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1. Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat 2015. évi beszámolója, összefoglaló 

 
2015 folyamán több új projektet vezetett be a Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat. Ezek között 

volt az 5. Törökbálinti Ifjúsági és Sportnap helyett megrendezésre kerülő esemény, a DÖK-

TIFO Sportnap, melyen a TIFO segítette a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és 

Középiskola (Dunakeszi) testvériskolájával való találkozás megszervezését és lebonyolítását.  

Az író-olvasó találkozók folytatásával a kortárs irodalom az iskolák mindennapi részévé vált, 

egyre több diák jelent meg a felolvasóesteken. Ha szeptember, akkor pedig Törökbálinti 

Sportágválasztó, immár a második. Fő programunkra már februárban megkezdtük a 

felkészülést, amit a nyári szünet alatt végig folytattunk. Több meghívott vendéggel, ismét a 

Törökbálint Városközponttal együttműködve valósítottuk meg. Az időjárási viszonyok miatti 

időpont-változtatás sem okozott szignifikáns problémákat, a sportágválasztó 

zökkenőmentesen zajlott le. Májusban ismét vendégül láttuk a süsseni fiatalokat a majálison 

és saját programjainkon is. Közösen ünnepeltük meg a két város barátságának 25. évfordulóját 

mind Magyarországon, mind Németországon a Süsseni Stadtfest alkalmával. A jó kapcsolat 

lehetőséget biztosított egy általunk támogatott törökbálinti zenekar (JamBarGo) szereplésére 

a süsseni ifjúsági önkormányzat által szervezett Summer Rock Fest nevezetű eseményen. Az 

őszi hónapokban megkezdtük az adatgyűjtést felvételi infónapunkhoz, illetve az október 23-i 

ünnepi megemlékezésre beszélgetést szerveztünk Koszmovszky Edinával.  

 A TIFO 2015-ös programrepertoárja igyekszik kilépni a sport kategóriájából, amit a 

különböző estek szervezésével kezdett meg. A 2015-ös esztendő az átállás éve volt, hiszen 

több szerkezeti változás is történt, Major Sándor korábbi ifjúsági polgármestert Bolyos Anna 

Krisztina követte, Simon Ágnes ifjúsági alpolgármestert pedig Goman Péter és Szabó Beatrix 

Xénia. Az ifjúsági önkormányzat működését tüzetesebben megvizsgálva, egy kérdőív 

közzétételével számos hasznos információhoz jutott a szervezet, melyeket későbbi terveink 

során kívánunk felhasználni.  

 Rövidtávú elképzeléseink között első helyen található a létszámbővítés. Azt 

szeretnénk, ha minél többen ismernének minket Törökbálinton, s lennének tagjaink, 

vennének részt programjainkon. Ezt elsősorban az iskolák diákjainak bevonásával kívánjuk 

elérni, toborzásokat szeretnénk szervezni. Gyors részecskeáramlás, információáramlás a helyi 

szervezetek és a Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat között a munka sebességének növelése 
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érdekében. Ezért megalapítottuk a TIFO tagságot is, TIFO+ néven, hogy bárki hasznos tagjává 

válhasson az Ifjúsági Önkormányzatnak és tevékenyen részt vehessen a fiatalok életében és 

szervezésében. Emellett persze megmarad a TIFO képviselőtestülete is. 

 Hosszútávú céljaink pedig egy bázis kialakítása köré szerveződnének, ennek stratégiai 

alapjainak kidolgozását foglalnák magukba, állandó programjaink megtartása mellett. 
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2. Író-olvasó találkozó Závada Péterrel 

 

„Tiszta slammel” 
 

„Az ősz ma, nézd meg, épp bokáig  

ér. A szeptemberre külön színvilág  

van: összekutyulva barna és fehér, 

rumos kóla egy részeg indiánban.” 

 

 

Költészet. Lélek és anyag, kenyér és 

víz, tinta és papír. Az irodalomfüzetről 

könyvgerincre kerülő név. Meghatároz? 

Inkább csak leír. Befolyásol? Inkább csak 

terel. Ilyen és ehhez hasonló anaforikus okkult fáma-tanok csodás vihardagálya. Hölgyeim és 

uraim, Závada Péter.  

 2015 februárjának huszonötödik napján a Bálint Márton Általános Iskola és 

Középiskola adott otthont annak a Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzat (TIFO) által 

megvalósított eszmei idea-kozmosznak, melynek keretein belül korunk egyik legkiemelkedőbb 

irodalmi egyénisége bocsájtotta szabadjára nézeteinek mora - litását. 

   A legnemesebb misszió: a költelem igényének visszaszuszakolása az iskolapadokba. 

Závada anti-bujdosóénekei érzésre egy kollektív múzsaként fordulnak a 

hétkönapszámosokhoz. Az eszmecsere (vagy inkább mono - eszmeközvetítés) során 

rávilágított a magyar kortárs irodalom és a zeneipar figyelemreméltóan hetyke és sajátságos 

házasítására. Úgy látja, a zeneiség által könnyebben becsempészhető az okító szó az 

elsődleges célközönség, a fiatalság fülébe.  Az est során bepillantást nyerhettünk az eszményi 

elme kifejlődésébe, az azt alakító akk-tív tényezőkbe, illetve a legyártott képzetekbe. Péter 

rávilágított a magyarságban rejlő számvető hajlamra, és az ebből fakadó sokrétű 

kompetenciára. Az átfedő magyar tudat kiváló táptalaja LEHETNE a költészetnek, ehhez 

azonban idejében ki kell ókumlálni a lehetséges, mindenkit érintő megoldást. 

  A beszélgetés egy rövidke performansszal zárult, mely során néhány korábbi verset 



 

  

TÖRÖKBÁLINT VÁROS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATA 

 

   

 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. 
Tel.: 06-23-335-021  l  Fax: 06-23-336-039  l  info@tifo.hu  l  www.tifo.hu 

 

 

 6 

hallhattunk az Ahol megszakad c. kötetből, majd pár új, eddig nem bemutatott költeménnyel 

kedveskedett a szerző. 

  Összegezve az estét, joggal vetül fel a kérdés: amíg egy nemzet ilyen 

koponyákkal tarkított, kiknek Carmen-e, hogy népe legyen okított, és ezért a mainstream-mel 

régesrég szakított, nem lenne-e a nép számára bölcsebb, ha fogná magát, minden nyűgét-

baját, megkerülve Pestet, Debrecent…Miskolcot, néhány könyvvel dobná meg a kispolcot, 

melyet hébe-hócipőbe’ olvasgatna? 

 

https://www.facebook.com/events/1548427158767489/ 

 

https://www.facebook.com/events/1548427158767489/
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3. Elfeledett Hősök című Holokauszt Emlékműsor 

      Soá többé! 

 

„S hogy foly’tja vérkönnyét egy didergő nemzet,  

Melyet démonok cafatos szemfoga sebzett, 

S hogy foszlik a széllel cserzett bőr illata,  

Tömegsír szívekből gyászlepel alkonya.” 

Fázom.      

Az ágyam rettentően kemény. 

Félek. 

Nagyon félek. 

Anya nagyon hiányzol. 

 

 A sötét undorszürkület 

asszimilálódása a tiszta lélekkel. Az 

emberi érték és lényegi értelem 

internálása Dante vándorbotjára. 

Felnőtt könnyek mosta gyermek vér. Felnőtt könnyek vér mosta gyermekért. Mostoha 

könnyek véremért. Könnyek. Mostoha véremért.  

Hazug. Megátalkodott. Hát elítélni a vaskarom gépezet vérengzését nem szabad? Mea culpa! 

De legyek hát én az énekes Vazul.  

 De megmutatja a bölcs, a tapasztalt, a megtörni kényszerült majd szárnyaló lélek, 

hogyan is tovább.  

2015.04.16-án, csütörtökön 18 órakor gyúlt meg több száz mécses a több millió 

gyermekért, nőért, férfiért, idősért, fiatalért, anyáért, apáért, akik a mindennapi életükből 

kiszakítva, a hétköznap és a család komfortjából, nyugalmából találták magukat pillanatok 

alatt a pokol lángoló torkában.  

 Az Elfeledett Hősök című Holokauszt emlékműsornak a törökbálinti Bálint Márton 

Általános Iskola és Középiskola adott otthont. A viszonylag komplex struktúrájú est elején, első 
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állomásként a látogatók végighaladtak egy sötét leplekkel körbekerített, szűk folyosón, 

melynek falain fényképek, naplóbejegyzések, utolsó gondolatok voltak láthatók, útközben 

elszórva rabruhák, fatalpú cipők, antik gyermekjátékok, babák. A „kiállítás” megtekintése 

közben Kazal Veronika előadásában a jól ismert dal, a kislány hangú, kést szorító Szomorú 

vasárnap. Ahogy kiérünk a paraván-folyosóról, egy berendezett filmvetítés veszi kezdetét, 

majd szünet nélkül, hogy még csak ideje se maradhasson senkinek a felocsúdásra, a 

REZSIm(Kalló Regina, Csáki Edina, Rábl Imre, Devecsai Andrea, Papp Zsolt) alkalmi színtársulat 

országosan elismert előadása. Ez egy rendkívül közeli élmény, előszeretettel hatol bele 

mindenki komfortzónájába. Majd mindennek a végén egy körülbelül fél órás beszélgetés 

Varsányi Imre holokauszt túlélővel, lezárásnak egy rettentően szívmarcangoló történet, hogy 

mindenki egy végső gondolatgubóval térhessen haza, melyet otthon emésztgethet magában. 

A cél? A történelem. A valódi történelem. Ezt ne keresse a tankönyvben. Mert ez a szívekben 

van leírva csupán. S mi lesz később? Egyetlen nézet, ideológia, hit sem választhatja el 

egymástól az embert. Ha ez bekövetkezik, sajátját emészti fel majd. Hagyni kell, hogy az 

egyetlen igaz vallás, az egyetlen őszinte útmutatás vezessen bennünket, s így maradhat majd 

béke ember és ember közt. Ez a vallás pedig nem más, mint a szeretet. 

                                                                                                                                                                                             

https://www.facebook.com/events/1629615330606461/ 

https://www.facebook.com/events/1629615330606461/
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4. Író-olvasó találkozó Kemény Zsófiával 

 

A Slam Múzsája - Kemény Zsófia 
 
„Amíg jó volt, addig nem csináltam semmit, 

csak a jóságot elemeztem.  

Most majd apránként siratok el mindent,  

ami eltűnt veled. 

Kezdem magammal.”  

A kortárs költészet hajnalán, valahol Ogügia 

partjainál fodrozzák a homokot a tenger szelíd hullámai. 

Mind egy ritmusra táncolnak. A ritmusra, amelyet a 

magyar irodalom Lunája énekel, s ahogy ő a szavait 

bocsájtja hajóra, egymás után az eszményi ajkak pusztító, haragos bája csókol búcsút a 

homlokukra.  

2015. április 20-án a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola ajtain 

belibbent egy hetyke, angyalkapu szemű nő, kelleme a fekete tornacipőjén keresztül csitít el. 

Egy bőrdzsekis Calypso.  

A hölgy a magyar földalatti költészet arcátlanul fiatal zászlóvivője. Nem rég 

érettségizett, de már elkezdték összeállítani a róla szóló tételt.  

A Coelho-antihősnő hosszú, fekete haját leengedi Babits elefántcsonttornyából, s 

felhúzza a posványban 

leledző magyar kultúrát. A 

Cet hiába hányja-veti, az ő 

olvasatában a slammer 

nem költő, pláne nem 

próféta. Inkább rockstar. 

Nem gondol arra, hogy mit 

gondol róla a világ, hiszen 

valószínűleg úgysem azt 
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gondolja, amit ő gondol, hogy gondol. És fordítva. Elmondása szerint a slam nem vers. A slam 

nem próbál erkölcsi, esztétikai funkciót magára erőszakolni, inkább apokrifek, melyek egy ízes 

’1nđul@tsz0’-val törik szét azt a torz, ferde tükröt, amit a mai élet politikai, gazdasági, vallási 

és minden egyéb korcs, meghazudtoló alappillére vicsorogva tart az LCD tv-központú 

társadalom elé. Verbálisan szorít kést az önjelölt arkhónok torkához. 

A beszélgetés végén a fiatal művésznő megmutatta, miért is Magyarország egyik 

legelismertebb kortárs költője, bemutatta néhány korábbi szerzeményét, illetve hallhattunk 

pár sort az újonnan megjelent, Nyílt láng használata c. verseskötetéből, amely - az Én még 

sosem c. regény után - második megjelenése volt a könyvgerincen. A vendégek között mindkét 

műből kisorsolásra került egy-egy példány. 

Összegezve az elhangzottakat, tanúbizonyságát tette A Nő, a gyengéd Szelfi-Királynő, 

a szociálisan érzékeny, az ápoló s eltakaró, hogy a megfogant szó, legyen az fiatal vagy ó, lesz 

az egyetlen igaz kapaszkodó, melyet ha a magyar megragad, nem marad már pár bután, 

ostobán tátogó, csöndet igénylő ordibáló, s  örök barátságot köt az eszme és az elme, a hang 

és a rang, a kimondott szó és a mondanivaló. 

 

https://www.facebook.com/events/1422311338072054/ 

https://www.facebook.com/events/1422311338072054/
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5. DÖK-TIFO Sportnap 

 

Az előző évben szorosan egymást követte szeptemberben a 

Törökbálinti Ifjúsági- és Sportnap és a Törökbálinti Sportágválasztó. 

A TIFO napként elhíresült sportnap, melyen a két törökbálinti iskola 

felső tagozatos tanulói mérik össze erejüket a vetélkedőkön, 2015-

ben mégsem került megrendezésre, mert az iskolák kérésére 

visszatettük tavaszra az esemény időpontját. Azonban, ha az iskolai 

évet nézzük, akkor számukra mégsem maradt ki a sportnapunk, 

hiszen szeptemberben eredményesen vettek rajta részt. 

De hogy a tavasz se 

maradjon mozgás nélkül, ezért a 

TIFO segítette megszervezni és 

megrendezni két iskola, a 

törökbálinti Bálint Márton 

Általános Iskola és Középiskola és a dunakeszi Baktay Ervin 

Gimnázium, első közös találkozóját, egy sportnapot. A két 

iskola diákönkormányzata és TIFO szoros együttműködése 

folytán 2015. április 24-én megrendezésre került a DÖK-TIFO 

Sportnap.  

Miután Elek Sándor polgármester úr megnyitotta a 

rendezvényt, a jelenlévő diáksereg a bemelegítést követően 3 csapatjáték közül választhatott: 

kosárlabda, röplabda, foci, illetve a tornaterem egyharmadában pedig folyamatosan lehetett 

falat mászni, rekeszt építeni és önvédelmi 

gyakorlatokat elsajátítani. Az ebédszünetet 

követően pedig megtekintették közös 

videóikat és még a sportolni vágyók 

métázhattak a sportcsarnokban. A 

rendezvényt pedig a díjátadóval zártuk. 

https://www.facebook.com/events/770236426425784/ 

https://www.facebook.com/events/770236426425784/
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6. Megjelenés a Városi Majálison és a Süsseni fiatalok vendéglátása 

 

5 éves ifjúsági partnerkapcsolat 
 

 

Az idei évben nem csak Süßen és Törökbálint testvérvárosi kapcsolatának 25. 

évfordulóját ünnepeljük, hanem a két város ifjúsági önkormányzatai közötti együttműködés 

5. évfordulóját is. 

 Mint minden évben, idén is május elsején látogatott el a német ifjúsági delegáció 

hozzánk. A csapat tagjai közt egyaránt találhattunk régi ismerősöket és új tagokat is. Német 

vendégeink április 30-án érkeztek meg szállásukra, ahol már vártuk őket. A köszöntések után 

az estét tábortűz és gitárzene kíséretében együtt töltöttük. Másnap délelőtt egy kisebb 

törökbálinti séta után a majálison ebédeltünk. Ebéd után körülnéztünk a standoknál és 

megtekintettünk pár előadást. Úgy gondolom a vendégek közül mindenki talált számára 

kedves látványosságot, ételt, vagy szuvenírt. Ezek után meglátogattuk a törökbálinti termelői 

piacot. Jó érzés volt látni, mennyire tetszett mindenkinek a minőségi magyar kínálat. A piacon 

be is vásároltunk az esti szalonnasütésre. A délutáni pihenő után ismét elmentünk közösen a 

majálisra, ahol meghallgattuk a feltörekvő fiatal zenekarok műsorát. Véleményem szerint 

mindenkit megnyertek ezek az együttesek, nem csak minket magyarokat, hanem 

vendégeinket is. Csak pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük ez ügyben.  

Másnap budapesti kirándulásunk következett. Mivel a süsseni fiatalokkal már 

számtalanszor jártunk Budapesten igyekeztünk olyan helyszínekre elkalauzolni őket, 

amelyeket még nem láttak. Túránkat a Gellért-hegyen kezdtük egy kis sétával, ezek után a 

Bálnát tekintettük meg, majd egy sétát téve a belvárosban megebédeltünk. Túránk zárásaképp 

mindannyian felültünk a Budapest-Eye nevű óriáskerékre az Erzsébet téren. Mondanom sem 

kell, hogy a rálátás a városra teljesen egyedülálló volt. Mindenkit megnyertünk ezzel a 

programmal. Este búcsúvacsorán vettünk részt közösen a törökbálinti önkormányzat 

képviselőivel, a német kisebbségi önkormányzat képviselőivel és a süsseni delegáció többi 

tagjával. Ezen a vacsorán megemlékeztünk a két ifjúsági önkormányzat partnerségének eddigi 

éveiről. A beszédek után a törökbálinti fiatalok átvehették német barátaik ajándékát, amely 

egy fotóalbum volt az együtt töltött 5 év megörökített pillanataival. Ez az ajándék mindenkit 
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meghatott, hiszen felemelő érzés volt visszatekinteni közös éveinkre. Később egy közös 

sütögetéssel zártuk le német barátaink idei látogatását. 

A két ifjúsági szervezet közös 5 éve alatt mindannyian csak gazdagodtunk. Ez a 

partnerkapcsolat erős barátságokkal, hasznos tapasztalatokkal és a más kultúrák felé való 

nyitottsággal gyarapított minket. Törökbálint és Süßen régi hagyományokra visszatekintő 

kapcsolatrendszerében a két város fiataljainak együttműködése egy igen fontos elem, amire 

hosszú időkig építkezhetünk. 

 

https://www.facebook.com/events/986614388022932/ 

https://www.facebook.com/events/986614388022932/
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7. Summer Rock Festival 2015 (Süßen) 

 

Idén harmadszorra rendezte meg testvérvárosunk Süßen a Summerrockfestivalt, ahova most 

először magyar zenekart is meghívtak, mégpedig a Jambargo-t, melynek tagjai nagy része kötő 

dik Törökbálinthoz. A zenekart ifjúsági önkormányzatunk két tagja Goman Péter és Telegdy 

Ákos is elkísérhette, így élvezhették a fesztivál minden egyes pillanatát. A péntek (június 26.) 

esti érkezés és vacsorázás után a zenekar nem tétlenkedett, már a szálláson elkezdett zenélni, 

ezzel máris belevetette magát a fesztivál 

hangulatába. Szombat délelőtt a csapat együtt 

térképezte fel az esemény helyszínét, ahol este 5 

zenekar gondoskodott a közönség jó hangulatáról.  A 

Jambargo másodikként lépett színpadra, játszott 

rockot, bluest, klasszikusokat, külföldi és magyar 

dalokat egyaránt. Deák Bill épp annyira tetszett a 

helyieknek, mint Eric Clapton. A koncertek után ott 

élő magyarokkal találkoztak, akik  nagyon örültek a 

magyar zenekarnak.  

A jól sikerült hétvége fényében, reméljük, hogy hagyományt teremtve jövőre is részt vehetünk 

ezen az emlékezetes eseményen egy környékbeli zenekarral. 

 

https://www.facebook.com/events/791106731004499/ 

 

https://www.facebook.com/events/791106731004499/
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8. Süßen-i látogatásunk 

’Süssen Törökbálint, Freunde für immer’ 

 

Ifjúsági Önkormányzatunk ismét egy 

élményekben gazdag hetet (július 09-14) 

tölthetett Süssenben. Több, mint 50 fős 

delegációval érkeztünk, köztük városunk 

polgármesterével, Elek Sándorral, a 

meghívott képviselőkkel, Törökbálint 

Német Önkormányzatával, illetve a 

Grossturwaller Tanzer zenekarral. 

Különleges hét volt mindannyiunk számára ugyanis idén ünnepeltük a 25 éves testvérvárosi 

kapcsolatunkat és az 5 éves szoros ifjúsági barátságunkat.  

Hosszú, de annál izgatottabb út után, részt vettünk egy nyitóvacsorán, ahol elsőként 

találkoztunk régen látott barátainkkal. Közös programjaink közé tartozott a már hagyománnyá 

vált Stadtfestkonzert, az ökumenikus mise, és természetesen az elmaradhatatlan szombat esti 

Stadtfest.  

Emellett Süssen ifjúsági önkormányzata 

gondoskodott a felejthetetlen 

időtöltésünkről. Elsőként egy rövid 

városnézésre Stuttgartba utaztunk, 

majd leküzdhettük tériszonyunkat egy 

Kalandparkban, és egy kerti sütögetés 

előtt, Süssen közelében lévő csodálatos 

tónál pihenhettük ki magunkat.  

Idén Ulm városába látogattunk el az utolsó napon, megnéztük a világ legmagasabb keresztény 

templomát, az Óvárost, majd egy kiadós ebéd után a Duna partján pihentünk.  

A búcsú, mint mindig, most is nehéz és szomorú volt, de mindenkiben élnek még az emlékek, 

élmények és a remény, hogy minél előbb láthassuk újra egymást. 

 

https://www.facebook.com/events/141427416188383/ 

https://www.facebook.com/events/141427416188383/
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9. TIFO részvétel a Segítő Kéz Szolgálat életében 
 

Az idei évben több ízben érkezett felkérés a Családsegítő Szolgálattól. Első körben 2015. május 

26-án vettünk részt a Kábítószer Ellenes Fórumon. 2015. július 7-én két fővel segítettünk 

táboroztatni a gyereket és július 20-án a budaörsi bobpályán boboztunk együtt a gyerekekkel: 

„Meleg napra virradván, felkerekedett a Segítő Kéz táborozó gyerkőc-csapata! A mókához a TIFO 

tagjai is csatlakoztak, hogy egy vidám napban osztozhassanak a gyerekekkel. A csipet-csapat a 

budaörsi bobpályát látogatta meg, ahol fékevesztett hangulatban folyt a száguldozás, kacagás és 

bolondozás. A lurkókon még a tikkasztó hőség sem fogott ki, a bobozást a focizás követte, majd a 

hűsítő fagyizás, a tollaslabdázás és a csocsózás. Felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk, köszönjük 

Nektek, törökbálinti csibészek!/gyerekek.” 

 2015. július 28 - augusztus 18. között 2 képviselőnk korrepetált 3 gyermeket, hogy 

sikeresen átmenjenek az augusztusi pótvizsgán. A korrepetált tantárgyak a következők voltak: 

matematika, kémia, irodalom és nyelvtan. 

 A 2015. augusztus 11-ei Nyárzáró bulit a TIFO nem csak a jelenlétével támogatta, 

hanem egy-két aprósággal is. 
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10. II. Törökbálinti sportágválasztó 
 

Szeptember első hétvégéjén az idő ugyan nem nekünk kedvezett, de még az esemény 

elnapolása ellenére is a jó hangulat dominált 6-án vasárnap, a II. Nagy Sportágválasztón. Idén 

is több mint 30 sportágat sorakoztattunk fel az érdeklődőknek Törökbálint Sportközpont 

parkolójában.  A legtöbb egyesület egy rövid bemutató után sátránál várta az érdeklődőket. 

Olyan is akadt, akinél még ki is lehetett próbálni az adott sportot. A Run@ktív futóközösséggel 

futni, kézilabdásoknál kapura dobni, Tuttobicinél bringára pattanni, Mustáng SE akrobatikus 

rock’n’roll egyesülettel táncolni, az TTC íjászszakosztálynál íjászkodni, az ELITE kosarasokkal 

együtt játszani és a TTC Gerevich Aladár vívószakosztálynál pedig vívni. Emellett a fiatalok az 

érdi vöröskereszt által újraélesztést tanulhattak, paintballozhattak, falat mászhattak, 

ugrálóvárban ugrálhattak és csocsóbábuvá változva focizhattak.  A jó hangulatért 

segítségünkre volt Garay László, The Oldhillers és a Cockstars zenekar. A Hege show pedig egy 

lélegzetelállító, extrém kerékpár bemutatóval zárta a napot. 

 

https://www.facebook.com/events/861628657260229/ 

  

 
 

 

https://www.facebook.com/events/861628657260229/
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11. Önkormányzatok Napja ünnepség 

2015. szeptember 30-án  a Helyi Önkormányzatok Napján a Törökbálinti Önkormányzat egy 

kis ünnepséget szervezett, melyre meghívta az Törökbálinti Ifjúsági Önkormányzatot is, hogy 

adjuk el a németekkel való kapcsolat 25. évfordulójára írt dalunkat. Ezt a dalt korábban Süßen-

ben adtuk elő a kedves vendéglátóinknak. A dal szövege a következő volt: 
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12. Beszélgetés Koszmovszky Edinával 

 

Hős által emlékeztünk hőseinkre. /  " A piros kabátos lány" 

 Különösképpen emlékeztünk meg idén 

1956-ról. Koszmovszky Edina élő 

történelemként jelent meg előttünk október 26-

án és pillanatok alatt repített magával minket a 

háború színterére. 

 A 'piros kabátos’ jelző talán soha nem 

mosható le róla, hiszen így emlékszik mindenki arra a 18 éves fiatal lányra, aki a sorsnak 

különös, máig véletlennek nevezve a felkelők hívószavának engedve október 23-án hirtelen a 

Bem téren szervezett megmozdulás kellős közepén találta magát, amint egy autó tetejéről a 

diákság – azóta híressé vált 14 pontból álló – követeléseit olvasta föl. 

A felmerülő kérdésekre szemrebbenés nélkül válaszolt. Megtudtuk, hogy semmit nem csinálna 

másképp, mint akkor. Vagy, hogy hogyan lett a 16 pontból 14 vagy éppen azt, hogy soha egy 

percig nem érzett félelmet. 

Megdöbbentő könnyedséggel beszélt most már a kényszermeneküléséről – elmondása szerint 

a szabadság hazájába – Franciaországba. Teljesen új életet kezdett ott, családod alapított, 

vallási tanulmányokba kezdett és jelenleg lelkigondozó egy elmegyógyintézetben. 

14 év után látogathatott először haza és azóta évről évre, minden októberben Magyarországra 

utazik és újra átéli a háborúval telt pillanatokat. Ha teheti ezt meg is osztja másokkal, mint 

ahogy ezt velünk is tette Törökbálinton az Ifjúsági Önkormányzat felkérésére. 

https://www.facebook.com/events/1640255356262933/ 

https://www.facebook.com/events/1640255356262933/
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13. Favágás Ica néninél 

 

2015. november 08-án délután ifjúsági önkormányzatunk tagjai látogatást tettek Erdei 

Jánosné "Ica néni"-nél. A téli hónapok közeledtével nagy segítséget jelentett a farönkök 

behordása és felaprítása. A jelenlévők mindannyian elmondhatják, hogy egy nem csak 

kellemes és jó hangulatú, hanem még emellett egy hasznos délutánt töltöttek Ica néni 

udvarán. 

Örültünk, hogy segíthettünk és reméljük, hogy lesz még sok ilyen alkalom! 
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14. Adventi gyertyagyújtás 

 
„Adventi hírnök, friss fenyőág. Lobog az első gyertyaláng…” 

 
Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy 

2015. november 28-án a Törökbálinti 

Városszépítő Egyesület felkérésére 

szerepelhettünk az általuk szervezett Adventi 

műsorban, a Bálint Márton Általános és 

Középiskola 1. osztályos évfolyamával.  

Nem csak abban a pár percben énekelhettünk 

együtt a gyermekekkel, de betekintést 

nyerhettünk az énekóráikba, sőt mi több kivehettük a részünk a felkészítésükből is. A próbák 

mindig nagyon jó hangulatban teltek. A gyerekek nagy szeretettel és kíváncsisággal fogadtak 

minket minden egyes alkalommal és fáradhatatlanul gyakorolták velünk hétről-hétre a 

választott dalokat. Az adventről, mint ünnepkörről is sokat beszélgettünk, mind a történtéről, 

mind arról, hogy nekik mit jelent a 

várakozás időszaka. Meglepetésünkre és 

nagy örömünkre rendkívül tájékozottak 

voltak az ünnepkört illetően.  

Az egész adventi műsor nagyon sokat 

jelentett számunkra, hiszen generációk 

találkozása jött létre azáltal, hogy 

megismerhettük a kisgyermekeket és 

együttműködhettünk a Városszépítő Egyesület Tagjaival, akik nagyon kedves, családias, 

karácsonyra hangolódó műsort szerveztek meg a törökbálinti lakosságnak. Nem mellesleg 

szívmelengető érzés volt, hogy mennyien eljöttek, még a kedvezőtlen időjárás ellenére is. 

Hálásak vagyunk, hogy ilyen szép élménnyel gazdagodva kezdhettük meg a várakozás 

időszakát és reméljük még lesz lehetőségünk a jövőben is segíteni a munkájukat.  
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15. Részvétel a városi ünnepségeken és egyéb rendezvényeken 

 

1. 2015. február 11. Kitelepítési emléknap 

2. 2015. március 15. az 1848/49-es szabadságharc nemzeti ünnepe 

3. 2015. március 28. XII. Hungarian Chan Wu Championship 

https://www.facebook.com/events/1614272845463298/ 

4. 2015. április 12. Beszélgetés egy indiai guruval 

5. 2015. május 1. EU-csatlakozás megünneplése  

6. 2015. május 26. Kábítószer Ellenes Fórum (KEF) 

7. 2014. június 4. Trianoni békeszerződés emléknapja  

8. 2015. június 24. Törökbálinti Street Workout park megnyitója 

https://www.facebook.com/events/693413480768546/ 
 

9. 2015. július 24. Lakossági fórum a megváltozó közlekedésről 

10. 2014. augusztus 20. az Államalapítás ünnepe 

11. 2015. augusztus 29. TSE Nyárzáró 

https://www.facebook.com/events/879891268725771/ 
12. 2015. szeptember: Közmeghallgatás 

13. 2014. szeptember 28. II. Kungfu Házi Verseny, Törökbálinti Sport Egyesület 

14. 2014. október 6. az Aradi Vértanúk napja 

15. 2015. október 23. az 1956-os forradalom nemzeti ünnepe 

16. 2015. november 17. a párizsi terrortámadás áldozatai emlékére rendezett gyertyagyújtás 

17.  2015. november 26- 30. Diversity in Europe (Franciaországban képviseltette magát a 

TIFO 2 képviselővel) 

18. 2015. november 28. Adventi gyertyagyújtás 

19.  2015. november 29. városi Disznóvágás 

https://www.facebook.com/events/1614272845463298/
https://www.facebook.com/events/693413480768546/
https://www.facebook.com/events/879891268725771/
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A 2015. évi munkánk megvalósulása, programjaink sikere, valamint kitűzött céljaink 

teljesítése Törökbálint Város Önkormányzatának támogatásával és segítségével 

valósultak meg. Reméljük, hogy a sikeres együttműködés, a törökbálinti fiatalokért 

végzett munka a jövőben is hasonlóan eredményes lesz. 

 

A beszámolót összeállította:  

Bolyos Anna Krisztina, Bolyos Demeter András, Gáznár Eszter, Goman Péter, Papp Zsolt, 

Szabó Beatrix Xénia 

 

2015. december 11. 

 

 

Bolyos Anna Krisztina 

Ifjúsági Polgármester 
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