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125 éve született Milkovics Mihály,
Tököl díszpolgára

A tamburás

125 évvel ezelőtt
született és 40 éve
annak (1893. 09. 28.
†1978. 12. 23.), hogy
meghalt Milkovics
Mihály „Mijó” bá -
csi a Népművészet
Mestere, Tököl
Díszpolgára. A sok-
sok összegyűjtött
kép és írásos emlék
közül, most egy pár
képpel emlékezünk
a kiváló zenészről.
(Hoffman Pál és
Malaczkó István
gyűjteménye)

Hoffman Pál kitüntetése
Nagy öröm és megtiszteltetés érte városunkat. Hoffman

Pál, Tököl polgármestere részére Pintér Sándor belügymi-
niszter Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjat adomá-
nyozott kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül. A
díjat Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkára adta át a Helyi Önkormányzatok Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen.

Halottak Napi emlékezés

Kányádi Sándor: 
Halottak Napja Bécsből (Idézet)

„A legárvább akinek
még halottai sincsenek.
Bora ecet, könnye torma,
gyertyájának is csak korma.
Álldogálhat egymagában,
kezében egy szál virággal.”

10 mFt-os szociális támogatás
Lehetőség szeretetből fakadó gondoskodásra

Tököl város pályázatot nyújtott be a Belügyminisztéri-
umhoz rendkívüli szociális támogatásra fordítható pénz-
beli támogatás elnyerésére. A megszületett miniszteri dön-
tésnek megfelelően Tököl 10 millió 791 ezer Ft támogatás-
ban részesül. A keretösszeget 2018. december 31-ig kell a
városnak felhasználnia. A vissza nem térítendő támogatás
nagy mértékben megkönnyíti az év végén aktuális felada-
tok ellátását.

HoMa
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Hamarosan megindul a Fő utcai és a Csépi úti járdák 
felújításának tervezése

A Képviselő-testület 2018. október 25-ei ülésén tárgyalt a
tervező kiválasztásáról a Fő utca, Pesti út és a Csépi úton
lévő járdák felújításához. A Fő utca-Pesti út (Klein Rönnau
utca és Mester utca között), valamint a Csépi út (Fő utca és
Állomás utca között) a Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő
területen található, ezért a járdák felújításához a közútke-
zelő engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárás egyik fel-
tétele a járdaszakaszok engedélyezési tervének megléte.

A járdák felújítása során a meglévő szakaszok elbontásra
kerülnek és helyükre új pályaszerkezettel, beton térkő bur-
kolat készülne. A projekt keretében érintett egyoldali jár-
dafelújítás teljes hossza 3 km.

Elkészültek a gyalogátkelőhelyek
Közel 20 millió forintból elkészült a város 6 db új gyalog-

átkelőhelye, a gyalogosok már használatba is vették őket.
Jelenleg a műszaki átadása van folyamatban, aminek kere-
tében az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a gyalogos meg-
közelítési lehetőség, a rálátás biztosítása, a forgalomtech-
nikai táblák, útburkolati jelek és az éjszakai megvilágítás
megfelelő-e. 

A beruházással biztonságosabbá vált a városi gyűjtőuta-
kon való gyalogos átkelés a Hagyományőrző Óvoda, a Kis-
boldogasszony-templom, a Polgármesteri Hivatal, a Szivár-
vány Óvoda, a Művelődési Központ, a Bölcsőde és a HÉV
állomás megközelítéséhez.

Kérjük mind a gyalogosokat, mind a gépjárművel közle-
kedőket, hogy – a megváltozott forgalmi rendre tekintettel
– körültekintően, óvatosan közlekedjenek a balesetek elke-
rülése érdekében.
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Hoffman Pál polgármester ezúton is köszöni mind-
azok jókívánságát, akik 2019. évi Önkormányzato-
kért Díj átvétele alkalmából gratuláltak. El-

mondta, bár elsősorban a tököliek bizalma, elismerése fon-
tos a számára, mégis büszkeség volt átvenni a díjat, mert a
közös erőfeszítések sikerének, a valamennyünk által elért
tököli eredmények elismerésének tartja. 

Az elmúlt hónapok-
ban két játékfilmet
is forgattak Tökö-

lön. A James Town című
filmhez a Nagy–Duna
partját használták a készí-
tők, az Aradi utcában
pedig egy, Béres József
feltaláló életéről készített
négyrészes filmet forgat-
tak. A munkálatok elké-
szülte után, Kabai Barna
producer és Gyöngyössy
Bence rendező köszönetét
fejezte ki mindenkinek,
aki a forgatást segítette.

Hoffman Pál polgár-
mester kérésére a Polgárőrség – Szabó Károly vezetésével,
az Általános Iskola vezetése – Giczi Miklós segítségével, a
Gyöngyvirág nyugdíjas klub – Fajta Györgyné közreműkö-
désével, Gergics Illés kertész munkájával, a Kofa Vendéglő
– Szentivánszki György finom főztjeivel járult hozzá a for-
gatás sikeres lebonyolításához.

Kép forrása: http://grafologiaiakademia.hu/beres-jozsef/

Tájékoztató az avar és kerti hulladék
égetés szabályairól

Tököl Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének az avar és kerti hul-
ladék nyílttéri égetésének helyi szabá-
lyozásáról szóló 10/2014. (VII.1.) számú
rendelete alapján:

• Avar és kerti hulladék nyílttéri
égetése (ünnepnapok kivételével)
minden hétköznap 15:00-21:00
óra között megengedett, ameny-
nyiben nincs érvényben tűzgyúj-
tási tilalom.

• Kerti hulladék égetése NEM vé-
gezhető közterületen.

•  Égetni csak száraz kerti hulladékot
lehet. A nedves, nagy mennyiségű
füstöt termelő anyagokat előzete-
sen szárítani kell.

• Égetni csak száraz, tiszta időben,
maximum gyenge szél mellett, az
aktuális tűzvédelmi szabályok szi-
gorú betartásával szabad.

• Az égés folyamatának gyorsítására
éghető folyadék (benzin, gázolaj,
háztartási étolaj, stb.) vagy egyéb
légszennyező, bűzös segédanyag
nem alkalmazható.

• Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, il-
letve ipari eredetű hulladékot
(különösen: műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket, gyógyszerma-

radványt és egyéb veszélyes hulla-
dékot).

• A tüzet őrizetlenül hagyni tilos. Az
égetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, az iz-
zást meg kell szüntetni.

Tájékoztató a hulladékgyűjtésről
Tököl Város Önkormányzata a kor

igényeinek megfelelő, modern hulla-
dékgazdálkodási rendszert működtet
a településen. Ennek megfelelően a
városban minden háztartás számára
elérhető a heti rendszerességű kom-
munális hulladékszállítás és a kétheti
rendszerességű szelektív (papír, fém,
műanyag és Tetra-Pak vegyesen) hul-
ladékszállítás. A szelektív hulladék-
gyűjtés keretében bármilyen átlátszó
zsákban elviszik a hasznosítható hulla-
dékot, és térítésmentesen annyi gyűj-
tőzsákot biztosítanak helyette, ameny-
nyit elvittek.

Az év folyamán 18 alkalommal van
lehetőség a zöldhulladék házhoz
menő elszállíttatására, januárban két
alkalommal a fenyőfa típusú hulladék
vitethető el. A zöldhulladékot bioló-
giailag lebomló zöldhulladék gyűjtő
zsákban, „ZÖLD” feliratú – kizárólag
zöldhulladékot tartalmazó hulladék-
gyűjtő edényben, illetve a gallyakat
100 cm-es darabokra vágva, kötegelve
lehet elszállíttatni. A szolgáltatás

igénybe vétele esetén gyűjtési alkal-
manként 1 db zsákot biztosít a közszol-
gáltató. Ezeken felül térítés ellenében
a Ráckevei úton található komposztáló
telepen is adott a lehetőség a zöldhul-
ladékoktól megválni.

Tökölön minden – hulladékszállí-
tási díjat fizető – háztartás évente egy-
szer – a szolgáltatóval előre egyeztetett
időpontban – kérhet lomtalanítást. Ez
a szolgáltatás díjmentes, általában a
napi hulladékszállítást végző jármű
viszi el az utcára előző nap kihelyezett
lom típusú hulladékokat.

A város összes intézményében (Pol-
gármesteri Hivatal, iskolák, óvodák,
Bölcsőde és Művelődési Központ)
egész év folyamán biztosított az ele-
mek, kisméretű akkumulátorok, izzók,
fénycsövek és fényforrások díjmentes
leadása.

Tökölön negyedévente e-hulladék
gyűjtőakciót szervezünk, aminek kere-
tében díjmentesen leadhatóak az
elektromos- és elektronikai eszközök
(pl. TV, hűtő, tűzhely, mikrohullámú
sütő, bojler, gépjármű akkumulátor,
nyomtató és patronok, stb.). A soron
következő gyűjtés előreláthatóan 2019.
január első napjaiban lesz.

A városban az egész év folyamán
biztosított a használt gumiabroncsok
térítésmentes leadása az Ersto Kft. gu-
miszervizében.

köszönetek
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Pályaválasztási Kiállítás volt a Sportcsarnokban
Lassan két évtizede ad otthont a Tököli Sportcsarnok a

térség nyolcadikos diákjai számára rendezett pályaválasz-
tási kiállításnak.

Ebben az évben is sok cég és középiskola adta a kínálatot,
de a rendvédelmet kedvelők is látványos bemutatókat lát-
hattak. A több ezer, egymást folyamatosan váltó diák szá-
mára biztosan nagy segítséget jelentett a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjának eseménye.

Dunamenti rácok találkozója Tökölön
Minden várakozása teljesült Halász Lászlónak, a Műve-

lődési Központ igazgatójának a Dunamenti Rácok Talál-
kozója kapcsán. A civil segítőkkel megvalósított eseményen
színvonalas műsor kerekedett a Bátya, Ercsi, Érd, Dusnok,
Kalocsa és Tököl települések népművészeti csoportjainak,
az énekkarok és a táncosok fellépéséből. A vendéglátásban
segítő Major Józsefnek is köszönhetően a fehér asztalnál is
jól teljesítettek a tököliek, s erősödött a résztvevő együtte-
sek közötti barátság.

Képeink a Komsije kórust fellépés közben és a férfi kó-
rust nézőként mutatják.

Csepelszigeti Adrienn a Magyar Vágta fogatvágta döntőjében
1.Tieger Endre, 2.Nagy Gábor, 3.Balogh Erika, 

4.Csepelszigeti Adrienn. Gratulálunk!
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Hagyományossá vált Márton-napi felvonulás

Márton-napi hagyományokkal ismerkedhettek a Szivár-
vány Óvodába járó gyermekek. November 8-án a

Sportcsarnoktól indulva kis lámpással a kezükben végig ha-
ladtak a város utcáin:   Aradi – Kolozsvári – Kossuth utca,
Csaba Zöldségbolt érintésével a Piac térig. Az óvónénik el-
mesélték a gyerekeknek Szent Márton püspök történetét,
és az ezzel a nappal kapcsolatos népi hagyományokat.

A Piac téren terített asztal várta a kicsiket, zsíros kenyér-
rel, süteménnyel, amivel a Bambi csoport szülői kedvesked-
tek az óvodásoknak.   

Az általános iskolásoknál már évek óta hagyomány a
Márton-napi ünnepség. 

Péntek késő délután jó időben, jó hangulatban tartották
meg Tökölön az óvodások után az iskolások is a Márton-
napi programot. A diákok a szeretet lángjával meggyújtott
lámpásokkal a kezükben vonultak az Aradi utcai iskolától
a Piac térig. 

A téren Szent Márton napjáról, a hagyományokról beszél-
gettek, és közben elfogyott 160 liter tea, 32 kg lilahagymával
ízesített zsíros kenyér, amit szülők készítettek el a gyere-
keknek.

Az óvodások és az iskolások rendezvényén is részt vett
Hoffman Pál polgármester. 

Giczi Miklós igazgató úr örömmel szemlélte a Halász
László rendezvényautója felvezetésével vonuló diákokat, ki-
emelte a kiváló hangulatot, s megköszönte munkatársai és
a szülők segítségét. 
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Maléter Pálra emlékeztek Tökölön

AHonvédelmi Minisztérium és Tököl város önkor-
mányzata hagyományosan minden év november 3-
án koszorúzó megemlékezést szervez az 1958-ban ki-

végzett Maléter Pál honvédelmi miniszter, posztumusz ve-
zérezredes emlékét őrző kopjafánál. A tököli repülőtér
bejáratánál elhelyezett emlékjel 1989 óta hirdeti, hogy a
honvédelmi miniszter mártíromsága a repülőtéren beren-
dezett egykori szovjet főhadi szálláson kezdődött, miután
1956. november 3-án a tárgyalásra érkező magyar kormány-
küldöttséget Ivan Szerov, a szovjet államvédelem hadsereg-
tábornoka hitszegő módon foglyul ejtette.

Az idei megemlékezés résztvevőit Hoffman Pál, Tököl
polgármestere köszöntötte. Kiemelte: ugyan szomorú ese-
mény miatt, ám örömteli tény, hogy évről évre számos tö-
köli és környékbeli jön el a kopjafához közösen emlékezni.

Prof. dr. Csikány Tamás ezredes, a HM Oktatási, Tudo-
mányszervező és Kulturális Főosztály főosztályvezetője em-
lékbeszédében Maléter Pálhoz fûződő személyes kapcsolat-
ként jelezte, hogy a miniszter kivégzésének napján született,
így külön megtiszteltetés számára, hogy a forradalom és sza-
badságharc katonamártírjára emlékezhet. Beszédében fel-
vázolta a tábornok életútját, aláhúzva, hogy katonaként fi-
gyelmet fordított arra is, hogy a politikai hatalom a magyar
népet szolgálja.

Maléter Pál özvegye, Gyenes Judith a rendezvényt követő
fogadáson emlékeztetett arra, hogy 2018-ban és 1956-ban a
naptári napok ugyanazok voltak, ezért az idei tököli ren-
dezvény számára ezért is emlékezetes.

A rendezvényen emlékmûsort adott Pelsőczy László
színmûvész mellett a Tököli Sváb Hagyományőrző Ének-

együttes, a Szárny-nyitogató
Alapfokú Mûvészeti Iskola
és a Weöres Sándor Általá-
nos Iskola diákjai.

A kopjafánál a Honvé-
delmi Minisztérium képvi-
selője és a tököli polgár-
mester és alpolgármester
mellett számos 1956-os és
tököli civil szervezet és egy-
ház helyezte el az emléke-
zés koszorúját, majd meg-
koszorúzták a város bejára-
tánál 2006-ban elhelyezett
Maléter Pál szobrot is.
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„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk tisztelettel, amely
van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”

Ezzel a Kossuth Lajos idézettel köszöntök minden emlé-
kezőt, külön köszöntöm Maléter Pál özvegyét, Gyenes Ju-
dith asszonyt, és dr. Csikány Tamás ezredes urat, a HM Ok-
tatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztályának ve-
zetőjét.  

Tököl a magyar történelemben két alkalommal került az
események közvetlen sodrába. Ennek állít emléket innen
néhány száz méterre a II. Lajos, s száz méterre a Maléter
szobor. Történelmi éveket idéz ez az 1989-ben állított kop-
jafa is. Olyan idők voltak ezek, amelyekben összefogásra
volt szükség, mert megrendült a független, szabad és ön-
rendelkező magyar állam. 

Ez vitte II. Lajost a mohácsi csatamezőre, ezért küzdöttek
Bocskai, Rákóczi, Kossuth katonái és az 1956-os hősök, s a
pesti srácok, és ezért léptünk fel mi is a demokrácia eszkö-
zeivel 1990-ben, és ezért küzdünk ma is. 

Ma ismét abban a helyzetben vagyunk, hogy el akarják
venni nemzeti önrendelkezésünket, határaink védelmének
jogát, s vannak akik partnereik lennének ebben. A Kádár-
korszak áldozattá vált generációi után most újabb generá-
ciókat fenyeget az áldozattá válás veszélye. Újra kiszolgálta-
tottá válhat Magyarország. Ki kell állni a nemzeti államot,
a magyar jogállamiságot, a magyar szabadságot, független-
séget veszélyeztető törekvések ellen. Ebben erősít bennün-
ket az 1956-os hősök, Maléter Pál példája is. 

Maléter Pál vállalt hazafisága, mártíromsága soha nem
volt időszerűbb, mint most, amikor a haza védelme, a ma-

gyarság érdekei melletti kiállás ismét idegen érdekekbe üt-
közik. Idegen erők fognak össze hazai megalkuvókkal, csak-
úgy, mint 1956-ban. 

Kádárról írták, hogy: „…akiknek érdekében áll, azok az
árulást üdvözölhetik ugyan, de ettől az árulókat soha, sehol,
senki nem fogja szeretni.”

Kádárék árulása következtében Maléter Pál vesztes hely-
zetbe került, de bátor hazafiként, győztesként viselkedett.
Maléter Pál a tisztességet, becsületet előbbre tartotta az élet-
nél, tudva azt, hogy vállalásával mérhetetlen fájdalmat okoz
feleségének, családjának, s mindazoknak akik szerették. 

Halála, mártíromsága ezért nem a múlt, hanem a jövő
emberévé tette. Maléter Pált nemcsak tiszteljük, ember-
sége, jellemvonásai miatt szívünkbe is zártuk. 

Kései utódokként büszkén gondolunk rá, s az 1956-os sza-
badságharcosokra, s amikor az iskolában a hazaszeretetről
beszélünk, akkor az ő példájukra is gondolunk. 

Mi itt Tökölön ezt az ’56-os örökséget képviseljük 30 éve,
s visszük tovább politikában, kultúrában s gazdasági dön-
téseinkben. Ennek köszönhető, hogy 1990 óta sikeres idő-
szakot élünk, győztesnek érezhetjük magunkat. Tartozunk
hát ’56 hőseinek, Maléter Pálnak azzal, hogy kegyelettel,
hálával emlékezünk.

ki kell állni a magyarság érdekei mellett
Hoffman Pál beszéde
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Az Országgyűlés 2017. évben is
módosította a vízgazdálko-
dásról szóló 1995. évi LVII.

törvényt (a továbbiakban: Vgtv.). A
Vgtv. 29. § (7) bekezdésének értelmé-
ben mentesül a vízgazdálkodási bírság
megfizetése alól az a létesítő, aki 2018.
január 1-jét megelőzően engedély nél-
kül vagy engedélytől eltérően létesített
vízkivételt biztosító vízi létesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárást 2018. december 31-ig ké-
relmezi, és az engedély megadásának
feltételei fennállnak.

A törvény szabályai szerint a mente-
sítésre alapot ad önmagában az, ha va-
laki még az idei évben beadja a fenn-
maradási engedély kiadására irányuló
kérelmét, vagyis nem szükséges, hogy
év végéig az engedélyt meg is kapja.

1992. február 15. napjától a jegyző
engedélye szükséges az olyan kút (akár
ásott, akár fúrt kút) létesítéséhez, hasz-
nálatbavételéhez és megszüntetésé-
hez, amely a létesítő háztartásának
(házi vízszükségletének) napi 1,5 m3

mennyiségig terjedő kielégítését szol-
gálja, továbbá – a parti szűrésű, karszt
és rétegvízkészlet igénybevétele vagy
érintése nélkül – kizárólag a talajvíz
felhasználását biztosítja.

Így jelenleg a jegyzői engedélyezés
alá tartozó kutakra vonatkozóan meg-
állapítható, hogy

a) 1992. február 15. napja után léte-
sült minden kútra (ásott és fúrt kútra
egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt
kellett volna kérni, és ennek következ-
tében most fennmaradási engedély
adható ki.

b) 1992. február 15. napja előtt léte-
sült kutak esetében 

• arra az ásott kútra, amely a jogsza-
bályok értelmében (mélységének
és elhelyezkedésének függvényé-
ben) jogszerűen létesült engedély
nélkül, üzemeltetési engedélyt kell
adni, 

• arra az ásott kútra, amelyre létesí-
tésének időpontjában (mélységé-
nek és elhelyezkedésének függvé-
nyében) engedélyt kellett volna
kérni, fennmaradási engedélyt
kell adni,

• minden fúrt kútra üzemeltetési
engedélyt kell adni.

A kutak megépítéséhez, átalakításá-
hoz, üzemeltetéséhez és megszünteté-
séhez vízjogi engedély szükséges.
Abban az esetben, ha a vízkivételt biz-

tosító kút vízjogi engedély nélkül ke-
rült megépítésre, vagy attól eltérően
került megvalósításra, fennmaradási
engedélyt kell kérni.

A fennmaradási engedély kiadására
vonatkozó hatáskör megoszlik a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel
rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és
vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fő-
városi és a kijelölt megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóságok (a továbbiak-
ban: katasztrófavédelmi igazgatóság)
között, attól függően, hogy milyen kút-
ról van szó, illetve az milyen célú víz-
igény kielégítését szolgálja.

A jegyző adja ki az engedélyt
akkor, ha a kút nem érint karszt-
vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigény-
bevétel alatti, a kút épülettel rendel-
kező ingatlanon van, magánszemély
a kérelmező, a kút házi ivóvízigény
és a háztartási igények kielégítését
szolgálja és a kút nem gazdasági célú
vízigényt szolgál.

A háztartási igény fogalmát és a gaz-
dasági célú vízigény fogalmát a jogsza-
bályok pontosan nem határozzák meg,
azonban a jogszabályi rendelkezések-
ből az következik, hogy a háztartási
igény minden az ivóvíz biztosításán
túli, a saját háztartás kielégítését szol-
gáló vízhasználat, míg az ezt megha-
ladó gazdasági érdekeltség körébe so-
rolható vízhasználat (vagyis olyan te-
vékenységhez kapcsolódik, aminek a
célja a haszonszerzés) az már gazda-
sági célú vízigény.

A most hatályos a szabályok egyfor-
mán vonatkoznak úgy a fúrt, mint az
ásott kutakra, függetlenül attól, hogy
csak háztartási igényekre használják
vagy ivóvíznek is, és nem számít az
sem, hogy milyen mélyre nyúlik le.

A fentiektől eltérő minden más eset-
ben, vagyis, ha az előző feltételek közül
akárcsak egy nem teljesül, akkor nem
a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi
igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút
fennmaradási engedélyezési eljárása.

Erről bővebben a BM OKF ezzel
kapcsolatos tájékoztatójában olvashat-
nak, ami elérhető az alábbi címen:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/i
parbiztonsag/vizugy/Tajekoztato_enge-
dely_nelkuli_viziletesitmenyek_2018.pdf

A fennmaradási engedélyezési eljá-
rás iránti kérelem benyújtása előtt
tervdokumentációt kell készíttetni a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szük-
séges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a to-
vábbiakban: BM rendelet) szerint. A
fennmaradási engedélyezési eljárás
iránti kérelemnek tartalmazni kell a
BM rendelet által előírt adatokat,
amelyek a következőek:

A helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési
és fennmaradási engedélyezési eljárás-
hoz szükséges dokumentáció tartalma 

1. Kérelmező neve, állandó lakhelye,
anyja neve, születési helye, ideje. 

2. A vízjogi létesítési engedély száma,
kelte, kiállító hatóság (fennmaradási

Tájékoztatás a kutak engedélyeztetéséről
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engedélykérelem esetén nem kell
kitölteni).

3. A kút helye: irányítószám, telepü-
lés, közterület jellege, házszáma,
helyrajzi száma, koordináták
(földrajzi vagy EOV), terepszint
(mBf). 

4. A vízhasználat célja: háztartási
vízigény, házi ivóvízigény. 

5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a
vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítmé-
nyekre vonatkozó általános szabá-
lyokról szóló 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendelet szerinti vízminő-
ség-vizsgálat eredménye.

6. A kút műszaki adatai: 
6.1. talpmélység (terepszint alatt,

méterben), nyugalmi vízszint
(terepszint alatt, méterben); 

6.2. csak fúrt kút esetében: 
6.2.1. iránycső anyaga, átmé-

rője, rakathossz, 
6.2.2. csövezet anyaga, átmé-

rője, rakathossz, 
6.2.3. szűrőzött szakasz mély-

ségköze, átmérője, kiala-
kítása, típusa, 

6.2.4. csak ásott kút esetében:
kútfalazat anyaga, átmé-
rője (mm/mm), helye (m-
m); vízbeáramlás helye
(nyitott kúttalp, nyitott fa-
lazat, helye (m-m). 

6.3. A kút-felsőrész kialakítása
(fúrt kút esetében): akna, kút-
ház, kútszekrény, kútsapka. 

6.4. A kút lezárása ásott kút ese-
tében: fedlap, anyaga. 

6.5. A vízkitermelés módja: kézi
vagy gépi. 

6.6. A használat során keletkező
szennyvíz mennyisége, elhe-
lyezése. 

6.7. Fényképfelvétel a kútról és
környezetéről. 

6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13.
§ (2) bekezdésének való meg-
felelés igazolása. 

6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdo-
nos, fúrt kút esetében a jogo-
sultsággal rendelkező kivite-
lező is; fennmaradási enge-
dély kérelem esetében a kútr.
13. §-ban megjelölt szakem-
ber: a közölt adatok a való-
ságnak megfelelnek, a kút
úgy került kialakításra, hogy
abba a felszínről szennyező-
dés vagy csapadékvíz nem
kerülhet). 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 28. § (1) bekezdése alapján az
üzemeltetési, a fennmaradási, és a
megszüntetés engedélyezési hatósági
eljárásokért illetéket kell fizetni, amely-
nek mértéke jelenleg 3000 forint.

A kérelemhez csatolni kell: 
1. a tervdokumentációt 
2. ha az érintett ingatlan (amin a kút

van) nem a kérelmező tulajdonában
van, akkor a tulajdonosnak a tervezett
vízilétesítmény tulajdonjogát is megje-
lölő, az ingatlanhasználattal járó jogo-
kat és kötelezettségeket rögzítő – írás-
beli hozzájárulását.

A fennmaradási engedélyezési eljá-
rás során be kell vonni az illetékes
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot
annak megállapítására, hogy a kút
nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz
készletet. Abban az esetben, ha a ké-
relemben megjelölt kút ivóvízigény is
szolgál, akkor szakhatóságként a kor-
mányhivatal Népegészségügyi Osz-
tályát is be kell vonni. Csak a szakha-
tósági hozzájárulás, valamint a szak-
értői vélemény esetén adhat ki a
jegyző fennmaradási engedélyt. 

A kút engedélyezésének további fel-
tételei: 

a) a kitermelt víz használata során
keletkező szennyvíznek a kör-

nyezetet nem veszélyeztető
módon való elhelyezése, 

b) a vizek hasznosítását, védel-
mét és kártételeinek elhárítá-
sát szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról szóló
kormányrendelet szerinti kö-
vetelmények maradéktalan tel-
jesítése, valamint

c) a fúrt kút fennmaradásának en-
gedélyezése esetén annak meg-
állapítása, hogy a kút a Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdés a)
pontjának hatálya alá tartozik,
és az nem veszélyezteti a víz-
készletek védelméhez fűződő
érdekeket.

FoNToS iNForMáCiÓ!
A Belügyminisztérium közfoglal-

koztatási és Vízügyi Helyettes állam-
titkárságának tájékoztatása szerint „a
kormány két intézkedést is tett: 

- azért, hogy a 2018. december 31-i
határidő letelte senkit ne érintsen
hátrányosan, az országgyűlés elé
beterjesztett törvényjavaslat értel-
mében a kötelező bírságkiszabás
alóli mentességi időszak 2020.
december 31-ig meghosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt
áll és 2019-ben várhatóan megvaló-
sul egy olyan átfogó módosítás,
amely illegális kutak engedélyezte-
tésére speciális eljárást tartalmaz.”

Így jelenleg mindenkit türelemre
intenék még a kérelmek beadását il-
letően.

További felvilágosítás például a ké-
relmek benyújtásával kapcsolatosan a
esetleges változások a www.tokol.hu
honlapon, illetve a Műszaki iroda
munkatársaitól a 24/520-900, vagy
24/520-916 telefonszámokon kapható.

Polgármesteri Hivatal
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A tököli börtön társulata nyerte a iii. országos Börtönszínházi Találkozót
2018. augusztus 17. 20:13
Immár harmadszor kaptak lehetőséget a börtönszínházak-

ban játszó, rátermett fogvatartottak arra, hogy bizonyíthassák
tehetségüket. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-
sága (BvOP) augusztus 17-én rendezte meg az elítéltek tár-
sadalmi reintegrációját segítő III. Országos Börtönszínházi
Találkozót Budapesten, a József Attila Színházban. A legjobb
darabnak járó díjat és vándorkupát a Fiatalkorúak Büntetés-
végrehajtási Intézet és a Tököli Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet színjátszóinak közös csapata nyerte.

A színházi versenyhez a legtöbb hazai börtön színjátszó-
társulata csatlakozott, a regionális döntőkkel együtt összesen
16 büntetés-végrehajtási intézet közel 150 fogvatartottja sze-
repelt a megmérettetésen. Az előadások színrevitelében a
büntetés-végrehajtás szakemberei, a reintegrációs tisztek és
drámapedagógusok mellett elismert színművészek és ren-
dezők is részt vettek. Az alkalmi színészek a börtönben vég-
zett munka után, szabadidejükben próbálták a darabokat. A
III. Országos Börtönszínházi Találkozó zártkörű rendezvény,
de a fogvatartottak hozzátartozói helyet foglalhattak a kö-
zönség soraiban.

Fotó: BvoP

A börtönszínház egy sajátos művészeti forma, amelya pe-
dagógiai lehetőségek tárházát vonultatja fel, segítségével az
elítéltek újragondolhatják döntéseik rövid és hosszú távú kö-
vetkezményeit, az átélt élmények pedig tovább növelik a tár-
sadalomba történő visszailleszkedésük esélyét. Minden hazai
börtönben működik irodalmi- és színjátszó szakkör, amely
a drámapedagógia eszközeit felhasználva a szabadidő hasz-
nos eltöltése mellett a fogvatartottak ön- és emberismeretét,
érzelmi intelligenciáját is erősíti.

A börtönszínház felépítése, annak folyamata a civil életben
megtalálható színházak formai követelményeivel azonosak,
az előkészületek során a büntetésüket töltő alkalmi színészek
ugyanúgy küzdenek a szövegtanulás nehézségeivel, a próbák
és előadások izgalmával, mint a szabad élet színjátszói. El-
sősorban a szabálykövető és jó magaviseletű, önkéntes ala-
pon jelentkező fogvatartottak vehetnek részt a színjátszópró-
bákon. A börtönszínház nyújtotta módszerek pedig sikeresen
járulnak hozzá a bűnismétlési kockázatok csökkentéséhez, a
színjátszás magabiztosabbá és együttműködőbbé is teszi az
elítélteket. A büntetés-végrehajtási szervezet legfőbb feladata
a biztonságos fogvatartás és az elítéltek társadalomba való si-
keres visszailleszkedésének elősegítése. Az utóbbi célt szol-
gálja nagy sikerrel a börtönszínház is.

Fotó: BvoP

Idén 4 előadás jutott a döntőbe. A Veszprém Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet Nóti Károly - A cég arája című ko-
médiáját adta elő, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézet Frederico Garcia Lorca - Bernarda Alba háza
című darabjával versenyzett, a Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet és a Fiatalkorúak Bv. Intézete a Nagy
Klára Katalin bv. százados által megálmodott – Kirág-lak elő-
adásával, míg a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet Csehov – Három nővér paródiaváltozatával érkezett a
döntőbe.

A zsűri elnöke Nemcsák Károly, tagjai Schmehl János bv.
vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoká-
nak biztonsági és fogvatartási helyettese, Dr. Hatala József
ny. r. altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke,
Tikász Sándor bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és
Börtön parancsnoka, valamint Molnár Zsuzsanna Jászai
Mari-díjas színművész volt. A selejtezők zsűrizésében részt
vett még Szokolai Brigitta dramaturg, valamint Quintus
Konrád színművész is.

A legjobb előadásnak járó
díjat és vándorkupát végül a
Fiatalkorúak Büntetés-vég-
rehajtási Intézetének és a
Tököli Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet színját-
szóinak közös csapata, a
Kirág-lak című produkció-
jával nyerte el. A legjobb
rendezés díját a Pálhalmai
Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet Bernarda
Alba háza című előadása ér-
demelte ki. A legjobb női fő-

szereplő a pálhalmai társulat Bernarda Albát megformáló
fogvatartottja, míg a legjobb férfi főszereplő a Három nővér
Olgája lett. A legjobb női mellékszereplő a veszprémi bör-
tönszínjátszók Mamája, a legjobb férfi mellékszereplő pedig
a tököliek Rómeója lett. A legjobb díszletért a Veszprém Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet társulatának A cég arája
című előadását ismerte el a zsűri. Mindezek mellett külön-
díjat kapott a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet a legjobb jelmezek miatt.

Fotó: BvoP
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Amerikai bombázó roncsait emelték ki Tökölnél a Duna medréből

Egy II. világháborús amerikai
bombázógép négyméteres
roncsdarabját tárták fel és

emelték ki pénteken a tököli Duna-
parton. A folyó idei alacsony vízállása
miatt a mederből kilátszott egy roncs-
darab, amit Szilágyi Tibor talált meg
tíz nappal a feltárás előtt. Az amatőr
kutató a lelet megmentése érdekében
bejelentést tett a HM Hadtörténeti In-
tézet és Múzeumnál, valamint a Ma-
gyar Roncskutató Egyesületnél.

Szilágyi Tibor egy blogon, a roncs-
mentésről szóló beszámolójában le-
írta, hogy a mostani alacsony vízállás-
nál visszament arra a helyre, ahol öt
évvel korábban már megtalálta egy re-
pülőgép szárnyborításának két darab-
ját. A makettezéssel, hagyományőrzés-
sel és relikviagyűjtéssel foglalkozó férfi
akkor a kisebbik darabon felfedezte,
hogy több helyen jól látható az alap-
anyag – ALCLAD 24 S–T –gyári fel-
irata, illetve az ezüst és szürke festés is
felismerhető maradt. Az előkutatások
során kiderült, hogy egy B–24-es ame-
rikai, négymotoros bombázórepülő-
gép darabjai hevernek a Duna-parton.

A levéltári adatok szerint 1944. július
30-án az amerikai 15. Légihadsereg
485. bombázócsoportja a Dunai Repü-
lőgépgyárat támadta. Frank Wod-
zinski főhadnagy B–24G típusú repü-
lőgépét a cél felett eltalálta a magyar
légvédelem. A bombázó függőlegesen
zuhanni kezdett, majd becsapódott a
Dunába.

– A tízfős személyzetből mindössze
egy amerikai katona élte túl a zuha-
nást. Ő nem Frank Wodzinski volt –
ezt már Magó Károly nyilatkozta a
Szoljon.hu-nak. Az MH 86. Szolnok
Helikopterbázis zászlósa, roncskutató
elmondta: nem sokkal az eseményeket
követően az elhunytak maradványait

a nyakukban lévő „dögcédula” alapján
azonosították. Volt, akit a gép mellett,
volt, akit Ercsinél találtak meg.

A most előkerült alkatrészekről ki-
derült, hogy a szárny főtartójának egy
négyméteres darabja, amely a motor-
tartó bak bekötésével együtt nyugszik
a mederbe beágyazódva. Mivel fenn-
állt a roncs eltűnésének lehetősége, az
engedélyek beszerzése után a HM

Hadtörténeti Intézet, az MH 86. Szol-
nok Helikopterbázis és a Magyar
Roncskutató Egyesület közösen vé-
gezte el a feltárási munkálatokat; a ki-
emelés után a roncs szombat óta a
szolnoki repülőmúzeumban, a Rep-
Tárban látható.

Magyar Idők, 2018.08.27. 
Baranyai Gábor

kifogásolható volt a levegő minősége

Az Országos Közegészségügyi
Intézet szerint több másutt
mért településhez hasonlóan

hazánkban Tököl és a környék tele-
pülései is kifogásolt levegőminőségi
kategóriába kerültek.

Az önkormányzatok a narancssárga
(egészségtelen) és a piros (veszélyes)
szintek esetén rendelhetik el a szmog-

riadó tájékoztatási vagy riasztási foko-
zatát. 

A szabadban tartózkodás, szabadtéri
sporttevékenység azonban különösen
légzőszervi betegségben, illetve szív- és
érrendszeri betegségben szenvedők-
nek már kifogásolt levegőminőség ese-
tén sem ajánlott.

A B–24-es gép felfedezését az alacsony vízállás segítette
Fotó: reptár
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Harangszentelés

áldás a református gyülekezeten

Nagytiszteletű Takaró András
esperes szentelte fel a reformá-
tus gyülekezet tagjainak ado-

mányaiból, s Tököl Képviselő-testületé-
nek támogatásával elkészített harangot. 

Simon Gyula presbiter köszöntője
után Horváth Dániel tököli lelkész, s
Hoffman Pál polgármester is méltatta
az összefogás, az esemény jelentőségét.
Mint elmondták, jó érzés a visszate-

kintés mind a templomépítés, mind a
harangvásárlás folyamatára, mert
benne a tököli református gyülekezet
erősödése, az összefogás ereje, s a Jó-
isten áldása mutatkozik meg.

Tisztelettel köszöntöm a jelenlé-
vőket, s külön köszöntöm nagy-
tiszteletű Takaró András espe-

res urat, Kalicz Gizella és Horváth Dá-
niel lelkipásztorokat, a megjelent
lelkészeket. Nagy tisztelettel köszöntöm
Bóna Zoltán urat, térségünk parla-
menti képviselőjét. Köszönöm a lehe-
tőséget, azt, hogy én is szólhatok Tököl

város e fontos eseményén. Igen, nem
tévedés a mondat, mert hiszem, hogy a
református templom harangszentelése
nemcsak a gyülekezet, hanem Tököl
fontos eseménye is. Jó érzés, büszkeség,
hogy képviselőtársaimmal részesei le-
hettünk annak a folyamatnak, amely
ma az új harang szentelésével zárul. Ez
a jóérzés és öröm csak teljesebb, ha ki-

csit távolabb tekintek, s a templomépí-
tésre, s a tököli református gyülekezet
erősödésére gondolok. Áldás van mind-
azok tevékenységén, akik a munkát
véghez vitték, s arra kérem a Jóistent,
hogy ez az áldás kísérje Önöket, ben-
nünket a jövőben is.

Hoffman Pál
polgármester köszöntője
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Spányi Antal püspök úr adta fel a bérmálás szentségét

2018. október 27-én a tököli Kisboldogasszony temp-
lomban Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök
a bérmálás szentségében részesített tököli, sziget-

halmi és szigetcsépi fiatalokat. 
Ezt követően Hoffman Pál polgármester Tököl, Sziget-

halom, Szigetcsép világi testületei tagjainak részvételével a
hivatal dísztermében fogadást adott a püspök úr és paptár-
sai tiszteletére.

60 mFt-os kormánytámogatás a görögkatolikus otthonnak

Apesti úti lakónegyedben lévő Szent Miklós Idősek
Otthona jelentős felújításon esett át. Mint Prodán
Gábor esperes úr elmondta, a kormány 60 mFt tá-

mogatása még egy kápolna építését is lehetővé tette. Sol-
tész Miklós szociálpolitikáért felelős államtitkár köszöntő
beszédében visszatekintett II. János Pál pápa megválasztá-

sának 40. évfordulójára. A pápaválasztás olyan változásokat
hozott a világban, amelyek a mai helyzetünket is meghatá-
rozzák. Hoffman Pál polgármester és Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő kiemelte az otthon működésének jelen-
tőségét, és Prodán Gábor esperes és családja odaadó tevé-
kenységének fontosságát. 



60 éve történt
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125 éve született Milkovics Mihály „Mijo” bácsi, Tököl díszpolgára

Milkovics Mihály 1893-ban
született Tökölön. Borbély
volt és tamburás, akárcsak

édesapja és apósa. Kottát olvasni nem
tudtak, fül után játszották, zenekaruk
olyan híres volt, hogy többször játszott
külföldön is. 

7-8 éves volt mikor az apjától
ellopta a tamburáját és titokban
tanult rajta. 8-10 éves korában
már játszott a „prélóban”, 17
éves korában pedig a zenekar-
ban. A felesége is sokáig játszott
az édesapja bandájában. 

A tamburákat eleinte Bácská-
ból, Szerbiából hozatták a
délszláv disznókereskedőkkel. 

Tökölön tambura banda a 20.
század elejétől volt. Milkovics
maga is készített tamburákat di-
óból, körtéből, eperből, vörös
bükkfából, amiket eladott Száz-
halombattára, Lórévre, Ráckevére,
Dorozsmára. A készítésről a követke-
zőképpen mesélt: „…kőszáraznak kell
lenni a fának. Csináltam már úgy is, hogy
a nyáron még rajta volt a szilva, tavasszal
már szólt. A guta ütötte meg a fát szép
piros volt a belseje, abból szép színű tam-
bura lesz. Lefaragtam szép vékonyra. El-
vittem, hogy ne érje a nap, mert akkor
reped. Mikor eléggé kiszárad, akkor fara-

gom ki, másképp összegörbül. Pontosan kell
tudni, hogy milyen mély legyen, mert ha
mély az ürege a hang is mélyebb. Millimé-
terre kell kiszámítani. Azt a tamburát,
amin most játszok is fel kellett újra bon-
tani, mert túl mélyre csináltam, levettem
belőle, most szép a hangja.” 

Játszottak lakodalmakkor, kará-
csonykor, újévkor, farsangban, aratás-
kor, szüretkor, más ünnepeken is. Vol-
tak böjtök, amiket szigorúan megtar-
tottak, akkor nem volt szabad zenélni.
Lakodalomkor dudára kólóztak. Ko-
rábban három kocsma volt a faluban,
tambura banda meg csak egy, mivel
nem jutott minden kocsmába tambura
banda, ott gajdás (dudás) játszott.

A svábkocsmában később fúvósok ját-
szottak. Ha volt üres vasárnapjuk akkor
gyakoroltak, de az igen ritka volt, mert
vasárnap szinte mindig volt tánc. 

Míg az apja és az apósa hallás után
játszott, Milkovics Mihály és bandája
már kottából gyakorolt. A zenekarban

öten voltak: prímtamburán Mil-
kovics Mihály játszott, tercprí-
más a fia Zorinác volt, aki szin-
tén borbély és földmíves is volt. 

Harmonikás a másik fia volt,
aki egy gyárban dolgozott, de
szintén borbély is volt, brácsás
Csvorics Antal, kőműves volt.
Nagybőgőn Zorinác, kőműves
játszott, hegedűn pedig Milko-
vics másik fia, aki szintén bor-
bély volt. 

Mijó bácsi híres tamburazene-
kara muzsikálta ki a bálokat, va-
lamint Tököl, Lórév, Ercsi, Rác-

keve horvát és szerb lakodalmait, de a
magyar és horvát dalokat éneklő dalár-
dát is kísérte. A dalárdának akkoriban
nem voltak színpadi lehetőségei. Ők
énekelték a templomi passiót, miséket,
névnapokat köszöntöttek és az iskolai
ünnepségekre is meghívták őket. 

A népművészet mestere díjat 1974-
ben vette át.

(Forrás: népművészetmesterei)
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Aszüret az elmúlt évszázadokban igazi sátoros ünnep
volt, melyre régen még a hadviselő vitézek is hazasiet-
tek, illetve szüret idején még a törvénykezés is szüne-

telt. A vidámság és a jókedv ütött tanyát ilyenkor a szőlőkoszo-
rúzta hegyeken és szőlőskertekben. A szüretelők a munka vé-
geztével szüreti felvonulással és bállal ünnepeltek.

Az idei tököli szüreti felvonulás az elmúlt évek mostoha idő-
járásával ellentétben gyönyörű, igazi őszi napsütéses időben
zajlott. Hosszú sorban vonultak a fogatok, hintók, lovasok, gépi

        
           
        

     
       

   
     

        

Jó idő, vidám  
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hajtású járművek. A Rakéta utcában, a két lakótelepi fogadá-
son, a Dobó Katica és Széchenyi utcai vendéglátás során is - ki-
vétel nélkül - figyelemre méltó és igen gazdag fogadtatásban
volt része a néptáncosokból, népdalénekesekből, zenészekből
és természetesen a lovas társadalom jeles képviselőiből álló,
mintegy 150-160 fős szereplőgárdának.

Köszönet valamennyi résztvevőnek, a fogadó állomások
környékén lakóknak és nem utolsó sorban az érdeklődő kö-
zönségnek.

  mság, jókedv

Halász László
Fotó: Malaczkó István
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SzüLeTÉSek

HázASSáGköTÉSek

név élt
2018. augusztus
Székhelyi józsef 71
Udvari László jános 62
kovács józsefné sz:Sztoics johanna 85
Firnigel Antal 95

2018. szeptember
kuránné Sipos Györgyi Éva 63
Ónodi Gyula zoltán 50
Polyák Pálné sz:Schneider Anna 85
Soós józsefné sz:Deák juliánna 62
kunzer józsef 50
Holienka józsefné sz:Tóth Mária 90
Magyarics Márkné sz:Czvik Margit 86

2018. október
Fövenyi Mihály 64
Aranyos józsef 96
köllő imréné sz:jávorffy-Lázok judit klára 60
Farkas Mihály 57

HALáLeSeTek

Galbács Álmos 2018. 07. 10.
Balázsi Norina Alexandra 2018. 09. 17.
Fazekas Antal 2018. 09. 19.
Csomor Szófia 2018. 09. 19.
Katus Lara 2018. 09. 25.
Szászi Ajándék 2018. 10. 18.

Hidi András és Válik Vivien Ágnes 2018. 09. 18.
Farkas Roland és Szőke Judit Tünde 2018. 09. 25.
Eiselt Péter és Orsós Ibolya 2018. 10. 02.
Wesselényi Miklós és Reppert Angéla 2018. 10. 27.
Gávrán Lajos és Tari Klaudetta Zita 2018. 10. 27.
Massoud Hisham és Vass Zsuzsanna 2018. 11. 08.
Suha Zsolt és Csirke Ágnes 2018. 11. 15.
Katona István Mihály és Sajti Gabriella 2018. 11. 17.

Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város

Önkormányzata 
Szerkesztő:  Deáki Tímea

Fotók: Malaczkó István
Szerkesztőség:  Olivamarketing Kft.

Nyomda: West-Graph Kft. 
Szigethalom, Mű út 154.

Gyöngyösi Jánosné

Vászin Antalné

Ágics Gergelyné

Szépkorúak köszöntése
November hónapban három 90 éves nénit köszöntött a

város nevében Tököl polgármestere.
Hoffman Pál otthonában kereste fel a város által ajándé-

kozott csemegekosárral és virágcsokorral Gyöngyösi Jánosné
Ida nénit, és Ágics Gergelyné Marica nénit, illetve átadta az
Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot. 

Vászin Antalné Pavica nénit családja és közeli ismerősei kö-
rében ebéddel ünnepelték. Az eseményen köszöntötte Pa-
vica nénit Hoffman Pál polgármester is.
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Gnyálin istván, a
Tököl-Szigetszentmik-
lós SE alapító-elnöke
február 18-án  vette át
Tököl Város Életmű
díját Hoffmann Pál
polgármestertől. A vá-
rosi Művelődés Ház
zsúfolásig megtelt
nagytermében rende-
zett eseményen rajta
kívül emlékérmet ka-
pott a klub számos je-

lenlegi és korább versenyzője: Bakó Krisztián,
Elszaszer Dávid, Farkas Julianna, Hudák Ma-
rianna, Laszák Zoltán, Kovács Betty, Pesuth
Rita és Takács Péter.  

Az emlékezetes esemény alkalmával készí-
tettünk interjút Gnyálin istván 5 danos mes-
terrel. A régi ismeretség jogán a beszélgetés
tegezős stílusban folytattuk.

- Gratulálok az Életmű díjhoz. Milyen érzé-
sek kavarodnak benned?

- Az életutam átgondolása, értékelése, úgy-
nevezett mérlegkészítés történik. Milyen cél-
jaim voltak, hogy teljesültek és milyen árat fi-
zettem az elért sikerekért.

- Hogyan érzed, mennyire valósultak meg
azok a célkitűzéseid, melyek 35 éve, a klub ala-
pításakor megfogalmaztál magadban?

- 35 évvel ezelőtt vidéki viszonylatban egy
kis falvas környezetben azt mondani, hogy
világ- és Európabajnoki címeket szeretnék ta-
nítványaimmal elérni, sokak szemében nagy
vállalásnak tűnt. A szakmai célok mellett azon-
ban a nevelés és a jó közösség kialakítása, „jó
embereket nevelni” szintén kiemelt célok közé
tartoztak. Büszke lehetek amiatt, hogy ezek a
célok teljesültek, mert mint edző, több mint
ezer sportolót neveltem és sok tanítványomra
lehetek büszke, mert „jó ember” lett belőlük.
A klubnak több mint 20 világ és Európa baj-
noka, valamint érmese van. Több mint 100
magyar bajnoki címmel rendelkezünk és sok
válogatottat adtunk sportágunknak.

A rendszerváltás előtt, és azóta is, minden
évben klubunknak lett „Pest Megye Év sporto-
lója”, én többször kaptam meg az „Év edzője”
elismerést.

- Mennyit változott a kick-box ez idő alatt?
Hogyan sikerült a változásokkal lépést tartani?

- A változás 35 éves viszonylatban röviden
leírhatatlan feladat. Általánosságban elmond-
ható, hogy bizonyos értelemben ez már egy
„más világ”. A kezdés óta kinyílt a világ, a
technológia és informatika robbanásszerű fej-
lődése életmódváltozást okozott, a gyors vál-
tozásokkal sok esetben nem is tud(t)unk lépést
tartani. A változás hatott a kick-box sportra is,
a sok új lehetőség megértése és felhasználása
nagy fejlődést eredményezett. Versenyzőink
gyorsabbak és technikásabbak lettek, sok
edzés elméleti és módszertani változást vezet-
tem be, bővült eszköz készletünk is.  Műszaki,
kereskedelmi és marketing végzetségeim jól
segítették a változás megértését, sok modern
dolgot sikerült beépíteni klub működéséhez
szükséges munkába. 

Edzői felkészültségemet is folyamatosan fej-
lesztettem, hiszen még versenyzői koromban

30 évvel ezelőtt segédedzői, majd TF edzői
végzettséget szereztem, majd 10 éve a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem Testnevelési
Karán, Rekreáció szakon szereztem diplomát. 

A sporttevékenységeimet főállásaim mellett
végeztem, a multi világban különböző vezetői
pozíciókban tevékenykedtem. Ez a tapasztalat
SE elnöki munkámhoz sok segítséget adott. A
sportban elvégzett iskoláimnak köszönhetően
és annak, hogy minden évben Eb - Vb verse-
nyekre a mai napig járok, ezért tudom, hogy
mit csinálnak a világ legjobbjai. Ez a lehetőség
és a 35 éves edzői tapasztalatom innovatívvá
tette edzői munkámat.

- „Számos hangszeren játszol” egyidejűleg:
elnök, edző, szponzorokkal, támogatókkal tár-
gyaló, pályázatokat író menedzser vagy egy
személyben, gyanítom, nem nyolcórás munka-
időben. Hogyan telik el egy átlagos napod?

- Tudni kell, hogy a sportegyesületi munkát,
ahogy azt már az előbbiekben mondtam, kez-
detek óta főállás mellett csináltam. Ez napi 10
órás munkát jelentett és mellette napi 6 órát
a klub dolgait intéztem és edzést tartottam. Je-
lenlegi időbeosztásom szerint továbbra is napi
16 órát dolgozom, a helyzet csupán attól elvi-
selhető, hogy nagyobb szabadságfokkal vég-
zem feladataimat. Sajnos nem vagyunk TAO
által támogatott kiemelt sport, ezért nem
tudom delegálni a feladatokat, mert nem fér
bele a költségvetésünkbe. Napjainkban is vég-
zem a sportegyesület működéséhez szükséges
munkák többségét annak érdekében, hogy jól
működő sikeres sportegyesület legyünk és to-
vábbra is napi szinten tartok edzést. Úgy szok-
tam mondani, hogy a munkámra jellemző a
„one man show” stílus. 

- Nagyon sok fajta módon lehet a sza -
badidõt eltölteni. Mit ad a kick-box, amely
miatt ez a sportot érdemes választani?

- A sportoló és azon belül élsportoló ember,
sok szempontból kiemelkedő képességeket
szerezhet. A sport világa az életre való felké-
szülésnek az egyik legéletszerűbb helyszíne.
Klubunkban a sportolóink a virtuális világ he-
lyett a való világ bonyolult és nehéz körülmé-
nyeihez kapnak muníciót! Többször említet-
tem, hogy ha tehetném, minden vezetői pozí-
cióba élsportolót tennék, mert munkabírásuk
nagy és a célok eléréséhez szükséges képessé-
geket az élsportolók megszerzik. Az egyéni
sportolóknál, azon belül a küzdősportok ver-
senyzőinél nem oszlik meg úgy a felelősség,
mint a csapatsportokban, az eredmény több-
nyire a saját képességeiden és munkádtól
függ, ezért nagy, embert formáló fejlődést ered-
ményez. A „miért érdemes” kérdésre adott vá-
laszhoz még azt tudom mondani, hogy a kick-
box nem csak fejleszt, de még hasznos (ez most
a fő szempont) is a mai „kemény és lelketlen” vi-
lágban. 

- Laszák Zoltán, Pesuth Rita, Wágner Vivien
egyaránt felnőtt világbajnokokká váltak kezed
alatt. Mi a közös bennük? Milyen tulajdonsá-
gok szükségesek edzőnél, tanítványnál ilyen
kiemelkedő eredmények eléréséhez?

- Közös bennük, az elvégzett kemény mun-
kában vetett hit (szorgalom), a nagy önbiza-
lom (ego) és a tehetség megléte. Az edzőnek
fel kell ismerni a tanítványban rejlő képessé-

geket és döntően ezekre az erősségekre ala-
pozva fejleszteni kell a hiányosságokat is. Az
edzői munka „művészet”, ezt ennyi év és
eredmény után már nagyképűség nélkül
mondhatom. A szakmai tudáson kívül komoly
pedagógiai, pszichológiai ismereteket igé-
nyelő munka ez, továbbiakban a mi sport-
águnkban nem csak jó és felkészült edzőnek,
hanem menedzsernek is kell lenni.

- Bakó Krisztián és Elszaszer Dávid gőzerő-
vel készült a tavaly őszi VB-re, utóbbinak ko-
moly érmes esélyei is voltak, de aztán nem vá-
logatták be őket. Mi történt?

- Mindkét versenyző megszerezte az előírt
kvalifikációt, csak jogtalan és törvénytelen
módon elvették az indulás jogát úgy, hogy
abban a súlycsoportban nem lett magyar in-
duló. Az eset mögött gonoszság és öncélú erő-
demonstráció van. 

Röviden a történet:
A Vb előtt két héttel elküldött információ

alapján edzőtábort hirdetett a szövetség. Mivel
ez nem volt előre betervezve, akadályoztatást
jeleztünk, ami azt jelentette, hogy értesítettük
a szövetséget, hogy versenyzőink nem tudnak
a 10 naposra tervezett táborban minden nap
ott lenni. Ennek okai, az egyetemi vizsgák és mun-
kahelyi elfoglaltság voltak. Erre a jelzésünkre
csak az edzőtábor közben, 10 nappal a Vb előtt
jött olyan válasz, hogy a tábor minden napján
ott kell lenni. 

A szövetség elnöke és a három alelnöke által
hozott versenyről való kizárás döntését szak-
emberekkel megvizsgáltattuk. A sportjogá-
szok és jogtanácsosi vizsgálat követően el-
mondhatjuk, hogy a szakemberek a kizárást,
és annak formai lebonyolítását alapszabály és
sporttörvény ellenesnek minősítették, ami ko-
moly anyagi és morális kárt okozott a klubnak
és versenyzőinknek.

Kizárni éremesélyes versenyzőt egy hazai rende-
zésű világbajnokságról, pusztán gonoszságból és ér-
telmetlen erőfitogtatásból az nagy bűn. ilyen még
nem volt sportágunk történetében. 

- Nem lesz könnyű a jövőben az elért ered-
ményeket megismételni, túlszárnyalni. Mik az
elképzeléseid, terveid?

- Az ötödik generációt kezdtük meg épí-
teni, ebbe az utánpótlás nevelésbe bevontam
a versenyzést befejező tanítványaimat. A jelen
élversenyzőit még vezetőedzőként segítem
szép eredményeket elérni és mellette fokoza-
tosan tervezem átadni a szakmai munkát és fe-
lelősséget. 

Mivel az elmúlt 35 évben elért eredményeink
nemzetközileg is a legjobbak közé emelték a
klubot, ezért nem lesz könnyű utódoknak, mert
minimális költségvetésből nehéz csodákat lét-
rehozni. A sikerhez nagyon elkötelezet hozzá-
állásúnak és sok áldozatot vállalónak kell lenni.

A beszélgetésünk végén szeretném megkö-
szönni feleségemnek a sokéves támogatását,
gyermekeim türelmét és az edzések és verse-
nyek miatti távolmaradásból fakadó kellemet-
lenségek elviselését.

Köszönöm a klubért dolgozok munkáját, lelkese-
dését és tanítványaim szorgalmát, aminek köszön-
hetően (sok szép emlék mellett) kiemelkedő eredmé-
nyeket értünk el.

- Jó egészséget, kitartást kívánok a követ-
kező évekre. 

Köszönöm a beszélgetést.
dr. Veres Attila

Évtizedes sikerek az Életmű díj mögött
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Futással is tisztelegtek '56 hősei előtt 
„Tisztelet a Hősöknek” címmel hirdette a tököli október 23-i fu-

tóversenyt szervező Bognár  Attila. A minden várakozást felülmúló
versenyzői létszám a jó időpontválasztásnak, a profi módon meg-
választott versenytávoknak, valamint a tavalyi verseny sikeressé-
gének volt köszönhető. 430 nevezés regisztrálása, a verseny lebo-
nyolítása, a szép díjak, a vendéglátás előteremtése és a futás biz-
tonságának megszervezése nagy hozzáértést és sok-sok segítő
munkáját igényelte.

Bognár  Attila és társai az iskolaudvarról induló s oda vissza-
érkező futók számára emlékezetes programot szerveztek. Az útvo-

nalak Tököl kisebb forgalmi utcáit vették igénybe, s öröm volt ta-
pasztalni a Tököliek szimpatikus biztató szavait.

Minden futó kapott az emlékplakettből, a díjazottakat szép érem-
mel és ajándékcsomaggal köszöntötték. Külön öröm, hogy tizenhat
tököli résztvevője is volt a versenynek, s hogy igen távolról több
mint 200 km-ről is érkezett futócsapat.

Bognár  Attila és még jó néhány tököli futó is részt vett az I.
Szigetszentmártoni futáson is, sőt voltak akik a szervezésben is se-
gítettek.

Idén október 20-án harmadik al-
kalommal került megrendezésre a
Tisztelet a Hősöknek 1956 elneve-

zésű futóverseny. Ebben az évben a
váltófutáson kívül egyéni futásra is le-
hetőséget adtunk, amatőröknek és
családoknak 1,3 km-es távon, valamint
6,5 km-es távon. A csapat- illetve vál-
tófutás távja 30 km volt. A futóverse-
nyünk jó hírét igazolja, hogy a tavalyi
200 fő indulóhoz képest most 440 fő
versenyző nevezett az ország egész te-
rületéről, illetve voltak még futóink
Romániából is. A legtávolabbi csapat

240 km-t utazott hozzánk Nyőgérről,
ezt különdíjjal díjaztuk. A versenyköz-
pontnak a Tököli Weöres Sándor Ál-
talános Iskola adott otthont. Reggel
hűvös időben kezdtek érkezni az első
futók a startszám és chip átvételéhez.  

Az első a legkisebb táv, ami az úgy-
nevezett családi vagy örömfutás volt
(1,3 km), ami 9 órakor indult. 70 fő állt
a rajthoz, nagyon sok gyerek, fiatal
egyénileg és több tököli család is lefu-
totta ezt a távot. Csillogtak a szemek,
amikor célba érkezéskor a nyakukba
akasztották a jól megérdemelt befutó-

érmet. Volt, aki babakocsival teljesí-
tette ezt a távot, volt, akit kerekeskocsi-
val toltak. Ezen a távon a legkisebbe-
ket, 2 három évest ingyenes kalácsra
jogosító kuponnal is megajándékoz-
tunk a Kürtös Kuckó Bt. jóvoltából.

A 6,5 km-es távot pár perccel 9,30
után indítottuk el. Itt már teljesen éles
verseny volt korosztályos díjazással,
chipes időméréssel, amelyen közel 150
fő mérettette meg magát, köztük 16 fő
tököli küzdött a Tököl leggyorsabb női
és férfi címekért, amit külön serleggel
díjaztunk. A Leggyorsabb Tököli női
futó díját Bencsik Barbara nyerte
meg, aki a 6,5 km-es távot 31:43 perc
alatt teljesítette. Ez az eredmény elég
volt a saját korosztályának a megnye-
réséhez is. A Leggyorsabb Tököli férfi
futó díját 30:44 perccel Marsovszky
László kapta meg.  Gratulálunk nekik!

A 6,5 km-es távon 5 korosztályban
díjaztuk a nyerteseket I-III. helyezettig
külön a női és férfi versenyzőket, ser-
leggel.  Több tököli versenyző is díja-
zásban részesült ezen a távon:

Baunok emese – Gyermek Lány ka-
tegória I. helyezett
Marsovszky Anna – Gyermek Lány
kategória II. helyezett
Pozsgai Boldizsár – Gyermek Fiú
kategória I. helyezett
Bencsik Barbara – Junior Lány ka-
tegória I. helyezett
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Természetesen minden célba érkező
futó gazdagabb lett itt is egy egyedi
1956-os befutóéremmel.

A klasszikus váltófutás 11 óra után
rajtolt, itt 1,3 km kört kellett teljesíteni
a csapatoknak 23-szor, ami összesen 30
km jelentett. A váltófutásra 56 csapat
nevezett és elég erős mezőny gyűlt
össze. Képviseltették magukat az FTC
és a Vasas futói is. Az utóbbi nyerte a
férfi kategóriát 01:54:13 időeredmény-
nyel, ami roppant gyors iramot jelentett.
A váltóponton igazi beszélgetős, csalá-
dias hangulat alakult ki, mindenki be-
szélgetett, ismerkedett, drukkolt a má-
siknak. Ezt a hangulatot dicsérték azok
a csapatok, akik először futottak nálunk.

Eredményhirdetésnél a női-, vegyes-
és  férfi csapatokat I-III. helyezettig dí-
jaztuk, illetve sok különdíj is gazdára
talált a csapatok között. Külön szeret-
ném megköszöni Tököl város polgár-
mesterének  Hoffman Pál úrnak, hogy

a nyertes csapatoknak átadta a díjakat
és jelenlétével emelte az esemény szín-
vonalát.

A hozzánk látogatók ízelítőt kaptak
a tököli vendégszeretetből tőlünk és a
városlakóktól is, akik szurkolással mo-
tiválták a versenyzőket az utakon. A
versenyközpontban mindenki korláto-
zás nélkül fogyaszthatott szendvicse-
ket, zsíros kenyeret, és különleges vega
szendvicseke Annaházi Katalin jóvoltá-
ból, süteményeket, szörpöket és kávét.
A versenyzők szerint az ellátás ötcsilla-
gos volt.

A kisebbek szórakoztatásáról ugráló-
vár gondoskodott, de volt a helyszínen
popcorn és vattacukor árus is.

Itt szeretném megköszöni az önkén-
tes segítők, a rendőrség és a Tököli
polgárőrség munkáját!

Segítőink és támogatóink, akik nél-
kül az esemény nem jöhetett volna
létre:

Támogatóink:
Tököl Város Önkormányzata,
Tököli Weöres Sándor Általános Is-
kola,
Ágics tej Tököl,
Tököli Kürtös Kuckó Bt.,
Csaba Zöldséges,
Tököli Művelődési Központ és
Könyvtár, Halász László
Piróth Ablakgyártó Kft,
Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft
Tököl,
A jó zenéről és a hangosításról a
Háztartási Nagygép Műszaki Doki
gondoskodott,
Tököli Ziti Cukrászda,
Milkó-Hús Kft Tököl,
Podiart Kft
Az esemény fő támogatója a SOFT
PRESS KFT. Horváth Fancsali Judit
és Horváth Tibor.
Bognár Ferenc

Segítőink:
Bognár Ferenc, Bognár Beáta, Bog-
nár Balázs, Bognár Bence, Bognár
Luca, Annaházi Katalin Kozák
Mária, Várkonyi Krisztina, Papp Ibo-
lya, Ujvári Rita, Bakonyi Mariann,
Kucsai Antalné, Litványi Hajnalka,
Bornyász Bori, Buzsigán Andrea,
Ecsedi Beáta, Kovács Emőke, Vend-
riczky Orsi Lerner Gergely, Lerner
Richárd, Lerner Péter, Kökényesi
Zsolt és Bognár Attiláné, akinek im-
máron harmadik éve köszönhetjük
az esemény befutóérmeinek megter-
vezését is.
Mindenkinek nagyon köszönjük!!!! 

Bognár Attila
BSI Futónagykövet
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Dübörög a Bozsik Program

Kedves Polgármester Úr ! A gyerekek ismét nagy létszámban,felszabadultan és önfeledten jól érezték magukat a tá-
borban. Köszönjük az egész éves támogatást.

Ungi Csaba edző
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Á ldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván 
Tököl Város Képviselô-testülete nevében:

polgármester

Ólomüveg ablakok a tököli katolikus templomban. Zsurzsucz Istvánné ajándéka, Tóth Erzsébet művésznő alkotásai.
Fotó: Malaczkó István. Plébános: Papp László.

A tököli templom új üvegablakai




