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450 millió forintos 
korszerűsítési terv a tököli

iskolákban
Az elmúlt hónapokban gyakori médi-
atéma volt az oktatási intézmények és
a települési önkormányzatok új jogsza-
bályokon alapuló együttműködése.
Mint azt Hoffman Pál polgármester
elmondta, dr. Pálos Annamáriával, a
tankerület vezetőjével Tököl Város
Képviselő-testülete és a KLIK Sziget-
szentmiklósi Tankerületének vezetése
közötti együttműködés során nem a
félelmek igazolódtak, hanem korrekt
együttműködés alakult ki. 
(Folytatás a 2.oldalon.)

Befejeződött a 30 millió 
forint értékű óvodai felújítás

A Napsugár Óvoda régi kazánjait le-
cserélték, a hőközpont felújítása elké-
szült. A legkorszerűbb kondenzációs

kazánoknak köszönhetően 30% ener-
giamegtakarítás is elérhető. A melegí-
tőkonyhába új bútorok és konyhai
gépek kerültek beépítésre. A lapostető
csapadékvíz elleni szigetelése is elké-
szült még a szerződéses határidő le-
járta előtt.

248 millió forintot nyert az
Energiahatékonysági pályázat
A Weöres Sándor Általános Iskola
energiatakarékossági szempontból is
jelentős felújítás elé néz: a Környe-
zeti- és Energiahatékonysági Opera-
tív Program (KEHOP) keretében pá-
lyázati pénzből sor kerül a nyílászá-
rók cseréjére, az épület homlokzati és
födémszigetelésére. Az Aradi utcai is-
kolában napelemek telepítésére is sor
kerül. 

Élvezik az óvodások a TAO-ból
épült műfüves pályát

6x12 méteres műfüves pálya épült a
társasági adóból befolyt pénzösszeg
felhasználásával a Napsugár Óvoda
udvarán. 2017-ben a Hagyományőrző
Óvodában is sor kerül műfüves pálya
kiépítésére. 

102 millió forintos 
útpályázat

Tököl Város Képviselő-testülete 2017
januárjában pályázatot nyújtott be
bruttó 63 millió forint értékben a Köl-
csey utca, a Duna utca, valamint
bruttó 39 millió forint értékben a Mes-
ter utcának a József Attila utca és a
Táncsics Mihály utca közötti szakaszá-
nak felújítására. Egy újabb pályázati
lehetőségnek köszönhetően a Mester
utcának a Táncsics Mihály utca és a
vasúti átjáró közötti szakaszának fel-
újítására is sor kerülhet. 

A és B terv a Szivárvány
Óvoda felújítására

A Szivárvány Óvoda felújítására, ma-
gastető kialakítására irányuló, koráb-
ban benyújtott pályázat jelenleg elbí-
rálás alatt áll. Az igényelt támogatás
bruttó 174 millió forint. Amennyiben
a pályázat nem jár sikerrel, 80 millió
forinttal tervezzük a felújítás megkez-
dését.

27 millió forint rendkívüli
önkormányzati támogatás

2016-ban a Belügyminisztériumtól Ön -
kormányzatunk 27 596 804 Ft rendkí-
vüli önkormányzati támogatásban
(ennek keretében rendkívüli szociális
támogatásban) részesült szociális alap-
feladatok, gyermekétkeztetési, telepü-
lésüzemeltetési feladatok ellátására,
valamint rendkívüli szociális támoga-
tásra.

Pályázatokkal gyarapodó költségvetés
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• Tököl is csatlakozott az Érdi köz-
pontú regionális hulladékgazdál-
kodási társuláshoz mely közel 30
települést fog össze. A megállapo-
dás lehetővé teszi közös pályázatok
készítését mely nyomán térségi hul-
ladékkezelés, szállítás korszerűsíté-
sére juthat támogatás, de a háztar-
tások számára is előnyt jelentő meg-
oldások megvalósulhatnak. A
jelenlegi szerződések lejártát köve-
tően minden település továbbra is
maga dönthet a szolgáltató kiválasz-
tásáról.

• Szemben a szemetelőkkel A képvi-
selőtestület munkacsoportja ajánlá-
sokat tett a lakótelepi és a település
környéki illegális hulladék elhelye-
zés meggátolására. E javaslatok mel-
lett a Polgármester intézkedésére
több helyről is teherautókkal szállí-
tották el a szemetet, eljárásokat in-
dítottak a mezőőrök, közterület fel-
ügyelő által felderített szabálysértők
ellen. Ebben a munkában a rendőr-
ség és a Polgármester segítségére
van. Azt várjuk, hogy a büntetések és
a folyamatban lévő eljárások nyo-
mán visszaszorul a környezet szeny-
nyezése. 

• köszönjük a lakossági észrevétele-
ket a médiából megismert pályázati
kiírásokra. Természetesen a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai és a
Képviselő-testület a különböző pá-
lyázatokról már az előkészítés során
tájékozódik, s így a kiírások idő-
pontjában már kész anyagaink van-
nak, ami különösen a rövid határ-
időknél elengedhetetlen.

• Várjuk a döntést a Szivárvány óvo-
dáról. A 180 mFt-os felújításra bea-
dott pályázat sikerében évek óta re-
ménykedünk. Egy lezárult több
mint 30 mFt-os korszerűsítést ered-
ményező pályázatról is beszámolha-
tunk melynek eredményeképp a
Napsugár óvoda tetőszigetelése, fű-
téskorszerűsítése, s konyha átépítése
történt meg. Ugyanitt a gyerekek
már használják a műfüves mini fo-
cipályát melyhez hasonlóra pályáz-
tunk a Hagyományőrző óvoda udva-
rára is.

• Sikertörténet a TAO Folytatódik a
2016. a tököli labdarugó és kézi-
labda szakosztályok számára igé-
nyelt Társasági adó keret feltöltése.
Az utánpótlás sport célra felhasz-
nálható összegek jó részét már
megosztotta a Sportklub. Két felújí-
tásra vonatkozó, önkormányzati va-
gyongyarapodást eredményező fel-
adatra még várunk, keresünk TAO
felajánlást. konkrétan a Sportklub-
ház felújítására 13 m Ft a sportcsar-
nok világítás korszerűsítésére 7
mFt. társasági adó felajánlást kell
megszereznünk. 

• Folyamatos a kiírásra kerülő pályá-
zatokra készülés. A szakemberek
dolgoznak a helyi orvosi ügyelet
(esetleg közösen a Családsegítő és
Gyerekjóléti Szolgálattal) számára
tököli helyszín biztosításán.

• Vélemények az orvosi ügyeletről.
Tárgyalta a Képviselő-testület az or-
vosi ügyelet munkájáról szóló beszá-
molót. Egyöntetű véleményt tükröz
a testületi határozat, mely a lakos-
sági tapasztalatok, észrevételek ösz-
szegzése.

„7/2017. (I.30.) Tököl Város Képvi-
selő-testülete megbízza polgármes-
ter útján a Polgármesteri Hivatalt az
orvosi ügyelet működésével kapcso-
latos lakossági észrevételek összeg-
zésére, összesítésére, különösen a
hívások nem fogadása, a hosszú ki-
szállási idő, a telefon bejelentések
fogadásánál tapasztalható érzéket-
lenség, és ennek egyeztetését kéri a
működtetővel.”

• meglepő érdektelenség 2017. január
25-én tartotta a Légügyi Hatóság a
tököli Művelődési házban a repülő-
tér engedélyezési eljárásáról szóló
közmeghallgatást. Észrevételeztem,
a repülőtéri ügyekben korábban
aktív települési és civil vélemények
képviselőinek hiányát. Megfogal-
maztam a tököli álláspontot: „Kör-
nyezethasználó tevékenységére vo-
natkozó eljárásban ügyféli jogállás-
sal rendelkező civil szervezetek,
illetve a környező települések önkor-
mányzatai részére a közmeghallga-
tás megfelelő fórum lett volna, hogy
panaszaikra szakértőktől kapjanak
választ. Ezen szervezetek és önkor-
mányzatok azonban nem jelentek
meg holott a közmeghallgatásra vo-
natkozó közleményt Tököl Város is
hirdette saját honlapján.”

• közös öröm Befejező szakaszához
érkezett a nettó 1,7 milliárd Ft össz-
költségű szennyvíztisztító beruházás
melynek részletei is ismertek az
érintett települések Szigethalom,
Halásztelek, így Tököl lakói előtt is.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság megadta a vízjogi üzemelte-
tési engedélyt a létesítményekre. A
Társulás az idei évben már jóval ke-
vesebb feladattal működik, de a ki-
nyert többlet szennyvíziszap mennyi-
sége körüli vita, az ezzel kapcsolatos
peres eljárás, a garanciális javítások,
valamint a tisztított szennyvíz nyo-
móvezeték V-VII. aknák közötti, az
Üzemeltető által kifogásolt szaka-
szának javítási munkálatai még ko-
moly munkát igényelnek. Ezeken
kívül az öt éves fenntartási időszak
végéig a Társulás évente projekt
fenntartási jelentést küld a Közre-
működő Szervezet részére.

• Terv a szmog ellen. Elfogadta a
testület Tököl Város Önkormányza-
tának Füstköd-riadó tervét 5/2017
(02.28.) számú rendeletével. A tél
folyamán több alkalommal megha-
ladta nem csak a tájékoztatási,
hanem a riasztási értéket is a szál-
lópor szennyezettség, s ezért több
alkalommal is intézkedéseket tet-
tem. Az előterjesztés most ponto-
sítja a teendőket, amelyek az egy-
szerű felhívástól, értesítéstől, szük-
ség esetén bizonyos korlátozások

időszerű ügyeink 
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elrendeléséig terjed. Fontosnak tar-
tom megjegyezni, hogy Tökölön
éppen olyan szennyezett a levegő,
mint a környező településeken il-
letve Budapesten. A kiemelt média
figyelem annak tudható be, hogy
Tökölről származnak az adatok,
mert nálunk van elhelyezve a mérő-
állomás.

• időben lesz permetezés Biztosí-
totta a Képviselő-testület és meg is
kötötte a térségi megállapodást a
szúnyogirtásra, így reményeim
szerint az időben megkezdett gyé-
rítés megelőzi a „rovarok” elsza-
porodását.

• nem lesz központi kutyaoltás. Saj-
nálatos módon a Pest megyei Állat-
orvosi Kamara nem engedélyezi a
jövőben az eddigi módon tartott,
egy központi szabadtéri helyen való
kutyaoltást, ezért javasoljuk a tulaj-
donosoknak, hogy oltassák be álla-
taikat az állatorvosi rendelőkben.
Információink szerint elérhetők or-
vosok, akik a korábbi díjazás ellené-
ben 4500-5000 Ft körüli összegért
elvégzik a műveletet, jelzésre ház-
hoz is kiszállnak.

• Büszkeségpont. Tökölön is készül
az alkotás az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója al-
kalmából. A város által készített pá-
lyázat 5 mFt támogatást kapott
Nemzeti Emlékezet Bizottságtól s
Szórádi Zsigmond Csillaghullás
című szoborterve valósul meg a Po-
zsonyi utcai játszótér szomszédsá-
gában. A büszkeségpont pályázat
alapja olyan megtörtént esemény
melyet a helyi emlékezet a forrada-
lommal kapcsolatban őriz. A szobor
és a helyszín melynek részletes
megvalósítását a Képviselő-testület
részéről Gergics Illés Pénzügyi Te-
lepülésfejlesztési és Ügyrendi Bi-
zottság elnöke fogta össze, annak
állít emléket, hogy az 56-os tököli
események irányítói megakadályoz-
ták, hogy szigethalmi sértettek
meglincseljenek egy tököli kommu-
nista vezetőt.

• Eredményes levélváltás. Sikerrel
járt a Digi TV felé tett lépésünk. A
visszajelzések szerint javult a szol-
gáltatás minősége, s fontos, hogy a
Tököliek ismét helyben a DIGI tö-
köli ügyfélszolgálati irodában intéz-
hetik a szolgáltatással kapcsolatos
ügyeiket. 

• Teljes körű nyilvánosság Folyama-
tosan gondoskodunk a Képviselő-
testületi és a bizottsági munka nyil-
vánosságáról. Az ülések teljesen
nyilvánosak s bárki megjelenhet s
számukra hozzászólási lehetőséget
is biztosít a Képviselő-testület. A
jegyzőkönyvek a Művelődési Köz-
pontban és a Városi honlapon is el-
érhetők. A tököli és környékbeli ér-
deklődők a Képviselő-testületi és a
Bizottsági munkáról a Lakihegy
rádió adásaiból és a Dunamédia te-
levízió adásaiból is képet kapnak az
aktuális ügyekről. Igen fontosnak
tartom, hogy emellett a városi és in-
tézményi eredményekről is színes,
érdekes közvetítéseket adnak. A leg-
utóbbi időben a költségvetési hely-
zet, az aktuális döntések mellett ér-
dekes adások voltak a tököli horvát,
német és szerb nemzetiségi önkor-
mányzatok életéről. Ezek a Laki-
hegy rádió honlapján: lakihegyra-
dio.hu elérhetők. 

• Új óvodai játszóeszközök beszer-
zése Az óvodavezetők bevonásával
folytatódik a belsőudvari játszóesz-
közök beszerzése. Képviselő-testület
3 mFt-os döntése nyomán rövid
időn belül minden óvodába új sza-
badtéri játékok kerülnek.

• Gondnok a temetőben. Sok észrevé-
telt kaptunk a temető működésével
kapcsolatban is. A látogatók örültek,
hogy naponta 8 órát a temetőben
dolgozó gondnokot alkalmazott a
Gyertyaláng Kft. Intézkedéseket tet-
tek a sírokat érintő rongálásokkal,
viráglopásokkal kapcsolatban. Ko-
rábban nem tapasztalt káresemé-
nyek is adódtak a mezőgazdasági te-
rületről a temetőbe „látogató” őzek
kártétele miatt. A mezőőrökkel, vá-

rosüzemeltetési dolgozókkal közö-
sen vadfogó hálót helyeztünk ki,
megjavítottuk a világítást, gondos-
kodtunk a vízvételi lehetőségekről,
javítottuk a belső utak állapotát és a
parkolási lehetőségeket. Rendet te-
szünk a külső területen s folytatjuk
a kerítés építését. Keressük a lehető-
séget a temetőbe vezető járda újra-
aszfaltozásának megvalósítására.

• Számíthatnak ránk a közösségek. A
város közösségei és vezetése életé-
ben fontosak a partnerkapcsolatok
kapcsolatok. Hazai és külföldi tele-
pülések, közösségek egész sora láto-
gatott Tökölre 2016-ban s erre szá-
míthatunk az idei évben is. Német,
horvát, szerb csoportokat erdélyi,
felvidéki sportegyesületeket tudha-
tunk barátainknak, akikkel a sikeres
együttműködés kölcsönösségi ala-
pon működik. Szinte felsorolhatat-
lanul sok esemény, rendezvény lesz
idén is, ami a hagyományos progra-
mok mellett további színvonalas
sport és kulturális találkozási, szóra-
kozási alkalmat jelent.

Tököli Tükör

kiadja: Tököl Város önkormányzata • Szerkesztő: Deáki Tímea

Fotók: malaczkó istván • Szerkesztőség: Olivamarketing kft.

nyomda: West-Graph kft. Szigethalom, mű út 154.
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„Tisztelt hölgyeim és Uraim!
Ebben az évben az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc 60. évfordulóját ün-
nepeljük. Nemzeti ünnepeinkre, meg-
emlékezéseinkre azonban gyakran a
múlt szőtte homályos fátyol borul. 1956
ebből a szempontból is más. Szeren-
csére a mártírok és hősi halottaink
mellett még itt élnek közöttünk a
hősök, a pesti srácok, a népfelkelők, a
lázadó diákok, a tiltakozó, szabad-
ságra vágyó munkások, akik egykoron
az események tevékeny és aktív részt-
vevői voltak. Apák, anyák, nagyapák,
nagyanyák még magukban hordoz-
zák, és még tovább adhatják igaz,
tiszta és valódi történeteiket. Övezze
őket ezért véget nem érő tisztelet és
megbecsülés. 

Bibó István ezt vetette papírra 1957-es
bebörtönzése előtt a forradalom tanul-
ságaként. ”A magyarság feladata, hogy
tisztelje, s óvja hazugságoktól, felejtés-
től és homályba veszéstől forradalmunk
lobogóját, mely egyben az emberiség
szabadabb jövőjének is zászlaja.” 
Emlékezzünk tehát Bibó szavait kö-
vetve azokra a honfitársainkra is, akik

felemelték a
forradalom lo-
bogóját, 56-ban
vállvetve vették
fel a küzdelmet
a föld akkori
szuperhatalmá-
nak számító
Szovjetunióval
szemben. 

Azokra is, akik összefogtak és nem
akarták tovább tűrni a kitelepítéseket,
a padláslesöprések, a terménybeszol-
gáltatás és a lágerek borzalmait. Tet-
teiket a szebb és szabadabb jövő utáni
közös vágy vezérelte. 
Ez a kopjafa is – Bibó lobogójaként –
tisztelettel hirdesse ezt az akaratot. Le-
gyen örök mementója egy igaz, az es-
küjét és hitét az utolsó percig meg-
tartó katonának, Maléter Pál vezérez-
redes, honvédelmi miniszternek és a
szabad magyar nép forradalmának is,
mert – ha bár rövid időre, de feledhe-
tetlenül – megízlelhettük a szabadság
édes ízét, amit már meg tudunk be-
csülni és soha nem feledünk.”

(részlet dr. Papp Ferenc ezredes 
2017.11.03. tököli ünnepi beszédéből) 

méltóságteljes emlékezés az 1956-os forradalomról a maléter Pál emlékhelyeken
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Hoffman Pál Polgármester fogadja Áder Jánost  a Magyar Országgyűlés Elnökét Bitskey Tibor, Vass Albert Üzenet haza című versével köszönti a résztvevőket

Tököli Polgárok, meghívott vendégek az ünnepségen Áder János a Magyar Országgyűlés Elnökének városavató beszéde

A tököli Képviselő-testület tagjainak köszöntése Német testvérváros Klein Rönnau küldöttsége

Egy új magyar város Tököl Búcsú a nagyközségi címtől a Benetton Band-del

Ökörsütés a városavató bulin Büszke tököliek a városavató ünnepségen

Pillanatképek a városavatási ünnepségről

15 ÉVES JUBILEUM 
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Várossá vált tököl
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25 éves lett a k.h.S Primer kft.
E jeles alkalomból engedjék meg,
hogy rövid áttekintéssel, visszaemléke-
zéssel gratuláljak a tököli székhelyű
cég negyed százados jubileumához. 
A rendszerváltozást követően, 1991-
ben kezdődött a Primer Kft. története
Magyarországon. Egy Németország-
ban élő, ott sikeresen jól működő
CNC-konszern vezetője, Dieter Kunz-
mann Úr két társával, egyik magyar-
országi látogatása során, szoros kiváló
kapcsolatot alakított ki – az azóta már
megszűnt Csepel Autógyárban dol-
gozó – több mérnökkel, technikussal.
Rövid időn belül három CNC gépet
küldtek Magyarországra, hogy elő-
ször, még ha próbaüzemben is, eta-
londarabokkal kísérletezve, tesztelve
kezdődjön meg a sorozatgyártás. A
cég profilja a rozsdamentes alkatré-
szek, szerelvények gyártása és forgal-
mazása volt. A mintadara-
bok bevizsgálásának ered-
ménye kiváló minőséget
sejtetett, így beindulhatott a
folyamatos minőségi gyár-
tás. Hamar kiderült, hogy
az egyre növekvő megren-
delések miatt nagyobb
helyre, több gépre és dolgo-
zóra van szükség, ezért
1998-ban Tököl Vince ta-
nyán egy igen csak felújí-
tásra szoruló csarnokot a
vele arányos földterülettel,
udvarral vásároltak meg az
akkori TSZ-től Kunzmann
úrék és lassan kialakítva,
több mint harminc ember-
nek három műszakban
adtak munkát. Ez a folya-
matos termelés évekig folyt. Azonban
az időközben kialakuló egyre szigo-
rodó követelmények, növekvő kiadá-
sok, kedvezőtlen gazdasági változások
miatt Európában egyre kevesebb or-
szágban érte meg az ilyen alkatrésze-
ket, szerelvényeket gyártani és forgal-
mazni. Nemsokára két alapító tag is
kivált az üzletből. Ennek ellenére
Kunzmann és Hartmann urak nem
adták fel, bíztak a cég eredményes ter-
melésében és különböző pénzügyi
problémák orvoslása után kizárólagos
felügyeleti, tulajdonosi jogot szereztek. 
A Kft. tevékenysége két részre oszlott:
marketinggel is foglalkozó, áruházi-
értékesítési részlegre és gyártó-ter-
melő üzemre. Az áruházi-értékesítési
részleg élére kereskedelmi vezetőt ne-

veztek ki Galambos László Úr szemé-
lyében, aki azóta is eredményesen, si-
keresen vezeti az áruházat. Kiváló ta-
pasztalattal és jó kommunikációs kész-
ségekkel rendelkező vezető. A
gyártóüzem élére egy fiatal, széles mű-
szaki ismeretekkel rendelkező, néme-
tül jól beszélő, agilis, tenni akaró fia-
talembert, Monostori Richárd Urat
nevezték ki. 
Kezdetben a nyereséget szinte teljes
mértékben felemésztették a külön-
böző felújítások, új gépek beállítása,
rendezett munkakörülmények megte-
remtése. Mára azonban – túlzás nél-
kül megemlíthetjük -, hogy a K.H.S
Primer Kft. a térség egyik meghatá-
rozó, számos embernek munkát adó,
állandó megrendelésekkel, folyama-
tos munkákkal rendelkező tényező-
jévé vált. 

Az alábbiakban a K.H.S Primer Kft.
időközben ügyvezető igazgatójává ki-
nevezett Monostori Richárd Urat kér-
dezem:
– Amikor nyolc éve kineveztek az üzem
élére pont a gazdasági válság idejére esett,
körülbelül nyolc ember dolgozott a cégnél,
óriási leépítések zajlottak előtte. Mik voltak
az első benyomásaid, tapasztalataid?
monostori richárd: Az, hogy nagyon
nehéz dolgom lesz, de kihívásnak te-
kintettem az üzem talpra állítását.
Kezdetben nagyon keserves állapo-
tok uralkodtak akár a tisztaság, akár
a munka területén. Mindössze heti
32 órás munkarend volt. Folyamatos
felújításokat és a megrendelések
számának növelését tartottam fon-
tosnak. 

– A dolgozók létszáma folyamatosan bő-
vült. Ez minek köszönhető és hogyan sike-
rült elérned?
m.r.: Az előbb említett célkitűzéseim
szép lassan kezdtek beérni. Egyre több
munka érkezett, illetve az évek során
egy jó csapatot alakítottam ki. A fejlő-
désbe vetett hit és a kitartás jó alapot
adhat a jövőre nézve is. 
– Az utóbbi években óriási fejlesztéseken, beru-
házásokon ment keresztül a Kft. A teljesség igé-
nye nélkül felsorolnád a leglényegesebbeket?
M.R.: A minimum 30 éves, leamortizá-
lódott környezet felújítása volt az egyik
fő cél. Mert úgy gondolom, hogy mi-
nőségi munkát csak minőségi körül-
mények közt lehet végezni. A gyártó-
üzem egész területére új, kiváló minő-
ségű csiszolt beton került, mintegy 900
m2-en. Nyílászárókat cseréltünk, az
elektronikai infrastruktúra és a fűtés

korszerűsítése is megtör-
tént. Legutóbbi fejleszté-
sünk egy jól felszerelt, új
mérőhelyiség építése volt,
de emellett még sok egyéb
más is… 
Ha nem is kapcsolódik szo-
rosan a fejlesztések köré-
hez, de mindenképp pozi-
tív előrelépés, hogy 2017-
ben komolyabb összeggel
tudjuk támogatni a tököli
kézilabda sportot. Ez öröm-
teli számomra.
– A jövőre vonatkozóan is van-
nak fejlesztési terveid?
m.r.: Én olyan ember va-
gyok, aki mindig a fejlődés-
ben gondolkodik. Értve ezt
akár magamra, akár az álta-

lam irányított cégre. Most is folyama-
tosan merülnek fel igények a magunk
részéről, melyeket igyekszünk majd
megvalósítani. Azonban úgy vélem,
hogy nagy léptékű beruházásra a kö-
zeljövőben már nincs szükség. 
– Végül engedj meg egy félig-meddig sze-
mélyes kérdést. Mit jelent számodra a Pri-
mer illetve az ott dolgozók vezetőjének
lenni?
m.r.: Ezen még nem gondolkodtam.
De ha mindenképp válaszolnom kell,
akkor azt mondhatom, örülök, hogy
velük lehetek és megismertem őket.
Az objektív szempontokra most nem
térnék ki. 
– Köszönöm a beszélgetést és további sok si-
kert kívánok!

Szántai Miklós
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Köszönöm Önöknek, hogy a meghí-
vásunkat elfogadták és együtt ünne-
pelhetjük a Primer cég 25 éves fenn-
állását.
Elsősorban a Primer cég alapítóját,
Peter Schulzot szeretném köszönteni.
Ezután köszöntöm Hoffman Pál pol-
gármester urat.
Mi 1998-ban ismertük meg egymást
egy termelőszövetkezeti épület vásár-
lásakor. Örülök, hogy még mindig hi-
vatalban látom! 
Továbbiakban üdvözlöm az Intergest
cégtől, Blunk urat. Az Intergest cég
immár 10 éve megbízható módon in-
tézi számunkra a könyvelést és az adó-
ügyeket.
Szeretném üdvözölni minden üzleti
partnerünket. Mindegy, hogy ügyfél
vagy szállító, mindannyian fontosak
számunkra.

Üdvözölném üzleti partnereink alkal-
mazottait, élükön az üzletvezetőket,
Monostori urat, és a kereskedelmi
részleg vezetőjét, Galambos urat.
Ismertetném a Primer cég alapításá-
nak történetét!
Engedjék meg, hogy visszatekintsek az
1989 és 1991 közötti időszakra. 
1989 nyarán megnyílt a határ Ausztria
felé, így a menekültek az NDK terüle-
téről akadálytalanul kiutazhattak. 
1990 márciusában voltak Magyarorszá-
gon az első demokratikus választások. 
1991 júniusában kivonultak az utolsó
szovjet csapatok. 
A magyar ipar ebben az időben a
mélypontját élte, az állami üzemeket
privatizálták és ekkor kezdődik a Pri-
mer cég története, véletlenek láncola-
tában.
Az első üzleti kapcsolat Magyarország
és Németország között használt autók
kapcsán volt. A sógoromat, aki egy
Ford Autóházat üzemeltetett, meglá-
togatta az akkor újonnan alapított ex-

porttal és importtal foglalkozó Hubos
cég vezetője. Ez a kapcsolat egy közös
ismerősük által jött létre, aki 1956-ban
Magyarországról menekült. Az egyik
első autót Varga úrnak szánták, aki a
Csepel Autógyár részlegvezetője volt,
és részlegének munkát keresett.
A sógorom hozta létre a kö-
vetkező cégek közötti kap-
csolatot: Hubos, Csepel Au-
tógyár, Kunzmann cég és a
Harmann.
Az első rajzokat nyers része-
ket átadták, a mintadarabo-
kat elkészítették majd vizs-
gára szállították.
Meg voltunk lepve a nagy-
szerű minőségen. Schulz úr
a Csepel Autógyár szakem-
bere ellátogatott, hogy meg-
ismerje a megmunkálás fázi-

sait, majd az Én
látogatásomnál
megállapodtunk a közös
munkában és 1990-ben el-
kezdődött a gyártás. A kivi-
telezést a Hubos vállalta el. 
1991-ben Schulz úr, Varga
úr és Fieder úr az összes dol-
gozóval elhatározták a Pri-
mer VSF megalapítását. (V
mint Varga, S mint Schulz,
F mint Fieder)
A gyártást Varga úr sziget-
szentmiklósi garázsában

kezdték meg.
Mi, a K+H szerelvények 3 magyar
EPA-CNC gépet bocsátottunk rendel-
kezésre. Néhány hagyományos gép
mint a sorfúró gép, ami még ma is
üzemel, a Csepel Autógyártól vettük
át. A gyártás 1991 júniusában kezdő-
dött meg. Hamarosan a garázs na-
gyon kicsi lett, új telephelyet kellett
keresni. 
Tökölön a korábbi mezőgazdasági
szövetkezet területét és épületeit ve-
hettük meg és építettük át a célnak
megfelelően. Megéltünk hullámvöl-
gyeket, max. 35 munkás dolgozott 3
műszakban. 
Sajnos az akkor nagy darabszámban
készített szabványdarabokat, ma már
nem kifizetődő Európában elkészí-
teni, így ezek a részek már Kínából
jönnek. A gazdasági mélypont 2005-
ben következett be, az utolsó alapító
Herr Schulz kilépésével. A másik két
vezető, Varga úr és Fieder úr, 1997-
ben illetve 1998-ban lépett ki és a ré-

szüket nekem, továbbá Hartmann
úrnak és utódjának Schopf úrnak
adták el. 
Schopf úr 2010-es kilépésekor a Pri-
mer részét 1 euróért vásárolta meg, de
a növekvő tartozást is át kellett ven-
nem, ami 500 ezer euró volt.

A próbálkozás más németországi üz-
letvezetőkkel szánalmasan meghiúsult
és az állapotot tovább rontotta. Szeren-
csére találtunk egy elkötelezett fiatal
férfit, név szerint Monostori urat, aki
egy kis németországi bedolgozás után
átvette a termelési részleget és most
már az üzletet sikerrel vezeti.
Az utóbbi években a nyereséget reno-
válásba és korszerűsítésbe fektettük.
Az eredményekkel elégedettek va-
gyunk, rendezett munkahelyet terem-
tettünk dolgozóinknak. Már csak az a
sürgető feladatunk maradt, hogy visz-
szafizessük a tartozást, amely már
egyedül a K+H Szerelvények felé áll. 
Kedves Vendégeink, még látják meny-
nyi munka áll előttünk. A jövő nem
lesz könnyebb. Minden dolgozótól el-
várás, hogy belevesse magát a mun-
kába és hogy még hatékonyabb legyen.
Munkánk változni fog, igényesebb és
összetettebb lesz. A termelésszám ki-
sebb lesz, de több szakemberre lesz
szükség. Emiatt sajnálom, hogy a ma-
gyar iskolarendszerben nincs duális
képzés, amellyel a fiatal emberek 3
szakiskolai év során gyári gyakorlati
képzéssel és elméleti oktatással szak-
munkások lesznek. 
Végük kedves hölgyeim és uraim, 25
év hosszú idő, még sok mindenről le-
hetne beszámolni, de már elég mun-
káról beszélni. 
Ünnepeljünk ma este és koccintsunk
a Primer cég jövőjére.

(Dieter Kunzmann ünnepi köszöntője)

Tisztelt hölgyem, Uram, kedves Vendégek, nagyrabecsült kollégák!

hoffmann Pál polgármester fogadást adott
a Primer kft. jubileumja alkalmából, ahol 

felelevenítették a „hőskor eseményeit”
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25 éves a Fittingker kft.

A SikErES kEzDET
Az egészen 1967-ig visszanyúló, a ’80-
as évek folyamán kibontakozott „esz-
tergályos bedolgozói” tevékenység, a
rendszerváltásnak köszönhetően,
1991-ben öltött hivatalos cégformát, a
FittingKer Kft.-ben.

Jól képzett szakemberek, fiatal gép-
park, és összetett gyártási folyamatok
teszik lehetővé, hogy a folyamatosan
változó piaci igények mellett is, rugal-
mas rendelkezésre állással, kiváló mi-
nőségű termékeket szállíthassanak

megrendelőik széles körének, a szer-
számgép-, olaj-, autó és vasútipar, vala-
mint a gyártásautomatizálás területén.

Cégfilozófiájuk, egyben küldetésük is,
mely szerint a közel fél évszázad során
kifinomult fémmegmunkálási tapasz-
talatokat fűznek össze a XXI. század
csúcstechnológiájú eszközeivel, miköz-
ben precíz logisztikai folyamatokkal
törekszenek megrendelőik követelmé-
nyeit megelőzve, egyedülálló beszállí-
tói munkát végezni.

Már a kezdetekben megfogalmazott
alapelvükhöz hűen, főként nyereségük
folyamatos visszaforgatásával, és az
ehhez arányaiban megfelelő külső for-
rás bevonásával fejlesztik cégüket, így
az alapítástól kezdve mind a mai
napig sikerült megőrizni a tulajdonosi
hátteret, mely teljes egészében a Ta-
kács család kezében van.

TUDATOS CÉGFEjlESzTÉS
A piacon maradás a 2008-as válság
kezdete óta minden cég számára egyre
nehezebb. Az azóta eltelt időszak meg-
mutatta, mely vállalkozás végzi tudato-
san tevékenységét és mely vállalkozás
az, amely csak sodródik az árral.

Míg ez utóbbiak lemorzsolódtak,
addig a FittingKer Kft majd kétszere-
sére nőtt, melyben a több lábon állást
biztosító, szerteágazó iparágú, stabil
megrendelői háttér, és azok megfelelő
arányú eloszlása éppoly fontos volt,
mint az elmúlt évtized során kialakí-
tott profilunk.

Már a ’90-es évek elejétől igyekeztek a
piaci igényeket felismerve, azokra ru-
galmasan reagálni. Napjainkban a fel-
gyorsult és folyamatosan változó meg-
rendelői szükségletek kielégítéséhez,
tudatosan formálják gépparkjukat, így
az alig 20-30 db/év, illetve a 100-150 ezer
db/éves szériaméretű, főként komplex,
4-5 tengelyes megmunkálást igénylő
fém alkatrészek, vevői rajz alapján tör-
ténő legyártására specializálódtak.

Ezzel a szemlélettel biztosítva látják a
cég hosszú távú fenntartható növeke-
dését!

Tökölön saját tulajdonú 6000 m2-es
telephelyünkön egy 2600 m2 alapterü-
letű épületegyüttesben végzik tevé-
kenységüket. Mind a gyártócsarnok
rész, mind az egyéb kiszolgáló helyi-
ségek az általuk kialakított folyama-
toknak megfelelően lettek megter-
vezve. Óriási hangsúlyt fektettek az
épület kialakítására, valamint a helyi-
ségek közötti átjárhatóságra, melyet
mágneskártyás beléptetőrendszerrel
szabályoznak. A tudatos tervezés célja
a transzparens anyagáramlási folya-
mat létrehozása volt. A nyersanyag így
egy jól definiált útvonalon végigha-
ladva válhat késztermékké.

A cég jubileuma alkalmából a Takács család nagyvonalú va-
csorán látta vendégül munkatársaikat. A korszakos dátum
és a FittingKer Kft városban betöltött szerepe kapcsán
Hoffman Pál polgármester fogadást adott a Polgármesteri
Hivatalban, melynek során méltatta Takács Zoltán és fele-
sége cégalapítók s fiaik munkáját.
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Szeretetteljes látogatás: hoffman Pál polgármester jubiláló tököli szépkorú 
ünnepelteknek adta át jókívánságait és a város ajándékait.

Szépkorú ünnepeltjeinknek jó egészséget kívánunk, isten éltesse őket sokáig!

Szilágyi Simonné Juló nénit 95. születés-
napja alkalmából otthonában, meghitt
családi körben köszöntötte Hoffman
Pál polgármester és dr. Vass Lucia al-
polgármester asszony.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért
díjat adományozott Halász László részére. Halász László 1967 óta foglalkozik
népzenével: ezen belül is főként a magyarországi délszlávok kultúrájával.
1984-től a Tököli Délszláv Nemzetiségi Együttes vezetője. A délszláv tánc-
házak meghatározó zenésze, aki számos hivatásos együttes produkciójában
is szerepelt. Zenei tevékenységét mindenkor rendkívül magas színvonalon
végzi, hozzáértése egyféle rajongással párosul, amely a hangszerhez – a
harmonika – és az ügyhöz – a délszláv népzene – fűzi. Mint a Tököli Városi
Művelődési Ház vezetője a település kulturális életének meghatározó sze-
replője. Tevékenysége zenészként, közművelődési szakemberként, feszti-
váligazgatóként is példaértékű.                                                    pestmegye.hu

Mizik Istvánt, 90. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Hoffman Pál pol-
gármester, aki megcsodálhatta Pista
bácsi saját kézzel készített fonott de-
mizson gyűjteményét is.

Kiss Gyuláné, Virág nénit családja köré-
ben, a Nyírfaliget Idősotthonban 100
éves születésnapja alkalmából köszön-
tötte Hoffman Pál polgármester.

Szépkorúak köszöntése

Pest megye kiválóságait köszöntötték

10 éves a Tököli Szerb nemzetiségi önkormányzat

2016. november 19-én a Tököli Művelődési Központ-
ban tartotta jubileumi rendezvényét a Tököli Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat. A műsorban többek kö-
zött fellépett: A Lórévi Szerb Gyermek Táncegyüttes,
Ledina Zenekar, a Magyarországi Szerb Színház, a
Tököli Rác Férfikórus és a Tököli Délszláv Tánc-
együttes is A műsor után Szerb bál volt hajnalig! Az
ünnepséget megelőzően Hoffman Pál polgármester
úr fogadást adott a Szerbiából érkezett vendégek ré-
szére a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
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A háború frontja Tökölre érkezik
Szigetcsép mellett az átkelés közvet-

len éjfél után kezdődött. Az átkelés fő
iránya a Majosi-közön, továbbá a Fő ut-
cára nyíló dűlőn húzódott. A huszárok
az átkelés előtt csak 20-30 perccel hagy-
ták el a falut, átlépve a HÉV töltést, Tö-
kölre mentek. A szovjet csapatok csak
reggel 7 óra tájban lépték át a vasút vo-
nalát, s a Reminensz és a Zeiselberg
dűlőkön Újfalu irányába nyomultak. 

Szigetújfalut a magyar katonaság
még 22-re virradó éjjel elhagyta, kevés
utóvéd maradt a községben. Az utó-
véd reggel 5 óra után Tökölre távo-
zott. Néhány óra múlva megérkezett a
szovjet katonaság. Két irányból jöttek:
délről Ráckeve felől és keletről Sziget-
szentmárton irányából. 

A Tökölön tartózkodó magyar ala-
kulatokat éjjel 3 órakor riadóztatták, s
két magyar páncélkocsi támogatásával
ellenlökésre indították Szigetmajor irá-
nyába. Az ütközet a Holtok dűlő kör-
zetében bontakozott ki. Még virradat
előtt az egyik magyar harckocsi meg-
sérült. A magyar egység 7 óra körül vo-
nult vissza, először a vasúti töltés mel-
lett, majd a temetői árokban foglaltak
tüzelőállást, 11 órakor már a templo-
mig vonultak vissza. Délután 3 óra táj-
ban három német harckocsi érkezett,
a faluba, de nem mentek ki a község-
ből, hanem a falu házai közül lövöl-
döztek a Csépi úton és a Ráckevei
úton. A szovjet gyalogság a harcko-
csikra aknavetővel tüzelt. Később né-
hány katona felrobbantotta a szép mű-
emléktemplomot, majd sötétedéskor a
páncélosok visszavonultak Csepel felé.
A községet november 23-án éjjel, s 24-
én a hajnali órákban szabadította fel a
316. lövész hadosztály 1. ezrede. 

A Szigetszentmiklóst támadó szovjet
csapatok Taksonynál keltek át a
Dunán. 23-án este és 24-én reggel a
HÉV állomás előtt erős tűzharc folyt
le, s csak 24-én a német utóvéd meg-
semmisítése után jöttek át a szovjet ka-
tonák a vasúti töltésen. Egyidejűleg
egy másik szovjet támadás is megin-
dult a Bucka irányából, s így a község
24-én délelőtt 10 órára – délkeleti ré-
szének (Ragad) kivételével – felszaba-
dult. Ezt a részt is kiürítette a védelem
25-én 10 és 11 óra körül. Este a Feld -
herrnhalle páncélgránátos hadosztály
erősebb egysége támadást intézett a
felszabadított Szigetszentmiklós ellen.
A német harckocsik betörtek a faluba,
s a mai Petőfi utcán lángszóróval vé-

gigégették a házakat. Éjjel súlyos harc
folyt a községben. 26-án reggel a né-
metek elhagyták a falut, mivel virra-
datkor két német páncélost megsem-
misítettek a szovjet harcosok.

Halásztelek községből november 25-
én este ment el az utolsó német ka-
tona, a felszabadulás 26-án történt,
délután 1 és 2 óra között. A szovjet
csapatok Tököl felől érkeztek az orszá-
gút Duna felöli szakaszán: Prika dűlőn
és a Jóska-majoron keresztül.

November 26-án este már kirajzoló-
dott az új arcvonal: indult a Dunától a
felrobbantott HÉV hídtól, a sziget-
szentmiklósi temető fölött, a Pap
tagon át, Laki-hegy és Herminatelep
közé (Halásztelek), s a Dugacske vona-
lán át érkezett az öreg Dunához.

A szovjetek fő célja Budapest beke-
rítése volt. Négy irányból törtek a fő-
város felé. A nyugat felé tartó szovjet
egység 1944. november 22-én Sziget-
csépnél a szigetre lépve Szigetújfalu
felett egyesült a már onnan Tököl irá-
nyába tartó alakulattal. – Tökölön no-
vember 22-én, hajnalban riadóztatták
az itt állomásozó magyar lovas alaku-
latokat és két harckocsi támogatásával
a szovjetek elleni támadásra indultak.
De az erős szovjet aknatűzben a harc-
kocsik is meghibásodtak és a magyar
támadás kénytelen volt meghátrálni. 

November 22-én délelőtt 11óra táj-
ban látható volt, hogy Újfalu felől
nagy szovjet erők érkeznek. Ekkor a
magyar szakasz a templomig húzódott
vissza, amelynek tornyában két folya-
mőr katona tartózkodott, de onnan
hamarosan távoztak. 

Délután 3óra után néhány perccel
három német harckocsi jelent meg a
községben és a szovjetek ellen komoly
támadást indítottak. 

Czene Sándor őrmester visszaemlé-
kezése szerint azt látták, hogy a német
harckocsik tüzelése idején három
német katona bement a templomba és
az onnan való távozásuk után, kisidő
elteltével hatalmas robbanás rázta
meg a környéket és a szép templo-
munk romokban hevert. 

Kűrti Béla ceglédi pedagógus, tarta-
lékos katona, Pataki Ferenc: „ Vihar a
sziget körül” című munkájában, így
emlékezik a tököli harcokra: „ 1944.
novemberben a Budapesti Karhatalmi
Zászlóaljba voltam beosztva. Nov. 22-
én, a hajnali órákban riadóztattak,
majd teherautókra raktak és közölték

velünk, hogy a Csepel-szigetre me-
gyünk bevetésre. Mikor kivirradt, a
zászlóalj Csepel déli szegélyétől nem
messze, egy tanyánál leszállt a gépko-
csiról és felsorakoztatott. Itt a zászlóalj
parancsnoka közölte velünk, hogy Tö-
költ ebben az órákban érték el a szov-
jet csapatok és feladatunk, hogy vissza-
foglaljuk. – Estig lementünk a mai Ha-
lásztelek déli széléig, ott egy kukoricás
és árterületes szakaszon beástuk ma-
gunkat. Tököl valahol előttünk volt a
sötétben, úgy 4-5 km-re. Reggel 7óra-
kor indult meg a támadás. A zászlóalj
előtt 3 rohamlöveg ment. Sokáig men-
tünk, majd nedves, sima szántásra ér-
tünk. Itt balról tüzet kaptunk… lefe-
küdtünk a ragadós szántásba és tüzel-
tünk mi is. A szovjet csapatok tüze
egyre erősödött, nagy volt a vesztesé-
günk, de estig a szántáson maradtunk. 

Én az egyre sötétedő alkonyatban 8-
10 katonával egy közeli kápolna mellé
húzódtak, és itt ért a virradat, amikor
nagyon hűvös volt. Ekkor a kukorica-
szár – kúpokhoz kúsztunk és ott pró-
báltunk elhelyezkedni. Itt hozzánk fu-
tott egy honvéd, hozta a parancsot,
hogy Tökölön magyarok vannak, men-
jünk be a községbe. Bár erős tüzelést
hallottunk a falu felől, hittünk a pa-
rancsnak és átrohantunk a gáton. Egy
fatelepre érkeztünk, ahol a farakások
és oszlopok mögött 10-18 magyar ka-
tona húzódott meg. Negyedóra múlva-
a legnagyobb tűzben- két lóvontatású
páncéltörő magyar löveg robogott be a
telepre, ők is úgy tudták, hogy Tököl
magyar kézen van és az a parancsuk,
hogy vonuljanak be a községbe. 

Időközben a szovjet csapatok erősítést
kaptak és úgy látszott, hogy a fatelepet
teljesen bekerítik. Ekkor 7-8 katonával
visszakerültünk a gáton át a Duna felé.
Futás közben láttuk, hogy a század ma-
radványa, Mikó századparancsnokkal
együtt megadta magát. Kicsi köd is ta-
kart minket, így lementünk a víz széléig
és a magas omladozó part védelme alatt
vonultunk észak felé. 

Lassan esteledett, amikor a parton
nagyobb katonai csoport körvonalai
bontakoztak ki. Magyarok voltak, akik-
kel együtt keltünk át a Dunán és Érdre
mentünk velük. Ezektől a katonáktól
hallottuk, hogy Tökölt teljesen elfog-
lalták a szovjet csapatok és november
23-án este már megközelítették Ha-
lásztelek községet is, amit akkor még
Hermina-telepnek neveztek.”
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megrázó emlékezés a német gálán

Elhurcoltak… elvittek idegenbe…
Más bűnöm nincs, csak német a nevem.
Mindenhol, mint németet könyvelnek el,
Pedig én csakis magyarnak születtem!

Ezért nagyon fáj a szívem! …
Mert ha már szenvedni kell, sőt
Ha kell, meghalni is tudnék Magyarországért, 
Szép szülőföldemért, aranyos Hazamért!

Ugye az nem lehet, hogy nem magyarnak számítok
Mikor drága apám is Horthy katonája volt.
Lehetséges lenne, hogy már kiközösítettek?
S bujdoshatom addig, amíg csak élek?

Nagy hegyeinkre a ringó rónaságra
Nem mondhatom többé hazám kincsestára?
Budapest, melyet meglátni minden álmom,
Nem mondatom, hogy az, az én városom?

Hát a zengő, édes anyanyelvem,
Mely cseng- bong, el kell felejtenem?
A vén Duna, Délibáb, Balaton,
Erdő, mező, virág s arany kis Otthonom.

S így órákon keresztül sorolhatnám tovább, 
Mely mind a szívemhez nőtt, mind szép és csodás.
Lehetséges, hogy mindezekről le kell mondanom?
S ezeket soha többé meg nem láthatom?

Nem igaz, bárhogy is lesz, nem hagyom!
Az ellenségtől ez csak csúnya rágalom.
S most ők kevélykedve nagyot nevetnek
Hogy puskás őrök állnak hátam megett.

Nevesetek, zárjatok be, nékem mindegy,
Verjétek rám a nehéz bilincset.
Ha nem is engedtek többé soha haza
Akkor is csak egy lehet szívem kiáltása:
MAGYARSÁGOMAT NEM HAGYOM EL
SOHA!!!

(1945 Novi Dombas)

Fechl ilona: nEkEm nEm SzABAD mAGyArnAk lEnni?

2016. november 6-án tartotta a tököli sportcsarnokban az
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
(ÉMNÖSZ) hagyományos kulturális gáláját. A város nevében

dr. Vass Lucia alpolgármester asszony köszöntötte a megje-
lenteket.  A rendezvényre ellátogatók megtekinthették a má-
lenkij robot és gulág kiállítást is. 
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Pályázati kiírás

Több mint tízezer ambuláns ellátást biztosítanak évente Tökölön
– Nem lesz új rabkórház az országban –

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek számára egy-
szeri vissza nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában.
A pályázaton részt vehetnek: 

- azok a bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel ren-
delkező társadalmi és civil szervezetek, valamint alapít-
ványok, amelyeknek működési területe Tököl Város, re-
gisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, va-
lamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak
(továbbiakban: bejegyzett szervezet),
- továbbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzeti-
ségi, gyermek és / vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai
tököli lakosok és tevékenységüket tököli székhelyű jogi
személyiséggel rendelkező szervek, vagyis háttér szerve-
zetek segítségével végzik (pl. önkormányzati költségve-
tési szervek), (továbbiakban: közösségek).

A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázati adatlap letölthető a www.tokol.hu internetes ol-
dalról, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán.

A pályázathoz csatolni kell:
- a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámot, ha
bejegyzett szervezet a pályázat benyújtója,
- a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségter-
vezetét (megjelölve a teljes költséget feladatonként –
részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert
egyéb támogatásokat),
- a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel
kötött megállapodást, melyben a háttérintézmény bank-
számlaszáma is szerepel.

A pályázat beküldési határideje: 2017. május 31. A pályá-
zatokat Tököl Város Polgármesterének címezve a Polgár-
mesteri Hivatalba (2316 Tököl, Fő út 117.) kell eljuttatni.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szerve-
zet, közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban
nem részesül, nincs szponzori tevékenysége és a támogatás
felhasználási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok
bármelyikéhez.

A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési határ-
idő lejártától számított 30 napon belül, az elbírálásról, a tá-
mogatások odaítéléséről a Képviselő-testület bizottságainak
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások felhaszná-
lásáról és elszámolásáról szóló megállapodás megkötéséről
és a megállapodás aláírását követő 30 napon belüli átuta-
lásról Tököl Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gon-
doskodik. Az odaítélt összeggel minden esetben el kell szá-
molni. A 2017. évi támogatás pénzügyi elszámolási, valamint
beszámolási határideje: 2018. január 31. napja. Az elszámo-
lás 2017. január 1 – december 31. között kelt, a Támoga-
tottnak a nevére szóló, záradékolt és hitelesített számlamá-
solatának benyújtásával történhet. Átutalással teljesített ki-
adások esetében a kapcsolódó bankszámla-kivonat
csatolása is szükséges. Az el nem számolt összeget vissza
kell téríteni! Azok a közösségek, melyek elszámolási és beszá-
molási kötelezettségüknek a megjelölt határidőre nem tesz-
nek eleget a 2018. évi támogatási lehetőségekből kizárják
magukat. 

Bővebb felvilágosítást a 24/520-900-as telefonszámon, Mül-
lerné Istvánov Katalin Igazgatási Irodavezetőtől lehet kérni.

hosszú távon Tököl fogja ellátni a
fogvatartottakat, miután a miskolci
rabkórház ügye lekerült a kormány
napirendjéről. A Belügyminiszté-
rium szerint erre képes is az intéz-
mény. A jogvédők a fogvatartotti lét-
szám növekedésétől tartanak.
Nincs alternatívája a miskolci rabkór-
háznak. Most, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei fejlesztés lekerült a
kormány napirendjéről, hosszú távon
Tökölre hárul a rabok ellátásának fel-
adata – értesült a Magyar Idők. Infor-
mációnkat a belügyi tárca azzal a meg-
jegyzéssel erősítette meg, hogy a Bün-
tetés-végrehajtás Központi Kórháza
eddig is képes volt megbirkózni a
helyzettel. Ezen a minisztérium sze-
rint az új fegyintézetek átadása sem
fog változtatni. A jogvédők azonban
borúlátók, mivel szerintük túl szigorú

a magyar büntetéskiszabási gyakorlat,
a kényszerintézkedések közül pedig a
bíróságok az indokoltnál többször al-
kalmazzák az előzetes letartóztatást,
ami – mondta például korábban Flie-
gauf Gergely börtönpszichológus – a
fogvatartotti létszám további növeke-
déséhez vezethet. Azt a belügyi veze-
tők sem tagadják, hogy az új büntető
törvénykönyv szigorúbb, mint az
elődje, s ez az elítélések számában és
a büntetések tartamában egyaránt
megmutatkozik. Ugyanakkor a fogva-
tartottak száma 17-18 ezer fő között ál-
landósul. A tárca éppen ezért alapta-
lannak tartja a jogvédők aggodalmát,
és nem számít a börtönnépesség jelen-
tősebb növekedésére. 
Mint arról korábban beszámoltunk, for-
rásaink szerint Miskolcon sem azért
akartak kialakítani egy új rabkórházat,

mert Tököl tehermentesítésre szorul
vagy szorulhat a jövőben. A beruházás
mögött egy praktikus ok állt: az új bv-
intézetek többsége az északi és a keleti
országrészben épül, így olcsóbban és
egyszerűbben lehetett volna Borsod-
Abaúj-Zemplén megye központjába
szállítani és ott ellátni a fogvatartottakat.
A hazai bv-intézetek mindegykében
van alapszintű egészségügyi betegellá-
tás, amely a civil életben lévő házior-
vosi ellátáshoz hasonlítható, néhány
intézetben létezik fogászati rendelő is. 
Ezt már a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnokságának szóvivője kö-
zölte lapunkkal. Orosz Zoltán el-
mondta: a tököli kórház betegforgalmát
egy átlagos megyei kórház betegforgal-
mával lehet összehasonlítani.

Nagy Áron
Magyaridők
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SzülETÉSEk

Látó János és Orosz Anikó 2016. 11. 25.
Temesi Sándor és Horváth Ilona 2016. 12. 10.
Hegyes Gergely és Füzi Barbara 2016. 12. 17.
Czerbusz Sándor és Tuboly Dóra 2016. 12. 30.
Bilkei László és Szabó Ildikó 2016. 12. 30. 
Balogh Bertalan Kalucza Natasa 2017. 01. 06.
Darvas András Károly és Páris Erika 2017. 01. 24.
Bartha István és Menyhárt Tímea 2017. 01. 28.
Katona Béla és Bodai Judit 2017. 01. 28.
Jurásek Zsolt és Dömsödi Tímea 2017. 01. 28.
Bleszák Miklós és Tallósi Szilvia 2017. 02. 11.
Horváth Ödön és Bicsák Zsuzsanna 2017. 02. 11.
Ács Dániel József és Rónai Barbara Henrietta 2017. 02. 11. 
Gulyás Andrásé és Budai Barbara Andrea 2017. 04. 08. 
Révész Tibor és Bocz Zsuzsánna 2017. 04. 08.

házASSáGköTÉSEk

Varga Dávid 2016.09.01.
Krotos Tamás András 2016.09.05.
Szegesdi Imre 2016.09.20.
Marlyin Tamás 2016.09.23.
Pintér Richárd Zoltán 2016.09.26.
Marics Ákos Medox 2016.09.26.
Olajos Réka 2016.09.27.
Fodor Lenke 2016.10.04.
Orbán Dominik Benjámin 2016.10.13.
Neisz Ádám 2016.10.19.
Kremniczky Tamara 2016.10.23.
Sziládi Karsa Máté 2016.10.24.
Szlanyina Vince Marcell 2016.10.25.
Szigethy Boglárka 2016.10.26.
Róth Ádám 2016.11.04.
Mezei János András 2016.11.18.
Papp Gréta Laura 2016.11.21.
Barabás-Pető Zsófia 2016.11.23.
Botka Helka Emese 2016.12.04.
Ébner Katalin 2016.12.12.

Pálinkás Eszter 2016.12.16.
Bíró Hanga Ziva 2016.12.18.
Üveges Tamara 2016.12.19.
Ásin Petra Jázmin 2016.12.21.
Tábori Dominik Norbert 2016.12.29.
Horváth Zoé 2017.01.08.
Sallai Fanni 2017.01.17.
Hizsman Dominik 2017.01.21.
Szabó Kornél 2017.02.01.
Huba Milán Dániel 2017.01.03.
Milák Petra Kendra 2017.02.03.
Kovács Noémi 2017.02.07.
Bognár Anna 2017.02.15.
Simon Emma 2017.03.03.
Bleszák Regina 2017.03.14.
MaricsLia 2017.03.25.
Marlyin Gábor 2017.04.06.
Tomin Milán 2017.04.06.
Vukov Lilla 2017.04.12.
Szakács Diána 2017.04.14.

2016. augusztus
nagy lászló 72
mizák Antal 79

2016. szeptember
Baglyas Bertalanné sz.: lengyel katalin 59
Strohmayerné kiss katalin mária 89
müller András 87

2016. október
németh Tibor 54
Schneider Béla András 65
jankovics istvánné sz.: kondre ilona 90
Simon Bálint 80
Plausin jános 48
Simkó katalin 66
ágics jánosné sz.: Varga mária 94
Szászné Szilvási mietta 67

2016. november
kelemen Gusztáv 59
joszkin Gergelyné sz:Semperger mária 85
Gerencsér Tibor Gyula 63
rumpli jános 64
Pámer jános 84
kámán zoltán 40

2016. december
kokics György 88
molnár lajosné sz:Pocsai juliánna 84
zelenai károlyné sz.: Baranyi Erzsébet 79
Plausin mihályné sz.: Bunyik Ella 75
Sabjányi Andrásné sz.: zsadon jolán 78
milkovics józsef 90
Gazsi Ferenc 63
Bruck jánosné 55
Szécsi Sándorné sz.: Szentesi zsuzsanna róza 72
márcz lászló 86
Ferencz istvánné sz.: Sándor mária 83
Szentivánszki Simon 76

2017. január
Becska Gáborné sz.: horváth Erzsébet 77
Orosz Sándorné sz.: Furdan Erzsébet 86
marlin istván 53
marics Sándor 73
Seres Csaba 47
Bukta Dezső 78
kemény józsef 52
kudó András 58
ágoston lajos 71
rátkai miklósné sz.: Babos ibolya 62
Varga lászló jánosné sz.: Balogh ilona 82
lendvai György 79
Tóth mihályné sz.: Baller Valéria 87
hudák istvánné sz.: Fülöp mariánna 58
lévai miklós 83
Vajgel jánosné sz.: kosztovszin Erzsébet 83
horváth Györgyné sz.: Vigh mária 79

2017. február
ipó Gézáné sz: Orosz ilona 103
Tóth lajosné sz.: zöld Erzsébet 71
Füredi Tibor 70
Bálint józsef 70
Aradi józsefné sz.: Tóth róza 88
rónaszéki istvánné 81
Buzás Gábor zoltán 65
koncsár istván 68
Puskás Pál 82

2017. március
Fazekas Pálné sz.: halász johanna 97
Szegedi Péterné sz.: Gergics katalin 94
Farkas Péterné sz.: Vezda Erzsébet 79
Bundik júlianna 87

hAlálESETEk

2017. április 21. napján ünnepélyes keretek között Tökölön 
állampolgársági esküt tett Kubota Una, Tatár Csilla Mária 
és Tatár Karl. Az esküt tevők Hoffman Pál polgármester előtt,
meghívott vendégeik körében tettek fogadalmat.
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„Látható volt, hogy ebből csak egy
erőteljes eladósodás bontakozhat
ki, így én ellenzem a hitelfelvételt”

.....................
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Képek a nyugdíjas karácsonyi ünnepségről melyben a fellépő tököli csoportok
nagy sikert avattak

Drámai est az 1956-os forradalmi 60. évfordulóján.
Színházi est az 1956-os forradalom emlékére

Hoffman Pál polgármester és a Mikecz Huszár Hagyományőrző Egyesület 
tagjai a bajor küldöttséget fogadta

Adventi  hangulat
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Darts hírek
A 2016-os volt a Tököli Darts Klub

Sportegyesület első teljes szezonja,
amikor mind felnőtt, mind utánpótlás
szinten végig versenyeztük az évet.

A felnőttek az országos csapatbaj-
nokság III. osztályába kaptak besoro-
lást. Év végére sikerült megközelíteni
a régi, rutinos csapatok szintjét,
méltó vetélytársak tudtunk lenni. Áp-
rilisban mi rendeztük az aktuális for-
dulót, nagyon jó véleményeket hall-
hattunk a termünkről és a verseny-
rendezésünkről!

Versenyzőink az Egyéni Országos
Bajnokságon is többször megmérettet-

ték magukat, értékes helyezéseket sze-
reztek. Több kisebb egyéni és csapat-
versenyen is részt vettünk, dobogós
helyek jelzik a klubban folyó sikeres
szakmai munkát.

Utánpótlás szinten sikerült eljut-
nunk az összes egyéni OB fordulóra
(ebben a korosztályban is rendeztünk
fordulót, valamint a Csapatbajnokság
döntője is Tökölön volt!). Gyermek és
serdülő kategóriában indultak ver-
senyzőink. Náluk is megfigyelhető a
folyamatos fejlődés, az évad vége felé

egyre komolyabb ellenállásra késztet-
ték a fiúk a „régi motorosokat”. Sike-

rült értékes győzelmeket és előkelő he-
lyezéseket elérni. A csúcspont a Csa-
patbajnokságon serdülő kategóriában
megszerzett 3. hely volt! 

Az idei év egyik nagy pozitívuma,
hogy mind a Magyar Darts Szövetség-
gel, mind több klubbal nagyon jó kap-
csolat alakult ki, elismerik a sportág
népszerűsítésére tett erőfeszítéseinket.

Az amatőr dartsosokra is gondol-
tunk, amikor kiírtuk az I. Tököli Darts
Kocsmabajnokságot. Nagyon jó han-
gulatú versenysorozat lett belőle, jö-
vőre ismét meg fogjuk rendezni!

A klubhelység kialakítása is befeje-
ződött. Elkészült a vizesblokk, műkö-
dik a fűtési rendszer, fejlesztettük a vi-
lágítást, valamint professzionális táb-
lák kerültek fel.

A 2017-es terveinkben felnőtt, után-
pótlás csapat és egyéni versenyek sze-
repelnek, valamint havi rendszeres-
séggel versenyeket szeretnénk ren-
dezni. 

Bodor Zoltán

Tököli Darts Klub tagjai mély
megrendüléssel és együttérzéssel
fogadták klubtársuk Seres Csaba
halálának hírét. Szívükben megőr-
zik s róla elnevezett versennyel
adóznak emlékének.

XiV. CSEFOSz Sportnap
Október 16-án Kiskunlacházán a

Munkácsi téri Iskola Csarnokában
több mint 200 résztvevővel rendeztük
meg a XIV. CSEFOSZ Sportnapun-
kat. Résztvevők: Kastély SE Diósjenő,
Tempo Tordas SE, Egészségkárolsu-
latk Szervezete Nagymegyer Szlová-
kia, GRACE Nagypaka,Szlovákia,
ÁHI Jóga Tata, Bárka Alapítvány Du-
naharaszti, Mozgáskorlátozottak
Szervezete Taksony, Bíró Lajos Ált.
Iskla Speciális Tagozata Szigetszent-
miklós, Szent László u-i Speciális Is-
kola Kiskunlacháza, Árpád fejdelem
Ált.Iskola Speciális Tagozat Rác-
keve,Konduktív Óvoda Szigetszent-
miklós, FONI Szigethalom. 2x16 csa-
pat versenget a bocsa játékban. Idén
első alkalommal rendeztük meg ifjú-
sági kategóriában az I. "ATI" Bocsa
emléktornát, melyet most már min-
den évben meg fogunk rendezni volt
tagunk KISS Attila emlékére. Össze-
mérhették tudásukat a résztvevők

dartsban, íjászatban. Kipróbálhatták
magukat teniszben és a szokásos sor-
versenyek is szerepeltek a program-
ban. Eközben szólt a zene a Tordasi
Szivárvány Zenekar jóvoltából. Az
eredmény hirdetés előtt pedig a ke-
rekesszékes Roll Dance Együttes mű-
sorában gyönyörködhettünk és nem
maradhatott el a közös tánc sem. 

A résztvevők a sok-sok ajándékkal és
a hagyományos "CSEFOSZ" pólóval tá-
voztak a XIV. CSEFOSZ Sportnapról.

KÖSZÖNET Tököli és Ráckevei
TESCO áruháznak, a Sűrű Fillér
Pereg Pékségnek, a Spájz Kolbász Kft-
nek akik támogatták a rendezvényt.
Köszönjük továbbá az ÖNKÉNTESEK
áldozat kész munkájukat.
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A Budapesti Horvát Gimnáziumban megrendezésre
került országos horvát szavalóversenyen két első he-
lyezést is elértek tanulóink:
• Szabó Réka Krisztina 2.b

Országos horvát szavalóverseny I. hely
• Patarcsits Bálint 3.a

Országos horvát szavalóverseny I. hely
Kiskunlacházán a Munkácsy téri Általános Iskola adott
otthont a területi történelemversenynek, ahol dobogós
helyezéseket értünk el: 
• Nemes Balázs 6.a

Megyei történelemverseny,
Kiskunlacháza (6.évf.) I. hely

• Bauer Anna 8.a
Megyei történelemverseny, 
Kiskunlacháza (8.évf.) II. hely

Iskolánk által került megrendezésre immár XXVI. al-
kalommal a Weöres Sándor területi szavalóverseny,
ahol a dobogó felső fokára állhatott kért tanulónk:
• Szabó Réka Krisztina 2.b

Weöres Sándor területi szavalóverseny, Tököl (vers, 1-2.
évf.) I. hely

• Czomba Balázs 4.c
Weöres Sándor területi szavalóverseny, Tököl (vers, 3-
4. évf.) I. hely

A Tanítók Egyesülete által meghirdetett országos sza-
valóversenyen az első helyet szereztük meg:
• Malaczkó Réka 2.b

Országos szavalóverseny I. hely

Tisztelt német nemzetiségi önkormányzat,
tisztelt képviselő Testület!
Szeretnék köszönetet mondani, hogy az idei év költségve-
téséből támogatták a „Szárny-nyitogató” Művészeti Iskolát,
a tököli táncos gyerekeket.

Megvásároltuk a
7 pár fiú csizmát,
melyet a gyere-
kek az idei szü-
reti felvonuláson
már használtak
is a szép viselet-
tel együtt, melyet
a Művészeti Is-
kola biztosít.
Örömmel sze-
replünk ezután
is a Német Nem-
zetiségi Önkor-

mányzat által támogatott bálokon, rendezvényeken.
Még egyszer köszönjük a támogatást, és a testületnek to-
vábbi jó munkát kívánunk!

„Szárny-nyitogató” Művészeti Iskola

A Harmonikások Országos Társasága Elismerő Oklevelet
adományozott iskolánk növendékének, PATARCSITS Bá-
lintnak a 2016-os évben nyújtott kiemelkedő szakmai mun-
kájáért, eredményeiért. A díjak átadása után gálakoncerten
léptek fel a kitüntetettek, akik a koncert után színvonalas
állófogadáson vettek részt.
Szívből gratulálunk az elismeréshez Bálintnak! Felkészítő
tanára: Demjén Gergely

2017. 02. 09-én isko-
lánk 5 növendéke –
Török-Ábrahám
Brigitta felkészítő
tanár vezetésével –
részt vett a VIII.
ORSZÁGOS NÉP-
ZENEI VERSENY
Pest megyei területi
válogatóján, ahol 19 iskola 77 produkcióját hallgatta meg a
zsűri.
Két növendékünk – NÁSZTOR Eszter és GÁL Tibor – ju-
tott tovább a Gödöllőn megrendezésre kerülő országos
döntőbe. Szívből gratulálunk!

Iskolánk ebben a tanévben a Művészetek Palotájával Part-
neriskola megállapodást kötött. Az alábbi rendezvényeken
vettünk részt: Január 21. „Utazás Symphoniába”: Vonosók;
Február 12. Képeslapok Amerikából: Dvorák: Újvilág szim-
fónia; Február 20. Orgonaexpedíció.
Tavasszal tovább folytatjuk a koncertek látogatását.

malaczkó réka
Országos 

szavalóverseny
i. hely

Bauer Anna
megyei 

történelemverseny
ii. hely

nemes Balázs
megyei 

történelemverseny
i. hely

Czomba Balázs
Weöres Sándor 

területi szavalóverseny
i. hely

Patarcsits Bálint
Országos horvát 
szavalóverseny

i. hely

Szabó réka
Országos horvát 
szavalóverseny

i. hely

Tököli Weöres Sándor általános iskola tanulóinak eredményei
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Éremeső a ritmikus gimnasztikázóknál
Sikeresen zárult a 2016-os év a tököli ritmikus gimnasz-

tikázóknál. 2007-2008-as csapatuk, Benkovics Alíz, Biró
Enikő, Csoma Liliána és Kassai Adrienn az Országos Baj-
nokság tavaszi fordulóján még a bronz éremig jutott, ősszel
már az ezüst érmet szerezte meg, majd november 20-án
megnyerte a Forever Bajnokságot! Puskás Andrea szakedző
tanítványai versenyről versenyre javuló teljesítményükkel
méltón érdemelték meg az I. helyezést!

A 2003-as Furtner Fanni az egyéni országos ezüst érem
után, Bánki Alexandrával párosban a Nemzetközi fesztivá-
lon arany érmet szerzett!

Idei versenyszezonjukat Tökölön kezdik a lányok, a Ber -
czik Sára Emlékverseny Kelet-Magyarországi Regionális
Döntőjén, mely verseny rendezésére a Szövetség kérte fel
az Egyesületet!

Puskás Andrea 
Tököl Ritmikus Gimnasztika

örömtánc

Diákolimpiai sikerek

Gálaműsorral kedveskedtek a szülőknek a kis táncosok, akik fergeteges sikert arattak

Diákolimpiai focicsapatunknak Alsónémedin majd hazai
pályán Tökölön kellet kivívni a továbbjutást, amit viszonylag
könnyedén sok gólos győzelemmel oldottak meg a fiuk.
Nagykátán a négy csapatos megyei döntőben Nagykátával 2-
2, Piliscsabával 1-3 Nagymarossal 9-1 –et játszottunk. A pon-
tosztozkodás végén a Piliscsaba mögött a 2. helyen végeztünk.

A képen látható személyek: Lilla néni, Sípos Norbert, Pe-
suth Simon, Nádudvari Bence, Benedek Martin, Ungi Milán
Csaba, Burlovics Attila, Rényei Martin, Marlyn Zorán, Ungi
Csaba. A képről hiányzik Nemes Balázs aki az első két selej-
tezőn szerepelt.

Ungi Csaba

Arany érem az Őszi a kupán

A Tököli VSK U. 8-as kézilabda csapata első helyen vége-
zett a Szigetszentmiklósi Őszi kupán.

Balról  Koncsár Örs, Matis Bence, Varga Milán, Henézi Máté,
Hoffman Karsa, Bednanics István, Kónya Benjámin, Lőrincz
Bálint, Csaplár Alex, Molnár Marcell, Léránt Levente. Edző:
Hoffman Pál.
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A karate ott lesz az olimpián

kakusei Országos Bajnokság

Többször, több ízben írtunk már róla, hogy a
karate szeretne bejutni az olimpiára. Ma már el-
mondhatjuk, hogy nem csak szeretne bejutni,
hanem a karate ott lesz a tokiói olimpián! ☺

Egyesületünk a KAKUSEI SE a kezdetektől az
olimpiai karatét oktatja, és szervez utánpótlás ka-
rate bajnokságokat. A WKF szabályrendszerben
több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezünk, hi-
vatalos bírók, és edzők segítik a KAKUSEI felké-
szülését minden versenyre.

Fontos tudnunk, hogy csak az általunk oktatott
sportkarate részese az olimpiai játékoknak.

Így szeretettel várjuk azon érdeklődőket, akik
ezt a gyönyörű sportágat ki szeretnék próbálni.

Bruszt Mária
elnök

KAKUSEI SE    
+36-70-294-5091

www.kakusei-karate.blogspot.hu

Egyesületünk egy jó hangulatú,
de kisebb létszámú, ráhangoló,
barátságos bajnokságot rendezett
Tökölön. Nagyon szépen köszön-
jük a Tököli Polgármesteri Hiva-
talnak, hogy évek óta támogatják
az egyesületet, hogy a KAKUSEI
Országos Bajnokságot megren-
dezzük. Köszönjük a Tököli Pol-
gárőröknek, és Rendőröknek,
hogy a rend fenntartásával támo-
gatnak bennünket. Nélkülük,
nem tudnánk Tökölön versenyt
szervezni.

Eredményeink Tökölön:
Arany:
• Andris Márk - kata
• Bodnár Géza - kihon
• Czerny Péter - kata
• Debreczeni Gergely - kata
• Fodor Zétény - kata
• Fodor Zétény - kata
• Karhuz Marcell - kihon, 

szivacs kumite
• Kubuk Bence - kihon
• Machibya-Kovács Joachim - kata
• Mohai Dominik - kumite
• Pásztor Dóra - kihon
• Polgár János - kumite
• Tálas Virág - szivacs kumite

• Varga Dániel - kumite
• Zoltán Roland - kihon

Ezüst:
• Belányi Zsombor - kihon
• Bender Ádám - kata, kumite
• Gábor Levente - kihon, szivacs ku-

mite
• Pásztor Szabolcs - kihon
• Polgár János - kata
• Tálas Máté - szivacs kumite
• Tálas Virág - kihon

Bronz:
• Badics Bence - kata, kumite
• Belányi Zsombor - szivacs kumite

• Bodnár Dávid - kihon
• Bodnár Géza - szivacs kumite
• Bognár Máté - kata
• Czerny Péter - kumite
• Czomba Balázs - kata, kumite
• Fodor Zétény - kumite
• Illés Péter - kata, kumite
• Kubuk Bence - szivacs kumite
• Machibya-Kovács Joachim - kumite
• Mohai Dominik - kata
• Rostás Márk - kata
• Rostás Szófia - kata, kumite
• Tálas Máté - kihon
• Tóth Antal - kata, kumite
• Varga Dániel - kata
• Zoltán Roland - kumite
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Tisztelet a hősöknek – Futóverseny az 56-os forradalomra emlékezve

öt Aranyérem a Területi Bajnokságokon!

Első alkalommal kerül megrendezésre ez a speciális futóverseny
a Tököli Amatőr Futók Klubjának szervezésében. A verseny célja
az emlékezés és tiszteletadás az 1956-os forradalom neves és név-
telen hőseire, valamint a települések, futóközösségek és baráti tár-

saságok összehozása és megismerése. A csapatokon belül a közös-
ség, a bajtársiasság, a kitartás és az összetartozás erősítése.

A váltóversenyre összesen 25 csapat (Szigetszentmiklós, Sziget-
halom, Dunaharaszti, Majosháza, Ráckeve, Pomáz, Budapesti és
Tököli csapatok képviselték városukat 100 fővel) nevezett, a lét-
számuk 2-4 fő között lehetett. A versenyen a csapatoknak 60 kört
kellett teljesíteniük. Egy kör 500 méter volt, így összesen 30 km
volt a teljesítendő táv. A 60 kör az elmúlt 60 évet szimbolizálta,
tehát egy kör 1 év tiszteletadást jelentett az 56-os forradalom hő-
seinek! 

Nagyon szép időben és jó hangulatban zajlott le a verseny. Min-
denkinek jutott a Tököli vendégszeretetből bőven. Volt a frissítő
asztalon szendvics, sütemény, üdítő, meleg tea, pálinka, ami a jó
hangulatú beszélgetéseket és ismerkedéseket segítette. Nagyon kö-
szönjük a Tököli Önkormányzatnak, a Tököli Általános Iskola ve-
zetésének, a támogatóinknak és önkénteseinknek az önzetlen tá-
mogatást!

A Magyar Birkózó Szövetség új verseny-
rendszert vezetett be a diák II., diák I. és
serdülő korosztályokban a diákolimpiák
és országos bajnokságok döntőin való
részvétellel kapcsolatban. Mindkét ver-
seny országos döntőjébe kvalifikálni kell
magukat a versenyzőknek a területi baj-
nokságokon. 
A kötöttfogású diákolimpia országos dön-
tőjébe lerner Péter és Gyuricza marcell
területi bajnokként jutott be, ahol Péter a
diák II. korcsoportban egészen a dobogó
harmadik fokáig menetelt. A bronzmérkő-
zésen a tököli birkózó, nehézsúlyban rit-
kán látható hatalmas ívű dobással győzte
le ferencvárosi ellenfelét. Gyuricza Marcell
a tavalyi évhez képest egy korosztállyal és
egy súlycsoporttal is feljebb lépett. Így a di-
ákolimpiai V. hely megszerzése a diák I.
korcsoport 63 kg-ban elismerésre méltó
teljesítmény volt a részéről. Szilágyi kirill
ezüstérmesként, jankovics Dániel és
nagy Bence pedig bronzérmesként jutott
tovább a területi bajnokságról. Mindhárom
versenyzőnk a nyolcad döntőig jutott el a
diákolimpia országos döntőjében.
Közben megkezdődtek a sumo versenyek
is, ahol iváncsics Babita U14 korosztály 40
kg-ban országos bajnok lett. 

A lányoknál birkózásban 2016-hoz képest
Tari Krisztina két súlycsoportot lépett fel-
jebb így érthető módon a tavalyi ezüstérem
után idén be kellett érnie az ötödik helye-
zéssel a diákolimpia döntőjében.
Egyesületünk 2017-ben Tököl Város Ön-
kormányzatának támogatásával meghosz-
szabbította szerződését a Tököli Napsugár

Óvodával. Az
ovisoknak már
nem csak az
oviban, hanem
az Aradi utcai
Általános Is-
kola tornater-
mében is tar-
tunk külön
foglalkozáso-

kat, ahol reményeink szerint egyre több
hasonló korú gyermek kapcsolódik be
ebbe a csodálatos közösségbe.
Időközben elérkeztünk a diák és serdülő
kötöttfogású országos bajnokság kvalifiká-
ciós versenyeihez, ahonnan lerner Péter,
Gyuricza marcell és Szilágyi kirill terü-
leti bajnokként jutott tovább a döntőbe.
nagy Bence második helyen míg Szilágyi
roni a harmadik helyen jutott be szintén
az országos bajnokságra.
Nagy örömünkre egyre több gyermek lá-
togatja a birkózó edzéseket, és ami külön
említésre méltó, hogy többségében Tököl
Város lakói ezek a birkózó palánták. 
Még ebben a félévben vár ránk kötöttfo-
gásban az országos bajnokság valamint a
csapatbajnokság, majd júniustól indul a
szabadfogású szezon, ahol reményeink sze-
rint folytatjuk az eredményes szereplést.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk az

Aradi utcai Általános Iskola tornatermé-
ben, hétfőn és szerdán 17:30- 19:30 között
valamint pénteken 17:00-19:00 között. Az
ovis foglalkozások hétfőn 16:30-17:30 kö-
zött vannak.
Facebook elérhetőségünk:
https://hu-hu.facebook.com/Tokolibirkozas/

Iváncsics Géza

női csapatok:
I. helyezett: SZUFLA II. (4 fő)

II. helyezett: FORRONGÓ MIKLÓSI LÁNYOK (4 fő)
III. helyezett: BEST FRIENDS (2 fő)

Férfi- és vegyes csapatok:
I. helyezett: SZUFLA I. (4 fő)

II. helyezett: SZTK RIDERS (4 fő)
III. helyezett: ADDICT KEMPO (4 fő)

különdíjban részesültek:
A VERSENY LEGFIATALABB FUTÓJA:
Rigó Adrián a TEKNŐC csapatból.
A VERSENY LEGIDŐSEBB FUTÓJA:
Balogh Tibor Vince az ADDICT KEMPO csapatból.

A lEGSPOrTOSABB VárOS címet
Simsik Zoltán a Szigetszentmiklósi Futóklub társalapítója vette át,
mivel Szigetszentmiklós Városa 8 csapattal képviseltette magát
rendezvényünkön.
A legmesszebbről POMÁZ Városa képviseltette magát 3 csapattal.
Nekik szintén különdíj járt.
Végül az "UTOLSÓ HŐSÖKNEK" járó különdíjat a KRIZSU-
VEHA csapatnak adtuk át sok szeretettel.
Az eseményről és a támogatókról további képek és információk a
következő linken találhatóak: https://www.facebook.com/events/
679976878820920/?active_tab=discussion

Bognár Attila 
BSI Futónagykövet Tököl 

DíjAzOTTAk ÉS különDíjAzOTTAk:
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laszák zoltán gigászi küzdelemben
elnyerte a Profi k1 világbajnoki övet
a Bellator Budapest Gálán.
Laszák Zoltán és Karim Ghajji mér-

kőzése pályázhat az év leglátványosabb
mérkőzés címére! 
Ezen a mérkőzésen volt keménység,
dráma, izgalom és katarzis élmény! 

A klub történetének egy újabb nagy
állomása volt ez a nap és az elért ered-
mény, gratulálunk Zoltánnak és a
szakmai stábnak! 
Köszönjük a sok gratulációt és azt a buz-
dítást, ami segítette győzelmünket!

GI
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Közel másfél éve mutatkozott be a Tököli
Tükör hasábjain az új fitness központ. A
működési tapasztalatokról, az azóta bekö-
vetkezett változásokról, eseményekről kér-
deztem Galambosné Ferenczy Éva tulajdo-
nost:
- A mozgás öröm! Mik voltak a tapasztalataid a
fitness központ megnyitása óta?
Galambosné F. Éva: Úgy gondolom, a kez-
deti nehézségek után kedvező fogadtatásra
talált az új létesítmény. Igény van a moz-
gásra, a sportos életmódra. Mára termeink
szinte maximális kihasználtsággal működ-
nek. 
- Új foglalkozások… új lehetőségek?
Galambosné F. Éva: Idén a fiatalabb korosz-
tálynak is bevezettük a rúdtánc sportot,
mely az elmúlt időszakban a felnőttek kö-
rében igen népszerű volt. Továbbá idén
gyermek balettel is bővült repertoárunk. Az
alakformáló Fit ballon szintén ú3,és az idő-
sebb korosztálynak is ajánlom. A mozgalmas, lendületes
foglalkozások, mint a Kangoo, Gymnastic, Aero Kickbo-
xing, Nippon Zengo, hastánc, továbbra is nagyon népsze-
rűek. Közel egy éve az egyik termünkben kizárólag csak
TRX és köredzés folyik. Meg szeretném még említeni,
hogy a kisebb és akár a nagyobb termünket előzetes egyez-
tetés után különböző rendezvényekre is kiadjuk. Gondolok
itt gyermekek részére mozgással egybekötött névnapi, szü-

linapi bulikra, a felnőtteknek, cégeknek sportolási lehető-
séggel egybekötött csapatépítő tréningekre. 
- Megközelítési lehetőség és elérhetőség?
Galambosné F. Éva: A tököli HÉV-állomással szemben, alig
300 méterre vagyunk a K.H.S Primer Kft. területén. Érdek-
lődni, jelentkezni Facebookon, a www.vitalfitness.hu olda-
lon, illetve a 06(30)8304524 telefonszámon lehet. 
- Köszönöm a tájékoztatást, beszélgetést!

Szántai Miklós 

mozgás minden korosztálynak
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