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FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

Játszóterek

Aváros területén két ütemben egy
éven belül nyolc játszótér épült.
Új gördeszka pálya (ún. extrém

játszótér) és gyermekjátszótér készült a
polgármesteri Hivatal mögötti új, par-
kosított területen, illetve egy új játszó-
tér a piactéren. 

Öt régi játszótér területén elbontották
a régi eszközöket, területrendezés, ke-
rítésépítés történt, új terepkialakítás és
elrendezés szerint a szabványoknak
megfelelő új játszóeszközöket telepítet-
tek. A többségében önkormányzati for-
rásból, némelyik esetben uniós társfi-
nanszírozással megvalósuló fejleszté-
sek teljes értéke több, mint 67 millió Ft
(67 042 912 Ft).
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napsugár óvoda parkoló
Befejeződött a Napsugár Óvoda parko-

lójának felújítása. Az eddigi sérült, bal-
esetveszélyes burkolatot aszfaltozott út és
térkövezett parkolóhelyek váltották. A
fejlesztéssel 32 db rendezett parkolóhely
épült, így a nagyobb óvodai rendezvé-
nyek parkolási igényei is megoldódtak. A
fejlesztés önkormányzati forrásból, több,
mint 12,5 millió Ft-ból (12 636 208 Ft) va-
lósult meg.

szent erzsébet utca
A városvezetés kiemelt célja, hogy ki-

szolgálja a tököli igényeket, ezúttal 325
méter hosszban teljes útalappal, árokren-
dezéssel elkészült a Szent Erzsébet utca, a
HÉV állomás felőli végén 30 férőhelyes
parkolóval. Az önkormányzati forrásból,
6 336 284 Ft-ból megvalósult fejlesztés ered-
ményeként kátyúmentessé, portalanítottá
vált az utca az ott lakók megelégedésére.

parkerdei buszforduló
Elkészült a Tököli Parkerdőben lévő

buszvégállomás peronjának felújítása és a
buszforduló szélesítése, újraaszfaltozása. A
több, mint 2 millió forintos (2 080 663 Ft)
önkormányzati forrásból finanszírozott
munkálatok hatására kulturáltabbá és
könnyebbé vált a buszra való felszállás,
megszűnt a balesetveszély.

lakótelepi buszmegállók
A Pesti úti lakótelep buszperon párjának

felújítása az 5101-es út felújításával együtt
megtörtént. Ehhez kapcsolódóan egy-egy
új modern, fedett, három ülőhelyes busz-
váró került telepítésre az alépítményekkel
együtt. A közel 3 millió Ft-os (2 921 000,-
Ft) beruházással biztosítottá vált a szél és
csapadék elleni védelem a buszra várók
számára. 

műfüves
labdarúgó pálya

Befejeződtek a munkálatok a városi
Sportpályán, ahol egy 60x40 méteres mű-
füves labdarúgó pálya került kialakításra
31 millió Ft-os TAO támogatással, Önkor-
mányzati önrész biztosításával közel 42
millió Ft-ból. A műfüves labdarúgó pálya
további gyakorlási lehetőséget biztosít a fo-
cisták számára, s két 20*40 pályát jelent az
utánpótlás sportnak.

eötvös utca felújítás
Önkormányzati beruházásban valósult

meg a 600 méter hosszú Eötvös utca teljes
felújítása több, mint 31 millió Ft-ból (br.
31 275 020,- Ft). A felújítás során szik-
kasztó árkok, új padka épült és 5 méter
szélességben új aszfalt kopóréteg került te-
rítésre. Az utcában található Szivárvány
Óvoda környékének felszíni vízelvezetését
drain blokkos rendszerrel oldották meg.

óvoda felújítás
2014. tavaszán valósult meg Önkor-

mányzati beruházásban a Fő utcai Hagyo-
mányőrző Óvoda homlokzatfelújítása. A
közel 2,2 millió Ft-ból (br. 2 181 095,- Ft)
megvalósuló fejlesztés eredményeként tel-
jes egészében leverték a lábazatot és a
homlokzati vakolat táskás részeit. A szel-
lőző-falszárító új vakolat végül időtálló
homlokzatfesték takarást kapott. A felújítás
része volt a függőeresz-csatorna rendszer
cseréje is. Az Óvoda működése a munká-
latok teljes időtartama alatt zavartalanul
biztosított volt. 

Díszlépcső
A Tököli Városháza épületének felújí-

tásához kapcsolódóan önkormányzati for-
rásból, kétmillió forintból újult meg a
Házasságkötő teremhez vezető díszlép-
cső. Az épülethomlokzathoz, a városköz-
pont stílusához és minőségéhez illeszkedő
travertin mészkő burkolat méltó környe-
zetet biztosít a házasságkötés utáni cso-
portképekhez.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Tököl idén első alkalommal vett
részt az ország legnagyobb TeSzedd!
elnevezésű önkéntes hulladékgyűjtő
akcióján. 2014. május 9-11. között az

egész országban több tízezer önkéntes
ragadott kesztyűt és töltötte meg a zsá-
kokat a környezetállapot javításáért.
Idén a TeSzedd! csatlakozott a Let’s
Clean Up Europe! összeurópai kezde-
ményezéshez, amikor a kontinens 28
országában egy időben szedték a pol-
gárok a szemetet. 

Bár országos viszonylatban kevésnek
mondható a hulladék és a város min-
dent elkövet, hogy ne legyen szemét az
utcákon, ennek ellenére mégis sok he-
lyen találkozhattunk eldobott csoki pa-
pírral, üdítős palackokkal. Több kül-
területi helyszínen pedig a normál
kommunális hulladékon túl zöldhulla-
dékot, gumiabroncsot és építési tör-
meléket is találtunk. Az akcióban első-
sorban nevelési, szemléletformálási
célzattal vettek részt a helyi óvodás
gyerekek és az általános iskola tanulói.
A cél az volt, hogy a fiatal generáció
tapasztalja meg, hogy mennyi szemét
van a környezetünkben, még ha az
sokszor nem is látszik, és érezze a fon-
tosságát a szemetelés mentes élet-
módnak.

A gyerekek kisebb-nagyobb sétán,
előre kijelölt útvonalon haladtak ne-
velői-tanári felügyelettel és tisztítot-
ták meg az utcákat, parkokat és az

árkokat. Hoffman
Pál polgármester,
a képviselő-testü-
let és a Tököli
Gazdák – Vadász
Társaság tagjai a
Parkerdőben és
az üdülőterületen
gyűjtötték a hul-
ladékot. A Polgár-
mesteri Hivatal
dolgozói több csa-
patban belső ut-
cákat és külterü-

leti illegális hulladéklerakó helyeket
tisztítottak meg. Sajnos a helyi Hor-
gász Egyesület vasárnapi gyűjtése a

rossz időjárás miatt meghiúsult, a pót-
lás egy későbbi időpontban várható,
már az akció keretein kívül. Az akció

során a város bel-
területeiről közel
10 köbméter hul-
ladék gyűlt össze
zsákokban és a
külterületi lerakók
felszámolásával
további 8-10 köb-
méter konténe-
rekben. Az össze-
gyűjtött hulladé-
kot az Országos
Hulladékgazdál-
kodási Ügynökség

szállíttatta el a helyi közszolgáltató
közreműködésével.

Az akcióban sok helyi vállalkozás és
gazda vett részt, ezért nekik szeret-
nénk köszönetet mondani az együtt-
működésért, legyen szó akár az akció
plakátjának kihelyezéséről, akár a
zöldhulladék gyűjtéséről, akár a gumi-
abroncsok vagy zöldhulladék befoga-
dásáról és továbbkezeléséről. Kiemelt
köszönet jár gyermekeinknek, akik a
munka oroszlánrészét végezték és az
intézmények vezetőinek, akik a szerve-
zésben is segítették a Műszaki iroda
munkáját.

A Teszedd! akcióhoz kapcsolódóan
papír- és elektronikai hulladékgyűjtés
is volt a nevelési-oktatási intézmények
részvételével. Hozzávetőlegesen 25
tonna papír és 1 tonna elektronikai
hulladék került a feldolgozó vállala-
tokhoz, akik cserébe anyagilag támo-
gatták az osztályokat és az alapítvá-
nyokat.

Összességében elmondható, hogy a
környezetvédelem jegyében eltelt né-
hány nap sikeres volt, a város meg-
mozdult. A gyűjtésekből származó ta-
pasztalatokat felhasználva a jövőben
tovább munkálkodunk azon, hogy a
város tiszta legyen, a törvényi elvárá-
sok és irányelvek alapján minden
hulladéktípus a megfelelő helyre ke-
rüljön. 

Ennek jegyében valósult meg a ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűjtés,
valamint előreláthatólag a nyár folya-
mán és ősszel ismét megrendezésre
kerül majd az elektronikai hulladék-
gyűjtő akció. A részletekről a későbbi-
ekben tájékoztatjuk a Tökölieket. 

megtisztítottuk a várost
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A Sportcsarnok 20 éves jubileumát
ünnepelték az előző negyedévben. A
két napos ünnepségen fotókiállításon mutatták be az eltelt húsz
év fontosabb sporteseményeit. Látványos jelenetek, különleges
csapatok, kiváló sportolók, olimpiai, világbajnoki helyezett kézi-
labdások, birkózók, ritmikus gimnasztikás hölgyek, kick-boxosok,
ökölvívók, táncosok fotóiban gyönyörködhettek a meghívott ven-
dégek, egykori tököli sportolók, s az érdeklődők.

Simicskó István sportért felelős államtitkár is megtekintette a
tököli utánpótlás csapatok bemutatóit. A 10-12 éves kézilabdázó
fiúk és lányok, ritmikus gimnasztikázók, labdarúgók bemutatóit
nagy figyelemmel kísérte, a Gnyálin István által vezényelt kick-
boksz programot szakmai észrevételekkel is fűszerezte. 

Köszöntőjében gratulált Tököl
gazdag sportéletéhez, hangsúlyozta

a kormány elkötelezettségét a sport iránt, s továbbra is stratégiai
ágazatnak járó kiemelt figyelmet ígért.

A második nap fénypontja az esti Bikini koncert volt, melyet a
képviselő-testület döntése alapján, s a sportcsarnok befogadóké-
pessége miatt csak tököliek tekinthettek meg. Az ingyenes kon-
certen a zenekar legjobb formáját hozta, s új számokkal, s régi slá-
gereikkel hozták lázba a résztvevőket. A közel ezer ember a lelátón
ülve, s a színpad előtti téren táncolva élvezte a remek estét.

Az egykori tököli sportot bemutató képeket más helyszíneken
is be kívánják mutatni. A sportcsarnok elmúlt 20 évét bemutató
fotók térhatárolóként véglegesen a Sportcsarnokot díszítik.
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tököl város képviselő-testülete 2014. május 25-én vasárnap
10:30 órakor a világháborúkban elhunyt hősök tiszteletére
Hősök napja megemlékezést tartott a Hősök terén.

A megemlékezésen köszöntőt mondott Bosnyák simonné, az ok-
tatási, művelődési és sport Bizottság elnöke, majd ünnepi beszédet
mondott dr. vass lucia alpolgármester.

Felléptek a szárny-nyitogató művészeti Iskola tanulói. Díszőrsé-
get adott a tököli mikecz kálmán Huszárbandérium

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Emlékező Közösség!
Ma május utolsó vasárnapján megemlékezések, koszorúzások van-

nak az ország több pontján, így tisztelegve azok előtt a magyar kato-
nák előtt, akik az Árpád-kortól kezdve az 1848-49-es szabadságharc,
az első és a második világháború, valamint az 1956-os forradalom ide-

jén és egészen napjainkig megvédték és védik az országot a külső el-
lenségtől. Nemzetünk, múltunk és jövőnk, reményeink ünnepe ez a
nap, a Hősök Napja.

Eleink, akik a kor szellemének megfelelően létrehozták a mai nap
megemlékezésének lehetőségét, három törvényt alkottak. Az első az
1917-ben meghozott törvény segített elviselni a hétköznapokat azzal,
hogy minden település méltó emléket állított elesett hőseinek, mert
vigasztalt és összefogásra, kitartásra buzdított. 1924-ben újabb tör-
vénnyel kellett megerősíteni a széthullott ország maradékát, hitét,
mert Hungária anya valóban siratta országát, siratta fiait. 

A harmadik törvény a 2001-ben életbe lépett törvény a haza szol-
gálatát emelte első helyre, így tágítva a hős fogalmát, mert ez szolgálta
azt a célt, hogy enyhítse megosztottságunkat, és esélyt teremtsen a
nemzet összefogásához. De mit is jelent hősnek lenni? „A hős olyas-
valaki, akit mentegetődzés nélkül csodálhatunk.” A legutóbbi kelte-
zésű törvény kiszélesíti a hős fogalmát és így rendelkezik:

„Mindazokat a nemzet hőseinek kell tekintenünk, akik akár fegy-
verrel, akár a nélkül, odaadóan szolgálták a hazát a végveszély órái-
ban, és akár az önkény megtorló intézkedéseit is vállalták. … Szent
kötelességünk sírjaikat rendben tartani, emlékezni azokra a magyarokra,
akik az elmúlt ezredévben vérüket ontották a hazáért, a szabadságért, a
nemzeti függetlenségért. A magyar hősök napja szüleink és nagyszüleink
küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés, aminek az ad igazán értelmet,
ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körülmé-
nyek között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét.” Dicső
elődeink a történelem folyamán számos alkalommal bizonyították,

hogy hazáju-
kért, népükért
készek a legdrá-
gábbat, életüket
áldozni. Hajt-
sunk most fejet
azon áldozatok
előtt is, akik
nem katona-
ként vesztették
életüket. Gon-
doljunk csak az

otthon maradottakra, a harcok, a bombázások áldozataira, a holoca-
ust során elhurcoltakra, meggyilkoltakra. Emlékezzünk a szabadság-
harcra, a két szörnyű világháború elesett hőseire, 1956 hőseire, áldo-
zataira. Vannak ismert nevek, de számos ismeretlen hőse is van e
honnak. Mind megérdemlik a megemlékezést. Azonban akikre ma
emlékezünk, azok mégsem ismeretlenek, mégsem idegenek a szá-
munkra. Ha egyikük – másikuk az idő homályába is vész, mi azért,
akik itt lakunk Tökölön tudjuk, hogy közülünk valók voltak, itt eze-
ken az emlékműveken szereplő nevek közül nem egyről hallhattunk
szüleinktől, nagyszüleinktől. Ők a mi hőseink, most rájuk emléke-
zünk.

Ők a mi közös történelmünk hősei, a családjainké, a városunké,
és a mi nemzetünk hősei. Ők ránk gondolva haltak meg: a hazáért
haltak meg, ezért gondolunk most mi is rájuk. „Édes és dicső a ha-
záért meghalni!” – mondották a régi rómaiak. Most, amikor megál-
lunk hősi halottaink emlékművénél, és a világháborúkban elvesztett
honfitársainkra emlékezünk, nem annyira ezt az édességet, mint in-
kább komor keserűséget érzünk. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Ez tér, ezek az emlékművek a hősök történetére, a mi közös törté-

nelmünkre emlékeztetnek minket! Emlékezzünk rájuk! Emlékezünk
rájuk, hiszen bármilyen furcsán is hangzik, de a háború velünk él!

Velünk él elsősorban a hiány. Az az űr, melyeket ezek az elveszett
nemzedékek hagytak maguk mögött.

A hiányzó nagyszülők, dédszülők, kiknek nem adatott meg a békés
alkotás és a család öröme, akik nem nősülhettek meg, nem nevelhet-
tek gyermekeket, akik nem alkothattak, nem vethettek, s nem arat-
hattak. Rájuk ezekre a férfiakra és ezekre a nőkre emlékezünk.
Sokan vannak tőlünk is, innen Tökölről akik elmentek, s nem jöttek
vissza. Néhányan a Don-kanyar poklában vesztek oda, másoktól a
koncentrációs táborokban vették el az életüket. Aztán voltak közü-
lünk olyanok is, akiket a „málenkij robotra” vittek és sajnos voltak
olyanok is, akik általunk ismeretlen helyen várják a feltámadást. 

Emlékezzünk mindannyijukra!
A Hősök Napja ma a kegyeletadás mellett a béke jelentőségére

hívja fel a figyelmet. Azt sugallja a mai kor emberének, becsülje
meg, hogy közvetlen háborútól mentes korban és helyen élhet. Ma
már másfajta csatákat vívunk nap mint nap. A tisztességes megélhe-
tésért. A gyerekeink kenyeréért, iskolájáért, jövőjéért. A család össze-
tartásáért, a házasságunk szilárdságáért. A világ embertelenné vá-
lása ellen vívjuk meg mindennapi harcunkat a világ bármely részén
éppúgy, mint itt Tökölön. Nem véres csaták ezek, de ugyanolyan je-
lentősek, mint az elődeink általi harcok. Most éppúgy, mint akkor,
a szabadságunk a tét. Mert az emberhez méltó élet a szabadságban
rejlik. 

Tisztelt Emlékező Közösség!
Nekünk úgy tűnik, hogy a béke és a gyarapodás jutott osztályrészül.

S ha a hétköznapok nem csekély gondjai ránk telepednek, néha-
néha, idézzük emlékezetünkbe, hogy mi válthatjuk valóra mindazt,
amiről ők álmodtak. 

Legyünk méltóak ehhez a nemes küldetéshez! Hősök nyugodjatok
békében! 

Köszönöm figyelmüket!
Dr. Vass Lucia 

alpolgármester

ma már másfajta csatákat vívunk
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Kosarakban színes rózsaszirmok, levelek ezen a vasárna-
pon az útra kerülnek.

Tökölön évszázados hagyománya van az úrnapi virágsző-
nyegnek.

A legnagyobb kitüntetés volt a faluban, ha egy család az
úrnapi körmeneten oltárt állíthatott. A kezdetektől négy
oltárt állítottak – amely a négy égtájat szimbolizálja. Ennek
hagyománya nemzedékekről nemzedékekre szállt. Annak
idején több kilométer hosszan rakták végig a falun a sző-
nyeget. Az ünnep hajnalán kis vékony nyír-, bodzaágakkal
díszítették a férfiak a virágszőnyeg mentén az utat.

A történelem viharai, a Rákosi és Kádár korszakban sem
tudták megtörni a tököliek buzgóságát. 

A kommunizmus évtizedei alatt is minden évben elkészí-
tették a falubeliek a virágszőnyeget.

Elődeink így fejezték ki tiszteletüket az Oltáriszentség
előtt, virággal, színekkel, énekkel, körmenettel, mert meg-
érezték a csodát. A hívek ma is sokat tesznek azért, hogy e
nemes és szép hagyomány megmaradjon az utókornak.

Amikor megindul az úrnapi körmenet, a hívek között
mindig hallani rác szót, éneket, hiszen a tököli rácok őrzik
hagyományaikat. A hívek lelkesen éneklik ilyenkor újra és
újra a felcsendülő rác és magyar dallamokat.

„Nyárköszöntő” elnevezéssel az új Piac téri helyszíneken
tartottak hagyományteremtő rendezvényt. A város és a tö-
köli kézműves csoport által megszervezett eseményen már
délután kettőtől nagy volt az érdeklődés. A tököli táncosok,
művészeti iskolás harmonikások, furulyások, színjátszók,, s
a DanceEarth TSE programjait követően Jessy estje szóra-
koztatta a közönséget. A sikeres kézműves vásár és a kiváló
műsor mellett sokak számára marad kellemes emlék a kis-
vasúttal tett tököli városnézés is.

A szIrmokBól csoDA születIk
lélekemelő ünnepre készültek idén is tökölön

A nyArAt kÖszÖntÖtték A tÖkÖlIek



HAGYOMÁNYÕRZÉS

A Nemzeti Tehetség Program keretében a „Szárny-nyitogató” Mű-
vészeti Iskola pályázatot nyert. A kiírás – A tehetséges fiatalok felkészí-
tését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási in-
tézményeknek szólt. A pályázati kategória kódja: NTP-AMI-13.

Az öt napos program keretében a kisdiákok a városban élő felnőt-
tektől régi gyermekjátékokat, dalokat, népszokásokat gyűjtöttek, ezeket
feldolgozták, megtanulták, örömmel játszották. A sok összegyűjtött kin-
cset péntek délután bemutatták a meghívott vendégeknek, szülőknek.

gyermekjátékok, népszokások
Tököl, 2014. június 16-20.
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HAGYOMÁNYÕRZÉS

„szárnyaló” pünkösdi népdalünnep
Május 23-án a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Is-

kola nagyszabású népdalünnepet rendezett. Intézményünk
legfontosabb céljai között szerepel a múlt értékeinek meg-
szerettetése, a hagyománytisztelet megőrzése. 

Gyermekeink – Ábrahám Brigitta, iskolánk népi ének ta-
nárnőjének vezetésével – reggel 8 órától gyülekeztek, felvet-
ték szépséges ruhájukat, hajat fontak, masnit kötöttek.

Pest megye 7 településéről vártunk 120 gyermeket – akik
kísérő- és felkészítő tanáraikkal, és a segítő szülőkkel együtt –
benépesítették a Művelődési Házat.

Egyéni, csoportos és hangszerkíséretes népdalcsokrok szí-
nesítették a versenyt, a 62 produkciót 4 blokkban hallgattuk
meg. A szünetekben kézműveskedtek, falatoztak az ifjú „Da-
losmadarak”, akik közül a legkisebb óvodáskorú volt. 

Nagy öröm volt
számunkra, hogy
rendezvényünk zsű -
rijében a szakma
neves képviselői vet-
tek részt, Maczkó
Mária, Emerton – és
Magyar Örökségdí-
jas Énekművész, a
népművészet mes-

tere, a Zeneakadémia Népzene Tanszékének tanára, vala-
mint Német István a Zenetudomá-
nyi Intézet munkatársa értékelte a
produkciókat, a gyönyörű oklevele-
ken kívül értékes gondolatokat, út-
mutatókat mondtak a gyermekek-
nek. Az Ezüst, Arany, s Gyémánt
Dalosmadár minősítéseket boldo-
gan és büszkén vették át a résztve-
vők. A rendezvény késő délután ért
véget. A nap mottója a következő
volt: „Az ének a lélek megtartó ereje.
Azért van, hogy a szív el ne hervadjon!” (Maczkó M.)

Egyben biztos vagyok: aki velünk tartott ezen a szép
napon, annak a
szíve nem hervado-
zott!

Jövő év máju -
sában legyenek
Önök is a vendé-
geink!

Egy évvel ezelőtt
Vakler Anna ta-
nárnő álmodta

meg a Tököli Szárnyaló Népdalünnepet – Vakler Anna a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, számos kitün-
tetés tulajdonosa,
büszkék vagyunk
arra, hogy isko-
lánkban is tanít.

A tanárnő az
idei népdalünne-
pen nem tudott
jelen lenni, sok
szeretettel gondolt

gyermekeinkre – küldött egy „SZÁRNYALÓ ÜZENETET”
amit a nap folyamán felolvastunk: 

Kedves Szárny-nyitogatók!
Mindenki tehetséggel születik. Szárnyai csapzottan oldalához la-

pulva – mint az újszülött kismadárnak várja, hogy a megfelelő
áramlat, a szárnylebbentő
szél útjára bocsássa, egy hí-
vogató hang magához szó-
lítsa, egy gyengéd tenyér
útjára indítsa.

A mai népdal ünnepen –
Ti tehetségeiteket bontogató
ifjú énekesek önálló szár-
nyalásra vál lalkoztatok.
Nincs szebb érzés egy szülő-

nek, egy pedagógusnak, egy igazgatónak, egy polgármesternek,
mint mikor látja kibontakozását ennek a csodás szárnyalásnak.

Repüljön hango-
tokkal üzenetetek
vissza nagyszüleitek-
hez a múltba, s ru-
gaszkodjon el a végte-
lenbe a jövő remény-
teljes üzeneteként.

ÉNEKELJETEK!
Demeter Béláné
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ÓVODAI ÉLET

Nem is olyan régen – 2012-ben – ké-
szítettem néhány képet a Polgármes-
teri Hivatalban, amikor is utoljára ül-
tünk össze a közös óvodai beiratko-
zásra az egyik kolléganőnkkel Erdei
Tibornéval, a Hagyományőrző Óvoda
vezetőjével. Akkor már tudtuk, hogy
„Annuska néni” nyugdíjba készül, va-
gyis az volt az utolsó alkalom, hogy
előjegyezte az új gyerekeket az óvodai
névsorba. S azóta boldogan élvezi a
megérdemelt nyugdíját családja köré-
ben. Kívánunk jó pihenést!

S ezután hirtelen, nagyon gyorsan el-
telt két év, és most 2014-ben a régi csa-
patból ismét utoljára írta be az előjegy-
zési naplóba a gyermekek adatait másik
kolléganőnk Bosnyák Simonné – „kis
Terike”, a Napsugár Óvoda vezetője. 

Nehéz szavakba foglalni az érzése-
ket, amelyek tomboltak bennem. Azt,
hogy az ő gondolatában mi játszódott
le ezen a két napon, azt nemigen tu -
dom, csak sejteni vélem. 

Gondolataimban felmerültek, hogy
az évtizedek alatt hány gyermeket ne-
velt fel az óvodában, mennyi mindent

tett a közösségért, az intézményéért!
Nehéz az ember szíve, ha rágondol,
hogy vége egy életszakasznak, – ami-
kor is reggel nem kell korán kelni,
nem kell sietni nyitni az intézményt,
nem várnak az oviban a gyerekek, a
munkatársak! 

De úgy gondolom, hogy „kis Terike”
a későbbiekben is aktív lesz, mert nem
úgy ismerem őt, mint aki otthon ül, és
nem segít annak, akinek szüksége van

a segítségére. Pihenés szempontjából
viszont megértem, hiszen negyvenegy
évet ledolgozni a pedagógus pályán
nagyon szép idő, de egyben fáradsá-
gos!

Kívánok – és úgy gondolom, az ösz-
szes óvodai dolgozó nevében is szólha-
tok – nagyon jó pihenést és jó egész-
séget neki!

Kiss Tiborné
a Szivárvány Óvoda vezetője

Múlnak az évek…
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ÓVODAI ÉLET

2014. május 17-én XXII. alkalommal találkoztak a Pest megyei
óvodások, hogy egy kis csokorba kötve bemutassák tánctudomá-
nyukat!

A meghívó, és egyben a házigazda szerepét a Tököli Szivárvány
Óvoda vállalta fel már 2013-ban, amikor Szigetcsépen átvette a
színes szalagokkal tarkított stafétabotot. Az aktív szervezés már
februárban elkezdődött a meghívók és jelentkezési lapok kikül-
désével, de az utolsó hónap adta a legtöbb feladatot.

Tizenkét településről tizenhét csoport – 360 gyermek és a kísé-
rők – érkezett erre a napra.

2014. május 17-én reggel 6 órakor már megérkeztek a segítőkész
apukák a Sportcsarnokba: színpadot állítani, díszíteni. Szakszerű
irányítással a szorgos kezek hamar elkészültek a munkálatokkal.
Természetesen az anyukák is segítettek: a sütik sütésében, és szin-
tén a kora reggeli órákban szorgalmasan állították össze a szend-
vicses és süteményes tálcákat a fellépő csoportok részére, de a cso-
portok fogadásában, kísérésében is számíthattunk rájuk.

Dr. Vass Lúcia alpolgármester asszony ünnepi köszöntőjével 11
órakor nyitotta meg a találkozót. Ezután a gyerekek vették bir-
tokba a színpadot. Egymás után, forgószínpad szerűen léptek fel
a csoportok. 

Nagyon kedves meglepetéssel készült két település – Szigetha-
lom makedon tánccal, Halásztelek pedig kolóval. Jólesett, hogy
odafigyeltek településünk, illetve óvodánk népszokásaira, és be-
csempészték előadásukba ezeket a táncokat.

A tököli óvodák közül mindenki részt vett a találkozón – a Ha-
gyományőrző Óvoda, a Horvát Óvoda, a Napsugár Óvoda és mi a Szi-
várvány Óvoda, valamint tagóvodánk a Lakótelepi Szivárvány Óvoda.

Az utolsó, finálét adó csoport 1430 órakor integetett a tapsoló
közönségnek.

Ezután, felkértük Hoffman Pál polgármester urat, hogy adja át
a 2015. évi megrendezés jogát jelképező stafétabotot Tasnádi Tün-
dének a Szigethalmi Négyszínvirág Óvoda vezetőjének. 

A staféta átadásával fejeződött be a Pest Megyei Óvodások XXII. Nép-
tánc-találkozója.

Színes, sokrétű, több nemzetiségű tánc-, és jelenet koreográfi-
ákat, összeállításokat láthattunk és láthattak az érdeklődők ezen
a napon. Nagy öröm volt látni a sok-sok apró lábat, amint a zene-,
és gyermekdalok ritmusára lépkednek. Jó érzéssel töltött el ben-
nünket, hogy sok érdeklődőt láthattunk a lelátón, és jó volt hal-
lani, amikor a gyermekeket tapssal buzdították, dicsérték előadás
közben.

Köszönjük Hoffman Pál polgármester úr és a Képviselő-testület támo-
gatását! 

Továbbá szeretnénk köszönetet mondani Halász Lászlónak a Művelő-
dési Központ és Könyvtár igazgatójának, aki a hangosításban segített ne-
künk, Hoffman Józsefnek a Sportcsarnok dolgozójának és a takarítóknak,
Giczi Miklósnak a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola igazgatójának,
hogy engedélyezte a tantermek használatát, és a Szivárvány Óvoda szülői
közösségének, akik bebizonyították pozitív, segítőkész hozzáállásukkal, hogy
MI EGY NAGY CSALÁD VAGYUNK!

A magam nevében pedig szeretnék köszönetet mondani a nevelő testü-
letemnek a fáradtságos munkájukért, és hogy a találkozó napján vidá-
mak, barátságosak, segítőkészek voltak vendégeinkhez!

Kiss Tiborné 
Szivárvány Óvoda vezetője

Újra tökölön a pest megyei óvodások néptánc-találkozója!
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2014. 05. 30-tól 06. 01-ig a Tököli
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 42
fővel zarándokúton vett részt Horvát-
országban.

Pénteken a hajnali indulás után az
első program a Lepovina Kolostor
volt. A kolostor 1550-ben épült, neve-
zetessége a csodatévő Szűzanya. Eu-
rópa minden részéről jönnek a gyó-
gyulni vágyók, katolikusok és pra-
voszlávok egyaránt. Imáikkal kérik a
Szűzanya segítségét. 

Ezután megnéztük a Tihon Za-
donski kápolnát, melynek freskóit
2007-ben készítette a híres orosz festő,
Nikolaj Muhin. A kolostorban szívélyes
fogadtatásban részesültünk. 

Utunkat folytatva délután érkez-
tünk meg szálláshelyünkre, Opatijába.
A bőséges vacsora után a csoport vá-
rosnézésre indult. A levendula és a
tenger illata mindenkivel elfeledtette
a hosszú út fáradalmait. 

A másnapi program kirándulás Ro-
vinjba és Pulába. A nevezetességek be-
mutatásánál idegenvezető volt segítsé-
günkre. Rovinjban megnéztük a szé-
kesegyházat, melynek tornyához 360
lépcsőfok vezetett. A célban viszont
gyönyörű, felejthetetlen panoráma, a
Kvarner-öböl teljes látképe tárult
elénk. A város sikátoros utcáiban gyö-
nyörködhettünk az arra járó turisták-
kal együtt. 

Következő állomásunk Pula, mely-
nek nevezetessége a híres amfiteátrum,

mely a római kori amfiteátrumok
közül az öt legnagyobb között talál-
ható. Késő este értünk vissza a gyö-
nyörű tengerparti Hotel Palace Belle-
vue-ba, melynek alagsorában a tenger
sós vizében lehetett fürdeni. Vacsora
után végigmentünk a helyi hírességek
sétányán, idegenvezető segítségével
megismertük Opatija múltját és jele-
nét. Az esti programok közé tartozott

még a Zora táncegyüt-
tes műsorának megte-
kintése. 

Vasárnap délelőtt
nehéz szívvel hagytuk
el a gyönyörű Opatiját.
Utunkat megszakítot-
tuk egy zágrábi város-
nézéssel. Horvátország
fővárosát egy kedves, fi-
atal idegenvezető mu-
tatta meg nekünk.
Megnéztük a katolikus
katedrálist, mely góti-
kus stílusban épült,
akárcsak a mi Ország-
házunk. Sétáltunk a
város központjában,
végül betértünk a zág-
rábi ortodox temp-
lomba, mely a 18. szá-
zadban épült. 

Késő este, élmények-
ben gazdagon tértünk
haza. 
Székelyné Pejovic Zora

A Tököli Szerb Nemzeti ségi Önkor-
mányzat nevében köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik a májusi
szerbiai árvízkatasztrófa károsultjain
bármilyen módon segítettek. 

Tököli Szerb Nemzetiségi
Önkormányzat vezetősége

zarándokút Horvátországban
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Hajókirándulás
2014. 05. 28-án, a kompetencia-mérés napján, hosszas

tervezés és szervezés után, az alsó tagozat mindkét épü-
letből egy tanulmányi hajókiránduláson vett részt. Né-
hány évvel ezelőtt az Aradi úti épület gyermekei már tet-
tek egy hasonló hajókirándulást a Dunán, ami jól sikerült
akkor is.

Az osztályfőnökök, kísérő pedagógusok és nagyon sok
szülő segítségével a kompnál gyülekeztek a gyerekek (2.-3.-
4. évfolyam). Köszönet a segítő szülőknek! Lerner János
komptulajdonos felajánlása volt, hogy térítésmentesen át-
szállítja a gyerekeket a százhalombattai oldalra. Köszönjük
szépen Neki még egyszer!

Onnan pedig busszal mentek a tanulók a kikötőhöz, ahol
már várta őket a Hunyadi elnevezésű hajó és az addig busz-
szal odaérkező 1. évfolyam diákjai, pedagógusai.  Elhelyez-
kedett mindenki a tágas hajón és elindultunk a Margitszi-
get felé. Menet közben fontos információkat tudhattunk
meg a látnivalókról a hangosbemondón keresztül az egyik
tanító nénitől. Voltak, akik lelkesen jegyzeteltek, fényképet
készítettek.

Több tantárgyból (környezetismeret, magyar irodalom)
is a tananyaghoz kapcsolódó ismeretekkel gazdagodhattak,
találkozhattak a nap folyamán a gyerekek - a folyó, a sziget
fogalma, a növényzet, az épületek, nevezetességek a Duna
jobb és bal partján, a hidak, amelyek alatt áthaladáskor örö-
mükben sikongattak a gyerekek.

A Margitszigeten kiszálltunk, és kicsit megtörve a hajóu-
tat, szaladgálhattak, játszhattak a gyerekek, de voltak osz-
tályok, akik a vadasparkot, a kolostor romjait, vagy a rózsa-
kertet nézték meg és közben fagyiztak.

Itt hamar elröpült az idő, el kellett indulnunk vissza a ha-
jóra. A hazaút – a Margitszigetet megkerülve is - gyorsan
eltelt mindenki számára, közben a gyerekek, előre megbe-
szélt csoportokban, feladatlapot töltöttek ki az elhangzot-
takról, látottakról.

Nagyon szép időnk volt, jól érezte magát mindenki, és sok
mindent tanulhattunk is ezen a kiránduláson.

Weöres Sándor Általános Iskola
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Jöttünk, győztünk, láttuk….
A nagy mondások

nem mindig igazak:
nekünk először győz-
nünk kellett, hogy meg-
láthassuk Párizst.

Egyszer volt, hol volt,
így kezdődik ami me-

sébe illő történetünk. Tökölön az Aradi úti épület technika ter-
mében megcsörrent Kálmán Csilla telefonja: „Tanárnő, az MTV
keres az új játékához egy csapatot. A játék címe „Bízunk Benned”
lenne kedvük?” Tehát így indult…

Csilla néni fejében rögtön összeállt a csapat: Ő maga, majd
Sziszkó néni a SNI osztályfőnök, Judit néni a az elmaradhatatlan
harmadik, Bednanics Judit a csendestárs, Guthné Kriszti, a tábo-
rok  társszervezője és Berecz Kati néni a csapat alsó tagozatos
újonca.

Rengeteg felkészülés és végeláthatatlan sütizések után eljött a
felvétel napja. kis csapatunk taxival indult Budapestre, ruhákkal
a vállfákon és dalokkal a torkunkban, gyanítjuk Taxis Feri soha
nem felejt el minket.

A több órás sminkelés és fodrászat után felismerhetetlenre
maszkírozva kerestük egymást. 

Majd szóltak, hogy indul a felvétel….
A játék végén nem akartunk hinni a fülünknek, hogy „Meg-

nyertük, irány Párizs!” Hét bőrönddel, nagy tervekkel és rengeteg
pénzzel hagytuk el a stúdiót.

Kedves Olvasó, és most felmerülhet Benned a kérdés, hogy miért
éppen Párizs. Kis csapatunk tehetséggondozással foglakozik, az ál-
talános iskola tanulásban akadályozott gyermeki számára, speciá-
lisan összeállított művészeti program keretében. És ha művészet,
festészet, akkor Párizs. Már több alkalommal szerveztünk nyári tá-
bort, a tanév során hónapokon át tartó műhelymunkákat. Ezeket
rendszerint kiállításokon mutattuk be, ahol sok pozitív visszajelzés
érkezett. Magunk között már sokszor emlegettük Párizst, ami
szinte megvalósíthatatlannak tűnt. Ám ekkor az Élet közbeszólt!

Tanulóinknak olyan iskolán kívüli program sorozatot tudunk
biztosítani, mely évről évre színesebbé és érdekesebbé teszi iskolás
éveiket. 

Megtapasztaltuk, hogy ezek között  a gyerekek között nagyon
tehetségesek is vannak, de családi és anyagi hátterük nem teszi
lehetővé fejlődésüket és kiteljesedésüket. Itt szeretnénk köszöne-
tet mondani a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola igaz-
gatónőjének, Guthné Schneider Máriának  és Bednanics János-
nénak, az Tököl Általános Iskola kuratóriumi elnökének, akik
évek óta önzetlenül segítik  a gyerekek előrehaldását. Az iskola ré-
széről  pedig GicziMiklós igazgató úrnak,aki folyamatosan bizto-
sítja a művészeti alkotás helyszínét, a varázslatos technikatermet.
(Ő egyébként nem utolsósorban kvíz kérdés volt a játékban.)

Az utazás előtt a sok adminisztrációs teendő mellett, időt kellett
szakítanunk arra is , hogy megtöltsük a gyerekek bőröndjeit szebb-
nél szebb modern  ruhával, hiszen mégis csak a divat fővárosába
utazunk! 

És végre elérkezett az indulás napja: április 17-e.
A Fer-Trans luxus busza Bednanics Ferivel és kollégájával be-

gördült a Művelődési Ház elé. Szorgos csapatunk egyik része az
ellátmánnyal és a festőállványokkal elindult meghódítani Párizst.
És a gyerekek???

Szilvi néni az osztályával és az
ifjabb Guth házaspárral és jö-
vendő kisbabájukkal másnap
reggel az UNITRANS kisbuszá-
val indultak a Liszt Ferenc rep-
térre.

Mi buszosok azt hittük, hogy
utazásunk zökkenőmentes lesz,
mégis arra ébredtünk éjszaka
1 órakor, hogy a német  titkos
szolgálat félreállítja buszunkat
egy körözött bűnözőt keresve.
Miután kiderült, hogy téves ri-
asztás volt csupán, nyugodtan
folytattuk utunkat.

Eközben az otthon maradtak
izgatottan készültek életük első
repülős utazására. Dani Katalin,

Sziszkó néni földi utas kísérő testvére felügyelte a zökkenőmentes
gépre szállást, ami persze nem ment zökkenőmentesen. A repü-
lőút hamar eltelt, bár eleinte félelem tükröződött a gyerekek
arcán, de elmondásuk alapján biztosak lehetünk abban, hogy már
ezzel is egy életre szóló élményt nyújtottunk nekik.

BONJOUR PARIS!
A következő esemény filmbe illő: a busz és a Ryan Air gép

percre pontosan érkezett Bouavais reptérre. Ezután elfoglaltuk
Párizs külkerületében álló Szajna parti kétszemélyes lakosztálya-
inkat.

Másnap az egész napot  a Disneylandban töltöttük. A két park-
ból álló, hatalmas területen elterülő vidámpark komplexumot a
több száz méter hosszúságú mozgójárdán közelítettük meg. Na,
ez az, amire azt mondják, hogy az ember szája is tátva marad.
Erre a napra mi felnőttek is
gyerekekké változtunk: zu-
hantunk, lebegtünk, sikítot-
tuk, féltünk, nevettünk, sor-
ban álltunk, áztunk, vonatoz-
tunk, ettünk, ittunk, jót
mulattunk, majd este 10 óra-
kor elvarázsolódtunk. 

A  meseszép Csipkerózsika
kastély előtt egy közel 30 per-
ces ámulatbaejtő, fantasztikus
tűzijátékkal egybekötött fény-
játékban gyönyörködtünk.
Csak arra tudtunk gondolni,
hogy ezt minden gyereknek
látni kellene! 

A következő nap Húsvét vasárnap egy gyönyörű misét hallgat-
hattunk meg a párizsi Notre Dame-ban, ahol  művészeti vezetőnk,
Csilla néni mesélt a a katedrális építészetéről. A tavasz és a rózsa-
ablakok illata lenyűgözte a gyerekeket. Itt jegyeznénk meg, hogy
az összes párizsi galamb örökké emlékezni fog ránk és a tököli
kenyérmorzsákra!

Ezután a Szajna partján sétálva indultunk az üveg piramisok
meghódítására. A Louvre-ban a biztonsági őr után a bájos mosolyú
Mona Lisa üdvözölt minket, majd Szent Anna harmadmagában.
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A Louvre mére-
teit hűen tük-
rözi, hogy 25
fős csapatunk
annyira szétszé-
ledt a hatalmas
m ú z e u m b a ,
hogy komolyan
elgondolkod-
tunk azon,hogy
a tegnapi volt
együtt az utolsó
vacsoránk. Va-

lószínűleg így járt az a néhány egyiptomi múmia is, de erről az
Írnok többet tudna mesélni.

A Tuileriák kertjén átsé-
tálva a busszal az Concord
téren találkoztuk, majd a
folyó másik partján az Öreg
hölggyel töltöttünk néhány
órát. Ez persze nem más,
mint a Gustav Eiffel által
tervezett monumentális vas-
szerkezet.  Este a tornyot
gyönyörűen kivilágítják, de
tudtuk, hogy szűkös időke-
retünk miatt nem lesz alkal-
munk megnézni ezt a hely-
színen. Azonban csodák
vannak, hiszen olyan hosz-
szú ideig álltunk sorba,
hogy  bár napsütésben gyö-
nyörködhettünk a város pa-
norámájában, majd a naple-
mente arany színbe öltöztett

várost és mire elbúcsúztunk a toronytól felgyulladtak a város szik-
rázó fényei. Először a Notre Dame tekintélyt parancsoló, sokatlátott
tornyain és lassan a környező épületeken is.

Fájó szívvel, megszámlálhatalan mennyiségű Eiffel torony szu-
venírrel és korgó gyomorral támadtuk meg este 11 órakor a
McDonald’s helyi kirendeltségét. Judit néni kinyittatta az éppen
zárni készülő éttermet, mert jelmondata: Minden gyerek lakjon
jól! A gyerekek és felnőttek jóízűen falatoztak és nosztalgiáztak az
elmúlt napok eseményeiről.

Végül elérkezett az utolsó nap: Sziszkó néni a szendvics felelős,
ezen a napon is 4 órakor kelt, hogy elkészítse a csapat minden
tagjának napi elemózsiáját, mert ő azt gondolja: Minden gyerek
és felnőtt is lakjon jól! Segítői, Lili és Luca szorgosan hordták  a
elemózsia szetteket még pizsamában. Eközben a húsvéti nyuszival
is találkoztak, aki bár nagyon hasonlított Csilla nénire, tudtuk,
hogy nem lehet, hiszen nem erőssége a korán kelés.

Aznap tömegközlekedésre adtuk a fejünket, buszra szálltunk,
ahol dallal fizettünk az utazá-
sért. A RER, vagyis az elővárosi
vonat tartogatott számunkra
még meglepetéseket, ugyanis
a következő megállónál utca-
zenészek szálltak a kocsinkba,
és meglátva sokszínű csapa-
tunkat a híres nyári slágerbe,
a Nosa, nosa című dalba kezd-
tek, erre persze mi sem akar-
tunk lemaradni, azonnal éne-
kelni és táncolni kezdtünk.
Ha aznapra nem terveztük
volna a Diadalív megtekinté-
sét, biztosan velük tartunk
még néhány állomás erejéig.

A párizsi metrók labirintusában eljutottunk a Montmartre-ra.
Mivel a Moulin Rouge és Place Pigalle még kihalt volt, városnéző
kisvonatba szálltunk, és felutaztunk a Sacré Coeur templomhoz.
Itt a gyerekek eredeti művészkörnyezetben rajzoltak és zenéltek,
igazi időutazáson vettünk részt. Kis utcazenészeink kalapjában vi-
dáman csilingeltek az Eurok és centek. A Jézus tiszteletére épített
templom érdekességeiről Csilla néni mesélt, majd még egy utolsó
pillantást vethettünk Párizs városára.

A híres pári-
zsi hídon sok
pár hagyott
már lakatot
szerelme zálo-
gaként, most
már Tököl két
lakatja is ott lóg
a több millió
között. 

Este nyolc
órakor fájó szívvel, élményekkel telve és új utak reményében in-
tetünk búcsút a városnak.  A Tuileires kertjében Párizs is könnyek
között búcsúzott tőlünk, hiszen eleredt az eső.

„Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.” (Ady Endre)
Párisban járt az ősz és a tököli gyerekek is. 
A reggel már Ausztriában fogadott minket egy finom kakaóval

és illatos péksüteménnyel.

Ekkor egy picit megálltunk, megöleltük egymást és tudtuk,
hogy még rengeteg élmény áll előttünk, hiszen tudjuk: „Ha aka-
rom holnap Tibetben vagyok!”

Mindenkinek köszönjük, aki segítette az utazásunkat, bíztatott
minket, hitt bennünk és köszönjük, hogy élményeinket megoszt-
hattuk! 

AU REVOIR, PARIS!
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színes Horvát DIákélet A tÖkÖlI IskoláBAn
Az idei tanévben különösen gazdag programokat szerveztünk isko-

lánk horvát nyelvet tanuló diákjai számára.
2013. december 12-én a pécsi Horvát Színház vendégszerepelt Tö-

kölön a Művelődési Házban, „Nyuszi iskola” című gyermekelőadással.
Tanulóink érdeklődve és a horvát nyelvet gyakorolva élvezték a remek
előadást.

2013. december 21-én „A horvát kultúra hete” programsorozat
megrendezésének alkalmából a budapesti Horvát Gimnázium vendé-
gei voltunk. A 6-7-8. osztályos tanulók egész délutánt betöltő ünnepi
műsort láthattak és tanúi lehettek, hogy volt tanulóink milyen sikere-
sen és szépen szerepelnek az iskolai rendezvényeken. A kísérők voltak:
Dobóczky Józsefné, Tirják Ildikó és Bende Edmond.

2013. december 2-án szülői értekezletet szerveztünk a horvát nyel-
vet tanuló nyolcadikosok részére. Meghívásunkra Gojtán Anna a bu-
dapesti Horvát Gimnázium igazgatója is eljött és bemutatta az iskolát,
válaszolt a szülők és gyerekek kérdéseire. Az értekezlet eredménye-
képpen többen is megjelölték a Horvát Gimnáziumot mint lehetséges
továbbtanulási célt.

2013. november 10-én a 8.a osztály horvát nyelvet tanuló diákjai
Pécsre utaztak a „Miroslav Krleža” Horvát Gimnáziumba. Órákat lá-
togattunk meg, Polgár Éva és Dr. Mándityné Zsifkovics Ágnes tanár-
nőknél jártunk, földrajz és horvát nyelvtan órákon. Az intézményt
Kecskés Zsuzsanna igazgató helyettes asszony mutatta meg. Horvát
valamint magyar nyelvű tájékoztatást adott az iskola működéséről és
a tanulási lehetőségekről.

2014. február 21-én iskolánkban megrendeztük a hagyományos
Farsangi mulatságot a felső tagozat részére. Mindegyik osztály bemu-
tatkozhatott egy betanult tánccal vagy egyéb műsorszámmal. Az 5.e
osztály egy ismert horvát énekesnő, Tajči: Hajde da ludujemo című
számára tanulta be Szkokánné Puskás Andrea tanárnő koreográfiáját,
az ötletgazda Bende Edmond osztályfőnök volt. A zsűri döntése alap-
ján II. helyezést értünk el.

2014. február 24-én a Horvát Köztársaság budapesti Nagykövetsé-
géről ajándékba kaptunk egy szép horvát címert. Kéréssel fordultam
a Nagykövetséghez, hogy a magyar címer mellé szeretnénk egy horvát
címert is. Az 5.e tantermében két címer is megtalálható, magyar-hor-
vát. Így a gyerekek megtanulják mennyire jelentős más ország, nemzet
és kultúra tisztelete és tolerálása. A mai Európában más népek tiszte-
lete és tolerálása nélkül nem lehet előrehaladni, ezért nagyon fontos
már gyermekkorban elkezdeni ezen tulajdonságok kialakítását.

2014. március 5-én közös videokonferenciát tartottunk a zágrábi
„Prečko“ Általános Iskolával. Együttműködésünk 1998. óta tart, a je-
lenlegi projektünkben, „Comenius iskolai együttműködések”, szük-
séges volt, hogy megbeszéljük a feladatokat melyek ránk vártak. 

2014. március 20-án Győrvári Gábor, a pécsi „Miroslav Krleža”
Horvát Gimnázium igazgatója meghívta iskolánkat a „Horvát kultúra
hete” elnevezésű programjukra. Lehetőséget kaptunk bemutatni
Tököl Városát, iskolánk horvát nyelvoktatását, a tököli rácokat és a
Budapesten és környékén élő horvátok nyelvét, kultúráját. A program
szervezését azonnal elkezdtem, mivel elég kevés idő állt a rendelke-
zésemre, hogy összeállítsak egy több aspektusból is bemutatkozó ün-
nepi műsort, melyben szerepeltek iskolánk horvát nyelvet tanuló di-
ákjai, szavalói, az 5.e osztály, Hernold Katalin és Gergics Anna rác

asszonyok Tornyossy László harmonikás kíséretével. A Tököli Ifjúsági
Tamburazenekar Ágics Mátyás vezetésével egy önálló zenés műsort
adott, majd kíséretükkel iskolánk énekesei horvát népdalokat énekel-
tek. A pécsi közönségnek alkalma nyílt megtekinteni a horvát nyelvért
és kultúra ápolásáért végzett iskolai, kultúrális és hagyományápoló
tevékenységünket. Kísérőink voltak: Dr. Vass Lúcia, alpolgármester,
Giczi Miklós, igazgató, Ágics-Farkas Katalin, horvát önkormányzati
képviselő, Dobóczky Józsefné, horvát szakos tanítónő, Henézi Zsu-
zsanna és Szkokánné Puskás Andrea pedagógiai asszisztensek, vala-
mint Bende Edmond.

2014. március 26-án ismét megrendeztük iskolánkban a hagyomá-
nyos Horvát szavalóversenyt. A versenyen 45 tanuló vett részt, 1-8. osz-
tályig. A szavalatok között megtalálhatóak voltak hazai- és anyaországi
horvát költők művei egyaránt, pl. Dobriša Cesarić, Dragutin Tadija-
nović, Grigor Vitez, Gustav Krklec, Stipan Blažetin, Marko Dekić, Vla-
dimir Nazor, Josip Pupačić. A zsűriben Giczi Miklós igazgató úr, Pi-
sákné Solymosi Nikolett igazgató helyettes, Tádicsné Gólya Mária és
Kaszai Rita német szakos tanárnők, Tirják Ildikó és Dobóczky Józsefné
horvát szakos tanárnők és Bende Edmond tanár úr voltak. Hosszú ta-
nácskozás után megszületett a végeredmény mely a következő:

Alsó tagozat
I. Oláh Panna, 4.b
II. Széki-Kovács Emma, 3.b
III. Koncsár Lídia, 3.b
Különdíj: Koszorú Domonkos 1.a, Sipos Marcell, 1.b
Felső tagozat
I. Csurcsia Péter, 6.e 
II. Kalapács Márk, 6.e 
III. Nagy Edina, 5.e 
Különdíj: Szimilkó Dániel, 5.e, Magyarics Bence, 6.e 
2014. március 27-én Szülői értekezleten vettünk részt a tököli Hor-

vát Óvodában, Pisákné Solymosi Nikolett igazgató helyettes, Tirják
Ildikó alsós horvát szakos tanító és Bende Edmond. A leendő elsősök
szüleinek bemutattuk iskolánk horvát nyelvoktatását, felsoroltuk az
érveinket melyek a horvát nyelv tanulásának fontosságát támasztják
alá, valamint felvázoltuk a gyerekek horvát nyelvi továbbtanulási le-
hetőségeit. Az értekezlet végére már többen is lelkesedtek a horvát
nyelvtanulás iránt, ami észrevehető a leendő horvátos elsősök létszá-
mában is, szeptembertől ugyanis 17 elsős kezdi el a horvát nyelv ta-
nulását iskolánkban.

2014. április 1-10. „tradicionalne dječje igre i plesovi Hrvatske i
mađarske”

A zágrábi „Prečko” Általános Iskolával indított közös projektünk
az Európai Unió „Comenius“ Iskolai Együttműködések program
keretein belül került megrendezésre, mely projekt két éven át tart,
2015. szeptemberéig. Az első részét a horvátok vállalták, így mi
vendégeskedtünk Zágrábban 10 napot. Repülővel utaztunk Zág-
rábba, mely már önmagában is felejthetetlen élmény volt tanuló-
inknak. A repülőút mindössze 50 percig tartott, gyorsan Zágrábba
értünk ahol már türelmetlenül vártak minket barátaink és kolle-
gáink, Stela Sučić és Petra Španović tanárnők. Miután az iskolába
értünk megtekintettük az üdvözlésünkre készült ünnepi műsort.

A projekt résztvevő pedagógusai

garai népismereti kirándulás
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Az iskola igazgatónője Jadranka Oštarčević asszony és Bende Ed-
mond köszöntő szavai után ebédeltünk, majd minden magyar diák
megkapta az „új családját” és horvát vendéglátóját aki egy-egy horvát
diák volt. Diákjaink először megszeppenve mentek el a családokkal,
de idővel feloldódtak és nagyon pozitív élményekkel gazdagodva me-
sélték el az eseményeket. Nyelvileg nagyon sokat jelentett ez a tíz nap
a gyerekeknek, rá voltak kényszerítve a horvát nyelv használatára.
Mindannyian tudjuk, hogy nyelvet tanulni hosszú folyamat, a legtöb-
bet tanulni pedig az adott országban és az adott idegennyelvi környe-
zetben lehet. A tíz magyar tanuló és a tíz horvát tanuló közös tanulás-
ban, programokban vett részt, és annyira megszokták egymást mintha
egy különálló osztály lennének. Különböző hasznos programok vártak
ránk, mint például: horvát nyelvóra, horvát történelem óra, kézműves
foglalkozás, ének-zene óra és rendszeres táncpróbák. Énekeket és tán-
cokat tanultak diákjaink, melyek a „Jurjevo”, azaz „György-nap” nép-
szokásaihoz és hagyományaihoz kapcsolódtak. A gyerekek rengeteget
tanultak, fáradtak voltak, de nagyon jól érezték magukat. Az egész
zágrábi projekt zárásaképpen műsort adtak amelyben bemutatták a
közösen tanult dalokat, táncokat, színdarabot és képekkel illusztrálva
mutatták be a közönségnek mi mindent tanultak az elmúlt tíz napban.
Kirándulásokon is részt vettünk: „Jarun” Lovasklub, bejártuk Zágráb

belvárosát, a Horvát Országgyűlés vendégei voltunk, a Városi Hiva-
talban Slavko Borac tanácsos úr fogadott bennünket és találkoztunk
Jadranka Kosor volt miniszterelnökkel is. Veliki Tabor-ba utaztunk
ahol egy gyönyörű magyar vonatkozásu várkastélyt is megtekinthet-
tünk, Kumrovec településén Josip Broz Tito szülőházában jártunk, és
a vállalkozó szelleműek kipróbálhatták a fazekas mesterséget is. El-
utaztunk Marija Bistrica zarándokhelyre, mely messzeföldön híres a
templomáról majd egy mézeskalács szív manufaktúrát látogattunk
meg. A zágrábi Néprajzi Múzeumban Horvátország népviseleteiben
gyönyörködhettünk, a „Trešnjevka” városrészben megrendezett gyer-
mek táncfesztivált is megnéztük melynek rendezője Goran Knežević
nemzetközi hírű gyermektánc koreográfus volt.

Esténként, mikor a gyerekek a családoknál voltak, mi felnőttek szin-
tén találkoztunk és ekkor volt időnk arra, hogy eszmecserét folytas-
sunk az iskolai munkáról és horvát nyelvről. Dobóczky Józsefné és
Bende Edmond, egy apartmanban voltunk elszállásolva, így csak nap-
közben találkoztunk a gyerekekkel. Mi felnőttek a Horvát Televízió
Tamburazenekarának koncertjére is elmentünk melynek címe „Jazz
u ozračju tambure”, vagyis „Jazz a tambura hangzásvilágában”. Nagy
élmény volt hallgatni a tamburásokat Siniša Leopold vezetésével,
mivel egy teljesen újfajta hangzásvilágot ismerhettünk meg.

A projektben résztvevő tököli diákok:
Gergics Lili, Csurcsia Péter, Magyarics Bence, Kalapács Márk, Tóth

Balázs, Heim Zsombor, Sárácz Tijána, Áschin Margaréta, Nagy Kata,
Kis Barbara, 

Kísérők: Dobóczky Józsefné, Bende Edmond
A projekt előmunkálataiban és lebonyolításában rengeteget segített:

Gergicsné Klenik Judit. Köszönet neki a sok segítségért!
A projektben résztvevő horvát kollégák: Jadranka Oštarčević, igaz-

gatónő, Stela Sučić, Zinka Brekalo, Petra Španović, Nina Knežević,
Ivana Radačić, Željko Mak, Rajka Ramić, Mandica Pezelj. A tíz nap
gyorsan eltelt, nehéz szívvel indultunk haza. Könnyek között búcsúz-
tak el a horvátok a magyaroktól és nagyon megható volt, hogy diák-
jaink nem akartak hazajönni. Már türelmetlenül várjuk a jövő évet,
amikor zágrábi barátaink meglátogatnak bennünket Tökölön.

2014. április 29-én az 5.e osztály Bácskába utazott tanulmányi ki-
rándulásra a garai Bunyevácokhoz. Ettől a tanévtől új tantárgy lett
bevezetve: Nemzetiségi hon- és népismeret. A magyarországi és az
anyaországi horvátok népszokásairól, hagyományairól, dalairól, tán-
cairól tanulunk. Mivel nincsen jól használható tankönyvünk kreatív-
nak kell lennem és mindent ki kell találnom ami hasznos a gyerekek-
nek, így került sor erre a kirándulásra is. A garai Horvát Önkormány-
zat nagyon szívélyesen fogadott bennünket, Bajainé Sibalin Anna,
Patarcsity Mária, Murinyi Tiborné, Sibalin István, és segítőik, Kubatov
Márton, az önkormányzat elnöke, Bende Margit és Horváth Éva. Reg-
gel 8 órakor indultunk Tökölről, majd 11 órakor értünk Garára ahol
rögtön ebédet kaptunk. Visszafelé a Bunyevác utcán sétálva ismertük
meg a falu Bunyevácok által lakott részét, majd ezután kezdődött a
tanulmányi kirándulás programja. A Horvát Önkormányzat külön-
termében berendeztek egy úgynevezett „Bunyevác szobát”, melyben
régi bútorok, népviseleti ruhák és használati tárgyak vannak kiállítva,
eredeti állapotban. Anuska néni, Bajainé Sibalin Anna, az osztályom-
nak mesélt a régi időkről, a gyerekkoráról és a garai Bunyevácok min-
dennapjairól. A gyerekek új kifejezéseket és szavakat tanultak, sokat
jegyzeteltek, bővítették szókincsüket. Eredeti garai Bunyevác népvi-
seleti ruhát is felpróbálhattak a gyerekek, visszarepülhettek kicsit a
múltba amikor még népviseleti ruhában jártak a faluban. 15 órakor
átmentünk a római katolikus templomba ahol Heffner Hanzi bácsi,
kántor várta a gyerekeket, aki immár 60 éve áll a garai Római Kato-
likus Templom szolgálatában. Mindent elmesélt a gyerekeknek amit
tudni kell az épületről, majd ezután következett a gyűjtőmunka. A
gyerekeknek feliratokat kellett leírni a gyönyörű ólomüveg ablakokról,
szobrokról és stációkról, ugyanis a garai templom építését a faluban
élő svábok és bunyevácok finanszírozták, még az 1700-as években, a
családok pedig felajánlásaikkal gazdagították a templom belső terét.
Ha belépünk a templomba a bal oldalon találhatóak a bunyevác csa-
ládok felajánlásai, jobb oldalon pedig a svábok felajánlásai: ablakok,
szobrok és oltárok. Tipikus bunyevác családneveket ismerhettek meg
a gyerekek a gyűjtőmunka során, megtapasztalhatták a horvát nyelv
sokszínűségét is. 16 órakor ellátogattunk a garai Temetőbe, ahol
Anuska néni ismét rengeteget mesélt az elhunyt bunyevác emberek-
ről, családokról. Egy óra eltöltése után indultunk tovább, Arsenić Simo
és Osztrogonácz Mária Bunyevác tájházához. A Pekanov család házát
megvásárolták, eredeti állapotában megőrizték és tájházat rendeztek
be az épületben. Tipikus Bunyevác ház, egy konyha és két szoba nyi-
tott folyosóval (gang), a szobákban kemencével és eredeti használati
tárgyakkal. Az udvaron libák, juhok is vannak, ugyan úgy mint annak
idején. Az egész nap jó hangulatban telt el, nagyon hasznos volt és a
gyerekek rengeteg új dologgal ismerkedtek meg, egy kis időutazás
volt a távoli múltba. 

A kísérők Dobóczky Józsefné, Kühnné Sibalin Magdolna, (OFI) és
Bende Edmond voltak.

Minden horvát nyelvvel kapcsolatos programunkat a Tököli Horvát
Önkormányzat támogatja, külön köszönet a sok segítségért. Köszön-
jük Agatics Hajnalka elnök támogatását.

Köszönet a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola vezetésének,
Giczi Miklós igazgató úrnak, a programok megvalósításához nyújtott
támogatásért.

Bende Edmond

magyar-horvát projekt csapat

zágrábban, Jadranka kosor volt miniszterelnökkel
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Vitaricum a Zsoldos Üzletházban
Különleges akció, ünnepség helyszíne volt a

Zsoldos Üzletház. A Vitaricum cég, amely kizáró-
lag magyar termékeket forgalmaz, érdekes, izgal-
mas bemutatkozó programot szervezett. A prog-
ram, melyen részt vett Hoffman Pál polgármester
is, a cég szándékairól, a vevők számára előnyt je-
lentő kezdeményezéseikről adtak tájékoztatást,
majd Nagy Ákos, az egyik legerősebb magyar spor-
toló bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők.
A sportbemutatónál is nagyobb sikere volt a kósto-
lón bemutatott, kóstoltatott magyar őstermelői
paprikának, paradicsomnak, uborkának, sajtnak,
s a többi terméknek.

Pálinkaverseny volt Tökölön
A térség első ilyen megméretteté-

sére kizárólag amatőr pálinkafőzők je-
lentkezését várták a szervezők. A pár-
latokat a Falumúzeumban lehetett le-
adni. Mintának fél liter elegendő volt,
annál többet nem kellett vinni. A be-
nevezett italok jó kezekbe kerültek, hi-
szen szakavatott zsúri kortyolta és érté-
kelte azokat. Az érdeklődők és a ver-
senyzők hasznos tanácsokat kaphattak
a jó pálinka főzéséről, mondta Gergics
Antal, szervező. A verseny célja, hogy
az amatőrök minél többet tanuljanak
és minél jobb pálinkát készítsenek. 

Kezdődik a Kis-Duna partmenti csatornázása
A Ráckevei Savoyai kastély parkjában tartották

az RSD Partmenti csatornázás projekt kivitelezésé-
nek megkezdését jelző nyitórendezvényt. A Penta
Kft vezetője Nagy Gábor ügyvezető igazgató szak-
mai részletekről beszélt, Kövér László a Parlament
Elnöke a Kis-Duna megmentésének fontosságát, a
kormányzati erőfeszítéseket méltatta. Kreisz László
a projektet összefogó társulás vezetője, Taksony
polgármestere az elvégzett előkészítő munkát, a ki-
vitelezéshez vezető utat ismertette. A közel 8000 in-
gatlant érintő beruházás összköltsége nettó: 5 064
166 132 Ft, Európai Uniós támogatás nettó: 3 747
246 289 Ft, beruházáshoz szükséges önerő (saját
forrás) nettó: 1 316 919 843 Ft.

Polgárőr elismerések
Közgyűlést tartott a Tököli Polgágőr Egyesület. Benkovics Antal

kösözntője után Ráckevei Károly számolt be az egyesület munká-
járól. Hoffman Pál polgármester a tököliek nevében, dr. Bilisics
Péter a Pest Megyei Polgárőr Szövetség nevében mondott köszö-
netet a sok áldozatot követelő munkáért. Ezt követően oklevelek
és elismerések átadására került sor.

kiemelkedő, önfeláldozó munkájáért
Cseri Eszter, Dankó János, Gaál Gábor, Juhász Tibor, Kató

Sándor, Ócsai István, Ruckel Zsolt, Zi-
monyi András, id. Barkóczi József, Far-
kas Áron, Gál János, Gyuricza László,
Lengyel Zoltán, Nagy Béla, Nyisztor Jó-
zsef, Pálfi Mihály, Reppert Angéla,
Szabó Alexandra, Vaszilkó Tibor, Vej-
mola István

árvízi védekezésben részt vettek
2013-ban

Ágics Péter (Kanyara), id. Barkóczi
József, ifj. Bednanics Pál, id. Bednanics

Pál, Bucsek Zsolt, Cseri Eszter, Csertői László, Dragovics András,
Fövényi Mihály, Gaál Gábor, Gál János, Gergics Illés, Horváth Fe-
renc, Horváth Ferencné, Horváth László, Jankovics Zoltán, Je-
szenszki Zoltán, Kassai Attila, Kató Sándor, Káposznyák János,
Laczkovics András, Marics László, Müller János, Nyisztor József,
Ócsai István, Pálfi Mihály, Reppert Angéla, Sípos Angéla, Ruckel
Zsolt, Szabó Alexandra, Szabó Károly, Szabó Sándor, Szabó Zsolt,
Tisza Károly, Vejmola István, Zimonyi András

Dr. Bilisics péter Úr pmpsz
elnök az alábbi tagoknak adott
elismerő oklevelet:

Cseri Eszter, Dankó János, Gaál
Gábor, Gál János, Juhász Tibor,
Kató Sándor, Nagy Béla, Ócsai
István, Ruckel Zsolt

A megyei közgyűlésen zimo-
nyi András társunkat arany ki-
tüntetéssel díjazták.

Ráckevei Károly
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EGY KÜLÖNLEGES NAP
Három egymástól teljesen eltérő hangulatú eseményt szerveztek a városban július 25-én. ezek során a résztvevők
tököl jelentős történelmi helyszíneit, eseményeit is felidézhették.

Az 1300-as években épült Kis-
boldogasszony templomtól in-
dult a gyalogos zarándoklat a
Duna védőtöltésén a város szé-
lén lévő Árpádkori kistemplom-
hoz, a Szent Anna kápolnához.
A szabadtéri szentmise hagyo-
mányait 1990-ben élesztették fel
a tököli hívek, s mint az elmúlt
években mindig a szentmisét
közös beszélgetés agapé zárta. 

A késő délutáni órákban kezdő-
dött a volt szovjet lakótelepen a
Kivonulási buli elnevezéssel
meghirdetett rock koncert. A
szovjet csapatok 1991. június 19-
én hagyták el Magyarországot,
ekkor már Tökölön sem volt
szovjet katona, s erre az évfor-
dulóra emlékeznek a helyiek
évek óta. A program az Őri trió
muzsikájával kezdődött, ezt kö-
vetően Jessy adott nagy sikert

arató koncertet, majd tizenegy óráig a Benetton Band szórakoztatta a több száz érdeklődőt.

Hagyományos, de mostanra
még szebbé vált környezetben
lépett fel fél 8-tól a tököli hor-
vát Prekovac együttes. Az Ágics
testvérek és Joszkin János fém-
jelezte zenekar a Művészeti Is-
kolában zenét tanuló fiatalokkal
kiegészülve állt a Millenniumi
Park színpadára. A besötétedés
utáni fények, a gyönyörűen
megújított katolikus templom és
környezetének hangulata, a ti-

zenkét zenész játéka megkapó zenei élménnyé vált. A lelkes közönség már a koncert első részében táncra perdült és ele-
gáns kólóval tette különlegessé az estet. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vendéglátása, Ágics-Farkas Katalin házi-
asszonyi gondoskodása most is az igazi tököli vendégszeretetet idézte.

Remek hangulatot hozott a Tököli Német Nemzetiségi Önkormányzat zenés nyáresti koncertje. Hagyományosan a tak-
sonyi Heimatklang  zenekar műsorát hallgatta a szépszámú érdeklődő. Varázslatos nyáresti hangulatban a kétórás prog-

ram második felében
felforrósodott a han-
gulat. A pezsdítő in-
dulók és polkák so-
kakat táncra perdí-
tettek. A közönség
újra és újra visszatap-
solta a zenekart, akik
örömmel tapasztal-
ták a jó hangulatot,
és mint elmondták,
ők is jól érzik magu-
kat mindig Tökölön.
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A dinamikus fejlődés útján – az Aktív1 Kft.

„A műszaki fejlesztéseknek és beruházá-
soknak köszönhetően jelentősen meg tud-
tuk emelni internetes csomagjaink sávszé-
lességét, így akár 80 mbps sebességgel is
netezhetnek a tököliek. És meg is teszik,
mert előfizetőink csaknem 20%-a, a leg-
magasabb sávszélességű csomagokat veszi
igénybe, és összességében tavaly december
óta majdnem megduplázódott internete-
lőfizetőink száma. Ezen túl elindítottuk
alacsony alap- és percdíjú vezetékes te-
lefon- és digitális kábeltévé szolgáltatá-
sunkat is, melyet a megfelelő, erre alkal-
mas tévékészülékekkel a már meglévő ana-
lóg csomag mellett párhuzamosan,
díjmentesen vehetnek igénybe előfizető-
ink.” – mondta Dr. Kaslik Gyula, a távköz-
lési cég ügyvezetője. – „Természetesen a
digitális csatornák régebbi készülékekkel is
foghatóak, ebben az esetben beltéri vevő
készüléket (set top box) biztosítunk előfi-
zetőink számára, elérhető bérleti áron.”

A kérdésre, hogy milyen új tartalmakkal
bővült a kínálat, az ügyveze tő elmondta:
„Eddigi analóg kínálatunkat 120 digitális
csatornával bővítettük ki, melyek közül

20 HD minőségű. Sportrajongó nézőink-
nek jó hír, hogy az analóg sportcsatorná-
kon túl ezentúl digitálisan is nézhetik a
DIgI sport 1-2, a eurosport 1-2, a
sport 1-2, a sportklub és a sportm
műsorait. A film- illetve szórakoztató csa-
tornák kategóriában megtalálható többek
között a paramount channel, a cool tv,
a comedy central, az AXn, valamint az
AXn Black és AXn White is. Az idegen
nyelvek iránt érdeklődő nézőink igényeit
is igyekszünk kielégíteni több angol-,
német-, olasz-, francia- és spanyol nyelvű
csatornával. Ezeken túlmenően természe-
tesen bővül ismeretterjesztő-, zenei- és
gyerekcsatorna kínálatunk is. 

„Folyamatosan keressük annak lehető-
ségeit, hogy előfizetőink igényeit minél
tökéletesebben tudjuk kiszolgálni. E célt
szem előtt tartva adunk kábeltévé szol-
gáltatásunkhoz gyerekzár funkciós bel-
téri egységet, számos csatorna esetében

nyelvválasztási lehetőséggel, illetve biz-
tosítunk rögzítős HD set top Boxot,
amellyel az élő adást tudják igény szerint
rögzíteni, csúcsminőségben, Dolby Digital
5.1-es hangrendszerrel.” – mondta az
ügyvezető. „A lakosság kényelme érdeké-
ben ügyfélszolgálati irodánkat a városköz-
pontba, a Teleház épületébe helyeztük át,
hogy mindenki számára könnyen megkö-
zelíthető legyen.” 

És ez még mindig nem minden: „to-
vábbi fejlesztéseket tartunk szükségesnek
a településen. Eddig a központi oldalon
hajtottuk végre a korszerűsítést, de ahhoz,
hogy minden lakásban megfelelő minő-
ségű szolgáltatást tudjunk biztosítani, hib-
rid hálózatunkban közelebb kell vinnünk
az optikai végpontokat az előfizetőkhöz.
Ezért még az idén fejlesztéseket hajtunk
végre a település elektromos oszlopsorán
futó hálózatunkon. A munkálatok befeje-
zéséig kérjük előfizetőink és a lakók türel-
mét, és szíves megértését.”

És még egy jó hír: „Ősztől újabb akci-
ókkal jelentkezünk, valamint tovább
csökkentjük telefonszolgáltatásunk perc-
díjait is, amiről időben értesítjük a lakos-
ságot.”

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztró-

favédelmi Kirendeltsége tájékoztatása és felhívása alapján a kerti
hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól
a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az önkormány helyi
rendeletben szabályozza az égetés feltételeit.

Mivel nincs erre vonatkozó rendelete az önkormányzatnak, így
a kerti hulladék égetése jelenleg nem megengedett Tökölön.

A kerti hulladékoktól a tulajdonosok általában égetéssel szaba-
dulnak meg, mivel ez a legegyszerűbbnek tűnő és helyben is meg-
szokott megoldás (a komposztálás mellett), ezért az avar és kerti hul-
ladék nyílt téri égetésére vonatkozóan a Képviselő-testület helyi ren-
deletet alkotott. A rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba!

A rendeletben foglaltak be nem tartása miatt közigazgatási ha-
tósági eljárás keretében 150eFt-ig terjedő bírság szabható ki!

kivonat a 10/2014.(vII.1.) számú rendeletből

,,5.§ (1) A város közigazgatási területén az avar és kerti hulladék
kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlantulajdonos köteles
gondoskodni.

(2) Az ártalmatlanítás az általános hulladékgazdálkodási elvek-
nek megfelelően elsősorban hasznosítással, komposztálással vagy
- a város hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése alap-
ján - a hulladékszállító szolgáltatónak a szelektív zöldhulladék
gyűjtés keretén belül való átadással történhet.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározottakon túl
szükséges, az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése ünnepnapok
kivételével, hétfőtől péntekig, 15:00 – 21:00 óra között

megengedett (ha az adott időpontban nincsen érvényben tűz-
gyújtási tilalom.)

6.§ Kerti hulladék égetése nem végezhető közterületen.
7.§ (1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet, a fustképződés

csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen
szikkasztani, szárítani kell. nagy mennyiségű füstöt termelő
anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos.

(2) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelem-
mel kell lenni. Égetni száraz, tiszta időben, maximum enyhe lég-
mozgás (gyenge szél) mellett szabad úgy, hogy az égetés a szemé-
lyi és vagyoni biztonságot ne veszélyeztesse és környezeti kárt ne
okozzon.

(3) A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mel-
lett, a tűvédelmi szabályok szigorú betartásával történhet. Az ége-
tés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe
helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg
a tűz eloltható.

(4) Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin,
gázolaj, háztartási étolaj, stb.) vagy egyéb légszennyező, bűzös se-
gédanyag nem alkalmazható.

(5) A tüzet őrizetlenül hagyni tilos. Az égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, az izzást meg kell szüntetni.

8.§Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot,
gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt és egyéb veszé-
lyes hulladékot.).

9.§Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűz-
gyújtási tilalom idején, illetve annak időtartama alatt.”

A Qualitel 97’ kft. helyett tavaly december óta az Aktív1 kft. a ká-
beltévé- és internetszolgáltató tökölön. A cég megjelenése óta jelen-
tős fejlesztéseket hajtott végre településünkön, aminek köszönhetően
többszörösére emelte az internetes csomagok sávszélességét, és be-
vezette digitális tévé-, valamint vezetékes telefonszolgáltatását is.
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Vass Csaba Heilmann Gabriella 2014.05.03.
Schmidt Gábor Dubai Mária Erzsébet 2014.05.10.
Szilvási Róbert Lázár Mónika 2014.05.17.
Kovács István Harasztosi Enikő 2014.05.17.
Ágh József Antal Schmelek Tímea 2014.05.17.
Vasvári Tibor Rein Henriett 2014.05.17.
Csabányi László Zsolt Csőke Csilla 2014.05.23.
Rutz Norbert Stiller Katalin 2014.06.07.
Bernáth Imre Vén Rita 2014.06.07.
Kocsis Máté Fábián Cintia 2014.06.14.
Szöllősi Zsolt Varga Zsuzsanna 2014.06.14.

HázAsságkÖtésekszületések
Február
romász lili 2014.02.13.
romász gábor 2014.02.13.
Április
kulimák zétény 2014.04.08.
várady gergő 2014.04.17.
papp maja 2014.04.26.
Május
radnics István Bence 2014.05.02.
khél Hanga 2014.05.09.
gagyi nikoletta 2014.05.26.
rádi laura 2014.05.30.
rádi nóra 2014.05.30.
Június
Bíró gergő 2014.06.01.
kócs ádám lászló 2014.06.01.
Berliner mária erzsébet 2014.06.04.
Filetóth Fanni 2014.06.06.
kiss csillag 2014.06.06.
galbács István ákos 2014.06.12.
soós laura ágnes 2014.06.15.
szabó emília 2014.06.19.

2014. január
török Bálintné sz. nógrádi veronika mária élt 68 évet

2014. február
takács Józsefné sz. korponai Anna élt 87 évet
labotka Frigyes lászló élt 66 évet

2014. március
kosárszki gyuláné sz. czéher mária magdolna élt 76 évet
vass kálmán pál élt 58 évet
tokics István élt 66 évet
Hegedűs árpádné sz. tóth mária élt 92 évet
szeltner károlyné sz. rozgics mária élt 80 évet
nagy Amália élt 83 évet
marlyin István élt 69 évet
ónody gyula élt 69 évet

2014. április
lászló Ignácné sz. marelyin Anna élt 90 évet
Waldmann sándor élt 73 évet
Horváth györgy élt 83 évet
kőszegi Imréné sz. rosinger Ilona élt 76 évet
gergényi János élt 47 évet
lakics lászlóné sz. geresdi Anna mária élt 79 évet
osza Istvánné sz. ági ágnes élt 86 évet
ágics lászló élt 60 évet
kovács Ferencné sz. Bányai magdolna etelka élt 93 évet
kokics mátyás János élt 80 évet

2014. április
Horváth sándorné sz. kárász mária élt 92 évet
vukov János Ferenc élt 68 évet
metka lajosné sz. Buro ágnes élt 80 évet
somogyi tamás pálné sz. selmeci Ilona élt 60 évet 

HAlálesetek

elhunyt dr. Fehérvári József
Dr. Fehérvári József (apja neve erede-

tileg Fritz), a Csepel-szigeti Szigetcsép-
ről származik, sváb kézműves családból.

Pécsett a Leöwey Gimnázium német
nemzetiségi tagozatán tanult, de már
Budapesten az Eötvös Gimnázium
német nemzetiségi tagozatán érettségi-
zett, majd az ELTE-n szerzett jogászi
diplomát. 1975. óta Óbudán élt, német-
tanárnő feleségével és jogász-közgazdász
lányával. Fehérvári József egész élete
során valamilyen formában mindig köz-

reműködött a magyarországi németek helyi, regionális vagy köz-
ponti szervezeteiben, s ennek keretében gyakorlatilag egész Ma-
gyarország területén működött együtt német nemzetiségi szer-
vezőkkel, illetve külföldön a dunai svábok különböző
képviselőivel. A rendszerváltáskor alapító tagja lett a Budapesti
Német Kultúregyesületnek, majd lakóhelyén, az óbudai Braun-
haxler Német Hagyományápoló Egyesületnek. Huzamosan
1994-től napjainkig az Óbuda-Békásmegyer Német Önkormány-
zat elnöket lett.

Megyeriné Nonn Edit
NNÖ elnök Szigetcsép

Hosszabb betegség
után elhunyt szeltner
károlyné rozgics
mária, aki a tököli női
kézilabdázás kiemel-
kedő alakja volt. Pálya-
futása során a Csepel
Autó és a Csepeli Posztó
első osztályú csapatai-

nak is erőssége volt.

A labdarúgó szakosz-
tályt tokics István el-
vesztése érintette szomo-
rúan, a 66 éves sportem-
ber ikertestvérével, a
koruk (60-70-es évek)
legtehetségesebb játéko-
sai voltak. Távozásával
egy Pest megye szerte is-

mert labdarúgóját veszítette el a sportkör.

Tragikus körülmények között, a Sport-
csarnokban, öregfiúk egymás elleni mér-
kőzésen huny el gergényi János. Negy-

venhét évesen, fiatalon
ragadta el a halál,
pedig sporttársai és a
mentők is mindent
megtettek életének
megmentéséért. Tehet-
sége korosztálya leg-
jobbjává tehette, s az

NB-I. kapujáig vezette.

kiváló sportolókat veszített el tököl
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tököl lépést tart a változásokkal – Az „átalakítás” alatt a város zavartalanul üzemel
• 2013. január 1-től a közigazgatás új szervezeti szintjeként

megalakultak a járások. Ennek köszönhetően a gyámhivatali
és Okmányirodai feladataink mellett számos korábbi hatás-
körünk a járási hivatal feladatellátásába került. Hasonló a
helyzet az építéshatósági feladatok terén is, melyek elkerül-
tek Hivatalunktól és a Szigetszentmiklósi Jegyző hatáskörébe
kerültek.

• Ebben az időszakban került sor az általános iskola KLIKK-
hez kerülésére, az épület fenntartásának megtartásával, Az
ügyiratok átadása-átvétele, a záró pénzügyi beszámoló elké-
szítése, az épületekkel kapcsolatos használati jogok átadása,
a dolgozók kiléptetése számos feladattal járt, egy részük még
ma is folyik,

• A GAMESZ megszűnését követően a Polgármesteri Hivatal-
hoz kerültek az intézményekkel kapcsolatos feladatok, ezek
a 2013. júniusi szervezeti átalakításokat követően kibővültek
a parkfenntartással, intézményi karbantartással és a sport-
csarnokkal kapcsolatos feladatokkal,

• A 2014. év elején került bevezetésre az államháztartás új
számviteli rendszere, melynek előkészítő munkálatai az év
utolsó hónapjaiban rendkívüli feladat elé állították a Pénz-
ügyi Iroda dolgozóit,

• Az ÖNHIKI pályázat benyújtásával kapcsolatos teendők hó-
napokra lekötötték a kollégákat,

• Az OEP vizsgálta a védőnői szolgálat finanszírozását, min-
dent rendben találtak,

• A két ütemben zajló, adósságkonszolidációval kapcsolatos
feladatok szintén hónapokat vettek igénybe,

• Az új bölcsőde építésével kapcsolatos feladatok újabb kihí-
vást jelentettek,

• 2013. évben a városközpont rekonstrukciós pályázat a fini-
sébe ért, a finanszírozással kapcsolatos problémák mintegy
fél éven át komoly feladat elé állították a kollégákat,

• A víz-, csatorna, valamint a szemétszállítási szolgáltatás
komplett átalakítása zajlott le az elmúlt évben, mely jelentős
jogi és pénzügyi feladatot jelentett számunkra,

• A közétkeztetési feladatok vonatkozásában is közbeszerzési
eljárást bonyolítottuk, 

• Év végén már javában zajlott a felkészülés a 2014. évi válasz-
tásokra, a jogszabály változások miatt a központi névjegyzék
folyamatos vezetése új feladat számunkra,

• Októbertől 39 fő közcélú munkást alkalmaztunk, ezzel je-
lentősen megnövekedett a személyügyi és pénzügyi feladatot
ellátó kollégák munkája,

• Közterületek felújításával és a játszóterek építésével kapcso-
latos előkészítő munkák a Műszaki Irodában jelentkeztek,

• A városközpont felújítás kapcsán a Polgármesteri Hivatal
épületei is megszépültek, a régi GAMESZ épületébe átköl-
töztek az Igazgatási Iroda dolgozói, az ő helyükre költöztet-
tük át az irattárat. A Műszaki Iroda dolgozói pedig ugyan-
ennek az épületnek a tetőterébe költöztek.

• Visszakerült a telephely engedélyezési hatáskör a jegyzőhöz
(korábban a kistérség székhelye szerinti jegyző gyakorolta), 

• 2013 júniusában közreműködtünk a Dunán levonuló árvízzel
kapcsolatos védekezésben és a belvízi problémák megoldá-
sában, 

A rendkívül változó jogszabályi környezetben, a települési
intézményrendszer szerkezetének átalakítása miatt kialakult
nehézségek ellenére folyamatosan a felmerülő problémák
szakszerű megoldására törekedtünk, szem előtt tartva azt,
hogy a tököli polgárok is joggal várják el tőlünk, hogy felme-
rülő ügyeiket határidőn belül, a jogszabályok rendelkezéseit fi-
gyelembe véve intézzük.
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Látványosan megtisztították 
a Csépi úti temetőt

Tököl is részt vesz a kormány közfoglal-
koztatási programjában. A városban 37, il-
letve 16 munkavállalót foglalkoztattak 2013.
novemberétől. Jól szervezett munkájuk
nyomán az in  téz  mények környezete, a
város zöldterületei szépültek meg. Szeren-
csés, hogy jutott idő az egyházi tulajdon-
ban lévő „Csépi úti temető” rendbehoza-
talára is. A csapat a téli hónapokban elmé-
leti képzésben részesült tavasszal, viszont
újra a terepen dolgozva szépítették a vá-
rost. A Polgármesteri Hivatal településüze-
meltetési csoportja Ágics Antal irányításá-
val folytatja a munkát.

Tárgyalásokat folytatnak a temetőt 2018.
december 31-ig üzemeltető Gyertyaláng
Kft-vel a Csépi úti temető fenntartás mel-
letti felújítási feladatairól, s a cég segítsé-
gét kérik a Csépi úti temető Kegyeleti
Parkká alakításáról.

Nyári gát
3,5 mFt támogatást biztosított a képvi-

selő-testület a nyári-gát helyreállítási mun-
kálataira. A munkálatokat megelőzően
egyeztetés zajlott a Fővárosi Vízműveknél
a rocla vezeték védelmével kapcsolatban.
Ágics Péter képviselő sikeresen fogta össze
a munkát és az egyeztetéseket. A Dunagép
Zrt elkészült a helyreállítással.

Komp felújítási pályázat
Ebben az évben is indult a város a Száz-

halombattával közösen támogatott komp
parti létesítmények felújítására kiírt pályá-
zaton. a pályázat két részből áll, az egyik a
rámpa további felújítása, a másik a moto-
ros hajó műszaki szemléje.

Térségi igazgatói tanácskozás
A tököli sportcsarnok új konferencia

terme adott otthont a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ által szervezett
térségi igazgatói tanácskozásnak. Giczi
Miklós igazgató és Hoffman Pál polgár-
mester, országgyűlési képviselő köszöntője
után az oktatással kapcsolatos aktuális
ügyekről adtak tájékoztatást Pálos Anna-
mária, KLIK Szigetszentmiklósi Tankerü-
let vezetője és munkatársai. A résztvevők
örömmel vették a város ajándékát, a
Török borász Tököl emblémás borát.

Tököli Mozaik
Félórás beszélgetést és Tökölt bemutató

filmet készített Hoffman Pál polgármes-
terrel a Százhalombattai Televízió. A szep-
temberben bemutatásra kerülő sorozatban
a Dunántúli település szomszédait mutat-
ják be, kiemelve a közös történelmi hagyo-
mányokat, s az elmúlt évtizedek együttmű-
ködését.

Parlagfű mentesítés
Ismét biztosították az önkormányzati te-

rületek parlagfű mentesítését. A korábbi
évekhez hasonlóan Árkocsevics Simon vál-
lalkozóval kötöttek 1,8 mFt-os megállapo-
dást, mellyel 88.087. m2 terület háromszori
folyamatos nyírását biztosítják.

Summerfest támogatása 
Biztosított a Summerfest idei költségve-

tése. A képviselő-testület a város költségve-
téséből 6 mFt-ot különített el a rendez-
vényre, a Nemzeti Kulturális Alap 3 mFt-tal
támogatta az eseményt, és a Turizmus Zrt
is hozzájárult 2 mFt-tal a programokhoz.

Defibrillátorok felújítása
Felülvizsgálták és felújították a korábban

pályázati támogatással beszerzett defibril-
látorokat. A három eszközre, mely az Uszo-
dában, a Sportcsarnokban és a Polgármes-
teri Hivatalban van elhelyezve, 446 eFt-ot
használtak fel.

Szárny-nyitogató Alapfokú 
Művészeti Iskola támogatása

Továbbra sem lesz bérleti költsége a
Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Isko-
lának. A képviselő-testület döntése alapján
5 mFt-os működési támogatást biztosít az
alapítványnak, miután 10 év után lejárt az
ingyenes helyiséghasználati jogosultsága.
A képviselő-testület a szükséges bérleti díj
mértékéig többlettámogatásban részesíti a
kiemelten fontos kulturális szervezetnek
tartott közösséget. 

Tököl ismét segített
A horvát és szerb nemzetiségi önkor-

mányzatok támogatták a délszláv árvízká-
rosultak megsegítését. A horvátok 100 eFt,
a szerbek 100 eFt összeget biztosítottak a
nemes célra. A képviselő-testület is csatla-
kozott, és 100-100 eFt-ot utalt a szerb, il-
letve horvát rászorultak javára létrehozott
számlákra.

Eisenkeil úr tököli látogatása
Ismét Tökölre látogatott Sturmhardt Ei-

senkeil úr és felesége Németország korábbi
magyarországi katonai attaséja. A házaspár

rendkívül sokat
tett a nehéz
helyzetben lévő
tököli családok,
gyerekek sorsá-
nak javításáért.
Hoffman Pál
polgármester a
tököli Közössé-
gek és Nemze-
tiségi Nap ese-
ményére is
meginvitálta a
vendégeket.

Nyári kedvezményes uszodabelépő
Idén is kedvezményes áron, 475 Ft-os be-

lépőjeggyel vehették igénybe a városi uszo-
dát a tököli diákcsoportok. A képviselő-
testület jelenlegi döntésével a következő
nyarakra is érvényes lesz a kedvezmény.

TVCSk Kft Felügyelő Bizottsága
A képviselő-testület meghosszabbította a

TVCS Kft-ben működő Felügyelőbizottsági
tagok mandátumát. Így Dr. Monostory
Péter elnök, Kunzer Ferenc és Versics
Péter tagok látják el a feladatokat 2018. de-
cember 31-ig.

Parlagfűmentesítés
Ismét biztosították az önkormányzati te-

rületek parlagfű mentesítését. A korábbi
évekhez hasonlóan Árkocsevics Simon vál-
lalkozóval kötöttek 1,8 mFt-os megállapo-
dást, mellyel 88.087. m2 terület háromszori
folyamatos nyírását biztosítják.

Megrendelhető
Nagy sikert aratott „Örökségünk” soro-

zatban Malaczkó István és Hoffman Pál
által összeállított tököli nemzetiségi hagyo-
mányőrzésről szóló képeskönyv. A könyv
megrendelhető az alábbi telefonszámon:
24/520-910. Ára: 4.000 Ft.

Ballagás
Családias hangulatban zárta a tanévet a

Weöres Sándor Általános Iskola. Az évzáró
ünnepség, s a ballagás is sok családot érin-
tett. Lelkes szülők, bizonyítványt váró diá-
kok töltötték meg mindkét alkalommal a
Sportcsarnokot. A tanárok által kiválóan
felkészített osztályok kedves műsorral lép-
tek fel, a kitüntetett diákok büszkén feszí-
tettek nevük hallatán, a végzős osztályok
kicsit szomorkodva váltak el az iskolában
maradó barátaiktól. A nyolcszáz diák lát-
ványa mindig megkapó a Sportcsarnok-
ban, de mindent felülmúlt az örömujjon-
gás, amely Giczi Miklós igaz gató szavait
követte, amikor bejelentette a 2013/14
tanév bezárását.

tököli tükör
kiadja:

tököl város polgármesteri Hivatala 
szerkesztő: Deáki tímea 

szerk. fotók: malaczkó István
szerkesztőség: olivamarketing kft.

nyomda: West-graph kft. 
szigethalom, mű út 154.

24 tököli tükör
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megalakult a tököli Birkózó szakosztály
Jó néhány hónapos előkészítő munka után bemutató ed-

zéssel mutatkozott be az új tököli egyesület. Ivancsics Géza
edző kezdeményezését azonnal felkarolta Hoffman Pál pol-
gármester és Giczi Miklós iskolaigazgató, s helyszínt bizto-
sítottak a Tökölön korábban nagy hagyományokkal rendel-
kező sportágnak. A gálaprogramban az Érdi Birkózó Egye-
sület férfi és női versenyzői csináltak kedvet a megjelent
gyermekek és szülők számára a birkózáshoz.

Az új egyesület megalakulását támogatja a Magyar Birkózó
Szövetség is, amelyet vezetők, jelenlegi és egykori birkózó vi-
lágnagyságok képviseltek. Az édesanyja révén tököli kötő-
désű Gulyás István, a birkózó válogatott szövetségi kapitánya,
Kovács István szabadfogású világbajnok Csepelről, Ritter

Árpád Európa bajnok, mint tököli lakos üdvözölte az ese-
ményt. Jó érzés volt látni az egykori neves tököli birkózókat
Tomin Istvánt, Tomin Jánost, Cseperkáló Pétert is, akik szin-
tén örömüket fejezték ki a sportág felélesztése miatt.

Folytatni szeretnék
közgyűlést tartott a FIDesz-kDnp tököli szer-

vezete, ahol vaslaki Judit elnök az önkormányzati
választások előkészületeit ismertette. 

A tagok elismeréssel szóltak a képviselő-testü-
letben dolgozó képviselők, dr. vass lucia, ger-
gics Illés, malaczkó István, Bosnyák simonné,
Borsos zoltán, csurcsia István, ágics péter,
ágics Antal munkájáról és Hoffman pál polgár-
mester tevékenységéről. Örömmel vették, hogy a
teljes csapat vállalja az újabb megméretést és to-
vább szeretnének dolgozni a város érdekében. 

A szervezet tagsága egyöntetűen támogatta a je-
löltek újraindítását. Bíznak abban, hogy az el-
múlt tizenkét év, s a jelenlegi ciklus eredményei
alapján a csapat továbbra is megkapja a tököliek
bizalmát.



26 tököli tükörKARATE

2014.03.21-2014.03.23 között zajlott a nemzetközi Seiwakai szemi-
nárium, ezúttal Szigetcsépen a tököli és környékbeli karatékák nagy
számú részvételével. A szemináriumot a Magyar Goshu-kan Karate-
do Szövetség megbízásából egyesületünk a „KAKUSEI” Kulturális,
Szabadidő és Sportegyesület szervezte. 

Több mint 80 fő látogatta meg a szemináriumot. Jöttek a -Dunán-
túli régióból, Közép-Magyarországi régióból, Nyugat-Dunántúli ré-
gióból, és külföldről is, Lengyelországból és Szlovákiából. A szemi-
náriumot Leo Lipinski (8.dan – Seiwakai Europe elnöke) és Dr. Gila
Pál (6.dan-Seiwakai Europe alelnöke, Magyar Goshu-kan Karate-do
elnöke) vezette. A jó hangulatú szemináriumon nagyon nagy hang-
súlyt fektettek a mesterek arra, hogy a formagyakorlatok megfelelően
legyenek végrehajtva a különböző szinteken. Lipinski shihan elma-
gyarázta,hogy milyen fontos, hogy értsük a kata mögött húzódó ér-
telmezést, ennek milyen nagy jelentősége van. A három nap alatt
mindenki elfáradt, de óriási élményben részesült. Volt lehetőség a
folyamatos küzdelem gyakorlására másokkal (más klubbeliekkel),
mely a tradicionális karate része.

Kis csapatunk szombaton
Vértesszőlősre indult a
Samu Kupára. A 6-7 éves fi-
úknál kata versenyszámban
1. helyezést ért el Fritz Se-
bestyén, 2. helyezést Szabó
Ádám. A formagyakorlatok
után következtek a kumite
versenyszámok. Itt a fiúk
szépen teljesítettek. 1. Szabó
Ádám, 2. Czomba Balázs, 3.
helyezettek lettek Fritz Se-
bestyén és Várkonyi Álmos.
8 éves lányoknál Holdinger
Luca „csak” kumite verseny-
számban indult. Fegyelme-
zett, gyönyörű technikákkal
a döntőben 1 ponttal ellen-
fele győzött, és így az ezüst
érmet vehette át. 8 éves fiúknál is szépen szerepelt az egyesületünk.
Mecsei Dominik katában 3. helyezett lett saifa kata bemutatásával.
Küzdelemben Mecsei Dominik és Tóth Antal a bronzérmet vehette
át. 9 éves lányoknál Bene Katalin ismét döntős volt kata és kumite
versenyszámban. Seyunchin katájával 2. helyezést ért el. Küzdelem-
ben könnyedén jutott el a döntőig. 

A döntőben ellenfele bizonyult jobbnak, így Kata ezüst érmes lett.
9 éves fiúknál Debreczeni Gergely duplázott. Formagyakorlatban és
küzdelemben is elhozta az aranyérmet. Határozottan mutatta be for-
magyakorlatát, és egyértelműsítette az első helyet magának. 10 éves
lányoknál is megmérettettük magunkat. Szegesdi Szonja ezüstérmet

harcolt ki a Geki Sai II. katájával. Majd a küzdelemben első forduló-
ban 8:0-val bizonyult jobbnak ellenfelénél. A döntőben II. helyet si-
került megszereznie és hazahozni nagy büszkeségünkre a 2. ezüstér-
mét is.

10 éves fiúknál Vizi Sándor mérette meg magát kumite verseny-
számban. Sanci első ellenfelét 9:0 arányban győzte le. A döntőben
pedig az aranyérmet hozta haza. Gyors és kiváló technikákat láthat-
tunk tőle. Gratulálunk!

Utolsó korosztály amiben indultunk a 11 éves lányok voltak. Fritz
Flóra saifa katajávál a 2. helyezést érte el. A 12 éves lány kumite ver-
senyszámban ő is könnyedén jutott el a döntőig. Igazán remek ura
mawashi gerit rúgott ellenfelének. Sajnos azonban ellenfele vitte el
az aranyat, így Flóra két ezüstéremmel tért haza. Kiváló teljesítményt
nyújtott csapatunk! Rendkívül elégedett vagyok Mindenkivel. Sajná-
lom, hogy nem tudott mindenki részt venni ezen a kupán, hiszen
mindenki remek állapotban volt a verseny előtt. Jól sikerült a felké-
szülés és az időzítés is, így nagyon jó eredmények születtek. Még meg
kell említenünk két bírónk dolgozott a versenyen Fekete Csaba sensei
és Szabó Renáta senpai, akik remekül végezték a munkájukat. És itt
ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a versenyzők kitartó
munkáját és nem utolsó sorban edzőink odaadó felkészítését. Bogi
senpai és Csabi sensei kiváló munkát végetek,melyet saját magam
egészítettem ki. Köszönjük szépen. 

Egyesületünk a tavaszi szezont lezárva ment Iváncsára egy
baráti találkozóra, a vII. Iwanch kupára. Összesen 8 gyer-
meket neveztünk be csapatunktól. Többen sajnos otthon
maradtak, nem tartottak velünk. Nem kis meglepetésünkre
csapatunk így is remekül szerepelt a kezdőknek létrehozott
baráti versenyen, összesítésben az elsők lettünk!  

A jól megszervezett valóban baráti hangulatú verseny a
szervezőket dícséri az Iváncsai KIAI Karatékáit, és vezető-
jüket Bachmann Tibort. Sikerült egy méltó, a tavaszi sze-

zont lezáró jó kis versenyt összehoz-
nia. Nálunk is több olyan versenyzőt
vittünk magunkkal, akiknek ez a
megmérettetés még csak a második
versenyük volt.

Tapasztalat nélkül nagy-nagy iz-
gulások közepette, és volt aki hosz-
szas betegségéből felépülve építi
újra karate-béli tudását. Ennek el-
lenére a versenyszellem, és a jó fel-
készülés meghozta ismét a sikert
számunkra, hiszen jól teljesítettünk. 

Bruszt Mária 
Elnök „KAKUSEI” Kulturális, Szabadidő és

Sportegyesület

samu kupa – 2014.04.26.

seiwakai szeminárium

vII. Iwanch kupa
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kick-box utánpótlás magyar bajnokság
döntőjének rövid beszámolója

vI. Junior challange – Ausztria mattersburg
Hétvégén megrendezett nemzetközi utánpótlás verseny, jó felké-

szülésnek bizonyult az országos bajnokság előtt. A csapat kiválóan
szerepelt, mivel a 10 aranyérem, 7 ezüstérem és 2 bronzérem meg-
szerzése, a verseny legeredményesebb különdíját is jelentette. 

A versenyre 6 országból 36 klub érkezett és a 350 induló estig
koptatta a tatamit.

Ezen a verseny is több újoncot avattunk, akik annak ellenére, hogy
kevés győzelmet szereztek, de lelkes akarásuk dicséretet érdemel.
Közülük Gyöngyösi Kevin aranyérme kiemelést érdemel, mivel kevin
16-os ágról négy mérkőzést megnyerve aranyérmet szerzett!

A csapat öt válogatott versenyzője Vigmond Ricsi, Ahmad Ilias, Fésű
Lali, Farkas Julianna és Elszaszer Kitti magabiztosan nyerték a tornát
és végig segítették a újonc társaik küzdelmeit.

Sikeres szereplés jó és bizakodó hangulatot eredményezett, ezért
a héten a finomhangolás következik, majd szombaton, Dorogon fo-
gunk küzdeni azért, hogy minél több magyar bajnoki címet szerez-
zünk.                        

GI

ereDmények
• Pointfighting szabályrendszer – Aranyérem: Gyöngyösi Kevin
• Light-contact szabályrendszer – Aranyérmesek: Vigmond Richárd,

Fésű Lajos, Ahmad Ilias, Elszaszer Kitti, Farkas Julianna, Schneider
Lili, Soós Maianna. ezüstérmesek: Kolozsvári Kinga, Szikora
Levente, Adler Dávid, Adler Viktória. Bronzérmes: Bakó Krisztián

• Kick-light szabályrendszer – Aranyérmesek: Vigmond Richárd,
Ahmed Ilias. ezüstérmesek: Bakó krisztián, Farkas Julianna,
Adler Dávid. Bronzérmes: Adler Viktória

2014. május 31-én, Dorogon rendezték meg az idei év végleges vá-
logatott keret kialakítását befolyásoló döntőt, ahol eldőlt, hogy ki
képviseli hazánkat a szeptemberben Olaszországban megrendezésre
kerülő utánpótlás világbajnokságon.

Az eddigi válogatott versenyzőink mellett több újoncot is bedob-
tunk a versengésbe és szereplésük sikere látható eredményeket ho-
zott, mivel 8 Magyar bajnoki cím mellett 6 ezüstérmet és 8 bronzérmet
akasztottak a versenyzőink nyakába.

A tavaszi versenyévadot lezáró verseny alapján így elmondhatjuk,
hogy a szakmai célok teljesültek, mert eddigi válogatott versenyzőink
mindegyike ismét a Vb csapat tagja lett és versenyzői csapatunk lét-
száma is nőt. 

Minden versenyzőt dicséret illet. Közülük ismét ki lehet emelni
elszaszer kittit és vigmond richárdot, mivel mindkét szabályrend-
szert megnyerték, valamint  újonc versenyzőnket gyöngyösi kevint,
aki kezdő létére ismét több mérkőzést meg tudott nyerni és érmet
szerzett. Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy Fésű lalee megnyerje
a bajnokságot, mivel sok sérülése miatt az idei évben nem szerepelt
a tőle megszokott magabiztossággal és így a Magyar bajnoki cím meg-
szerzésével tudta kivívni a válogatottságba kerülést.

Köszönjük a szülök lelkes, de egyben korrekt szurkolását és támo-
gatóink bizalmát, valamint a sportegyesületünk sikeres eredményeiért
dolgozó  edzők és vezetőknek munkáját! 

Külön köszönet Jenox kft. szponzorunknak,  a gyönyörű új szereléseket!

eredmények
• Pointfighting szabályrendszer – Bronzérmesek: Gyöngyösi Kevin, Vetor András. 
• Light-contact szabályrendszer – Aranyérmesek: Fésű LaLee, Vigmond
Richárd, Ahmad Ilias, Elszaszer Kitti, Farkas Julianna, Schneider Lili.
ezüstérmesek: Vetor András, Adler Viktória, Kolozsvári Kinga, Vejmola
Dávid, Gyöngyösi Kevin. Bronzérmesek: Bakó Krisztián, Szikora
Levente,
• Kick-light szabályrendszer – Aranyérmesek: Vigmond Richárd, Elszaszer
Kitti. ezüstérmesek: Ahmad Ilias. Brozérmesek: Fésű Lalee, Vemola
Dániel, Adle Viktória, Adler Dávid.                                                       GI
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Az nB III. nyugati csoportjában is már fordulókkal ezelőtt el-
dőlt hogy a Futó tamás (képünkön) vezette tököl búcsúzik a har-
ma dik vonaltól. Hogy miként élik meg a kiesést a pest megyei
ala kulatnál, illetve milyen tervek vannak a jövőt illetően? töb-
bek között erről is kérdeztük a 46 éves szakembert.

– Csalódott?
– Nyilván az vagyok, de igazság szerint sajnos benne volt a levegő-

ben, hogy nem lesz egyszerű tavaszunk, hiszen szinte kivétel nélkül
fiatal játékosok alkotják a keretünket – válaszolta a tököliek edzője, Futó
Tamás. – Csupán három-négy rutinos játékos maradt a csapatban a
télen, a többiek nemhogy az NB III-ban, de még a felnőtt futballban
is tapasztalatlanok voltak. Az ölükbe hullott a lehetőség, hogy a har-
madosztályban szerepeljenek, volt, aki élt ezzel a lehető séggel, s volt,
aki kevésbé, de összességé ben büszke vagyok a csapatra, mert lel -
kiismeretesen végigcsinálták a szezont.

– Milyen a hangulat jelenleg Tökölön?
– Nincs azért világvége- vagy temető- hangulat,

készülünk arra, hogy esetlege sen felkérjenek minket
az NB III-ra. Ha ez nem történik meg, akkor a cé-
lunk, hogy az erőviszonyoktól függetlenül meghatá-
rozó tagjai legyünk a következő megyei 1. osztály me-
zőnyének. Az edzésmunkánkra nem lehet panasz,
heti négy-öt alkalommal tréningeztünk, 20-nál ke-
vesebben szinte sohasem voltunk. Ráadásul most
már egy féléves rutin is van a játékosok háta mö-
gött, így bárme lyik bajnokságban is induljunk

majd, komolyan kell számolni velünk. Nagy lehetőség rejlik ebben
a csapatban.

– Pedig a tavaszi rajtjuk több volt, mint biztató, az első négy fordu-
lóban háromszor is győzelmet ünnepelhettek.

– Igen, bár ebben a sorsolás is közreját szott, hiszen az idény elején
a közvetlen riválisainkkal találkoztunk, akiket sike rült két vállra fek-
tetni. Ősszel ugyanez volt a helyzet, a körülöttünk lévő csapa tok ellen
kifejezetten jól szerepeltünk, viszont képtelenek voltunk a bravúrok -
ra, szemben az ellenfeleinkkel; a Diósd és a Veszprém is okozott meg-
lepetéseket, nekünk sajnos nem sikerült.

– Március 29-e óta elkerülték a csapa tot a sikerek.
– Úgy foglalhatnám össze röviden, hogy a realitás győzött a szép

remények fölött. A legtöbb együttesnél éppen for dított a helyzet, mint
nálunk, tele van nak rutinos, 25-30 éves, magasabb osz tályt is megjárt
játékosokkal, akikkel ne héz volt felvenni a versenyt, tudatosabb fut-
ballt mutattak be, s nagyobb játékerőt képviseltek, mint mi.

– Mennyire volt nehéz motiválni a csapatot a folyamatos sikertelen-
ségek közepette?

– Nem beszélhetünk teljes sikertelen ségről, hiszen abból adó-
dóan, hogy a 22-es keretből 18-an fiatalok, a felnőtt pontvadászattal

párhuzamosan ők az országos U21-es bajnokság, II. osztály, Közép B-
csoportjában is megmérettették magukat, ahol az igen előkelő, 2. he-
lyen végeztek. Télen azt mondtam, hogy a fiataloknak tanulniuk kell,
szokni a felnőtt légkört, a felnőtteknek pedig meg kell mutatniuk,
hogy jobb csapatban, akár magasabb osztályban is megállnák a helyü-
ket. Azt hiszem, ezt többé-kevés bé sikerült bebizonyítani.

– Ha megnézzük az eredményeket, szembetűnő, hogy a vereségek al-
kalmával igen nagy különbségű kudarcokat szen vedtek el. Ezt mivel
magyarázza?

– Senki sem futballozott le minket, szó sincs arról, hogy akár takti-
kailag, akár fizikálisan ilyen különbségekkel felül múlt volna minket
valaki. Nemes egy szerűséggel ordító egyéni hibákat vétet tünk, ezekből
kaptuk a gólokat.

– Ismerve az NB III. Nyugati csoport jának erőviszonyait, valóban
nincs helye ebben az osztályban a Tököl VSK-nak?

– Érdekes kérdés, mert véleményem szerint, ha az ősz végén nincs
az ötpon tos levonásunk, akkor nem alakul át ilyen drasztikusan a ke-
retünk, kevesebb meghatározó játékosunk távozik, és akkor lehetett
volna esélyünk a 10. hely környékét megcélozni. De hogy konkrét vá-
laszt adjak, az eredmények és pont számunk alapján nincs, de az el-
mondot tak tudatában igenis van helyünk az NB III-ban.

– Nyakunkon a nyári szünet, mekko ra változások várhatóak a klub
életében?

– Nem tudok róla, hogy óriási válto zásokat tervezne a vezetőség, hi-
szen nem tettünk fel mindent erre a fél évre. Nyilván az volt a cél,
hogy kivívjuk a bentmaradást, de hosszútávban gondol kodunk, a leg-
főbb cél az, hogy egy ütő képes gárdát alakítsunk ki, amely sokáig si-
keres lehet.

– Vannak már konkrét távozó, netán kiszemelt érkezőjátékosok?
Aranyos Márk munkáját három héttel ezelőtt megköszöntük, rá

nem tartottunk igényt, a többiek jövője tár gyalás függvénye. Ami
pedig az érkező ket illeti, ha jól tudom, a vezetőink egy- két embert
már megkerestek, amíg azon ban nem lesz konkrét megállapodás, er -
ről nem szeretnék többet mondani.

– Hogyan fogadta a kiesést a mindig fanatikus és szépszámú tököli
közönség?

– Kritikusan, de megértették, hiszen ők is nyitott szemmel járnak,
látják az osz tályban a különbséget. Ami viszont min denképpen tisz-
teletre méltó, hogy a vasárnapi ifimeccseken is közel hasonló létszám-
ban jöttek drukkolni nekünk, mint a szombati felnőtt meccsekre, ezt
ezúton is köszönjük nekik.

– És mi a helyzet Futó Tamással?
– Anno, két évvel ezelőtt én utánpót lásedzőként kerültem Tökölre.

Az első évben bronzérmet szereztünk, idén pedig, mint már mond-
tam, a 2. helyen végeztünk, így az elődleges feladatomat úgy gondo-
lom, megoldottam. Ráadásul nyolc játékosom immáron rendszeresen
játszik a felnőtt csapatban, s ez is min denképpen nagy pozitívum.
Hogy a nagycsapatnál mi vár rám, azt a veze tőség hívatott eldönteni,
vélhetően a kö vetkező napokban vagy hetekben eldől a sorsom.

Antalics Adám – Sportszelet

Nincs világvége- vagy temetőhangulat Tökölön
A realitás győzött a szép remények fölött

A felnőtt labdarúgás gondjait enyhítik
az utánpótlás, a kölyöklabdarúgás sikerei, örömei
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ezüst lányok:
Bravúrosan szere-
pelt az NB-II. Déli
csoportjában női
csapatunk. Sokáig
veretlenül vezették
a bajnokságot, s
végig bajnoki ál-
mokat dédelgettek,
végül ezüstérmet

szereztek. Egy pont vagy csak gólkülönbség) döntött az Abony és a tö-
köli lányok között az abonyiak számára. Vitányi Attila edző és csapata

minden dicséretet meg-
érdemel a sikeres szezon
után, amelyet sérülések
tűzdeltek. Diószegi Diána
könyöksérülése miatt
Rozgicsné Vukov Zsu-
zsannát reaktiválták, aki
így abban az örömben ré-
szesülhetett, hogy a na-
gyobbik lányával, Klaudi-
ával játszhatott egy csapatban. A kisebbik lánya, Viktória pedig azzal
szerez örömöt szüleinek, hogy édesanyja példáját követve kapusként
viszi tovább a kézilabda szeretetét.

A sugár kapusiskola ritka sportélményben részesítette
a fiatal tököli és környékbeli kézilabda kapusokat. Az egy-
hetes edzőtáborbra a 100 válogatott, többszörös magyar baj-

nok Sugár Tímea
megnyerte segí-
tőnek Szikora
Melindát a Fradi
jelenlegi váloga-
tott kapusát a
mai fiatalok
egyik példaké-
pét. 

Négy csoportban felkészültségüknek megfelelő speciális
feladatokkal ismertették meg a résztvevő tizenkét fiatal ka-
pustehetséget. A sportos programot uszodalátogatás, foga-
tozás, sportági beszélgetések színesítették. Már most meg-

kezdték a ki-
váló kezdemé-
nyezés jövő évi
f o l y t a t á s á t ,
melyre min-
den résztvevő
örömmel ké-
szül.

Nôi felnôtt tabella
Csapat J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.

1. ABONETT KC 20 18 0 2 662 517 36
2. Tököl KSK 20 17 1 2 567 468 35
3. Dunaújváros KKA II 20 14 0 6 645 547 28
4. Pázmánd-Gárdony NKSE 20 11 0 9 558 550 22
5. Vecsés Kombi Express 20 11 0 9 521 483 22
6. DANUKE 20 10 0 10 594 571 20
7. Duna Pent NKE 20 9 1 10 520 525 19
8. Szigetszentmiklósi NKSE 20 6 1 13 489 528 13
9. XVII. ker. Lakóhelyi SE 20 5 2 13 537 616 12
10. Dunaújvárosi AC 20 4 0 16 461 576 8
11. Dunavarsányi TE 20 2 1 17 411 584 5

Női felnôtt góllövôlista
Kovács Adél 145
Marosi Rita 107
Böjtös Andrea 100
Cziráki Klaudia 59
Kovács Kinga 50
Marosi Krisztina 49
Rozgics Klaudia 24
Takács Nikolett 15
Lovászi Réka 13
Vincze Annamária 12

Marlyin Dorina 6
Rozgics Rebeka 4
Varga Bettina 3
Vitányi Réka 2
Diószegi Diána kapus 2
Balázs Henrietta 0
Zsíros Adrienn 0
Viszlai Réka kapus 0
Rozgics Viktória kapus 0
Vukov Zsuzsanna kapus 0
Kovács Bettina 0

Nôi junior góllövôlista
Rozgics Klaudia 118
Marlyin Dorina 103
Varga Bettina 54
Kovács Bettina 53
Rozgics Rebeka 52
Marlyin Bernadett 51
Vitányi Réka 44
Zsíros Adrienn 33
Máté Luca 14
Márczy Flóra 7

Horváth Klaudia 5
Kovács Liliána 3
Takács Barbara 2
Szentpéteri Anna 1
Varga Anita 0
Ille Nikolett 0
Rieger Fanni 0
Balás Barbara 0
Viszlai Réka kapus 0
Rozgics Viktória kapus 0

Férfi felnôtt tabella
Csapat J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.

1. Mezótúri AFC 22 19 0 3 725 612 38
2. Bp. Honvéd SE 22 16 3 3 639 533 35
3. MAFC-ASI 22 14 3 5 673 567 31
4. FTC-Diagnosticum II 22 15 1 6 706 594 31
5. Pénzügyôr SE 22 11 2 9 601 547 24
6. Tököl KSK 22 10 2 10 609 582 22
7. Ercsi SE 22 10 1 11 565 625 21
8. Szigetszentmiklósi KSK 22 8 2 12 618 629 18
9. XVI. ker. KMSE 22 9 0 13 628 661 18
10. Abony KC 22 5 3 14 601 678 13
11. Primavera Mizse KC II 22 5 1 16 584 657 11
12. Albertirsa TKSC 22 1 0 21 557 821 2

Férfi felnôtt góllövôlista
Beszkid Béla 139
Krichenbaum Tibor 137
Balogh Attila 91
Pataki László 50
Bazsik János 47
Balla Lajos 43
Gál Norbert Márk 36
Bús Benjámin 33
Király Ábel 30

Kutula Ferenc 15
Szentivánszki György 5
Czabán Bertalan 5
Takács Bálint 4
Lukácsi Dávid Lajos 3
Bors Krisztián kapus 0
Balla Richárd Gergely 0
Jakab István kapus 0
Balogh Zoltán kapus 0

Férfi junior góllövôlista
Bús Benjámin 174
Gál Norbert Márk 84
Miklovicz János 40
Czabán Bertalan 32
Lukácsi Dávid Lajos 31
Piróth Ádám 27
Markgruber Dávid 26
Markgruber Dániel 24
Beszkid Attila 21
Bálint Ádám 17

Pásztor László 14
Lipovits Dániel 10
Makula Péter 9
Szentivánszki György 6
Czehelnik Zsolt 6
Tóth Csanád 4
Holub Ákos 4
Holub Ádám 1
Rozgics Dávid kapus 0
Bors Krisztián kapus 0
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Régen várt események színesítették a város életét július
utolsó heteiben. A kormány decemberi döntése nyomán le-
hetővé vált az évek óta tervezett játszótér építések megva-
lósítása. A képviselő-testület teljesen új helyzetet teremtett
a bekerített, színes épületekkel, eszközökkel ellátott játszó-
terek megépítésével. Öt helyszínen kísérték figyelemmel a
munkálatokat a szülők és gyerekek, s várták a birtokbavétel
lehetőségét. Először a volt szovjet lakótelepen invitálta át-
adásra a vendégeket a körzet két egyéni képviselője Csur-
csia István és Borsos Zoltán, akik kürtös kaláccsal fogadták
a megjelenteket. 

Ezt követően a Széchenyi utcai játszótéren szívet melen-
gető vendéglátást is szervezett Bosnyák Simonné képviselő
asszony, aki szintén szívén viselte a tér sorsát. A szépen el-
rendezett környezetbe Bodor Zoltán és Gáti István segít-
ségével platán fákat is ültettek a szülők. Különlegessége a
játszótérnek, hogy ott a nagyobbak számára bekerített lab-
darúgópálya és készült.

A Széchenyi utcai örömöt még nem mosta el az eső,
azonban a Pozsonyi úton már csak vasárnap reggel gyüle-
kezhettek a gyerekek és
szüleik. Gergics Illés
képviselő és Lerner
János távollétében is
megérdemelten kapott
dicséretet a kis terüle-
ten kialakított látványos
helyszínért. Árkocsevics
család kiváló házigazda-
ként fogadta a játszótér
átadáson résztvevőket.

A Dobó Katica utcai
játszótéravatás szinte
népünnepéllyé vált
Ágics Antal képviselő és
a környéken élők, köztük Juhász Tibor képviselő finom éte-
lekkel, italokkal várták a felnőtteket, s miközben a gyerekek
a játszótéren örültek, a felnőttek estig tartó beszélgetéssel,
ismerkedéssel töltötték az időt.

Ágics Péter egyéni képviselő a Kun utcai játszótér átadá-
sát huszárokkal, lángossal és a Prekovac zenekar fiatal ze-
nészeinek játékával tette emlékezetessé. 

Szülők, gyerekek lelkendeztek örömmel a szép környe-
zetről, a jól kiválasztott játékokról, s ígérték azok megóvását
is. A város gondoskodott az esti zárás és nyitás feltételeiről,
s a Polgárőrség, Rendőrség bevonásával mindent megtesz-
nek a játszóterek megóvásáért.

GYERMEKÖRÖM
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Fotók: Malaczkó István és Ágics Antal


