1945. után megcsonkították az 1848-as emlékmûvet,
melyet az elmúlt években állított helyre a város. M i l y e n
madár szobra áll az emlékoszlopon?

8. A Szent-Anna Kápolna a
Csepel-sziget legrégebbi, az
1200-as évekbõl származó épületmaradványa. Melyik dûlõben található?
9. A Millenniumi évforduló
idején avatták fel a SzórádiSeres mûvészpáros alkotását.
Mit ábrázol a szobor?

3. Az I. világháborúban tököliek százai estek el. Emlékükre állították ezt a szoborkompozíciót az utódok. Mikor avatták
fel a szobrot?

4. Az épületcsoport, melyet a
víztorony ellátott, az 1950-es
években a magyar honvédség
laktanyája volt. Késõbb más
célokra vették igénybe.
Hol található az ipartörténeti
jelentõségû víztorony?

10. Az 1956-os forradalom
50. évfordulóján emlékoszlopot
állítottak a megemlékezõk.
Mi a tér neve, ahová az oszlopot
elhelyezték?
11. A Tököl második
legrégebbi temetõje a Fõ út
mellett Meddig temetkeztek
ide a tököliek?

5. Köszöntõ tábla fogadja a
Tököl városba látogatókat.
Mikor kapott városi rangot
Tököl?

12. Az országzászló talapzatán négy címer dombormû
látható. Melyek ezek a címerek?
6. A római katolikus templom
oltárképét a Feszty-körkép festõjének lánya festette. Mi a festõnõ teljes neve?

Megfejtések beküldése: Tököli Tükör Szerkesztõsége,
Polgármesteri Hivatal Titkársága: hivatal@tokol.hu címre
Beküldési határidõ: 2008. augusztus 15.
A 10 legjobb megfejtõ ajándékot kap!
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CERAGEM – a család mindennapi egészsége
Szeretettel várjuk kedves régi és új vendégeinket Szigetszentmiklós-Gyártelepi CERAGEM KÖZPONTUNKBA, a már
megszokott KORLÁTLAN INGYENESSÉGGEL, de immáron ÚJ CÍMEN, igényesen kialakított környezetben.
A Ceragem termo-akupresszúrás masszázságy egyedülállóan rendelkezik az Orvos-és Kórháztechnikai Intézet alkalmassági tanúsítványával, és bizonyított hatékonyságáért hamarosan Magyarországon is gyógyászati segédeszközzé lesz
minõsítve.

Új címünk:

Szigetszentmiklós-Gyártelep
LORDOK HÁZA SZABADIDÕ KÖZPONT – emelet (lift van)
Nyitva tartás: H-P 8.00-18.00
Tel.: 06 24 447- 547, 06 20 364-5313
Szo: 8.00-14.00
Vendégeink tapasztalataiból néhány:
Terbócs Richárdné 68 éves Tökölrõl,: 30. kezelés után megszûntek a hát,- derék,- csípõizületi fájdalmaim. Javult a
látásom, a bal fülemre megállapított 25-30 decibeles süketségem elmúlt. Arcom bal féltekén a bénulás alíg látható. 50
éve tartó, bal térdben lévõ porcleválás a helyére került. Vérkép faktoraim jók, közérzetem kitûnõ.
Székelyné Raál Éva Tökölrõl. Ami idehozott: izületi, derékfájás, meszesedés, sûrû migrénes fejfájás, keringési rendellenesség, frontérzékenység, pajzsmirigy- és szemproblémák. A migrénes fejfájásom teljesen elmúlt, gyógyszert nem
kell szednem, a frontokat is könnyebben viselem, az izületi problémáim elmúltak. Keringési rendellenesség miatt hideg
volt kezem-lábam, de már télen nem kellett éjszakára zoknit húznom. Pajzsmirigyemnél is pozitív változás állt be, mert
a nyak körtérfogatom 3 cm-rel lett kevesebb, és a közérzetem is jobb. Sikeres gyógyulást kívánok mindenkinek!
Farkas Sándorné 40 éves Tökölrõl: Gerincproblémáim vannak, az orvosok azt mondták 2 éven belül ágyhoz kötött
leszek. Szinte éjjel- nappal folyamatosan fájt a hátam. A lépcsõn alig bírtam felmenni. Fél éve rendszeresen járok az
ágyra, azóta éjszakánként tudok aludni, napközben nem érzem a folyamatos fájdalmat. Mindenkinek ajánlom, hogy
gyõzõdjön meg saját maga az ágy jótékony hatásáról.
Sebestyén Ferencné Szigethalomról: 1 hónapja tartó köhögésem már az 5. alkalom után megszûnt. Cukorbetegségre
szedett tablettáktól állandó hasmenésem volt, hála az ágynak ez már az 50. kezelés után rendezõdött. Korábbi allergiám
is elmaradt. Vérnyomásom régebben még 240/130 is volt, jelenleg 140/80 körül mozog. Nagylábujjaim körme gombás
volt, ez is sokat javult. Nekem ez már óriási eredmény, és ami fõ: nem került egy fillérembe sem!

BESZÁMOLÓ

Tököli Tükör

Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományõrzõ
KHE beszámolója a 2007. évi tevékenységérõl

Az egyesület 2005 januárjában alakult
meg katonai hagyományõrzés céljából.
2006. december 4-én jegyezte be a Pest
Megyei Bíróság az egyesületet. Az alapítás
évében 10 fõvel jött létre az egyesület, jelenleg 14 fõ az egyesület létszáma. Az év
folyamán négy egyeüsleti ülést hívtunk
össze, melyeken az aktuális feladatokat és
az egyesület felé történõ felkéréseket vitattuk meg.
Az alapító okiratban vállalt feladatok
érdekében az egyesületünk a következõ
programokon vett részt 2007-ben:
– 2007. 02. 10. Kelenföldi Református
Egyház, emlékünnep és koszorúzás
– 2007. 03 14. Szigetszentmárton, 184849-es emlékünnep, koszorúzás
– 2007.03.15. Szigethalom, 1848-49-es
emlékünnep és koszorúzás
– 2007.03.15. Dunavarsány, 1848-49-es
Pest megyei emlékünnep és koszorúzás
– 2007. 03. 15. Tököl, 1848-49-es 1848-

49-es emlékünnep és koszorúzás
– 2007. 03. 31. Vérteskozma., II. világháborús kopjafaállítás és koszorúzás
– 2007. április, Pécel Rákosi csata emlékünnep és koszorúzás
– 2007. május. Wültzburg, nemzetközi katonai hagyományõrzõ találkozó
– 2007. május, Ónod, II. világháborús
emlékmûavatás és koszorúzás
– 2007. május, Tököl Hõsök Napja emlékünnep és koszorúzás
– 2007. 06. 02. Csátalja, Trianoni emlékmûavatás és koszorúzás
– 2007. július Budapest, Kincsem Park
emléktábla avató ünnepség
– 2007.08.20. Budapest, Szent jobb körmenet
– 2008.08.20. Lovas Emléktúra: Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Szigetcsép,
Szigethalom, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Tököl
– 2007.08.25-26. Nyíregyháza, 10. Huszár

Találkozó. Csapatzászló átadás és szentelés
– 2007. szeptember Budapest, Mc'Donalds Évfordulós emlékünnep
– 2007. szeptember Budapest, A Magyar
Huszár a Magyar örökség része lett. Ünnepség
– 2007. október, FAO Élelmezési Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen
díszõrség
– 2007. 10. 09. Budapest, Mátyás-templom, vitéz avatás
– 2007. 10. 23. Budapest, Corvin köz, emléktábla avatás és koszorúzás
– 2007.10.23. Budapest, nagy Imre házánál koszorúzás
– 2007. 12. 10. Budapest, Hadtörténeti
Intézet, kitüntetés átadása
– 2007. Ezen kívül felléptünk még az Õskultúra Alapítvány rendezvényein, ahol
gyermek lovagoltatásban és lovaglás oktatásban vettünk részt.
A katonai hagyományõrzés területén kifejtett kulturális tevékenységünkért az
egyesület tagjait kétszer is kitüntették
(2006-2007-ben) a Hadtörténeti Intézet
Dísztermében.
Az egyesület évzáró ülésén az éves munkánkat sikeresnek és eredményesnek értékeltük.
Az egyesület köszönetét fejezi ki a Tököli Önkormányzatnak, vállalkozóknak és
magánszemélyeknek, akik önzetlen anyagi támogatásukkal segítséget nyújtottak
ahhoz, hogy a fent említett feladatokat
meg tudjuk valósítani.
Köszönjük mindazok segítségét, akik
bármely más módon hozzájárultak az
egyesület munkájához.
A magyar huszár és honvéd hagyományok minél szélesebb körû ismertetése érdekében szeretnénk egyenruháinkat és
felszerelésünket bõvíteni és ehhez kérnénk további segítségüket és anyagi támogatásukat.
v.Bérczi Mihály elnök

Tököl Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának közleménye
Tisztelt tököli Polgárok!
Ezúton hívom fel szíves figyelmüket, hogy a nyári külföldi utazások tervezése során legyenek figyelemmel az úti okmányaik
érvényességének ellenõrzésére is.
Az EU tagállamokba történõ beutazás érvényes személyi igazolvánnyal is történhet, de a 14. év alatti gyerekek esetében az útlevél
kiváltása szükséges.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az úti okmányok cseréje, pótlása, illetve az új kiváltása országos hatáskörben történik. Ezért, ha a
Tököli Okmányiroda által biztosított elõzetesen kiválasztott idõpont nem megfelelõ, javasoljuk a Lurdy Házban mûködõ Központi Okmányirodai Kirendeltség - szombati, vasárnapi nyitva tartással - igénybevételét, valamint a Budapest, XIV. kerületi
Okmányirodát, ahol két mûszakos ügyfélfogadási rendben hétköznap 20,30 óráig fogadnak ügyfeleket.

