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Együttműködve és összefogva képesek vagyunk biztonságot,
méltóságot, jobb életet teremteni minden tököli számára

Tisztelt Tököliek!

Želim vam sretnu Novu godinu – Boldog Új Évet Kívánok!
Ezekkel a rác, s magyar szavakkal köszöntök minden tökölit.

A tököliek ősi rác szokás szerint, az újév első napjának első órái -
ban házról-házra jártak, néhányan idősebbek járnak ma is. Áldást
mondanak, jó évet, bőséget kívánnak, hogy távol tartsák a háziaktól
a rosszat.

Az áldás kérése a városnak, a szülőföldnek, a közös életet élők,
de olykor eltérő nyelvet beszélőknek szól. Ez a szokás is őriz valamit
a korból, amikor tudták, összetartó közösségekben mindenki nagyobb
biztonságban van.

Tisztelt Tököliek!

Személyes szokásunk, hogy az újévet minden évben a szeretteink-
nek és a körülöttünk élőknek szóló jókívánságokkal kezdjük. Van-
nak, akik fogadalmat tesznek ilyenkor. Mi nem fogadkozunk évente,
hiszen Tököl választott vezetőiként tett eskünk valamennyi ciklusban
arról szól, hogy mindent megteszünk a tököliekért, a tököli közössé-
gekért, családokért, a városért.

Rajtunk kívül álló erők hol segítenek, hol akadályoznak, de sok-
szor csak rajtunk múlik, hogy eredményesen teljesítünk-e!

Természetesen fáj, ha van, ami mérgezi a hétköznapi életünket.
Rossz, ha elvitatják a tisztességes munkát, ha tökölieket büszkesé-
gükben sértenek, s a város rossz hírét keltik.

Mi azonban a magunk felelősségének vállalásával, tisztességes
munkával, felkészülten dolgozunk Tököl sikereiért.

Igényesek vagyunk. Méltó módon ünnepelünk, hosszú távon
gondolkozunk és tervezünk, s felelős döntéseket hozunk.

Megvédjük, alakítjuk környezetünket, szépítjük, jobbá tesszük a
várost. Egyszerűen szólva dolgozunk a tököli családok biztonságos
életéért, jólétéért.

2002 óta, s az elmúlt öt évben sem akadályozott ebben bennünket
semmi. Saját felkészültségünk, felelősség-vállalásunk kormányzati
bizalommal, képviselői segítséggel, pályázati támogatással párosult
és jelentős fejlesztéseket eredményezett.

Tudjuk milyen jövőt akarnak a tököli családok maguknak, s mi-
lyennek szeretnék látni gyermekeik jövőjét.

Vállaljuk keresztény hitünket, nemzeti elkötelezettségünket, erő-
sítjük a tököli szellemiségre alapozott összetartozást. Továbbra is vál-
laljuk hagyományaink ápolását, környezetünk védelmét, az idősek,
rászorulók támogatását.

Tisztelt Tököliek!

Áder János, a Magyar Köztársa-
ság Elnöke újévi köszöntőjében egy
Szent Ágoston-i gondolatot idézett:

„Szeressük embertársunkat vagy

azért, mert jó, vagy azért, hogy jó
legyen”.

Ezzel a gondolattal kívánok a
magam és a képviselő-testület nevé-
ben boldog új évet mindenkinek!

Szerencsés, 
Boldog Új Évet Tököl!



KÉPEK, ESEMÉNYEK

Újabb tököli értékek kerülhetnek
országos műemléki védelem alá

Tökölön tanácskoztak a térség 
polgármesterei

A tököli 144 hrsz. alatt található Fő utcai temető az épí-
tészeti értékek helyi védetté nyilvánításáról szóló 2/2016. (I.
29.) számú önkormányzati rendelet 8.§-a szerint helyi vé-
delem alatt álló ingatlan. Ezen túl a 80/2017. (V.31.) számú
képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Tököl Telepü-
lési Értékei” közé felvett terület, továbbá korábban javaslatot
tettünk a megyei értéktárba történő felvételéhez is. Bár a
terület egyházi tulajdonban van, a temető állapotának meg-
őrzése érdekében Önkormányzatunk évtizedek óta komoly
karbantartási munkákat végez, végeztet, a közvetlen kör-
nyezetében lévő önkormányzati területeket is a helyhez

méltó módon alakítja.
A Tököli Országos

Büntetés-végrehajtási In-
tézet területén álló vízto-
rony az építészeti értékek
helyi védetté nyilvánításá-
ról szóló 2/2016. (I. 29.)
számú önkormányzati
rendelet 8.§-a szerint szin-
tén helyi védelem alatt áll,
valamint a „Tö köl Tele-
pülési Értékei” közé fel-
vett építmény. A korábbi
években a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal

Védési Igazgatóságától arról kaptunk értesítést, hogy a vízto-
rony védetté nyilvánítása érdekében eljárást indított, azon-
ban ez szervezeti átalakítások miatt megszakadt.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mi-
niszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztályánál
kezdeményezte, a tököli 144 hrsz. alatti, Fő utcai temető
homlokzatát képező síremlékek, és a temető területén álló
beton kereszt, valamint a Tököli Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézet területén álló víztorony műemléki értékként

történő nyilván-
tartásba vételét.
Egyben tájékoz-
tatta a hatóságot a
helyi értékként is
ny i l vántar tot t ,
Pest Megyei Ér-
téktárba is javasolt
Szent Anna ká-
polna és Kisbol-
dogasszony temp-
lom helyzetéről.

Tököl volt a házigazda a térség polgármestereinek szo-
kásos év végi, ebéddel összekötött megbeszélésén. A több
éves hagyomány keretében a városvezetők áttekintették a
záruló évet és átbeszélték a választókerület jövőbeni felada-
tait, lehetőségeit. A tanácskozáson részt vett a választóke-
rület országgyűlési képviselője, Bóna Zoltán is.

Képek forrása: Bóna Zoltán hivatalos facebook oldala
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Egyesületünk a Csepel-Szigeti Fogyatékosok Sport-
egyesülete 16 éve működik, fő célja a Ráckevei és Szi-
getszentmiklósi Járásokban fogyatékkal élő emberek

részére a sport és szabadidős tevékenységek szervezése.
Egyesületünk tevékenységéhez szükséges forrásokat a NEA
pályázatok, a TESCO pályázat, a Hiszek Benned pályázat,
az adó 1%-os gyűjtéséből és a tagdíjakból fedezi. Egyesüle-
tünknek 70 tagja van és ezen kívül közel 200-300 fő azok-
nak a száma, akikkel folyamatos kapcsolatot tartunk. Spor-
tolóink elsősorban a Magyar Speciális Olimpia Szövetség
által kiírt országos és regionális versenyeken szerepelnek
asztalitenisz, atlétika, bocsa, bowling, floorball, labdarúgás
női-férfi, tenisz sportágakban. Paraboccia szakosztályunk
2017-ben alakult meg Ők a Magyar Paraboccia Szövetség
által kiírt versenyeken valamint egyéb meghívásos versenye-
ken vesznek részt.

2018-ban két érzékenyítő napot szerveztünk: az egyiket
Halásztelken a Bocskai István Református Oktatási Köz-
pontban, a másikat pedig Kiskunlacházán a Szakközép- és
Szakképzőiskolában. Az érzékenyítő napok célja, hogy az
ép fiatalokkal megismertessük a fogyatékos emberek min-
dennapjait, segítsük őket abban, hogy a kötelező közösségi
munkát jótékony területen is tudják teljesíteni. Ezeknek az
együttműködéseknek a további célja, hogy az ép fiatalokat
megnyerjük arra, hogy közös integrált csapatokban segítsék
a fogyatékos sportolóinkat, segítsék a fogyatékos emberek
elfogadását, inkluzióját.

A térségben szinte minden iskolában beindítottuk a Ma-
gyar Speciális Olimpia Szövetség „Szállj be te is” program-
ját Ez egy négy rendhagyó osztályfőnöki órából álló prog-
ram, ahol szintén a fogyatékosság témakörökkel foglalko-
zunk, hogy minél fiatalabb korban kapjanak információt az
ép fiatalok a fogyatékos emberekről, hogyan lehet őket se-
gíteni, elfogadni, partnerként tekinteni rájuk.

2018-ban a tagjainkat 26 rendezvényre jutattuk el, mely-
hez a sportolásukhoz a felszerelést, az utaztatást és a szak-
mai felkészítőket biztosítottuk.

Immár 16-dik éve rendezzük meg a CSEFOSZ Sportna-
punkat, melynek évek óta a Kiskunlacházi EGYMI ad ott-
hont. Ez a kiemelkedő rendezvényünk már nemzetközivé
nőtte ki magát mivel a Felvidéki együttműködő partnerünk
a GRACE Oz egyesület Szlovákiából Nagypaka, valamint a
Nagymegyeri Egészségkárosultak Szervezete mellett, a sza-
badkai Rekreácia és Invalida egyesület is képviselteti magát.
Idén 14 civil szervezet közel 250 fő fogyatékos a családjaik-
kal versenyeztek különféle sportágakban. Idén nagy örö-
münkre a tököli Darts Egyesület is bekapcsolódott a sport-
napba és a darts versenyt ők szervezték meg profi körül-
mények között. Szintén évek óta a rendezvényünkön
fellépnek a tordasi Szivárvány Zenekar valamint a Roll-
Dance kerekesszé-
kes táncegyüttes.

Saját rendezés-
ben Ráckevén a
Korax Lovas klub-
ban 70 fő speciális
igényű általános
iskolásnak szervez-
tünk lovas ügyes-
ségi versenyt, mely
mindig nagy él-
ményt jelent a
résztvevőknek.

Családi kirán-
dulás keretében részt vettünk Szlovákiában, Nagymegyeri
és Nagypakai nemzetközi sport és kulturális napon, vala-
mint a tatai egészségnapon. Ezekre a rendezvényekre az
utaztatáshoz külön autóbuszt biztosítottunk, hiszen ezek a
családi kirándulások 40-50 fő közötti létszámmal valósul-
nak meg.

A térségben a Civil Információs Központtal, a civil szer-
vezetekkel és a speciális nevelésű iskolákkal nagyon jó kap-
csolatot tartunk fenn.

Ezúton szeretnénk a támogatóinknak, az önkéntesek-
nek, az együttműködő partnereinknek, a tagjainknak, a
szülőknek a munkáját megköszönni, hiszen csak együttes
munkával tudjuk a céljainkat megvalósítani.

honlapunkon a www.facebook/csefoszse a munkánkról
képes beszámolók megtalálhatók

2018. december 15.
Medvegy Judit

elnök

Tökölön működünk de nem csak Tökölieknek
Beszámoló a CSEFOSZ SE 2018 évi tevékenységéről
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Tisztelt Tököli polgárok! 

Amögöttünk álló közös sikerek
és eredmények adta jóérzéssel
kívánom, hogy a 2019. esz-

tendő mindenki számára az előrelé-
pés és a boldogulás időszaka legyen.
Bár köztudottan az év első napjaiban
hajlamosak és kénytelenek vagyunk
inkább a jövőre koncentrálni, úgy
gondolom, hogy érdemes ilyenkor
egy kis időre megállni és visszatekin-
teni az elmúlt esztendőre. A visszate-
kintés nemcsak abban segít nekünk,
hogy megállapítsuk az elmúlt év kü-
lönböző szempontú szaldóit, de ko-
moly támpontként szolgál abban is,
hogy reális célokat tűzzünk ki a jö-
vőre vonatkozóan.

A történelemből és egyéni tapasz-
talatainkból is tudhatjuk, hogy
semmi sem állandó, és a fel-
emelkedés időszakát előbb
vagy utóbb stagnálás, majd –
ha kellő megfontoltsággal ha-
ladunk a helyes úton – újabb
gyarapodás követheti. Meg-
győződésem, hogy a fenntart-
ható siker legfontosabb záloga,
hogy mindent megtegyünk
annak érdekében, hogy a fej-
lődés időszakai minél jobban
elhúzódjanak és a felemelke-
dés lehetőségeit kiaknázva a
lehető legszélesebb körben
szolgáljuk szűkebb és tágabb
Hazánk épülését. Éppen ezért
hálára és bizakodásra ad okot,
hogy Hazánk gazdasági telje-
sítménye és a magyar emberek
életszínvonala a 2018. eszten-
dőben ismét növekedni tudott. 

Úgy gondolom, hogy a mögöttünk
álló időszak sikerei magukért beszél-
nek és az emberek nap mint nap saját
bőrükön érezhetik a pozitív változáso-
kat, ugyanakkor fontos hangsúlyozni,
hogy a foglalkoztatottság és az átlagke-
reset jelentős emelkedése, az 5% kö-
rüli GDP növekedés, a családi támoga-
tások körének és mértékének bővítése
olyan közös eredmények, amelyek
kellő motivációt adnak ahhoz, hogy az
előttünk álló feladatokat el tudjuk vé-
gezni és a kihívásoknak meg tudjunk
felelni. A 2018. év ezen felül meghatá-
rozó volt a migrációs politika szem-
pontjából is, hiszen nemcsak arra nyílt
lehetőség, hogy Magyarország – ha-
sonlóan más országokhoz – egyértel-
műen kinyilvánítsa, hogy nem kíván
bevándorlóország lenni, de sajnos azt

is egyértelművé tette, hogy igen ko-
moly erő és elszántság van azon poli-
tikai elhatározás mögött, hogy az el-
következő években Európába, így Ha-
zánkba is tömegesen érkezzenek és
telepedjenek le olyan bevándorlók,
akik kultúrája és világnézete jelentő-
sen eltér a keresztény alapelvekre
épülő európai értékrendtől és életstí-
lustól.

Az elmúlt év térségünk számára
sem telt eseménytelenül. Ezúton is ki-
fejezem Önöknek köszönetemet azért
a türelemért és együttműködésért,
amelyet az őszi időszakban tapasztalt
közlekedési nehézségek során tanúsí-
tottak. E körben fontos megemlíteni,
hogy a térség jelentős részét nagyban

érintő gyártelepi HÉV-átjáró rekonst-
rukciója, valamint az M0 autóúton egy
további szigetszentmiklósi lehajtó léte-
sítése tekintetében komoly lépéseket
tudhatunk magunk mögött, így okkal
bízhatunk abban, hogy a regionális
közlekedés terén komoly fejlődés vár-
ható az előttünk álló években.

Országgyűlési képviselőként, Pest
megye fejlesztési feladatainak ellátásá-
ért felelős miniszteri biztosként, vala-
mint a Fidesz frakcióvezető-helyettese-
ként meg vagyok róla győződve, hogy
közös munkával és összefogással a
2019. évben is képesek leszünk térsé-
günket és Hazánkat a fejlődés pályá-
ján tartani és az itt élők biztonságát
garantálni. E cél elérése érdekében ki-
emelt jelentősége van annak, hogy az
idei Európai Parlamenti és önkor-

mányzati választásokon minél nagyobb
számban részt vegyünk, és olyan kép-
viselőket válasszunk, akik képesek és
készek mindenkor az adott település,
a megye és Magyarország érdekeit és
az itt élők akaratát érvényre juttatni. 

Tisztelt Tököli Polgárok! 
Örömre és büszkeségre ad okot,

hogy az elmúlt esztendő nemcsak Ma-
gyarország, de a térség és Tököl szá-
mára is fejlődést és sikereket hozott.
Ezek közül kiemelendő, hogy az Ön-
kormányzat a kormányzati források
megfontolt felhasználásának segítsé-
gével 2018-ban felújította a Mester
utcát, idén pedig annak járdaszaka-
szát építi újjá. Sikeres pályázatnak kö-
szönhetően 250 mFt-ból energia-haté-

konysági és -korszerűsítési be-
ruházással tették gazdaságossá
és szebbé a Weöres Sándor Ál-
talános Iskola épületét. Szin-
tén állami pályázati lehetősé-
get kihasználva megkezdődött
a Szivárvány Óvoda felújítása.
Még idén megvalósul a Hársfa
utca, Bodza utca, Diófa utca és
környezetük területén az ott
élő lakosok ingatlanainak
megóvása érdekében a csapa-
dékvíz összegyűjtése és elveze-
tése, valamint Pest Megye Ön-
kormányzatának támogatásá-
val a Duna utca, Kölcsey F.
utca és Iskola utca felújítása is.

A csapadékvíz-elvezetési
program 298 mFt, az út- és
járdaépítés 150 mFt-os támo-
gatást kapott. 

Nagy megtiszteltetés érte a
várost azáltal, hogy a 2018. esztendő-
ben kimagasló szakmai tevékenysége
elismeréséül Hoffman Pál polgármes-
ter úr a Helyi Önkormányzatokért Mi-
niszteri Díjban részesült. Kitüntetésé-
hez ezúton is tisztelettel gratulálok, to-
vábbi munkájához a Jóisten áldását
kérem!

Kérem, hogy kitartó munkájukkal
és együttműködésükkel a 2019. évben
is járuljanak hozzá ahhoz, hogy Ha-
zánk továbbra is a fejlődés és a boldo-
gulás irányába haladjon, és, hogy Ma-
gyarország megmaradhasson annak a
szuverén és biztonságos országnak,
amelynek jelenleg ismerjük és szeret-
jük. Ennek reményében kívánok ál-
dott, békés új esztendőt!

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő
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advent a piac téren 

Tökölön a Piac téren december 15-én, idén is sor ke-
rült a hagyományos karácsonyi vásárral egybekötött
önkormányzat által szervezett adventi rendez-

vényre. A délutáni, igazi téli hangulatban Hoffman Pál pol-
gármester és Bosnyák Simonné Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnökének köszöntőjét követően a Rác fér-
fikórus, a Ledina Orkestar, a Komšije Népdalkör, a Sváb
Hagyományőrző Énekegyüttes és a Benetton Akusztik szó-
rakoztatta a rendezvény résztvevőit. Mindeközben a helyi
közösségek forralt borral, teával és süteményekkel kínálták
az érdeklődőket.

Találkozásaink tartalmat adnak 
a várakozásnak

Jó érzés itt
állni, s már jó
érzés volt látni a
lelkes készülő-
dést is. Mi tökö-
liek szerencsé-
sek és gazdagok
vagyunk, mert a
betlehemezés,
Betlehem, Min-
denki kará-
csonyfája, ad-
venti és idősko-
rúak karácsonyi
ünnepségei fan-
tasztikus tartal-
mat adnak a vá-
rakozásnak. Ké-
szülünk Jézus
születésére, ami
egy új, a keresz-
tény világ, a mi
világunk eljöve-
telét hozta.
Egyre több ad-
venti gyertyát
gyújtunk, egyre

nagyobb a fény, s hiszem, egyre tisztább a látásunk. Látjuk
a különbséget lényeges és lényegtelen ügyek között. Itt va-
gyunk, vállaljuk magunkat, biztonságban vagyunk, s re-
ménykedünk, ez így is marad.

Hoffman Pál polgármester

Tiszta lélekkel
Bosnyák Simonné ünnepi köszöntője

Szép adventi
délutánt kívánok a
harmadik gyertya
fényénél az idelá-
togató tököliek-
nek. Számos egy-
házi szokás kötő-
dik ehhez az
adventi időszak-
hoz. Itt a tököli ka-
tolikusok hajnali
misén, rorátén
csendesednek el,
vagy otthon a
maguk magányá-

ban. Majdnem minden háznál adventi koszorút készítenek
az ügyes kezű háziasszonyok és gyerekek. A négy gyertya je-
lentése hit, remény, szeretet és az öröm. Van, aki feldíszíti
a házat, teraszt, ajtót, ablakot, van, aki elcsendesedve várja
a betlehemi csillag érkezését. Legyen ez bárhogy, legyünk
hívők vagy nem hívők, december végére bizony már elfá-
radtunk. Hosszú volt ez az év is, amely sok-sok örömet, de
néha bánatot is hozott nekünk. Elcsendesedésre, pihenésre
van szükségünk, hogy újult erővel, tiszta lélekkel újra kezd-
hessük az új, előttünk álló esztendőt. A karácsonyra han-
golódva, a boldog, meghitt szenteste reményében csende-
sedjünk el az adventi várakozás napjaiban. De most itt dél-
után ne legyünk csendesek. Beszélgessünk, egy picit
hangosabban, de azért halljuk meg a zenét és a dalokat,
melyeket elhoztak nekünk a kórusaink. Mindezeket tegyük
úgy, hogy ezeket a meghitt, csendes ünnepi perceket tegyük
tele hittel, reménnyel, szeretettel és az öröm érzésével. Mint
minden évben, idén is eljöttek közénk a tököli közösségek,
akikre mindig és mindenhol nagyon büszkék vagyunk.
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adventi hangulat a pesti úti lakótelepen is

December 23-án a pesti úti lakótelepen Csorba Sa-
rolta kezdeményezésére Burlovics Mária képviselő
asszony és az önkormányzat támogatásával első al-

kalommal került megrendezésre a Mindenki Karácsonya.
A feldíszített karácsonyfa körül Kerepesi Luca és Horváth
Viktória versmondása és Kerepesi Balázs gitárzenéjét kö-
vetően Halász László vezetésével fellépett a Rác Férfikórus,
majd a Benetton Band együttes zenével szórakoztatta a
nagyszámban összejött közösséget. A műsort követően for-
ralt borral, forró teával és házi süteményekkel kínálták az
érdeklődőket, majd közös énekléssel zárták az estét. A ren-
dezvényen részt vett Hoffman Pál polgármester is.

10 Tököli TükörÜNNEP



ÜNNEP

Élő hagyományok, betlehemezés

Tökölön él a karácsony legismertebb néphagyomá-
nya, a betlehemezés, amely Jézus születését eleve-
níti fel. 

A Polgármesteri Hivatalba ellátogattak a Hagyományőrző
Óvoda óvodásai és az Általános Iskola diákjai, hogy ezt a szép
hagyományt ápolva kívánjanak boldog karácsonyt.

Köszönjük a kedves köszöntést!

karácsonyi hangulat

ATököli Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói december 14-én színvonalas, hangulatos ka-
rácsonyi műsort adtak a sportcsarnokban.

11Tököli Tükör
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HOMA archívum



14 Tököli TükörÜNNEP

Szandi és a gyerekek emlékezetessé tették az idősek karácsonyát

Egymást örömmel köszöntő nők és
férfiak, elegánsan, ünnepélyesen
felöltözött idős tököliek köszön-

tötték egymást a város számukra rende-
zett karácsonyi ünnepségén. Bosnyák
Simonné, az Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnökének üdvözlője
után Hoffman Pál polgármester köszön-
tötte a megjelenteket és beszélt arról,
mennyire fontos az idősek tapasztalata,
segítsége a családokban, s a város szá-
mára is. Ezt követően Szandi és a
Szárny-nyitogató Művészeti Iskola tanu-
lói karácsonyi műsorából láthattak rész-
leteket és az iskola egyik legtehetsége-
sebb diákja, Patarcsits Bálint játszott
harmonikán tanárával, Demjén Ger-
gellyel karácsonyi dallamokat.

A programban Szandit, a sokak által
kedvelt énekesnőt legjobb formájában is-
merhették meg a tököliek. Fergetegesen
magával ragadó, az alkalomhoz illően vá-
lasztott dalaival elvarázsolta a közönsé-
get. A képeken is látható a közönség és a
művésznő egymásra találása, ami min-
denki számára emlékezetessé tette az ün-
nepséget. Növelte az örömöt, hogy a
Képviselő-testület idén is 5000 Ft-tal se-
gítette az idős tököliek karácsonyi készü-
lődését, ajándékvásárlási terveik megva-
lósítását.
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Ahétköznapi gondok elhalványítják a várakozás képességét,
s ez különösen értékessé teszi az Advent időszakát, lelki-
ségét. Mi tudatosan törekszünk ezekben a hetekben a vá-

rakozás örömének erősítésére. Találkozásokkal, ünnepi progra-
mokkal, ajándékokkal készülünk a karácsonyi ünnepre, a Jézus
születéséhez méltó lelkiség megteremtésére.

Mi Tökölön rendkívül szerencsések, gazdagok vagyunk. Az
óvodások, iskolások betlehemezése, a templomi zenei és kórusprog-
ramok, a város Mindenki karácsonyfájának felállítása, városi
betlehem, a Tökölre érkezőket fogadó, s a tököli színeket idéző ad-
venti koszorú, s az adventi találkozások, a mai Idősek Karácsonyi

Ünnepsége, a szombati Piac téri adventi ünnepség, s a hajnali
roráték ezernyi tökölinek jelentenek feltöltődést, adnak megerősí-
tést, hogy igenis fontos és érdemes egymásra figyelni, családtag-
jainknak, s a körülöttünk élőknek mosollyal, derűs lélekkel érde-
mes örömöt szerezni.  

Részlet Hoffman Pál polgármester köszöntőjéből

Szebbé tettük a várakozás örömét
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intézze vízműves ügyeit személyesen, telefonon vagy interneten
A Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati elérhetőségei

kedves Tököli Ügyfeleink!
a Fővárosi Vízművek zrt. új elér-

hetőségéről és ügyeinek intézési lehe-
tőségeiről szeretnénk bővebb felvilá-
gosítást adni, hogy gyors és hatékony
segítséget nyújtsunk problémáik
megoldásában.

2019. január 1-től a Fővárosi Víz-
művek zrt. új ügyfélszolgálati iro-
dába költözött és a tököli lakosok szá-
mára mostantól még egyszerűbb
ügyintézési lehetőséget biztosít. az
új ügyfélszolgálati pont a korábbi
szolgáltatóval, a TVCS-vel egy épü-
letben, a 2316 Tököl, mester utca 1.
szám alatt, a Teleház Ügyfélszolgá-
lati irodájában, így jelentősen meg-
könnyíti a napi teendők összehangolt
intézését a városban. megújult nyit-
vatartási idővel kedden és csütörtö-
kön 8:00 és 16:00 óra között fogadjuk
kedves ügyfeleinket.

Diktálja be mÉrŐÓra állá-
SáT a leGeGySzerŰBBen Te-
leFonon a 06 80 200 777-es veze-
tékes telefonról ingyenesen hívható
zöld számon, illetve mobilhálózat-

ból a 06 1 450 2777-es telefonszám
hívásával. inTerneTen keresztül
is rögzítheti mérőóra állását a
www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu ol-
dalunkon, vagy töltse le kényelmes
oTThon+ mobil applikációnkat. 

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLA-
TUNKON bármikor gyorsan, egysze-
rűen intézheti napi víz- és csatorna-
szolgáltatási ügyeinek nagy részét. Tá-
jékozódjon egyenlegéről, egyenlítse ki
fennálló tartozását, igényeljen elektro-
nikus számlát, vagy kérjen személyes
ügyfélfogadásra időpontot és felejtse
el a várakozási időt. Mindez egyszeri
regisztrációt követően bármikor elér-
hető ügyfeleink részére.

nem folyik, csöpög, megrepedt?
hiBaBejelenTŐ VonalUnk a
06 80 247 247-es számon a nap 24
órájában fogadja hívását. jelentse be
a hibát TeleFonon vagy inTer-
neTen keresztül. Munkatársaink az
ügy sürgőssége alapján legkésőbb 48
órán belül mindenképpen megkezdik
a probléma kivizsgálását, de akár
azonnal is intézkedhetnek a helyszíni
kárelhárításról. A hirtelen beavatko-
zást igénylő, vagy emberi egészséget,
biztonságot veszélyeztető, további ko-
moly károkat okozó hibák esetén

szakembereink haladéktalanul segíte-
nek problémája megoldásában.

SziGeTSzenTmiklÓSi FiÓk-
iroDánkBan a tököli nyitvatartási
időtől eltérően várjuk kedves ügyfe-
leinket: hétfőn 8:00 és 20:00, szerdán
8:00 és 15:00, pénteken 7:00 és 12:00
óra között. Cím: 2310 Szigetszentmik-
lós, Gyári út 21. 

MŰSZAKI ÜGYEKET szigetszent-
miklósi ügyfélszolgálatunkon hétfőn
8.00 és 16.00 óra között intézhet, illetve
a VÁCI ÚTI KÖZPONTI ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATON (1138 Budapest, Váci
út 182.). A víz- és csatornaszolgáltatás-
sal kapcsolatos ügyek jelentős része
nem csak személyesen, de interneten
és telefonon keresztül is könnyen meg-
oldható. 

Válassza az Ön számára legkényel-
mesebb ügyintézési módot vízszolgál-
tatásában!

Tisztelettel, az Ön vízi közmű szol-
gáltatója, 

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Újabb pályázati kiírás készült Pest
megyei települések számára, fel-

színi csapadékvíz-elvezetésre, ennek ke-
retében tovább bővülhet az Északi kert-
város csapadékvíz elvezető rendszere.

Tököl elmúlt évekbeli legnagyobb
összegű pályázati sikere volt a 2018-ban
csapadékvíz elvezetésre szerzett közel
300 mFt. Az Északi kertvárosban 2019-
ben megvalósuló beruházás bővítése

válna lehetővé az újabb 100 mFt-os pá-
lyázat sikerével.

Tököl maximum 100 mFt-ra tud pá-
lyázni, s nagy előny, hogy csupán 5 %
önerő szükséges hozzá. Javíthatja esélye-
inket, hogy a korábbi pályázatból kima-
radó szakaszokkal van lehetőség a
rendszerhez kapcsolódni. A tervezett
nyomvonal a Hársfa utca-Madách Imre
utca-Kis utca-Akácos utcák vonala. A

Képviselő-testület kiválasztotta az enge-
délyes tervet készítő céget (Solidus Kft.)
és a pályázati dokumentáció összeállító-
ját Kánai Gergely egyéni vállalkozó sze-
mélyében. A 2019. január 23. határidő
meglehetősen rövid a szükséges mun-
kákra. Az előzetes felkészülés reményt
ad a sikerre, amihez nemcsak a terv el-
készítése, hanem a szükséges hatósági
engedélyek megszerzése is szükséges.

Újabb 150 mFt-os pályázat – csapadékvíz és digitalizáció
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LED-es közvilágítás Tökölön
Összefoglaló tájékoztatást fogadott

el a képviselő-testület a közvilágítás-
korszerűsítési projekt állásáról és a
közbeszerzési eljárásról.

Tököl Város Képviselő-testülete
már korábban döntött arról, hogy a
legmodernebb technikával korszerű-
síti a város közvilágítását, s a felhasz-
nált fényforrásokat.

Terv készült a meglévő lámpates-
tek cseréjére vonatkozóan, amely ki-
egészült a város új fejlesztési területein
jelentkező igényekkel.

A LED-es technológiás fejlesztés
keretében a meglévő 1064 db lámpa-
test mellé több, mint 500 db új fény-
forrás kerül majd felszerelésre.

A berendezés-korszerűsítés és há-
lózatfejlesztés ún. ESCO konstrukció
alapján valósul meg. Ennek lényege,
hogy a beruházást a közbeszerzést el-
nyerő cég finanszírozza. Az Önkor-
mányzat részéről pénzügyi ráfordítást
nem igényel, mert az energia és költ-
ségcsökkenés a futamidőben a cég szá-
mára megfelelő megtérülést biztosít.
15 éves futamidő alatt az évi 16 mFt
bérleti díj (Tököl eddigi közvilágítási
költsége) az eredeti 1064 lámpatestet
tartalmazó projektre megfelelőnek lát-
szik. Az 500 lámpatestet biztosító fej-
lesztés, s a 15 év alatti többletfogyasztás
várhatóan emeli a projekt nagyság-
rendjét.

Kép forrása: https://www.eon.hu/hu/kozigazga-
tasi/aram/kozvilagitas.html

Új utcákat neveztek el Tökölön
Amikor a város egy-egy területén –

a szabályozási tervben szereplő – új
utcák alakulnak ki a telekalakítások
során, akkor a házszámok megállapí-
tása előtti első teendő az utcák elneve-
zése. Ez a Képviselő-testület hatáskö-
rébe tartozó feladat.

Októberben két új utcát nevezett el
a Képviselő-testület. Az egyik a József
Attila- és a Nefelejcs utca között ala-
kult ki és a Gyöngyvirág utca nevet; a
másik, a Sziget Center bevásárlóköz-
pontot hátulról, a repülőtér felől meg-

kerülő utca pedig a Hangár utca nevet
kapta.

A Képviselő-testület az utcaelneve-
zés során elfogadta a területen élők
névadási javaslatait.

Újabb tízmilliók az iskolára
Megtörtént a Weöres Sándor Álta-

lános Iskola vizesblokk és folyosó bur-
kolásához szükséges burkolóanyag
megvásárlása. Ismert, hogy a Képvi-
selő-testület szándékai szerint folyta-
tódik az iskola-felújítási program.
Nagy öröm, hogy a város által készített
pályázat sikere nyomán 2018-ban az
Aradi utcai és a Pesti úti lakótelepi is-
kolaépület komoly rekonstrukción
esett át. Óriási összeg, több mint 250
mFt szolgált az épületeken a külső nyí-
lászárók korszerű műanyag nyílászá-
rókra történő cseréjére, utólagos hom-
lokzati és födémszigetelési munkák el-
végzésére, valamint az Aradi utcai
intézményen a napelemes rendszer ki-
építésére.

2019-re is jelentős összeget kíván a
város fordítani a diákok és tanárok
munkakörülményeinek javítására.
Első lépésként az Aradi utcai épület
vizesblokk-felújítási és folyosóburko-
lási feladatokat kívánjuk finanszírozni.
A költségvetési helyzet függvényében
a lakótelepi tagiskola fejlesztési igé-
nyeit is teljesítjük. A Szigetszentmik-
lósi Tankerületi Központtal történt
egyeztetés alapján ott a fűtéskorszerű-
sítés a legsürgetőbb feladat, ezért a
város vállalta az erre korábban készí-
tett terv aktualizálását, melynek vár-
ható költsége 4-5 mFt lesz.

Zajlanak a tárgyalások a régi 
állomásépület jövőjéről

„Több éve levelezésben vagyunk a
BKV-val és most az új tulajdonos MÁV-
HÉV Zrt-vel annak érdekében, hogy a
régi állomásépület tulajdonjogát a
hozzátartozó területtel megszerezzük.
Ezáltal bővülne a korábban kialakított
P+R parkoló. Az épületet – építészeti
értékeit megőrizve – felújítanánk
abból a célból, hogy egy új funkcióval
a közösség rendelkezésére bocsássuk.”
¬ nyilatkozta Hoffman Pál polgármes-
ter a tulajdonosváltás kapcsán elő-
térbe került ügyről.

Gyors döntés a szúnyogirtásról
A szigetszentmiklósi polgármester

megkeresése alapján célszerűnek látta
a Tököli képviselő-testület is a gyors
döntést a szúnyoggyérítés 2019. évi fel-
adatainak közös vállalásáról. Az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
hoz egyenlő, az eddigihez hasonló te-
lepülési együttműködést biztosít a
döntés. A tököli költséget a képviselő-
testület bruttó 2,045 mFt összegben a
2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

Kép forrása: https://ilovedunakanyar.hu/hir/
szunyoggyerites-a-dunakanyarban/
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Háziorvosi körzetek
A dr. Szűcs Katalin háziorvos által

kezdeményezett változások és a Tökö-
lön megépült új utcákba költöző pol-
gárok ellátásának biztosítása miatt a
képviselő-testület felülvizsgálta az
egészségügyi alapellátás körzeteit, s a
helyzet kezelésére alkalmas változtatá-
sokról döntött.

A jelenleg hatályos alapellátási kör-
zet szabályozása óta Tököl lakossága
több mint 2000 fővel nőtt, így egy új,
ötödik felnőtt háziorvosi körzet kiala-
kítása is lehetséges. Az illetékes ható-
sággal történő egyeztetést követően
egy új praxis (NEAK), vagy egy önkor-
mányzati alkalmazásba kerülő házior-
vos beállása a tököli egészségügyi szol-
gáltatásba már a következő évben,
2019-ben megvalósulhat.

Addig is döntés született az új, még
ellátatlan utcákban élők körzetbe so-
rolásáról. Így Tökölön minden beteg
hozzájut a háziorvosi segítséghez.

Natúrpark kialakítása a hosszútávú
cél az Urbanicza-szigeten

Az osztatlan közös tulajdonok fel-
számolása kapcsán előtérbe került a
Duna melletti Urbanicza-sziget, amely
helyszín a múltban, a helyi gazdálko-
dók gondos munkájának eredménye-
ként a termelés mellett, a kikapcsoló-
dás teréül is szolgált. A sziget az erő-
szakos téeszesítésnek áldozatul esve

gazdátlanná vált, és helyzetén nem se-
gített a földprivatizáció sem, mert az
erdőfelügyelőség telekalakítási jogsza-
bályokra hivatkozva, nem járult hozzá
ahhoz, hogy a korábbi tulajdonosok
visszakapják az eredeti tulajdonukat,
így osztatlan közös tulajdonba került.
A Képviselő-testület annak érdekében,
hogy megmentse a területet, vásárlási
szándékkal jelentkezett a tulajdono-
soknál, hosszútávú céljai között szere-
pel, hogy natúrparkot alakítson ki.

Mint Hoffman Pál polgármester
elmondta, a döntés alapján a város
200 Ft/m2 áron tesz vásárlási ajánlato-
kat a tulajdonosok felé.

Gépesítéssel a közterületek 
hatékonyabb rendben tartásáért
Az Önkormányzat Városgazdálko-

dási csoportja nagy erőfeszítésekkel
törekszik a kb. 160 ezer m2 területre
nőtt zöldterületek, parkok rendben
tartására. A csoport a kis létszámra
csökkent közfoglalkoztatottakkal időn-
ként nehezen tartott lépést a termé-
szet és a lakosság által támasztott igé-
nyekkel, ezért a helyzet javítására
munkagép vásárlását tartották legcél-
szerűbbnek a szakemberek. A Képvi-
selő-testület egyetértett ezzel a javas-
lattal. A megvásárolt Tuber 50 típusú
traktor és a hozzá kapcsolódó UML
150 mulcsozó 10 mFt alatti összeget
igényelt, s a tervek szerint jövőre újabb
kiegészítő eszköz vásárlására is sor
kerül. A vásárlást a TVCS Kft. bonyo-
lítja, így jelentős ÁFA előnyhöz jut a
város, az üzemeltetést az Önkormány-
zat bérleti szerződés megkötésével biz-
tosítja.

Rendezett lesz a József Attila 
utca – Kolozsvári utcai sarok

Tököl Város Önkormányzata
folytatja azt a korábbi években meg-
kezdett munkát, folyamatot, amely-
nek eredményeként a településköz-
pontban lévő elhanyagolt épületek
felszámolásra kerülnek, a balesetve-
szélyes helyszínek megszűnnek, vala-
mint a település értékeit újragon-
dolva a jövő generációnak alakít ki
olyan területet, amely a közösség ér-
dekeit szolgálja.

E munka keretében felszámolásra
került a József Attila utca Pozsonyi
utca sarkán lévő romos épület, mely-
nek következtében egy könnyen belát-
ható útkereszteződés és az 1956-os for-
radalom hőseinek emléket állító szo-
bor került kialakításra.

Hasonlóan felszámoltuk az Iskola
utca és Petőfi utca kereszteződésé-
ben lévő épületet (Baka sarok) meg-
szüntetve egy balesetveszélyes cso-
mópontot.

Nagy örömünkre szolgál, hogy el-
hárult minden akadály a József Attila
utca 42. szám alatti romos épület fel-
számolása elől (régi postával szemben)
és karácsonyra már rendezett utcakép
alakult ki ezen a helyszínen is.
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Jó hangulatú párbeszéddé alakult az
Életünk, értékeink sorozat január

7-i találkozója. Hoffman Pál polgár-
mester tartva a meghirdetett napiren-
det látványos képekkel, adatokkal szí-
nesített előadást tartott Tököl helyze-
téről, a fejlesztésekről, a költségvetés
alakulásáról, s az intézmények műkö-
déséről.

Bosnyák Simonné, az Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság elnöke
a továbbiakban a megjelent közösség-
vezetőknek adott lehetőséget, s érté-
kelte a Tököli Értéktárba felvett köny-
vek, kiadványok jelentőségét. 

A résztvevők örömmel forgatták a
látványos képes könyveket, közösségi
albumokat, gyűjteményeket. Kiss
László, a MKHH Egyesület elnöke és
Bús Ildikó a Szárnynyitogató Művé-
szeti Iskola tanára az általuk készített
reprezentatív kiadványokról beszélt.
Érdekes volt megismerkedni a Tököl
jó hírét évek óta öregbítő, ünnepsége-
ink színvonalát erősítő huszár hagyo-

mányőrző csapat életével, s a művé-
szeti iskola által összeállított Tököli
népi játékok könyv tartalmával.

A városi arcu-
lati kézikönyv és a
helyi építési sza-
bályzat módosítá-
sának tartalmát
Sipiczki Zoltán
főépítész ismer-
tette. A találkozón
felmerült kérdé-
seket Hoffman
Pál polgármester
és Gergics Illés, a
Településfejlesz-
tési Bizottság el-
nöke válaszolta
meg. Nagy Béláné
és Barabásné
Schneider Mária

a Csépi úti egyházi temető és más vá-
rosi helyszínek rendben tartása és jár-
daépítés iránt érdeklődtek. A Kis-
Duna parton élő Liling Tamás pavilo-
nokat kért az ottani buszútvonalra, s
felajánlotta segítségét a város rendez-
vényeihez, filmek dokumentálásához.
Csurcsia Pál a Csepel-szigeti gerincút
nyomvonalával kapcsolatban kérde-
zett, s megismételte a korábbi tököli ja-
vaslatot, hogy az a gát koronáján ha-
ladjon, mivel véleménye szerint az
lenne a legmegfelelőbb. 

Hoffman Pál polgármester záró-
szavaiban kiemelte, hogy a bizottsági
és a képviselő-testületi ülések nyilvá-
nossága évente legalább 15 alkalmat
jelent szintén a hasonló véleménycse-
rére, ahová szeretettel várják az érdek-
lődőket. Az Életünk, értékeink elő-
adássorozat is folytatódik.

Életünk, értékeink: Találkozás és fórum
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SzÜleTÉSek

házaSSáGköTÉSek
név élt
2018. 06. hó
Szabó richárd 21

2018. 10. hó
Bige mihály 70
árkocsevics Simonné sz.: Gerstenbrein Éva 75
pétsy Béla 94

2018. 11. hó
lőrintz Sándor 61
lászló imre 51
plausin Gergely 74
kirnyán lászlóné sz.: Vittmann zsuszanna 91
Demeter istvánné sz.: Badacsonyi irma 86
Geiger jánosné sz:ritter Éva katalin 83
kudó imre 68
Szalai Gyuláné sz.: horváth Éva 91
Szotyori józsef Béla 71

2018. 12. hó
ruszka Ferencné sz.: kristóf piroska 81
Dr. jónás andrás 99
joszkin Gergelyné sz.: malaczkó katalin 78
miksics jánosné sz.: lőrincz klára 78
Gazsó jolán 65
Csécs zoltán 67

haláleSeTek

Dózsa Olivér Balázs 2018. 10. 10.
Orschelbacher Áron Noel 2018. 11. 12.
Lőrintz Dávid Antal 2018. 11. 12.
Veszeli István József 2018. 11. 19.
Bleszák Szabolcs 2018. 11. 21.
Németh Ákos 2018. 11. 22.
Kmetykó Bianka Zoé 2018. 11. 23.
Bene Szófia 2018. 12. 02.
Egyed Kornél László 2018. 12. 10.
Farkas Benjamin 2018. 12. 11.
Ujhelyi Kevin Péter 2018. 12. 17.

Kovács Béla és Gellért Erzsébet 2018. 12. 07.
Szabó Péter és Arany Hajnalka 2018. 12. 11.

Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város  Önkormányzata 

Szerkesztő:  Deáki Tímea
Fotók: Malaczkó István

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

Póth SándornéVukov Istvánné 

Ünnepélyes eskü
Állampolgársági eskütétel

emléklap és Tököl ajándéka
Szépkorúak köszöntése

2018. december 4-én a Tököli Polgármesteri Hivatalban
ünnepélyes állampolgársági esküt tett a már néhány éve

Tökölön élő és dolgozó szabadkai születésű Szolga Szabolcs.
Meghívott vendégei körében Hoffman Pál polgármester

előtt tette le az esküt az újdonsült magyar állampolgár. 

Január 17-én két szépkorú hölgyet köszöntött 90. szüle-
tésnapjukon Hoffman Pál polgármester.

Vukov Istvánné Mariska néni otthonában fogadott ben-
nünket, ma is tevékeny asszony, jó egészségnek örvend.
Póth Sándorné Kati néni egy ideje a Nyírfaliget otthon la-
kója, köszöntésén sok lakótársa volt jelen, jó hangulatban
ünnepeltek.

Polgármester úr átadta a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot, valamint a város ajándékait, virágcsokrot és
ajándékkosarat.   
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SPORT, KICK BOX

a világbajnoki cím megnyerése után kolozsvári kingáé 2018-ban 
a pest megye „Év Sportolója” díj

Számunkra a világbajnoki cím és
Pest megye díja nagy siker, a jelen be-
számolóban az eredmények hátterét,
az odavezető utat szeretnénk megtöl-
teni élettel, élményekkel:

az ilyen eredmény eléréséhez
rengeteg munka szükséges:

„Milliónyi ütés és rúgás, több liternyi
veríték, rengeteg, embert próbáló küzdelem
után jön a siker, a győzelem és az öröm”

Kinga 10 éve sportol klubunkban,
ebben az évben néhány elvesztett mér-
kőzésen kívül mindent megnyert,
minden versenyről többnyire arany-
éremmel tért haza. Junior korosztályú
versenyzőként megnyerte a magyar
bajnokságot, nyert Európa- és Világ-
kupát, így bizakodva vártuk az idei év
világbajnokságát.

Az alapos és kemény felkészülés
után, az olaszországi Lignanoban meg-
rendezett világbajnokságon 32-es ágról
kellett megküzdeni a döntőbe kerülé-
sért. Az ellenfelek között volt olasz, ír,
bulgár, ausztrál, cseh, horvát, lengyel,
görög és mexikói nemzeti bajnok. 5
nap alatt végül 9 mérkőzést vívtunk.
Volt olyan nap, amikor napi kettő küz-
delmünk volt. A nagy fizikai és mentá-
lis terhet Kinga jól bírta és ennek kö-
szönhetően magabiztosan menetel-
tünk a döntőkbe.

A döntő napján két számban is ér-
dekeltek voltunk. A viadalok sorában
a második mérkőzés volt a miénk. Az
ellenfél a mexikói VALADEZ MEDAL
SALMA ALEJANDRA volt, aki ke-
mény ellenfél, hisz hatalmas ország
bajnokaként több esélyes versenyzőt
legyőzve került a döntőbe, de ezen a

mérkőzésen semmi esélye
sem volt Kingát legyőzni,
KINGA végig vezetve ma-
gabiztos győzelmet aratott,
így light-contact világbaj-
noki címet szereztünk.

Nem tudtunk sokáig
örülni a Vb győzelemnek,
mivel a hetedik mérkőzé-
sen kick-light kategóriá-
ban a cseh POLASKOVA
LUCIE-vel kellett meg-
mérkőzni, aki pihenten
érkezett és azon a napon
jobb volt Kingánál, ezért a
szoros küzdelemben Kinga
a dobogó második fokára
állhatott.

A világbajnokság befe-
jezéseként a megszerzett
Vb cím és Vb ezüstérem
kimagasló siker, mivel
Kinga az egyike volt, aki a
magyar válogatott csapat
tagjai közül két szabály-
rendszerben is döntős lett.
GRATULÁLUNK!

Végezetül a számunkra megtisztelő
elismerés a Pest megye „Év sportolója”
díj, aminek azért örültünk, mert a me-
gyében több ezer középiskolás spor-
toló közül elsőnek, legjobbnak lenni
szép siker. A díjátadást jelenlétével
megtisztelte Kiss Gergely dunaha-
raszti jegyzője és Kinga osztályfőnöke
Galambos Ágnes. Köszönjük!

Az idei évben a klub működését,
eredményességének folyamatos
fenntartását komoly akadályok is ne-
hezítették. Évközben új szakmai stá-

bot kellett létrehoznunk, ezért re-
méljük, hogy ezek a szép eredmé-
nyek is erősítik a jövőbe vetett hi-
tünket.

A beszámoló végén szeretnénk kö-
szönetet mondani Szigetszentmiklós
és Tököl Városok vezetésének az évek
óta tartó támogatásáért, valamint JU-
LIUS K9 Kft, OBO Bettermann Kft. és
Dunaharaszti Város VB-re való utazás
anyagi támogatásáért!

A beszámolót írta
Gnyálin István elnök/vezetőedző

Galambos ágnes – edző és tanítvány kiss Gergely jegyző
Gnyálin istván edző és

kolozsvári kinga világbajnok
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34 év után az országos Diákolimpián

ATököli Weöres Sándor Általá-
nos Iskola IV. korcsoportos
FUTSAL csapata a tavalyi me-

gyei döntőn elért III. helyezés után
megfogadta, hogy a 2018/2019-es tan-
évben a megye legjobb futsal csapata
lesz. Így is történt. Megnyerte a kör-
zeti, területi és megyei diákolimpiát az
országosig 12 meccset játszott a csapat.
Mérleg: 11 győzelem, 1 döntetlen, ve-
reség nélkül.

Így hát irány Debrecen az országos
döntő. Példásan összefogott a csapa-
tért, aki tudott. A szülőknek és a
Sportkörnek köszönhetően így „GI-
VOVA” melegítőben Tököl felirattal
feszíthettek a fiúk az országos megmé-
rettetésen. A döntőn a 780 nevezett is-
kola csapata közül a 19 megyei és a bu-
dapesti győztes vehetett részt. a 20
résztvevőt 4 db 5-ös csoportba sorol-
ták. Sajno a tököli iskola a legnehe-
zebbe került a Győri Rába ETO ház-
igazda Debrecen, Miskolc és Paks futt-
salosaival.

Szombaton a selejtezőket bonyolí-
tották le RÁBA ETO ellen döntetlen,
Debrecen nem kis bírói segítséggel ve-
reség, Miskolccal szemben győzelem,
Pakstól vereség.

A körbeverések során 4. lett Tököl
csapata, így másnap a 13-16. helyért le-
hetett játszani.

Vasárnap nagyszerű játékkal mind-
két ellenfelét (Szentest, Bólyt) legyőzve
a 20 csapat közül 13. helyet szerezték

meg a fiúk a torna mérlege: 6 meccs,
3 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség.

A végső sorrend: Felcsút, Kapos-
vár, Kisvárda, Eger, Debrecen, Buda-
pest.

A csapat: a kapuban Vajtai Balázs
bravúrosan védett, büntetőket és zic-
cereket fogott.

Ungi Milán bulldog szívósságával
tapadt az ellenfél támadóira, s volt
ereje támogatni a támadásokat is.
Marlyin Zorán önfeláldozó, csupa szív
védőmunkájával és nem utolsósorban

remek góljával tett sokat a csapatért.
Sipos Norbert lelkes játékkal, fájdal-
mat leküzdve harcolt. Pesuth Simon
ugyanolyan alázattal játszva, mint a
többiek a csapat vezéregyénisége volt,
rúgott 10 gólt, ami önmagáért beszél
(a torna gólkirálya 12 gólt lőtt). A cse-
rék is hozzájárultak e szép sikerhez.
Benedek Martin, Lerner Balázs, és a
hatodikosok: Bednanics István, Bör-
csök Bálint, Dudás Márton. Nagy él-
mény volt minden fiúnak, aki ott lehe-
tett. Jó volt látni a Tököl feliratú me-
legítőben feszítő csillogó szemeket. 

Büszkék voltak magukra, s büszke
volt nagyon sok ember Tökölön, akik
gratuláltak az eredményhez. A szülők
nagy számban kisérték el a csapatot és
hangosan szurkoltak végig. Nagy erőt
adott a fiúknak, s jó volt feltekinteni a
lelátóra, s látni Tököl város zászlóját,
valamint hallani a lelkes szülői buzdí-
tást. Nem volt ilyen szurkolótábora
egyik csapatnak sem, mint Tökölnek. 

Köszönet mindenkinek, aki hozzá-
segítette a fiúkat ehhez a szép siker-
hez. Elsősorban a szülőknek, közülük
is elsősorban Marlyinné Jaszenovits
Dórának, Giczi Miklós igazgató
úrnak, Hoffman Pál polgármester
úrnak, a tököli sportegyesületnek – Ja-
szenovits Balázsnak és Márczy Gábor-
nak, a Szigetszentmiklósi Tankerületi
Központnak. Elnézést, ha valakit ki-
hagytunk.

Farkas István

az országos Diákolimpián részt vett csapat
Balról: Farkas István, Sipos Norbert, Pesuth Simon, Benedek Martin, Marlyin

Zorán, Ungi Milán, Ungi Csaba, Lerner Balázs, Börcsök Bálint, Dudás Márton 

Csapat a szurkolókkal
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