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Dolgoznak a kellemetlen 
szaghatások megszüntetésén 

a Dunai Finomítóban
Írásban kértem tájékoztatást a MOL

Nyrt. Dunai Finomítót üzemeltető ve-
zetőjétől a Tökölön időszakosan érez-
hető szaghatással kapcsolatban. Külön
kiemeltem aggodalmamat a szaghatás
esetleges egészségkárosító hatásával
kapcsolatban.

A napokban megérkezett a válasz a
Dunai Finomító illetékes vezetőitől,
melyben leírják, hogy jelenleg több
futó projekten dolgoznak az üzem te-
rületén, ami szagforrások felszámolá-
sával van összefüggésben. „A legjelen-
tősebb, ilyen, a szennyvíztisztító telep
területén lévő iszapágyak tartalmának
kitermelése, jogszabályoknak megfe-
lelő kezelése, az iszapágyak kitisztítása.
Az iszap kitermelése a szükséges mű-
ködési és műszaki paraméterek előké-
szítését követően 2017. nyár elején kez-
dődött meg, és előreláthatóan 2018.
augusztus végén fejeződik be. Az iszap
mozgatásával járó munkálatok sajnos
– átmenetileg – fokozott szaghatással
járnak, de hosszú távon éppen a szag-
forrásként „működő” iszapfelület
megszüntetése a cél.”

Emellett a Művelődési Központ föld-
szintjén, az utcáról látható helyen a tö-
köli légszennyezettség-mérőpont kijel-
zője is megtalálható, ami az egészség-
ügyi határértékhez képest százalékos
formában adja meg a mért adatokat.

Elkészült az Ovi-Foci pálya
a Hagyományőrző Óvodában

Meglátogattam az óvodásokat a
Hagyományőrző óvodában, ahol el-
készült a műfüves borítású Ovi-Foci
pálya az Ovi Sport Közhasznú Alapít-
vány és az Önkormányzat sikeres

együttműködése eredményeként. A
6x12 méteres műfüves pálya építé-
sére a pályázatot még 2017-ben nyúj-
totta be az Önkormányzat. A pályá-
hoz kapott eszközök kiválóan alkal-
masak a gyermekek koordinációs
képességeinek fejlesztésére, az aktív
játékidő eltöltésére. A látogatás alkal-
mával szivacslabdákkal leptem meg a
gyerekeket.

Folyamatos a játszóterek
karbantartása

A városban az utóbbi években min-
den játszótér megújult. A mai szabvá-
nyoknak megfelelő, biztonságos ját-
szóeszközök kerültek minden hely-

színre. Az idő előre haladásával
kisebb-nagyobb karbantartási munká-
kat végzünk az időszakosan előforduló

meghibásodások, rongálások helyre-
állítása mellett.

A homokozókban lévő homok éves
rendszerességű fertőtlenítése mellett
idén augusztus-szeptember folyamán
a homokozókban teljes homokcserét
végzünk, ami rendkívül fontos a fer-
tőzések elkerülése érdekében. A Kun
utcai, a Dr. Papp Károly téri, a Kisfa-
ludy Sándor utcai és a Széchenyi Ist-
ván úti játszótér homokcseréje már el-
készült, hamarosan a Piac téri játszó-
tér homokozója is feltöltésre kerül. A
Pozsonyi utcában illetve az Okmány-
iroda mögötti játszótéren nincsen ho-
mokozó.

Mindennapos a küzdelem az 
illegálisan lerakott hulladékok ellen
Tököl Város Önkormányzata, a Va-

dásztársaság és egyre több magán-
személy is sokat tesz azért, hogy a tö-
köli közterületek rendezettek és tisz-
ták legyenek. Ennek ellenére egyes
városi „forró pontokon” rendszere-
sen megjelenik a szemét. Az utóbbi
hetekben a Csépi úton, a Szigetmajor
melletti kanyarulatnál rendkívüli
mennyiségű illegálisan lerakott hul-
ladék gyűlt össze. A hulladékot el-
szállítottuk, a területet kitakarítottuk.
Elfogadhatatlan a helyzet a Kis-
Dunán is. 

Az Önkormányzat idén ősszel is
részt kíván venni városi főszervezőként
az országos TeSzedd! akcióban, hogy
a város minden területéről eltűnjön a
hulladék.
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Műanyag burkolatot kapott 
a Sportcsarnok előtti kézilabda pálya

Hamarosan lezárul a műszaki át-
adás-átvétele a Sportcsarnok előtti ké-
zilabda pályának. Tököl Város Önkor-
mányzata és a Magyar Kézilabda Szö-
vetség sikeres együttműködésének
köszönhetően az eredetileg aszfaltos

kézilabda pálya fejlesztése során ele-
mes műanyagburkolat, oldalsó palán-
kok és labdafogó háló épült, valamint
új kapuk beszerzésére is volt lehetőség.
A közel 30 millió forintos fejlesztéssel
– amit teljes egészében a Magyar Ké-
zilabda Szövetség finanszírozott – a
város egy modern, a mai igényeknek
megfelelő pálya birtokosa lett. A pá-
lyán a testnevelés órák, az edzések és
az aktív szórakozás is sokkal biztonsá-
gosabb, az ízületeket kevésbé terhelő
burkolaton folyhat a jövőben.

Útfelújítás a Kossuth Lajos utcában
A Kossuth Lajos utca utolsó teljes

felújítása közel 30 évvel ezelőtt történt

az Önkormányzat és a közútkezelő si-
keres, közös pályázata nyomán. Az el-
telt idő alatt a forgalom – tekintettel a
városszerkezetben betöltött kiemelt
szerepére – jelentősen megnőtt, az út
kezdi az elhasználódás jeleit mutatni.

Felkértük az utat kezelő Magyar
Közút Nonprofit Zrt. illetékeseit, hogy
az út teljes felújítását a közeljövőben,

tervekben szere-
peltessék, továbbá
ha ladékta lanu l
szüntessék meg a
balesetveszélyt a
megsüllyedt víz-
nyelő aknák, ká-
tyúk és hálós re-
pedések tekinte-
tében.

A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. te-
rületileg illetékes
Tárnok mérnök-
sége soron kívül
előrehozta a ké-

sőbbre ütemezett beavatkozásokat.
Összességében 5 napon keresztül dol-
goztak, több helyszínen. Elkészült két
db víznyelő akna cseréje, továbbá me-
legaszfaltos technológiával kátyúzást
végeztek. A beavatkozások következté-
ben az utca biztonságosabbá vált, a
Magyar Közút Zrt pedig a felújítás
után is útellenőri tevékenység kereté-
ben felügyeli annak állapotát.

Megkezdődött a kivitelezés 
a Szivárvány Óvoda Csépi úti 

épületében
A Képviselő-testület a Nemzetgazda-

sági Minisztérium „Önkormányzati tu-
lajdonú óvodai ellá-
tást nyújtó intézmé-
nyek fejlesztésé nek
támogatása Pest
megyében” című
felhívására pályáza-
tot nyújtott be a

Tököl, Csépi út 57. sz. 1853 hrsz. alatt
található Szivárvány Óvoda felújítása
érdekében. A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium, mint Támogató, az Ön-
kormányzatot a benyújtott pályázat
alapján 150.000.000,-Ft vissza nem té-
rítendő támogatásban részesítette.
Ehhez az összeghez az önkormányzat
15% saját forrást, azaz br. 26.480.000
Ft-ot biztosított. A támogatási szerző-
dés megkötése 2018 júniusában meg-
történt. A Képviselő-testület az építési
beruházás megvalósítása érdekében
közbeszerzési eljárást indított, öt tár-
saság meghívására került sor.

A Képviselő-testület – a bíráló bi-
zottság javaslata alapján – az alábbi
döntést hozta:

A Kisép-Generál Kft. és az Arculat-
Immo Kft. ajánlattevők ajánlatai érvé-
nyesek. A nyertes ajánlattevő az érté-
kelés alapján legjobb ár-érték arányt
tartalmazó érvényes ajánlatot tevő
Kisép-Generál Kft..

A Képviselő-testület a bruttó
217.791.788 Ft ajánlati ár fedezetét,
bruttó 163.770.960 Ft erejéig a pályázat
elszámolható költségei terhére, bruttó
51.714.482 Ft erejéig az OTP Nyrt-vel
1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fej-
lesztési célú hitelkeret terhére és
bruttó 2.306.346 Ft erejéig a 2019. évi
költségvetés terhére biztosítja.

A felújítás során az épület emeleti
tornaszobát és orvosi szobát, alacsony
hajlásszögű tetőt, homlokzati hőszige-
telést, új teraszt kap, teljes egészében
megújul a hőközpont, új kondenzációs
kazánokat építenek be, valamint az
udvar komplett rekonstrukción esik át.

Az óvodában hosszú előkészítő
munka után valósulhat meg a várva-
várt komplex fejlesztés. A munkák el-
készültével az intézmény komforto-
sabbá válik a gyermekek és a nevelők
számára, ezzel együtt egy újabb tököli
középület lesz látványosan szép része
a városnak.
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Bóna Zoltán fogadó órát tartott Tökölön

A térség or-
s z á g g y ű l é s i
képviselője az
Önkormány-
zati Hivatalban
várta a lakoso-
kat október 8-
án, hétfőn.

Napokon belül megkezdődik 
a Sportpark építése

Tököl Város Képviselő-testülete
még 2016. júliusi ülésén döntött a
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport-
park Programban való részvételről. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
kiírt pályázaton 3 db D típusú sport-
park megvalósítására nyújtottunk be
pályázatot az alábbi helyszínekre:

- Fő utca – az Okmányiroda mögötti
területen,

- Pesti úti lakótelep – játszótér kör-
nyezetében,

- Széchenyi István út – játszótér kör-
nyezetében.

A miniszteri támogató döntést idén
márciusban kaptuk meg - 1 db sport-
park megépítésére. A Képviselő-testü-
let álláspontja szerint felállított sor-
rend alapján a sportpark a Fő utca –
Okmányiroda mögötti területén fog
megépülni. A támogatási szerződés
megkötése és a kivitelező kiválasztása
után a jövő hét folyamán kerül sor a
munkaterület átadására. A beruházás
bonyolítását a BMSK Beruházási, Mű-
szaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt. végzi. Az önkor-
mányzatnak önerőt nem, csak a terü-
letet kell biztosítania, illetve saját költ-
ségén az akadálymentes megközelítést
biztosító járdát, esetleges megvilágí-
tást kell kiépíteni.

A megvalósuló sportpark 150 m2
alapterületen, gumi burkolaton, 15 db
eszközzel a következő saját testsúlyos
sportolási lehetőségeket fogja biztosí-
tani: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvő-
támasz, hasizom- és hátizom erősítés,
létramászás, lépcsőzés, függeszkedés,
párhuzamos korlát.

Az elkészült fejlesztés jól kiegészíti a
játszótér, a focipálya és az extrém ját-
szótér által kialakított szabadidős par-
kot, tovább szélesítve a sportolási lehe-
tőségeket a városban, minden korosz-
tály számára.

A képen tököli gyerekek „tesztelik”
a budaörsi pályát.

Megkezdődött a „zebrák” kiépítése
A kivitelező a figyelemfelhívó forga-

lomtechnikai jelzőtáblák kihelyezésé-
vel illetve a szükséges bontási munkák-
kal megkezdte a gyalogátkelőhelyek
kiépítését. Első ütemben a Ledina
dűlőn – a Széchenyi István út keresz-
teződésénél és a Csépi úton – a Szivár-
vány Óvoda környezetében kell mun-
kavégzésre számítani.

A munkavégzés időtartama alatt
időszakosan sebességkorlátozásra, út-
szűkületre, továbbá az épülő járdák
miatt utat keresztező gyalogosforga-
lomra kell számítani. Kérjük a tisztelt
Lakosságot, hogy a munkavégzéssel
érintett útszakaszokon körültekintően
közlekedjenek.

A Képviselő-testület döntése értel-
mében összesen 6 helyszínen épülnek
gyalogátkelőhelyek. A fenti két helyszí-
nen túl a Kossuth Lajos utcában (a
Művelődési Központnál), a Fő utca 49.
szám előtt (a Hagyományőrző Óvodá-
nál), szintén a Fő utcában (a Római
Katolikus Templomnál) és a HÉV ál-
lomásnál (Aradi utca térsége).

Villanyautó Túra – Tökölön haladt át
a rekordkísérlet

Specht József és Vali vállalkozók és
támogatóik a hazai elektromos autó-

zást népszerűsítendő rekordkísérletet
hajtanak végre. Elektromos autójuk-
kal hat hónap alatt el akarnak jutni az
összes szilárd burkolattal ellátott úton
megközelíthető magyar településre. 

A településeken találkoznak a polgár-
mesterekkel, leigazoltatják a menetleve-
lüket, közös fotót és videót készítenek.
Az oktOpus Multimédia Intézet szak-
mai támogatásával felállítják a „Telepü-
lések hangképei videós hangtárat”.

A túra második napján Tökölre ért
a rekordkísérlet. Hoffman Pál polgár-
mester a Sportcsarnoknál fogadta Jó-
zsefet és Valit. Egy rövid beszélgetés
közben Tökölön töltötték fel először
az akkumulátort, a tornaórára igyekvő
gyerekek pedig megcsodálták, beül-
hettek az elektromos autóba.

Aktív polgárőrök, kitüntetés 
Kádár Józsefnek

2018. szeptember 29-én a Tököli
Polgárőr Egyesület megtartotta ez évi
találkozóját.

Az eseményen részt vett Dr. Bilisics
Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövet-
ség elnöke, aki átadta a járőrözést ki-
magaslóan magas óraszámban vállaló
Kádár József polgárőrnek a megyei
szövetség kitüntető címének bronz fo-
kozatát.

A rendezvény jó hangulatban telt,
Szabó Károly, a tököli polgárőrség ve-
zetője bemutatta az egyesület újonnan
vásárolt DACIA SANDERO gépkocsi-
ját, amit a korábban használt gépkocsi
értékesítéséből, a Belügyminisztérium
által juttatott 600 eFt vissza nem térí-
tendő forrásból és az önkormányzati
támogatásból tudtak beszerezni.
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Tököl Város programszintű kerék-
párhálózat fejlesztési terve

Tököl Képviselő-testülete irányításá-
val a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sai dolgoznak a város programszintű
kerékpárút-hálózati fejlesztési tervén.

A tárgyalt koncepció felöleli a szak-
emberek javaslatait és a tököli polgá-
roktól érkezett javaslatokat, igényeket.
A meglévő, kijelölt kerékpárút-szaka-
szok, s a forrásszerzést lehetővé tevő
pályázati kiírások feltételrendszerének
elemzését követően készül a város ke-
rékpárhálózat fejlesztési programja.

A Kerékpárutak létesítésének, felújí-
tásának és korszerűsítésének támoga-
tása Pest megye területén című pályá-
zat esetében a nyomvonal az Eurovelo
6 tököli szakaszának, s a 2018. szep-
tember 24. határidővel, a Pénzügymi-
nisztérium által kiírt pályázat ponto-
zási rendszerének figyelembevételével
készült. Az előkészítés során megis-
mert igények szerint három kerékpá-
rút nyomvonal elemzése szükséges.

1.) a Tököl, pesti út – Tököl, her-
mina út közötti szakasz. 

Több közigazgatási határt (Sziget
Center üzletközpont) és magántu-
lajdonosokat érint:
- A Tököl, Fő út-Szentmiklósi út rá-

csatlakozásig kompetens;
- Az út folytatása, illetve a Hunyadi

út Szigethalom közigazgatási te-
rülete;

- Az útkanyarulat területének tu-
lajdonosa a repülőteret tulaj-
donló cég;

- Az út mindkét oldala az árok mel-
lett magántulajdonban van. A Bu-
dapest felé vezető szakasz alatt
fekszik a Pesti úti lakónegyedet el-
látó gázvezeték.

Összegzés: előkészületek folynak,
azonban a 2018. szeptember 24. határ-
időre ezen szakaszra pályázati doku-
mentáció nem volt összeállítható.

2.) az ártéri védőtöltésen kialakí-
tandó kerékpárút vonatkozásában
halásztelek polgármesterétől, illetve
egy civil személytől történt megkere-
sés, közös pályázat készítési lehető-
sége iránt érdeklődve.

- E nyomvonalra vonatkozóan Tökö-
lön nem jelentkezett igény. A Tö-
köli Képviselő-testület már 1990-
től a Gerincút tervezésének idősza-
kában a gépjárműforgalom egy
részének településeket elkerülő le-
hetőségét látta a helyszínben. Ezt
tervezői tárgyalásokon is javasol-
tuk, azonban tervező munka az el-
képzelésre nem indult;

- A kerékpárútra vonatkozó elkép-
zelés legalább három települést,
Szigetszentmiklóst, Halásztelket,
Tökölt érinti, tehát a városok kö-
zötti egyeztetés, együttműködés
nélkülözhetetlen;

- Tájékozódni szükséges a gátkorona
vagy az oldalterület, vagy mind-
kettő felhasználhatóságát illetően;

- Pályázati forrásszerzés céljából
fontos a támogatáshoz szükséges
feltételeknek való megfelelés, ami
ebben az esetben még nem meg-
ítélhető.

Összegzés: az előkészületek folyta-
tása célszerű, azonban a 2018. szep-
tember 24. határidőre ezen szakaszra
komplett pályázati dokumentáció nem
volt összeállítható.

3.) ez a kerékpárúthálózati
nyomvonal egy átfogó fejlesztési el-
képzelést tartalmaz. a teljes szakasz
a Csepel-szigeten egy az eurovelo 6
kerékpárút Tököl mester utcából
kiindulva egy tököli szakasz után 

1 - a szigetcsépi Kis-Duna sorra
visszakanyarodva a tököli, illetve
a szigethalomi Dunasor meglévő
útvonalát felhasználva az Euro-
velo Taksonyi hídhoz vezető ré-
széhez érve;

2 - Szigetcsép-Szigetszentmárton
belső útjain Ráckeve turisztikai,
idegenforgalmi nevezetességei-
hez vezetne. Az elfogadás egy
komplett fejlesztést eredményez.

A Tököl kerékpárúthálózat fejlesz-
tési terv ezen szakasza:

- csatlakozik az Eurovelo 6 kijelölt
kerékpárút nyomvonalhoz;

- A Tököl-Szigethalom települések
közötti veszélyhelyzetet csökkenti,
mert a kerékpárosok jelenleg a
Ledina dűlőn az útpályán közle-
kednek;

- Magas munkaválallói létszámot
foglalkoztató cégeket érint, s a
dolgozók számára biztonságos
munkába járási körülményeket te-
remt. (Négy cég, közel 300 mun-
kavállaló);

- Tököl déli városrészében élők
számára üzletek, szolgáltató egy-
ségek, temető kerékpáron történő
megközelítését is lehetővé teszi;

- A nyomvonal II. üteme a turisz-
tika lehetőségek kihasználása
mellett közelebb hozza a városhoz,
a szolgáltatásokhoz Tököl szociá-
lisan hátrányos helyszínén, a Szi-
getmajorban élőket;

- A Szigetcsépi Strandfürdő meg-
közelítését, kihasználtságát is nö-
veli. Itt és a Tököli Parkerdőben
kis költségű kirándulási, kikap-
csolódási lehetőségeket teremt.

Ezen kerékpárút első ütemének
Tököl, Ledina dűlő – Ledina út – Ka-
pisztrán János utca – Csépi út előké-
szítettsége jó, a geodéziai felmérés
megtörtént, 2018. szeptember 24-ig a
szükséges tervi dokumentáció is elké-
szül. A felsorolt előnyök a pályázat el-
bírálása során többletpontokat ered-
ményeznek.
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A fentiek alapján született döntés
értelmében Tököl Város Képviselő-
testülete a Pénzügyminisztérium által
kiírt „Kerékpárutak létesítésének, fel-
újításának és korszerűsítésének támo-
gatása” című pályázaton a 3.) pontban
ismertetett Ledina dűlő – Csépi út pá-
lyázattal vesz részt.

A tervezővel egyeztetett bruttó épí-
tési költség (becslés): 160 000 000 Ft

Pályázati bruttó összköltség (építési
költség+egyéb költségek): 177 777 777
Ft

Igényelt bruttó támogatás (pályázati
összköltség 95%-a): 168 888 888 Ft

Szükséges bruttó önerő (pályázati
összköltség 5%-a): 8 888 889 Ft

Tárgyalások az Urbanicza-sziget
hosszú távú hasznosításáról

Az Urbanicza-szigeti tulajdonosokat
(kb. 170 fő) megkereste a Pest Megyei
Kormányhivatal Ráckevei Járási Hiva-
tala, a Tököl, 0240/1 hrsz-ú részarány
kiadás, osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése kapcsán indított művelési
ág változtatásra vonatkozó eljárással
kapcsolatban. A tulajdonosok részéről
is megkeresések érkeztek, hogy ér-
dekli-e a várost ennek a területnek a
jövője. Tököl Város nyitott a terület
hasznosítására, pályázati úton ÖKO
park kialakítására.

A tulajdonosokkal való együttműkö-
désről több féle elképzelés született.A
következő hetekben erről egyezteté-
sek folynak. Érdemes azonban tudni,
hogy ősszel a parlament elé kerül az
osztatlan közös tulajdonjogról szóló
törvény tervezet, amely nyilván befo-
lyásolhatja a lehetőségeket, terveket.

Kisdiákok a Polgármesteri 
Hivatalban

II. osztályos diákok látogattak a Pol-
gármesteri Hivatalba. Az Ásinné Cse-
perkáló Judit, Korsós Andrea és Ko-
vácsné Bráth Hajnalka tanárnők által
kísért csoportokat személyesen vezet-
tem végig az épületben, beszéltem
Tököl történelméről, a hivatalban

folyó munkáról és érdeklődtem a gye-
rekek tanulmányi eredményei iránt. A
vidám hangulatú beszélgetés után a
diákok sétájuk során Tököl nevezetes-
ségeivel ismerkedtek, természetesen
büszkén magukon viselve az aján-
dékba kapott Tököl kitűzőt.

Benyújtottuk a pályázatot a mini 
bölcsőde építésére

A Pesti úti lakótelepre tervezett két
csoportszobás mini bölcsőde pályáza-
tát – a pályázati feltételek módosulása
után – véglegesítettük és bruttó
88.242.546 Ft összköltséggel, 15%-os
önkormányzati önrész vállalásával
nyújtottuk be. Pozitív elbírálás esetén
– terveink szerint – a bölcsőde a követ-
kező nevelési év elejére elkészülhet.

Szerződéskötés
Aláírtuk a csapadékvíz elvezetési beru-
házás szerződését. A nyár folyamán le-
folytatott közbeszerzési eljárás ered-
ményeként a VITÉP ’95 Kft. kezdheti
meg a munkát, mely az Északi város-
rész csapadékvíz elvezetési problémá-
ját fogja megoldani. A 302 859 436 Ft-
os projekt előkészítő munkái idén
megindulhatnak, a várható befejezési
időpont 2019. ősz.

Tököl nemzetiségi jellegű település
Újonnan kihelyezett nemzetiségi

helységnév táblák hívják fel a figyel-
met – a település fő bevezető útjai mel-
lett – Tököl nemzetiségi hagyománya-
ira. A városban horvát, német és szerb
önkormányzat működik, melyek tevé-
kenysége meghatározó a kistérség
nemzetiségi lakosai számára is.
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Október 4-től szakaszosan használ-
hatják a közlekedők a Csepel-Sziget-

szentmiklós összekötő úton épülő
körforgalmat

Szakaszosan
adják át az
51101-es jelű
mellékúton
épülő új kör-
f o r g a l o m
egyes ágait
2018. októ-
ber 4., csü-
törtök dél-
utántól. Ez

azt jelenti, hogy Szigetszentmiklós és
Csepel irányából is ismét felhajthat-
nak a közlekedők az M0-s autóút M1-
es autópálya felé vezető oldalára. Ezzel
nemcsak a halásztelki, hanem a cse-
peli csomópontot is használhatják az
autósok, ha az M0-s autóúton Győr
irányába szeretnének közlekedni. A
forgalom az új csomópont pihenő-
helyhez közeli félkörén haladhat
majd, Szigetszentmiklós irányából a
korábban megszokott módon hajthat-
nak fel az M0-s M1-es felé vezető ol-
dalára, míg a Csepelről érkezők a szi-
getszentmiklósi körforgalomig elha-
ladva térhetnek vissza és az épülő
csomópont elkészült részén keresztül
hajthatnak fel az M0-s Győr felé ve-
zető oldalára.

A körforgalom további építéséhez
kapcsolódóan ismét csúcsidőszakon
kívül, 2018. október 6-án és 7-én, va-
gyis szombaton és vasárnap a Csepel-
Szigetszentmiklós összekötő úton fél-
pályás jelzőlámpás forgalomirányítás
lesz érvényben.

Az autósok október közepétől vehe-
tik birtokba az új, biztonságosabb cso-
mópont minden ágát. A körforgalom-
hoz kapcsolódó további beruházások
várhatóan november elejére készülnek
el. A kivitelező addig minden korláto-
zással járó munkát csúcsidőn kívül,
hétvégén és éjszaka végez majd.

Az autósoknak ajánlott még indulás
előtt tájékozódniuk a térségben zajló
beruházásokhoz kapcsolódó aktuális
forgalmi helyzetről a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál
a +36-1-336-2400-as telefonszámon,
illetve a www.utinform.hu weboldalon,
de érdemes navigációs, közösségi
autós alkalmazást is használniuk, hogy
az optimális útvonalukat megtervez-
hessék.

Levélváltás a repülőtéri zaj miatt
A nyár folyamán a Red Bull Air Race

2018 repülősport rendezvény kereté-
ben „felkészülést segítő próbarepülése-
ket” végeztek a versenyző pilóták
Tököl-Szigetszentmiklós-Halásztelek
térségében. A 2018. június 18-24. között
zajló berepülésekről írásos tájékoztatást
csak 2018. június 19-én kaptunk.

A jelzett időben, az érintett települé-
seken élők hosszantartó, a megenge-
dett mértéket minden bizonnyal meg-
haladó zajterhelést szenvedtek el. Emi-
att Hoffman Pál polgármester levélben
fordult az illetékes Légiközlekedési Ha-
tósághoz. Levelében nehezményezte a
korrekt tájékoztatás hiányát, illetve a la-
kosság nyugalmának zavarását. Kérte,
hogy amennyiben ismételten hasonló
rendezvényre kerülne sor, akkor idő-
ben tájékoztassák annak időpontjáról,

a várható, valós környezeti hatásokról
és a kiadott engedélyekről.

Az illetékes Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium Légügyi Kockázat-
értékelési Hatósági Főosztálya vála-
szolt a megkeresésre. Válaszukban ki-
emelték, hogy „a rendezvény idejére
az irányadó jogszabályok szerint tör-
tént az eseti légterek kijelölése a ver-
senyzők számára és az eseti légtérben
történő gyakorlás, felkészülés a légi-
közlekedés szempontjából jogszerűnek
minősül, azonban ez minden bizony-
nyal zavaró volt” a lakosok számára.

A Hatóság a lakosság türelmét meg-
köszönve, az okozott kellemetlenségek
miatt sajnálatát fejezte ki. Egyben tá-
jékoztatást adott arról, hogy a tököli
repülőtér nem nyilvános fel- és leszál-
lóhely, környezetében zajgátló védő-
övezet nincs kijelölve.

VEKOP-7.3.3-17 Digitális környezet a köznevelésért
elnevezésű, Európai Uniós, nyertes pályázat részese 
a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ támoga-
tási kérelmet nyújtott be 2017 nyarán, a VEKOP-7.3.3.
„Digitális környezet a köznevelésért elnevezésű Eu-
rópai Uniós pályázati felhívásra, mely 2018. szeptem-
berében 108.357.191 Ft támogatásban részesült.
A  pályázat címe: A digitális fejlődés segítése fejlő-

désre nyitott iskolákban.
A projektben az alábbi 4 intézmény vesz részt

együttműködve:   
•       Tököli Weöres Sándor Általános Iskola;
•       Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola;
•       Szigethalmi Szent István Általános Iskola
•       Baktay Ervin Gimnázium.

A felhívás célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai
módszertani csomagokra épülő programokat valósít-
son meg, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési
rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése,
a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális
és egyéb kulcs-kompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Cél a kiválasztott tanítási
órákon, a beszerzett digitális eszközöket használva minél élményszerűbb tanórák tartása.

Összesen 49 pedagógus vesz részt a pályázatban, amely 3 évig tart. A képzésekből a 4 is-
kolában előreláthatólag 800 gyerek profitál majd. A módszertani továbbképzéseken résztvevő
pedagógusok eloszlása a 4 iskola között egyenletes.

Intézményünkben 13 pedagógus vesz részt a programban és körülbelül 220 diák. Mindkét
épületünkben, az 5. és 6. évfolyam egyes osztályaiban, illetve a Kisfaludy úton a 3. és a 4. év-
folyam egy-egy osztályában a matematika, természettudomány, valamint a szövegértés terü-
letét jelöltük meg fejlesztési irányként.

Közel 4,5 millió Forint értékben tartalmaz informatikai eszközöket a pályázat iskolánk
számára, melyet nemcsak a pályázatban szereplők használhatnak, hanem intézményünk va-
lamennyi pedagógusa és diákja.
Fontosnak tartjuk, a hatékony műszaki megoldások integrálttá, hozzáférhetővé, akadálymen-
tessé és biztonságossá tételét kiemelten a sajátos nevelési igényű (SNI), a fogyatékossággal
élő, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTMN) számára.
Az új eszközökkel a tanórák sokkal élményszerűbbé válnak, a diákokkal együtt a pedagógu-
sok is együtt tanulhatnak. A kollégák példát mutatnak a gyerekeknek az élethosszig tartó ta-
nulásról, s bebizonyíthatják tanítványaiknak, hogy az az igazi tudás, amit a mindennapi élet-
ben is használni lehet. 
Az IKT eszközök így hasznosulnak, s nemcsak játékként használják ezeket az eszközöket,
hanem ismeretszerzési forrásként.

Tököl, 2018. 11. 08.
Pisákné Solymosi Nikolett
ig.h, projekt koordinátor
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Sikeresen zárult a 25. Summerfest nemzetközi Folklórfesztivál

megmaradni csak kereszténységünkben megerősödve, s közösségben lehet
részlet hoffman pál Szent istván napi beszédéből

Arendezvény Tököl
Város Önkormány-
zata 6 millió forin-

tos és a Nemzeti Kulturális
Alap 6,6 millió forintos tá-
mogatásával valósult meg. 

A fesztivál főtámogatói:
Doboz-és Acélszerkezet Kft.
(Tököl), Fiatalkorúak Bünte-
tés-végrehajtási Intézete
(Tököl), Fitting-Ker Kft.
(Tököl), Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt., Idesüss Füg-
getlen Hirdetési Hetilap,
McDonald’s Étterem (Buda-
pest, Blaha Lujza tér), Mer-
sits és Társa Bt. (McDonald’s – Csepel),
MOL, OTP Bank, Partner Hub Kft.

(Tököl), Reálszisztéma - Autó M0 (Ha-
lásztelek), Szerb Nemzetiségi Önkormány-

zat (Tököl), Sziszi Benzinkút
(Halásztelek), Horvát Önkor-
mányzat (Tököl) TransKár-
pátia Kft., Városi Sportcsar-
nok (Tököl), Weöres Sándor
Általános Iskola (Tököl)

A fesztivál támogatói:
Dunamédia, Fuel-Tangó Kft.
(Tököl), Lakihegy Rádió,
Tesco, Tököli Délszláv Nép-
táncegyüttes, Tököl Városfej-
lesztési Kft., Zsoldos Zöldség-
ház (Tököl), Dants Péter.

akik nélkül a lebonyo-
lítás nem jöhetett volna
létre: Konyhai kisegítők,

önkéntes segítők, tolmácsok, együttes-
kísérők és még sokan mások.

Hagyomány nálunk Tökölön,
hogy augusztus 20-án a Sum-
merfest Gála keretében ál-

lamalapító Szent István királyunkra és
tetteire emlékezünk.

Történelmi tanulmányainkból tud-
juk, hogy már Géza nagyfejedelem fel-
ismerte: a pogány és vesztes kalandozó
hadjáratok után lévő magyarság a 962-
ben létrejött Német-Római Biroda-
lom mellett csak úgy maradhat meg,
őrizheti meg önállóságát, ha felveszi a
kereszténységet.

Ez a nap a legnagyobb, legfontosabb
ünnepünk, melyre 1083 óta, Szent
László rendelete óta emlékezünk. 

A magyarság mindig megemlékezett
Szent Istvánról, amikor hagyták. Meg-

tiltani csak 1849 után merték, hogy
1867-ben újra engedélyezzék. A kom-
munista években átírták, átalakították,
hogy ne a hazáról, a nemzetről, ne a
kereszténységről szóljanak a Szent Ist-
vánról emlékezők.

Pedig Szent Istváné a dicsőség!
Ahhoz, hogy ma itt vagyunk és emléke-
zünk, szükség volt az ő kivételes bölcses-
ségére és elhivatottságára. 

Mert Szent Istvánra igaz Kölcsey Fe-
renc gondolata:

„Kit a sors meghívott, annak tiszta látást
is ad, a kellő utat és eszközt meglelni.”

Miben is nyilvánult meg az ő tisztán-
látása: felvette a kereszténységet, s el-
terjesztette az országban, nyitott Eu-
rópa felé, s bár hatalomra jutását

német lovagok segítették, koronát a
pápától kért, mert nem akart a
Német-Római Birodalom fennható-
sága alá kerülni. Halála előtt, élete
utolsó döntéseként felajánlotta orszá-
gát a Boldogságos Szűz Máriának.

A Szent István-i idők után az Árpád-
házi királyok uralkodását a magyarság
Szűz Mária gondviselésének tekintette.

Szent István király nem sejtette,
hogy birodalma 1000 évig fennáll, túl-
éli a tatárjárást, a 150 éves török ural-
mat és a szovjet megszállást is.

Kevés nép van Európában, amelyik
annyit tett a kereszténységért, mint a
magyarság. 

A Szent István-i idők, majd az
Árpád-házi királyok uralkodása szű-
kebb otthonunkat, Tökölt is érintette.

Az 1200-as évekből származó Szent
Anna kápolna, a katolikus templom
1270-ben történő okleveles említése, s
maga a templom nemcsak a keresz-
tény hitnek, hanem a műveltség terje-
désének is bizonyítékai.

Tököl sajátos kultúrájú település.
Életünk keresztény nemzeti és nemze-
tiségi alapú értékrendet mutat, s vissza
is vezet a mai ünnep, a Szent István
nap gondolatiságához: megmaradni
csak kereszténységünkben megerő-
södve, s közösségben lehet. 

Azt tartják: a múlt szimbólumai ki-
szolgáltatottak a gondolatnak, a múlt-
ról mindenki mondhatja a magáét. 

De a jelen; a gondolat és a tettek
egyben.
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Nyugdíjas Kistérségi Találkozó a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár épületében.

A katolikus templomban Hoffman Pál polgármester és Papp László plébános a Szent István-i hagyományról, majd
Papp László plébános úr megszentelte a kenyeret és a bort. A szentmise szeretetvendégséggel zárult.

Ma is nagy szeretettel vannak egymás iránt
hetvenhárom éve kéz a kézben

Az Önkormányzat nevében otthonában köszöntötte a falu
polgármestere, Hoffman Pál Bandi bácsit és feleségét, Kati
nénit. A polgármester abból az alkalomból látogatta meg
Dr. Jónás Andrást és feleségét Milkovics Katalint, hogy 73
éve kötötték össze életüket. 

A Lakihegy Rádió munkatársa interjút készített velük, az
együtt töltött évekre szeretettel emlékeztek mindketten.

Mindketten tököli születésűek, esküvőjük Tökölön volt a
háború alatt. Bandi bácsi a rendőrségnél dolgozott, aktív
éveit Szolnokon töltötte. Mivel mindig visszavágytak Tököl -

re, nyugdíjba
vonulásakor
sikerült haza
települniük. 

Két lányuk,
négy unoká-
juk, öt déd-
unokájuk ad
örömet öreg
napjaikban. 

Szabó Sándorné máthé orsolya
szeptember 28-án töltötte kilencvenedik 

születésnapját.

Ebből az alkalomból Tököl város nevében Hoffman Pál
polgármester köszöntötte Orsolya nénit otthonában, ahol
kilenc gyermeke közül hárman ott voltak a kis ünnepségen.
Fiatalon elvesztette férjét, több gyermekük még kiskorú
volt, nehéz körülmények között nevelte őket. 

Polgármester
úr a város nevé-
ben ajándékko-
sárral és virág-
csokorral aján-
dékozta meg a
szép kort meg-
ért Orsolya
nénit, ezen
kívül átadta a
miniszterelnök
úr által küldött
emléklapot.  

Szépkorúak köszöntése

méltó emlékezés

a jókedv nem korfüggő
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zenés nyári esték a millenniumi parkban

Ledina Orkestar

Szomori Fiúk sváb fúvószene Marosi Zoltán és barátai
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Feltöltődés a nyári táborokban

Az idei parkerdei kirándulások
ismét nagyon jó hangulatban,
változatos programokkal teltek

el. Szerencsére az időjárási viszonyok
is nekünk kedveztek, így a tervezett
időtöltések zöme a friss levegőn, kel-
lemes természeti környezetben, pozi-
tív légkörben zajlottak. 

A gyermekek a nagy, ugyanakkor
mégis zárt, és biztonságos területen a
nap és levegő edző hatásait kihasz-
nálva, az egész nap folyamán változa-
tos mozgásformákkal tarkítva töltöt-
ték a nap nagy részét, melyek között
a lecsendesedésre, feltöltődésre is al-
kalmas kézműves foglalkozások tarkí-
tották az idő eltöltésének lehetőségeit. 

Az étkezések előtti várakozási idő
kitöltése zenés, táncos mulatsággal
teltek. 

A konyha által biztosított ételek
sokszínűségét a szülők, és pedagógu-

sok közösen is bővítették különféle
feltétekkel, gyümölcsökkel, és egyéb
nyalánkságokkal (fagylalt, pala-
csinta).

A jó levegőn elfáradva a gyermekek
csendben és jó étvággyal falatozták a
kínált finomságokat.

Az esti lecsendesedés előtt pedig a
tábortűz körül összegyűlve megható
közös énekléssel, verseléssel, és az
egyéni gondolatok megfogalmazásá-
val búcsúztattuk a nevelési évet, és az
iskolába ballagó csemetéket.

Az alvást megelőző esti rituálék
(ágyazás, fürdés, fogmosás) a jól ösz-
szedolgozó, kellő feladatmegosztást
nyújtó kollektívának, ill. a gyermekek
együttműködésének köszönhetően
szervezetten, fegyelmezetten és gyor-
san lezajlottak. 

Az utolsó nap meglepetése volt a
hab a tortán, amikor Halász Laci ki-
látogatott hozzánk és egyik kolléga-
nőnk segítségével ( Rodekné Blahó
Márti) rögtönzött élőzenés táncházat
varázsoltak az ovisoknak. Fergeteges
hangulatban telt el az utolsó egy óra
is, amit a gyerekekért jövő szülők is
nagyon élveztek, hatalmas tapssal kö-
szönték meg. Ezúton is még egyszer
szeretnék köszönetet mondani Laci-
nak és Mártinak, valamint mindkét
óvoda dolgozóinak és a szülőknek a
sok segítségért, hogy bearanyozták
ezt a két napunkat.



Évbúcsúztatás táborozással

Június 8-án, egy napra voltam kint az akkori 1.a osztállyal,
22 gyerekkel. Velük most először mentem ki, az előző

osztályommal 3-szor voltunk ott alsóban, mindig kint is
aludtunk.

Programjaink között szerepelt váltóverseny, képkészítőver-
seny tobozból, kötélhúzás, kézműveskedés (szalvétatechnika),

foci, kincskeresés csapatonként. Sokat hintáztak, fogócskáz-
tak, itt köszöntöttünk fel két szülinapost is.

Akárhányszor a faházban voltunk, mindig nagyon jól
érezték magukat a gyerekek, sok élménnyel tértek haza.

Bereczné Vermes Katalin
alsós osztályfőnök

NTP-Műv-17 „Hundertwassertől és Vasarelytől” tanulni
- pályázat

Június elején kiköltöztünk a tököli parkerdőbe 16 gyer-
mekkel. Nagyon élvezték az önállóságot, és azt, hogy végre
barátaikkal, festőtársaikkal tölthetnek el három napot. 

A három napos bentlakásos szaktábor alatt lazító prog-
ramjaink között megtalálható volt: sportversenyek, szám-
háború, éjszakai túra, állatsimogató. Bebarangoltuk a tö-

köli parkerdő területét. Szabadban festettünk a Dunapar-
ton, természet utáni absztrahálás volt a cél. Esténként mű-
vészeti és a kicsikre való tekintettel, mesefilmeket is néz-
tünk. A tábor végére elkészültek a tervezett festmények, s
már a kiállítást kezdtük szervezni. A táborból a délutáni
órákban mentünk haza.

Kálmán Csilla
rajztanár

NYÁRI ÉLMÉNYEK 17Tököli Tükör
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kedves Gyerekek, kedves Szülők,
Vendégeink, kollégáim, kedves 1.
osztályos gyerekek!

Halkan útra
kel a nyár, és
észre sem vesz-
szük, beköszönt
az ősz, a szep-
tember, s vele az
új tanév. Regge-
lente az utcákon
megjelennek a
gyerekek, az
őket kísérő szü-

lők. Ki az óvodába siet, ki az iskolába,
melyek felébrednek nyári álmukból és
újra gyermekzsivajtól hangosak. 

kedves Gyerekek!
Remélem, a nyáron kipihentétek

magatokat, és a hosszú szünet után ké-
szen álltok az új feladatokra, mert az
új tanévben mindannyiunk aktív mun-
kájára szükség lesz. Megkülönbözte-
tett szeretettel köszöntöm a legkiseb-
beket, akik az otthoni, óvodai gondos-
kodás után most indulnak el igazán a
világ megismerésében, a számok,
betűk világban.

Szeretettel üdvözöllek benneteket
kedves elsőseink!

Nagy szeretettel vártunk bennete-
ket, remélem, ti is örömmel jöttetek
hozzánk. Júniusban elköszöntetek az
óvodától, óvó néniktől, dadusoktól.
Kinőttétek a székeket, alacsonyak let-
tek az asztalok, kíváncsiak vagytok egy
másik világra. Kívánom, hogy számo-
tokra ez az év az ismeretek megszer-
zése, elsajátítása mellett legyen élmé-
nyekkel teli, szép és vidám. Bízom
benne, hogy nem csalódtok, s szülei-

tekkel együtt felfedező kalandként él-
itek meg az iskolás éveket, és öröm,
derű vár rátok a betűkkel és számok-
kal való ismerkedés közben. Mától
kezdve a Tököli Weöres Sándor Álta-
lános Iskola tanulóiként üdvözöllek
benneteket. Kívánom, hogy választáso-
tok, illetve szüleitek választása megva-
lósítsa reményeiteket, elvárásaitokat.

kedves Szülők!
Az iskolakezdés megváltoztatja a csa-

ládok életét, különösen, ahol először
megy a gyermek, a „család szeme
fénye” iskolába. Biztosan tele vannak
most félelemmel, aggodalommal, de
azt hiszem, ez természetes velejárója a
mai napnak. Egyre viszont megkérem
önöket: bízzanak bennünk! Mi peda-
gógusok mindent meg fogunk tenni
azért, hogy a ránk bízott féltett kin-
cseik, gyermekeik ügyes, okos és intel-
ligens fiatalokká váljanak. Bízzanak
tanítóinkban, tanárainkban, ugyanak-
kor szeretném megkérni önöket, hogy
segítsék pedagógusink munkáját gyer-
mekeik boldogulása érdekében! Mi to-
vábbra is nyitottak, együttműködőek
és felkészült pedagógusok vagyunk,
de biztosan nem tévedhetetlenek!
Éppen ezért kérem Önöket, osszák

meg velünk véleményüket, tapasztala-
taikat az iskoláról! Mondják el, ha úgy
gondolják, valamit jól csinálunk, mert
nemcsak a gyerekek, hanem a felnőt-
tek, a pedagógusok is örülnek az elis-
merésnek. Jelezzék azonban még idő-
ben azt is, ha valamiről más a vélemé-
nyük! Beszéljük meg a problémákat,
és tegyünk közösen a megoldásáért!
Forduljanak bizalommal hozzánk kér-
déseikkel, javaslataikkal!

Látogassák a szülői értekezleteket,
fogadóórákat, hogy együtt kereshessük
a megoldást a gyermekeink fejlődése
érdekében.

kedves Diákok!
Hamarosan megszólal a csengő, je-

lezve a tanítás kezdetét. Az első taní-
tási napon sok diákban fogalmazódik
meg, hogy „most jobban fogok tanulni,
mint tavaly, nem hagyok mindent az
utolsó pillanatra”. Ha valóban fogal-
maztok meg magatokban ehhez ha-
sonló gondolatokat, kérlek bennete-
ket, tartsátok be, sokkal könnyebben
fogjátok venni az akadályokat! Az is-
kola nyújtotta lehetőségek kihasználá-
sával, felzárkóztatók, szakkörök, felvé-
teli előkészítők, valamint tanáraitok
segítségével sikeres lehet ez a tanév is.

remények és elvárások
Giczi Miklós igazgató úr tanévnyitó köszöntője
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Egy iskola si-
keressége és
eredményes-
sége azonban
nemcsak a
pedagógu-
sok munká-
ján és az is-
kola tárgyi
feltételein,
felszereltsé-
gén múlik.
N a g y b a n
múlik diákja-

inak hozzáállásán, munkáján és tanu-
lásán is. A tanulás és munka nélküli
eredményes iskolát még nem találták
ki. Ezért azt kérem tőletek, határozzá-
tok el, hogy a jövőben rendszeresen
készültök a tanórákra. 

most hozzátok szólok, nyolcadikos
diákjaink!

Életetek egy igen fontos szakaszát
zárjátok ebben a tanévben. Ti lettetek
iskolánk legidősebb diákjai. Nagyon
érdekes, mozgalmas, izgalmas tanév
vár rátok. Válaszút előtt álltok, az első
félév végére középiskolát kell választa-
notok. Merre tovább? Hol folytassam
tanulmányaimat? Dönteni sosem
könnyű, de könnyebbé lehet tenni, ha
tanulmányi eredményeitek jók, ha
megfogadjátok, mérlegelitek a szülei-

tek, tanáraitok tanácsait. Kéritek, el-
fogadjátok segítségüket. Használjátok
ki a Nyílt napok nyújtotta lehetősége-
ket, ismerkedjetek a középiskolák sa-
játosságaival, hogy könnyebb legyen
majd dönteni! Magatartásotokkal,
szorgalmatokkal, mint az iskola legö-
regebb diákjai, mutassatok jó példát az
alsóbb évfolyamos társaitoknak!

kedves kollégáim!
Az új tanév küszöbén kérek minden

kollégámat, hogy továbbra is közös
akarattal munkálkodjunk azon, hogy
tovább növeljük iskolánk jó hírét. Tö-
rekedjünk arra, hogy a tanév folyamán
is minél több gyermekünk érjen el si-
kereket tanulmányaikban, a sportban.
És bár az iskola alapvetően a tanulás-
ról szól, fontos, hogy élményeket is
adjon. Az osztálykirándulások, az isko-
lai versenyek, bajnokságok, a nyári tá-
borok, egy közös színház vagy egy
hangverseny-látogatás mind-mind új
élményekkel gazdagíthat, és nem
utolsó sorban fontos építőkockája
lehet egy-egy valódi közösség kialakí-
tásában, formálásában.

kedves Diákok!
Az idei nyár sem múlt el felújítás,

csinosítás nélkül. Kifestettük az első és
ötödik évfolyamok tantermeit. Új mű-
anyag burkolatot kapott a bitumenes

kézilabdapálya, hogy komfortosabbak
legyenek a foglalkozások. Befejeződött
az Aradi úti kazán felújítása, így bát-
ran indulhatunk neki a télnek. És ami
talán a legjobban izgathat benneteket
kedves diákok, hogy rövidesen mind a
két épület minden zugában elérhető
lesz WIFI kapcsolattal egy szélessávú
internet, ami természetesen az oktatás
színvonalát fogja javítani a fixen fel-
szerelt projektorokkal. Bízom benne,
hogy ezek a fejlesztések ebben az
évben sem maradnak el.

kedves Diákok!
Ebben a tanévben tantestületünk

létszáma 61 fő. Szeretném köszönteni
új kollégáinkat:

• Korom Ilona informatika-fizika-
technika-etika szakos kollégát,

• Lukács Csaba történelem-testne-
velés szakos kollégát.

Mindennapi munkájukhoz sok örö-
met, jó egészséget, a gyermekekben a
lehetőségek birodalmának felfedezé-
sét, a szülőkben igaz segítőtársakat,
közösen elért és megélt sikereket, op-
timizmust, a pedagógustársakkal
együtt pedig jó csapatmunkát kívánok!
Valamennyi tanítványunknak, kollégá-
inknak sikerekben gazdag, eredmé-
nyes tanévet kívánok!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
A 2018/2019-es tanévet megnyitom!
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SzüleTÉSek

házaSSáGköTÉSek

név élt
2017. december
Willner miklós 57

2018. április
Versics Tibor 54
Szalóki istvánné sz.: Garamhegyi Éva zsuzsanna 74
Boa károlyné sz.: 82
mészáros Györgyné sz.: joszkin magdolna 78

2018. május
Szeltner Györgyné sz.: ágics mária 70
Dénes andrásné sz.: juhász ilona 84
Fucskó Ferenc jánosné sz.: Farkas anna 69
Gnyálin lajos 80
Fogas józsefné sz.: Tóth lídia 82
joszkin jános 51
lovass Tibor andrásné sz.: Városi mária ilona 67
Tábori józsefné sz.: kiss mária 66
pinczés Sándor 72
Windecker lászlóné sz.: Bitó rozália 70
károlyi lászló 65

2018. június
Verlics józsef 83
Varga attila 63
Bogdán mihály 63
marlyin péterné sz.: nagy klára 81
németh antal 80
lencsés Tibor 72
Boros lászló 85
kéménczy Gergő 5 nap
Fetter jános imréné sz.: pocsai erzsébet 61
magyarics jánosné sz.: Bednanics paula 88

2018. július
Börcsök zoltán 43
Dobrovits lajos 64
rosta jánosné sz.: Boda ilona 91
perczel róbert rudolf 72
Schneider mihályné sz.: lerner mária 85
elkán józsefné sz.: Gyuris ilona 92
Bán György 79
Vajda miklós 74
matyasovszki istván 95
lach Witold 56

2018. augusztus
Gyergyói józsefné sz.: klszák erzsébet 96
monostory lászló jános 71
pekality istván 92
rácz ilona 72
istvánov Sándorné sz.: Siklósi judit 64
dr.Vadas Éva eszter 83
Bozsányi Gyula 65
Sós istván 58
Dósa istvánné sz.: hluszkó ildikó zsuzsánna 53

2018. szeptember
Gyulai károlyné sz.: Urbán Szabó mária 79

haláleSeTek
Ferencz Szebasztián József 2018. 01. 31. 
Pandek Annamária 2018. 02. 21.
Bánfalvi Eszter 2018. 04. 13.
Szeitz Levente Zsolt 2018. 04. 14.
Köpe Csongor 2018. 04. 24.
Nagy Nóra 2018. 05. 17.
Molnár Máté 2018. 05. 26.
Eiselt Zétény 2018. 06. 11.
Tornyi László 2018. 06. 28.
Milkovics Virág 2018. 07. 03.
Strabán Zoltán 2018. 07. 03.
Kertész Levente 2018. 07. 04.
Báder Alíz 2018. 07. 15.
Pintér Anna Mária 2018. 08. 14.
Kurunczi Boglárka 2018. 08. 17.
Pesti Ákos 2018. 08. 30.
Horváth-Kossuth Lilla 2018. 09. 03.

Szabó Péter és Gábor Ingrid Enikő 2018. 06. 01.
Marcsek Gábor és Szkokán Mónika 2018. 06. 02.
Furda Tamás és Sztakó Anett 2018. 06. 23.
Szabó Levente és Tímár Ágnes 2018. 06. 26.
Bús Tibor és Győri Ibolya 2018. 07. 06.
Opre Krisztián és Timár Nikolett 2018. 07. 07.
Krizsán Viktor és Pintér Szilvia Viktória 2018. 07. 07.
Varga József és Surányi Viktória 2018. 07. 07.
Kecskés Ferenc Dávid és Koós Szandra Mercédesz 2018. 07. 20.
Kádár János és Pór Lívia 2018. 07. 20.
Horváth József és Verbóczki Tünde 2018. 07. 24.
Urbán Gábor és Lehoczki Adrienn 2018. 07. 28.
Firnigel Dávid és Szabó Brigitta Renáta 2018. 08. 04.
Vadász István és Rékasi Andrea 2018. 08. 04.
Rádi Róbert András és Bíró Gabriella 2018. 08. 14.
Dienes Attila és Vukov Veronika 2018. 08. 16.
Kiss Péter és Karácsony Dominika 2018. 08. 17. 
Dobai Gábor és Schvarc Erika 2018. 08. 18.
Battyányi Krisztián és Tóth Krisztina 2018. 08. 18.
Kovács András és Schäffer Dóra Klára 2018. 08. 18.
Csukás Dezső és Mosoni Renáta 2018. 08. 25.
Tóth József és Gánóczi Krisztina Mónika 2018. 08. 25.
Bércesi Zoltán és Magyarics Dzsenifer 2018. 08. 25. 
Fuisz Martin és Szolovjova Irina 2018. 09. 01.
Salya László és Sipos Nikolett 2018. 09. 01.
Szappanos András László és Egri Andrea 2018. 09. 06. 
Keresztesi József és Mészáros Gizella 2018. 08. 08. 
Szabo Francisc és Tóth Mária 2018. 09. 08. 
Radnics László és Bacsó Szilvia 2018. 09. 15.

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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Új partnerkapcsolat a láthatáron

Tököl egyik legaktívabb közössége, a Vitéz Mikecz
Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egye-
sület több éve ápol szoros kapcsolatot a Bajorországi

Kürnach Katonai hagyományőrző Egyesületével.
Kiss László tököli és Rainer Schmidt erőfeszítéseinek

eredményeként közel 40 tagú kürnachi küldöttség járt Ma-
gyarországon. Két napot Tököl vendégeként töltöttek el,
helyi és budapesti programokkal.

A tököli nap emlékezetes eseménye volt Hoffman Pál fo-
gadása a Polgármesteri Hivatalban, s a közös bankett a Mű-
velődési Központban.

Az együttlét felemelő élménye volt a bölcsőde kertjében a
két polgármester által ültetett tölgyfa, a közös jövő jelképe.

Thomas Ebert polgármester beszédében a németség, s a
magyarság közös európai jövőjéről szólt. Kiemelte, hogy a
keresztény értékek Bajorország, s Magyarország politikájá-
ban egyaránt nélkülözhetetlenek. Hoffman Pál a személyes
tapasztalatok, a családok, emberek közötti kapcsolatok fon-
tosságáról szólt. Thomas Ebert polgármester az együttmű-
ködés folytatásának szándékát jelezte, s megköszönte a tö-
köli élményeket.

A banketten fellépett a Tököli Sváb Hagyományőrző Ének
Egyesület, akiknek műsora őszinte elismerést váltott ki.

A városi hivatalos fogadás mellett köszönet illeti Kiss
Lászlót és családját, akik mind a két nap fantasztikus oda-
adással, barátsággal kísérték vendégeinket.

Az egész program felelőse, tolmácsa, háziasszonya Kiss
Regina volt, aki született tököliként, de már tiszteletbeli
kürnachiként elévülhetetlen érdemeket szerzett a partner-
kapcsolati találkozó létrejöttében, sikerében.
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növekvő népszerűség, jobb eredmények

ATököli Darts Klubban az idén is
folytatódik az immár több éve el-
kezdett munka, amely a sportág

népszerűsítéséről, illetve sportolóink
edzéséről, versenyeztetésről szól.

Január 13-án amatőr versenyt szer-
veztünk, 29 induló próbálta ki magát
versenykörülmények között, több tö-
köli és környékbeli induló is volt. A
kedvező visszajelzések alapján tavasz-
szal tervezünk még egy hasonló meg-
mérettetést.

A felnőtt versenyzőinknek január
közepén kezdődött az idei versenysze-
zon, a Budapest Bajnokság 1. forduló-
jában indultak egyéni és páros küzdel-
mekben. Párosban 49 résztvevő duó
közül a Vargyas Gábor – Mészáros
Gábor páros a 13., míg Jehirszki
György – Bodor Zoltán az 5. helyezést
érte el. Az egyéni versenyben 94 in-

duló volt. Itt Mészáros Gábor a 49.,
Vargyas Gábor 25., Jehirszki György 5.
lett. Ezek nagyon jó eredmények, erős
mezőnyben érték el versenyzőink az
értékes helyezéseket.

Februártól sűrűsödik a versenynap-
tár. Ebben a hónapban az utánpótlás-

nak területi diákolim-
pia és országos baj-
noki forduló lesz, a
felnőtteknek folytató-
dik a Budapest Baj-
nokság 2 versenyhét-
végével. 

Reményeink szerint
újra rendezhetünk
Tökölön Magyar
Darts Liga forduló-
kat, ezügyben hama-
rosan döntés születik. 

Továbbra is várjuk a
sportág iránt érdeklődőket edzésein-
ken, hétfőn és csütörtökön 18-20 óra
között a tököli sportpályán, a klubház
pinceszintjén kialakított termünkben.
Az aktuális híreinkről a facebook-on
lehet tájékozódni.

Hajrá Tököli Darts!

Sikeres év után még keményebb felkészülés

Bakonyi András vagyok extrém
akadályterepfutó és terepfutó
versenyző.

Egy évvel ez-
előtt még a skó-
cia Európa Baj-
nokság kijutásá-
ról beszéltem.

A 2017-es évem
eseménydús volt.
Januárban el-
kezdhettem a fel-
készülést az ön-
kormányzat tá-

mogatásaként a városi uszodában, ahol
folyamatos hegymenetet futottam futó-
padon, illetve elkezdtem edzőverse-
nyekre járni. A futópados edzéseknek
köszönhetően (nálunk sajnos hegy
nincs) egymás után jöttek a jobbnál
jobb eredmények. Hazai terepfutó so-
rozatban dobogóra álhattam többször,
volt ahol rekordidőt is döntöttem. 

Budapesten a földalatti futáson szin-
tén jött a 2. hely majd délután egy 18
emeletes futáson nehezítve 30kg-s
mentőszsákkal futhattam fel. Tavasszal
a Vérkör 77km szakaszát teljesítettem,
bejutva az első 135 teljesítő közé, akik
ezt az elmúlt 4 év alatt teljesítették
több száz próbálkozóból. 

Az itthon megrendezett nemzetközi
terepfutóversenyén Visegrád-Szen-
tendre 30km/2000 szinttel a 29. helyen
végeztem, magam mögé utasítva több-
száz futót.

Beválogattak Olaszországba a Cor-
tina Trail 1500 futói közé ahol közép-
mezőnyben végeztem 48km/3000
szinttel 9 órán belüli idő.

2 hétre rá 43km/3000szint/60 aka-
dály csapat elsőként dobogóra állhat-
tam 8 órán belüli idővel. 

Nagy kilométerek ne maradjanak el,
jött egy nagy mérföldkő, augusztus 9-
én a 40 fokos kánikulában a Vércse100
vagyis 102km/3000szintet 19:40-es idő-
vel, 2 órával a szintidőn belül végez-
tem, és bekerültem Magyarország
azon kevés futói közé, akik ezt megfu-
tották. Én voltam a 35. futó aki ezt tel-
jesítette a 4 év alatt. (Aznap 134 km
volt a lábamban).

Volt egy 2 hónapos pihenő, sajnos
sportsérülés miatt ezen a nagy szaka-
szon, de a visszatérés nem hozott rossz
eredményeket. Megszereztem az eu-
rópa bajnokságra a kvalifikációt 3x is,

idén Andorrába. A 24 órás Iceland
Ultra világbajnokságon is a legjobb
1000 futó közé kerültem, de sajnos az
anyagiak megszerzésére rövid időm
lett volna, így nem tudtam részt venni
egyiken sem. Az év vége felé kemény
küzdelmek u tán jobbnál jobb eredmé-
nyek születnek.

Televíziós műsorba bejutottam a leg-
jobb 330 versenyző közés, de sajnos
nem sikerült.

Most kezdődhet ismét a felkészülés.
Jövő évre Szlovéniába terepfutóverse-
nyen 106 km-en, csapatban indulok,
ahol nagy esélyünk van a dobogó felső
fokára felállni. Olaszországba ismét
visszatérek, ha decemberben beválo-
gatnak. Dupla ultrát szeretnék ver-
senyszerűen 100km/6000szint/120aka-
dály/20 óra. És amiben mindenki sza-
vazatára számítok majd, hogy kijussak
a 300 km-es kutyaszánhúzóversenyre,
amire 2018 novemberében lehet sza-
vazni.

Nagy álmom még a Spartatlanra ki-
jutni Görögországba.



23Tököli Tükör SPORT

példa értékű életmű

kovács Betty világbajnok!

Életműdíjban részesült Gnyálin
istván, a kick-box sportegyesületet 35
éve vezető klubunk elnöke és vezető-
edzője. Rajta kívül díjazott lett Hudák
Marianna, Laszák Zoltán, Elszaszer
Dávid, Farkas Julianna, Bakó Krisz-
tián sportolók, a régi tanítványok
közül Pesuth Rita, Kovács Betty és Ta-
kács Péter.

Nem csak a kickboxban, de az egész
hazai sportéletben ritka teljesítmény
fűződik Gnyálin István nevéhez. Sok-
sok éven át működteti a Szigetszent-

miklós-Tököl sportegyesületet egy-
szerre több szerepet is ellátva: Kezdő
versenyzők oktatása, VB cím re felké-
szítés, szponzorok, támogatók felkuta-
tása, a velük és a támogató önkor-
mányzatokkal való együttműködés
menedzselése stb. csak egy része tevé-
kenységének. Számos sportoló szá-
mára egyfajta apafigura is. Számos ta-
nítványnak nyújtott segítséget tanul-
mányaikban, a munkahelykeresésben,
magánéleti problé-
mák megoldásá-
ban. István a ha-
gyományos értékek
talaján áll: a ke-
mény, céltudatos
munkában hisz,
amely folyamatos,
igényes továbbkép-
zéssel, innováció-
val párosul. Tanít-
ványait mindenkor
a sportszerűségre
nevelte, neveli.
Kiáll mindenkor a

klub jogaiért és küzd a méltánytalan-
ságok ellen. Ez az alapállás az, amely
az önkormányzat támogatásával lehe-
tővé tette, hogy olyan tehetségek, mint
Pesuth Rita, Wágner Vivien vagy La-
szák Zoltán a csúcsra érhessenek és így
Tököl és Szigetszentmiklós nevét az
országhatáron túl is ismertté tegyék.

Dr. Veres Attila
(Dr. Veress Attila Gnyálin Istvánnal készített be-
szélgetése a következő számban jelenik meg.)

Miközben a felnőttek küzdelmei javában zajlanak a BOK
Sportcsarnokban hétfőtől szombatig zajló kick-box világ-
bajnokságon, addig a veteránok már befejezték szereplésü-
ket. Az idősebb korosztályban a magyar indulók négy
arany-, hat ezüst- és öt bronzéremmel zártak. Szuknai Zsu-
zsanna duplázott, mellette világbajnoki címet nyert Debre-
czeni Dezső és Kovács Betty.

Pointfighting: 
Nők: +65 kg: 1.
Kovács Betty

Február 18-án Tököl Városért Emlékérmek és Életmű díjak átadására került sor a Tököli
Művelődés Központ zsúfolásig megtelt nagytermében rendezett eseményen. Számos, Tököl város

életében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személy és szervezet részesült elismerésben.

Búcsú Vöő imrétől

Szigetszentmiklóson nagy részvét mellett temették el
Vöő Imrét , aki a város, s az egész Csepel-sziget elkötelezett
helytörténésze volt. Vöő Imrének nagy része volt az első tö-
köli Helytörténeti Gyűjtemény összeállításában, amelyet a
Szusits Péter tanácselnök kérésére 1974-ben általa alapított
helytörténeti szakkör gyűjtőmunkája tett lehetővé. Képün-
kön a szakkör alapítói balról: Kirchner István, …………,
Szvoboda  Vidoszáva, Tábori Lajos, …………, Vincze Ist-
vánné, Szusits Péter, Tátrai Lászlóné, Vöő Imre, Kirchner
Istvánné, Milkovics Gergely, Mészáros László. 

Vöő Imre a képen jobbról a negyedik



régi tököli hangulatok
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