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2000.év 837 766       
2001.év 1 004 666    
2002.év 1 128 612    
2003.év 2 710 421    
2004.év 2 898 314    
2005.év 2 952 134    
2006.év 3 132 943    
2007.év 3 236 383    
2008.év 3 310 968    
2009.év 3 370 416    
2010.év 3 508 615    
2011.év 4 165 618    
2012.év 4 221 551    
2013.év 5 284 825    
2014.év 5 255 970    
2015.év 6 866 453    
2016.év 6 814 639    
2017.év 6 636 028    
2018.év 6 896 417    
2019.év 7 650 051    

Eszközök összesen

Az elmúlt évtizedekben a tudatos városfejlesztés, a
sikeres gazdaság-erősítésnek, és az eredményes pá-
lyázatoknak, forrásbevonásoknak köszönhetően

látványos eredményeket hozott. Jelentős az önkormányzati
vagyongyarapodás, 2001-ben 1,129 mFt volt a város vagyona,
a táblázat jól mutatja a folyamatos növekedést, ami 2014-ben
meghaladta az 5,2 Mrd Ft-ot. Az elmúlt öt év alatt ezt sikerült
több, mint 50%-kal megnövelni. A szám önmagáért beszél:
Tököl vagyona 2019-ben 8 Mrd FT!!!

Amit megvalósítottunk:

Folyamatos az önkormányzati vagyongyarapodás

 Urbanica sziget területvásárlás 

 „Csillagdöntés” 1956-os emlékmű

 Hősök emlékműve felújítás

 Település-szabályozási terv 

 Arculati kézikönyv

 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

 Tököli Értéktár

 Lakótelepi óvoda és orvosi rendelő felújítás

 Szennyvíztisztító-bővítés

 Közvilágítás korszerűsítése

 Belterületi járda-, útépítési program 
(Mester, Duna, Iskola, Kölcsey, temető, Fő út)

 Iskola korszerűsítés 

 Szivárvány Óvoda teljes felújítás, Napsugár
Óvoda konyha- és fűtéskorszerűsítés

 Ovi-foci pálya a Napsugár és a Hagyo-
mányőrző Óvodában

 Szivárvány óvoda játszóudvar

 Közterület-fenntartás, traktorvásárlás

 Bölcsődeépítés

 Forgalom lassítók, gyalogátkelők, veszélyes
kereszteződések megszüntetése 

 Sportklubház felújítás

 Műfüves focipálya, kerítés, világítás

 Kültéri erősítőpálya

 Sportcsarnok parkoló, öltözők, mosdók

 Sportcsarnok LED-világítás

 Csapadékvíz-elvezetés Északi városrészben

Amit megvalósítottunk:
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Megvalósult fejlesztések pályázati támogatással 2014-2019.  

Projekt megnevezése Fejlesztés teljes költsége 
(Ft) 

Önerő 
(Ft) 

Pályázati forrás 
(Ft) 

Városi Bölcsőde építése 224.769.071 75.222.000 149.547.071 

Szennyvíztisztító bővítése Tököl 631.808.333 20.922.649 610.885.684 

Ovi-foci pálya - Napsugár Óvoda 7.118.885 2.801.907 4.316.978 

Ovi-foci pálya – Hagyományőrző Ó. 8.777.830 3.850.000 4.927.830 

Műfüves sportpálya világítás 10.869.867 3.260.960 7.608.907 

Sportcsarnok öltöző, vizesblokkok 19.560.646 6.128.703 13.201.646 

Térfigyelő kamerarendszer  8.725.624 - 8.725.624 

Sportpálya – öltöző-, mosdófelújítás 14.580.184 6.000.000 8.580.184 

Napsugár Óvoda felújítása 28.354.245 4.138.559 24.215.686 

Ép.energetikai felújít. W. S. Ált. Isk. 247.670.486 19.070.486 228.600.000 

„Csillagdöntés” szobor, környezet 8.125.000 3.125.000 5.000.000 

Mester utcai útfelújítás 49.941.433 19.868.131 29.298.301 

Mester utcai járda felújítása 35.507.361 9.376.969 26.130.392 

Sportcsarnok világítás-korszerűsítés 8.797.264 4.392.885 4.404.380 

Szivárvány Óvoda felújítás 231.742.644 81.742.644 150.000.000 

Sportpark építése vagyongy. nettó 14.025.715  - NFM finansz. 

Rekortán pálya sportcsarnok előtt vagyongy. nettó 24.500.000  - MKSZ finansz. 

Duna, Kölcsey és Iskola u. felújítás 225.721.287 74.696.733 150.000.000 

I. világháborús emlékmű felújítása 2.000.000 - 2.000.000 

Összesen 1.802.595.875 334.597.626 1.427.442.683 
 
 

Megvalósult fejlesztések saját forrásból 2014-2019. 
Projekt megnevezése Fejlesztés teljes bruttó költsége 

(Ft) 
Játszótéri eszközök felújítása 2.239.200 
Belterületi útépítési program - 2015 22.527.362 
Városi Sportcsarnok melletti parkoló megépítése 19.629.869 
Tököli W. S. Á.I. Aradi utcai épületén új előtető építése 7.454.138 
Gyalogátkelőhelyek építése 19.779.958 
Összesen 71.630.527 
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Folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok 
Projekt megnevezése Fejlesztés teljes költsége 

(Ft) 
Önerő 

(Ft) 
Pályázati forrás 

(Ft) 
Sportpálya – Klubház felújítása 9.847.936 2.954.381 6.893.555 

Északi Kertváros felszíni vízrend. 321.939.540 23.696.978 298.242.562 

Közvilágítás korszerűsítése 223.722.540 megtakarításból 
és költségvetésből  - 

Fő utcai járdaépítés 89.622.001 89.622.001 - 

Összesen 645.132.017 116.273.360 305.136.117 
 
 

Elbírált, szerződéskötés előtt álló projektek 
Projekt megnevezése Fejlesztés teljes költsége 

(Ft) 
Önerő 

(Ft) 
Pályázati forrás 

(Ft) 
Nyilvános WIFI pontok kiépítése  15 000 euró - 15 000 euró 
Kerékpárút létesítése 169.504.732 8.475.237 161.029.495 
Mini bölcsőde építése 88.242.546 13.242.546 75.000.000 
József Attila utcai járda építése 39.675.143 9.918.786 29.756.357 

É-i Kertváros felsz. vízrend. II. ütem 150.059.922 50.059.922 100.000.000 

Összesen 447.482.343 
+ 15.000 euró 81.696.491 365.785.852 

+ 15.000 euró 
 
 

El nem bírált, benyújtott pályázatok 
Projekt megnevezése Fejlesztés teljes költsége 

(Ft) 
Önerő 

(Ft) 
Pályázati forrás 

(Ft) 
Operatív (és) közösségi tervezés alapú 
települési integrált vízgazdálkodás  
Tökölre eső fejlesztés 

323.520.000 64.704.000 258.816.000 

Összesen 323.520.000 64.704.000 258.816.000 
 
 

Tankerületi fejlesztések 
Projekt megnevezése Fejlesztés teljes bruttó költsége 

(Ft) 
Tököli W. S. Á.I. Aradi utcai épületén új kazánok beépítése 38.000.000 
Tököli W. S. Á.I. Aradi utcai épületében informatikai fejl. 14.000.000 
Összesen 52.000.000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

400 millió Ft-os hitelkeret felhasználása a fejlesztések során 
Projekt megnevezése Fejlesztés teljes bruttó költsége 

(Ft) 
Szivárvány Óvoda felújítás 78.185.000 
Út és járdaépítés 224.385.000 
Weöres S. Ált. Isk. felújítása 90.463.000 
Csapadékvíz elvezetést szolg. beruházás 6.967.000 
Összesen 400.000.000 
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Fejlesztéssel 
érintett ingatlan 
megnevezése

Fejlesztés 
megnevezése

Beruházás 
éve

Fejlesztés 
teljes költsége

TAO 
támogatás

Önkormányzat 
által biztosított 

önerő
Tököl, Sport u. 

2044.hrsz
Sportpálya - Műfüves 
focipálya építés 2014.    43 918 000     31 000 000       12 918 000    

Tököl, Sport u. 
2044.hrsz

Sportpálya - Műfüves 
focipálya kerítés, 2015.    10 869 907       7 608 907         3 261 000    

Tököl, Aradi u. 
908.hrsz.

Sportcsarnok - 
Öltözők, vizesblokkok 2015.    19 560 646     13 201 646         6 359 000    

Tököl, Sport u. 
2044.hrsz

Sportpálya - Öltözők, 
vizesblokkok 2016.    14 580 184       8 580 184         6 000 000    

Tököl, Aradi u. 
908.hrsz.

Sportcsarnok - 
Világításkorszerűsítés 2018.      6 485 397       4 539 778         1 945 619    

Tököl, Sport u. 
2044.hrsz

Sportpálya - 
épületfelújítás 2019.      9 847 936       6 893 555         2 954 381    

 105 262 070     71 824 070       33 438 000    ÖSSZESEN

 

 

 

Más szervezet által megvalósított beruházások 

 

Ovifoci 2014.évi 2 850 000            

Ovifoci 2018.évi 3 850 000            

Ovifoci 2019.évi 1                  

Rekortánpálya 2             

Sportpark 14 025 715          

Összesen             

 

 

 

     

 

 2 850 000            

 3 850 000            

 135 000                

24 500 000          

14 025 715          

45 360 715          
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Megnevezés Támogatás Hitel Egyéb saját 
bevétel Összesen:

Szivárvány Óvoda felújítás 150 000 000         78 185 070         3 557 574           231 742 644         
Weöres Sándor Általános Iskola felújítása (energetikai 
felújítás+ vizesblokk) 228 600 000         90 462 375         -                        319 062 375         

Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca felújítás 150 000 000         65 721 408         10 000 000         225 721 408         
Mester utcai járdaépítés 26 130 392           9 451 970           35 582 362           
Mester utca felújítás 29 298 301           -                        20 643 131         49 941 432           
Fő utcai járdaépítés 91 122 000         91 122 000           
Gyalogátkelőhelyek építése -                           20 224 458         20 224 458           
Sportcsatnok meletti parkoló 20 756 486         20 756 486           
Csapadékvíz elvezetés I. 298 242 562         6 966 597           15 696 977         320 906 136         
Csapadékvíz elvezetés II. saját forrás 2 997 200           2 997 200             
Huba utca szilárd burkolattal való ellátása 14 112 436         14 112 436           

882 271 255         400 000 000      49 897 682         1 332 168 937     

     

Tököl fejlesztési hitelből megvalósított projektjei



6 Tököli TükörIDÔSZERÛ ÜGYEINK

Ismét sikeresen pályázott 
a tököli városvezetés

Pest megye célzott fejlesztését
szolgáló támogatási programjából
újabb forrást, 100 mFt-ot nyert
Tököl az Északi kertváros csapadék-
víz elvezetési 150 mFt-os program
folytatására.

Jól halad a 224 mFt-os 
közvilágítás korszerűsítési, 

fejlesztési program
Befejeződött a közvilágítás korsze-

rűsítés kiviteli terveinek engedélyezési
eljárása, így minden akadály elhárult
a munkák megkezdése előtt.

2019. szeptember 5-én Hoffman
Pál Polgármester által aláírásra került
a „Tököl Város Közvilágítás korszerű-
sítése LED-es lámpatestekkel” megne-
vezésű projekt munkaterület átadás-
átvételi jegyzőkönyve.

A kivitelezési munkák a következő
napokban megkezdődnek. A tervek
szerint első ütemben a város mellék-
útjainak lámpacseréje történik.

A program keretén belül nemcsak
az eddig működő 1065 lámpatest cse-
réjére kerül sor, hanem a feltárt igé-
nyek alapján további, mintegy 500 db
új lámpatest kerül elhelyezésre, és sor
kerül a hálózatfejlesztésre a Ledina

dűlő, Jegenye sor, Puskás, Grosics, Bu-
zánszky és Szent Erzsébet utcák terü-
letén.

A beruházás befejezési határideje
2019. november vége.

A hivatal honlapján a munkavég-
zéssel érintett utcákról folyamatos tá-
jékoztatást adunk.

Teljesülő ígéretek
A tavaszi lakossági fórumokon és a

közös képviselőkkel történt egyezteté-
seken elhangzott kéréseket a pénzügyi
fedezetnek megfelelően törekszik a
városvezetés teljesíteni.

A korábbi padvásárlásokat, virá-
gosításokat követően most a Pesti úti
lakótelep kukatárolóit eltakaró eszté-
tikus látványt teremtő faburkolatok
kerültek kihelyezésre, illetve megvá-
sároltuk, s rövidesen elhelyezésre
kerül a Kis-Dunán élők által igényel
2 db buszmegálló is.

Takarékosság
alternatív energia-fejlesztések

A város vezetése hosszú évek óta fi-
gyelemmel kíséri az alternatív energia
használatával kapcsolatos fejlesztési le-
hetőségeket. Német testvérvárosi kap-
csolatunk révén az 1990-es években az
elsők között voltunk Magyarországon,
akik a szélerőművek felé fordultunk.
Sajnos a természeti adottságok gyen-
gesége és az ezt a fejlesztési irányt
mérsékelten támogató központi szán-
dékok miatt új irányokat kellett ke-
resni. Az európai uniós forrásokból
komoly támogatáshoz jutottunk a nap-
energia felhasználását biztosító fejlesz-
tésekhez. 

A Sportcsarnokot napelemekkel,
napkollektorokkal szereltük fel, ez
folytatódott a Bölcsőde építésnél, s
kiteljesedett az általános iskola felújí-
tásánál, s az uszodánál. Elsősorban a
jelentős vízfogyasztást mutató intéz-
ményekben gondolkodtunk. Az alter-
natív energia mellett komoly megta-
karítást eredményezett, hogy az épü-
leteket szigeteltük, s az iskolákban, a
Szivárvány és Napsugár Óvodában, s
a Bölcsődében, Művelődési Központ-
ban korszerű fűtésrendszereket alakí-
tottunk ki. Jelenleg felmérések foly-
nak a városi intézmények megújuló
energiával történő ellátásának felté-
teleiről, a Sportcsarnokban LED-es
világítást alakítottunk ki, s indul a
közvilágítás bővítés, korszerűsítés.

Az alacsony fogyasztású LED-es,
digitálisan vezérelhető fényforrásokra
való átállás jobb szolgáltatást, s költ-
ségmegtakarítást eredményeznek.
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Befejezés előtt a 224 mFt-os
út- és járdaépítés

Elkészült az Iskola utca, a Duna
utca és a Máltai utca aszfaltozása

Elkészültek az aszfaltozások, meg-
újult úton közlekedhetnek az autók, s
viacolor burkolaton a gyalogosok. A
fejlesztés több, mint 200 mFt-ból való-
sult meg az utcákban, ahol június
végén kezdődtek a munkálatok. 

Hoffman Pál polgármester és az
érintett utcákat képviselő Ágics Antal,
Dr. Vass Lucia, Borsos Zoltán és Csur-
csia István a helyszínen ellenőrizték a
Vitép ’95 Kft. által végzett munkálato-
kat. Így közvetlenül tudtak intézkedni
a járdát ellepő esővíz elvezetése érde-
kében, s egyeztetéseket folytatnak a
parkoló területek későbbi szilárd bur-
kolattal való ellátásáról a Kölcsey ut-
cában. Komoly igényként merült fel a
Pesti úti lakótelepi orvosi rendelőhöz
vezető járda kiépítése.

Hoffman Pál úgy fogalmazott, ezek
a gyűjtőutak a város ütőerei, hiszen
nagy forgalmat bonyolítanak le. Fel-
hívta a figyelmet a jó utakon azonnal
problémát jelentő gyorshajtók megfé-
kezésének szükségességére, főleg
annak tekintetében, hogy – bár az asz-
faltozás kész – az utolsó simítások még
hátra vannak. Köszönetét fejezte ki a
vállalkozók és ingatlantulajdonosok

felé a lakások, üzletek ideiglenes meg-
közelítési problémáinak elviseléséért,
az átmeneti árufeltöltési problémák-
hoz való alkalmazkodásért.

Megkezdődött az Északi 
kertvárosban megépített 

csapadékvíz-elvezető rendszer
és a záportározó műszaki 
átadás-átvételi eljárása

A kivitelező Vitép ’95 Kft. a mű-
szaki ellenőrrel, valamint az önkor-
mányzat műszaki irodájának munka-
társaival megkezdték a megépült csa-
padékvíz-elvezető rendszer és
záportározó műszaki átadás-átvételi
eljárását, amelynek lebonyolítása elő-
reláthatóan egy hetet vesz igénybe.

Megújult finn szaunákkal várja
vendégeit szeptembertől a

Tököl Városi Uszoda

Uszodánk az évek óta bevett gya-
korlat szerint a nyár utolsó két hetére
bezárt, hogy a nagyobb és összetettebb
feladatot jelentő karbantartási, javítási
munkákat el lehessen végezni. A két
hetes munka leglátványosabb eredmé-

nyei a megújult finn szaunák, melyek
a régiek helyén, azokkal megegyező
méretben és stílusban, de alapjaiktól
lettek újjáépítve. A nyers fa illata, a
kontrasztos színvilág kellemes környe-
zetet biztosít és segíti a relaxációt. Ta-
pasztalja meg Ön is! Várjuk szeretettel
uszodánkban!

Megkezdődött a Fő utcai 
járdaépítés

Tököl Város Önkormányzata a
város járdaépítési programjának kere-
tén belül közbeszerzési eljárást folyta-
tott le a Tököl, Fő utca (Mester utca-
Klein Rönnau utca közötti szakasz)
egyoldali járdaburkolatának felújítása
érdekében.

A járdaépítési munkák elvégzésére
a VITÉP ’95 Kft nyújtotta be a legked-
vezőbb ajánlatot.

A beruházás során új járdaszaka-
szok épülnek, illetve a régi járdabur-
kolatok kerülnek átépítésre.

A munkák elvégzésére a vállalkozó-
val a szerződés aláírásra került. A be-
ruházás értéke közel 90 mFt és a befe-
jezés határideje 2019. november vége.

Az építési munkák célja, az intéz-
mények, üzletek biztonságos megkö-
zelítése, akadálymentes járdarendszer
kialakítása, az északi városrész (lakó-
telep) összekötése a városközponttal.
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Kiválasztották a kivitelezőt a WIFI pontok 
kiépítésére

Az Európai Bizottság pályázatán Európa településeiről
több, mint tízezer pályázat érkezett, ebből 3400 kapott tá-
mogatást. Tököl mellett további 62 magyarországi telepü-
lésen épülhetnek ki WIFI pontok.

A WIFI pontok létrehozására kizárólag előre minősített
és regisztrált vállalkozással szerződhet az Önkormányzat.
A kül- és beltéri WIFI pontok kiépítése megfelelő előkészí-
tést és tervezést igényel, ugyanis a Támogató szigorúan el-
lenőrzi a megvalósítás utáni fenntartást és működést. Ezen
speciális technikai feltételekkel már a beruházás megkez-
désénél tisztában kell lenni, hogy a rendszer problémamen-
tesen működjön.

A regisztrált vállalkozások közül több is bemutatkozó
anyagot küldött, többel vettük fel a kapcsolatot. A Képvi-
selő-testület a Printer-fair Kft.-vel (2510 Dorog, Mátyás ki-
rály u. 11/A) való együttműködésről döntött, ugyanis több,
mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek vezetékes
és vezeték nélküli hálózatok kivitelezésével, üzemeltetésével
kapcsolatban. Komárom-Esztergom megyében már több
korábbi kiírásban nyertes településsel dolgoznak együtt, ez-
által a feltételeket és a megvalósítás lépéseit jól ismerik.

Előzetes elképzelésünk szerint három helyszínen alakí-
tanánk ki közintézményben és közterületen elérhető WIFI
hálózatot:

Polgármesteri Hivatal – Piac tér, városközpont;
Sportcsarnok – Művelődési Központ – HÉV állomás;
Uszoda – lakótelepi park.
A nagyságrendi lehatárolásokat térképen ábrázoltuk.

Biztonság és fejlődés egyidőben
Tököl gazdaságpolitikai döntéseit több cél határozza meg.

Az első cél a város gazdasági erejének, a növekedés ütemé-
nek magasan tartása, gyorsítása. Változatlan helyi adófelté-
telek mellett a bevétel-növekedés új cégek Tökölre vonzá-
sából és az itt működő vállalkozások eredményességének se-
gítésével érhető el. Gazdaságösztönző terület-felhasználási
politika, kéz a kézben az átlátható, kiszámítható adófelté-
telekkel hosszabb és rövidebb távon is a tököli cégek, köz-
vetve a tököli családok érdekeit szolgálják. Napjainkra a
munkaerőhiány jellemző, Tökölön több száz új munkahely
jött létre, jelentős részük betöltetlen, azonban a vállalkozá-
sok száma és bevételeik versenyképességüket igazolják.

A második cél a város vagyonának gyarapítása. Ennek
érdekében készülnek a pályázatok, erősödik az együttmű-
ködés a Tökölön működő vállalkozásokkal, de ezt a célt
szolgálják a lakosság által végzett közműfejlesztések is. Kü-
lönösen nehéz feladat ez úgy, hogy adóemelésektől, új adók
bevezetésétől 2002 óta eltekintettünk. A költségvetés és gaz-
dálkodás fegyelmezettsége, kedvező kondíciók kialakítása
nagy óvatosságot igényel.

Az előbbi célok tárgyalása átvezetett bennünket a straté-
giai célok meghatározásához, a tököliek által igényelt, tá-
mogatott irány és a feladatok precíz meghatározásához. A
szisztematikus, rövid távú döntésekhez is. Ma a legfontosabb
az ütemezett lakosságszám-növekedés megtartása, az ehhez
szükséges városfejlesztési, terület-felhasználási döntések biz-
tosítása. A családok európai szintű intézményi, szolgáltatási,
közlekedési, szociális, oktatási, közbiztonsági, környezeti igé-
nyeinek kielégítése. Stratégiai kérdés a tököliek munkajö-
vedelmének, a családok bevételeinek növelése. A települési
és a családi költségvetések válságállóságának erősítése.

A lényeg világos: bonyolult és soktényezős az önkor-
mányzati, a Képviselő-testületi munka. Egyszerre akarunk
fejlesztési forrásokhoz jutni (ami saját forrás biztosítását
igényli) és akarjuk megőrizni költségvetési önállóságunkat,
cselekvőképességünket is.

Távlatosan gondolkodva, jó sakkjátékos módjára előre
mérlegeljük az alternatívákat, döntési lehetőségeinket s
azok következményeit. Ez a tudatos gondolkodás tette ered-
ményessé Tökölt az elmúlt évtizedekben, s ez a garancia a
sikeres folytatásra is.
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Megszentelt vadászház
2019. július 20-án felszentelték a Tö-

köli Gazdák Vadásztársaság vadászházát.
A programok közt többek közt szerepelt
légpuska lövészet, főzőverseny és az
egész napot baráti hangulat jellemezte.
Idősebb és fiatalabb vadászok, a területet
biztosító gazdák közvetlen együttléte
tette maradandóvá a találkozást.

A kiváló ételek és borok késő estig
az erdei tisztáson tartották a közösséget.
Képeinken Papp László plébános atya
felszenteli a Vadászházat és az ott elhe-
lyezett kopjafát. Plausin István, a Tököli
Gazdák Vadásztársaságának elnöke sze-
rint elégedettséggel zárták a napot.

Régi korok hangulata
Hétköznapokon is gyönyörű kör-

nyezete évente egyszer a Szent Anna-
napi szentmise idején egyszerűen va-
rázslatos helyszínné válik. A középkori
kápolna szakrális hangulata személye-
sen átélhetővé teszi a találkozást
ember és Isten között. 

Papp László plébános atya közel
száz tököli és környékbeli hívő előtt
celebrálta a szentmisét, s beszélt a ge-
nerációk egymásra figyelésének fon-
tosságáról. 

A jelenlévők egy része a védőgáton
érkezett a templomból szervezett pro-
cesszió tagjaként, amelynek megszer-
vezése minden évben Lieberné Tarcsa
Ágnes érdeme. 

Agapé, közösségi vendéglátás várta
a mise végén a híveket, akik szívélye-
sen kínálták egymást a saját készítésű
süteményeikkel. A régi korok hangu-
latát idéző kora este minden jelenlévő
számára valódi lelki feltöltődést adott.

Zenés nyári esték
Idén is bebizonyosodott, a város-

ban szükség van a pihentető kikapcso-
lódást jelentő nyári rendezvényekre.
Az idén a horvát (Ledina Orkestar), a
német (Heimatklang Zenekar) együt-
tesek kiváló hangulatú estje mellett fo-
kozott érdeklődés várta a Marosi Zol-
tán által „Zenészek a tököli éjszaká-
ban” címmel szervezett programot. Az
esős idő nem engedte a villanyfé-
nyesre tervezett estet a Millenniumi
Parkban megtartani, ám a Művelődési
Központ nagyterme is kiváló otthont
jelentett. 

Több mint húsz zenész fogadta el
Marosi Zoltán felkérését, köztük a
nemzetiségi muzsikálás nagyágyúi:
Halász László, György Mihály, Tor-
nyossy László, Marosi János, Fülöp
János, Eőry Tamás, Marlyn Péter,
Marlyn Petike, Czirkó Ferenc, Agatics
Krunoszláv (Kityó), Párvy János
(Sunyi), Marosi Zoli. 

Mellettük a vendégként fellépő
Csernák Tibor, Schüszler Ferenc, Sü-
veges Zoltán, Cserna Gábor (Csiga) és
Jessy is magas színvonalat jelentett. 

Marosi Zoltán a MUZSIKA TV-ben
önálló műsorral szereplő zenésztársát,
Jessyt is új kihívás elé állította, aki
nosztalgia-slágereivel is nagy sikert
aratott. 

Egykori zenésztársak, barátok
szálltak be egy-két szám erejéig a jó
hangulatú muzsikálásba. Az est az ösz-
szes zenész fellépésével „örömzenélés-
sel” zárult. Nézők és fellépők egyaránt
biztatták a szervezőt a folytatásra. 

Gratulálunk Marosi Zoltánnak az
ötletgazdának, mert hihetetlen munkát
végzett, s egyedülálló élményt nyújtott
a szépszámú, lelkes közönségnek.

A Dohány család nélkül nincs
igazi Búcsú Tökölön

Csocsesz az utcabálon
A tököli búcsú évtizedek óta a

város egyik legnagyobb eseménye
volt.  Bár a keresztény hagyományt
őrző templomi búcsúk élménye, je-
lentősége nem a régi, eddig közös
szórakozás, családi együttlét kiváló al-
kalma volt. Sajnos a több generáció
óta hintáival, korszerű gépeivel tökö-
lieket szórakoztató Dohány család
idén más helyszínre települt. A meg-
maradt kézművesek, árusok, dod-
zsem és gyermekvasút, trambulin
nem jelentett túl nagy vonzerőt,
mondhatni csalódást okozott az esős
időben is kilátogatóknak.

Hoffman Pál polgármester a mu-
tatványos családokkal egyeztetve jö-
vőre új helyzetet kíván teremteni.
Mint elmondta, alkalmazkodni kell az
új helyzethez, ahhoz, hogy önmagá-
ban a Búcsúnap nem elég vonzerő,
nem hoz elég bevételt a cégek szá-
mára. 

A rengeteg új wellness hely, a szám-
talan kerületi, városi esemény komoly
vonzerő, s mint a „búcsúsok” elmond-
ták, ma már az ingyenes koncertekkel
összekötött alkalmakkal a régi egyházi
ünnepek nem tudnak versenyképesek
maradni. Hoffman Pál polgármester
jelezte, készül a jövő évi eseménynap-
tár, amelynek összeállítása során az
idei tapasztalatokat is felhasználják.
Az egyik lehetséges irány a búcsúna-
pokra szervezett koncerteseményeket
jelenti. A másik lehetőség a szórakoz-
tató eszközök adott napi bevételének
biztosítása, s így az ingyenes használat
elérése.

Örömteli viszont, hogy a Czirkó
Ferenccel közösen szervezett utcabá-
lon rendkívül jó hangulatot teremtett
a Ledina zenekar, s bár az eső miatt
táncterembe kényszerültek a résztve-
vők, mind a délszláv program, mind
Csocsesz fellépése, melyet az önkor-
mányzat finanszírozott, sikeres volt.
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12 TÖKÖL VÁROS  

DÍSzpOLgárOK
•  Gergics Flórián (posztumusz)
•  Halász László

ÉLETMŰDÍjASOK
Életútjuk és közéletiség terén 
mutatott kimagasló helytállásért
•  Fechtl Borbála
•  Fechtl Ilona 
•  Gergics Józsefné
•  Maléterné Gyenes Judith
•  Árkocsevics Simon
•  Bosnyák Simonné
•  Hamar István
•  Dr. Kerékgyártó István
•  Giczi Miklós 
•  Szummer Józsefné
•  Vukovné Kovács Erzsébet 

A Településfejlesztés, 
és közösségerősítés területén 
kifejtett kiemelkedő 
teljesítményükért
•  Ági Ferenc
•  Benkovics Antal
•  id. Bosnyák Simon
•  Csurcsia Pál
•  Gnyálin Simon
•  Joszkin János
•  Kővári András
•  Kurán Antal
•  Lerner János
•  Máthé Bálint
•  id. Papp Zoltán
•  Pesuth Antal
•  id. Radnics Antal
•  Ráckevei Árpád
•  id. Szilágyi Pál
•  id. Szilágyi Simon
•  Takács Zoltán

Az oktatás és nevelés során
kifejtett több évtizedes kiváló
munkájukért
•  Erdei Tiborné
•  Gergics Márta
•  Guthné Schneider Mária
•  Kiss Tiborné
•  Törökné Koszik Ilona

A nemzetiségi 
hagyományőrzésben vállalt
jelentős szerepéért és a 
szociális területen kifejtett 
tevékenységéért
•  Rimóczi Lászlóné

A sport területén kifejtett 
kimagasló versenyzői, edzői
vezetői tevékenységükért
•  Gergényi János (posztumusz)
•  Gnyálin István
•  Törökné Kovács Beáta
•  Pesuth Rita

Az egészségügyben kiválóan 
teljesített több évtizedes 
szolgálatukért
•  Kunzerné dr. Balázs Ilona
•  Radnics Lászlóné

TöKöL VárOS 
EMLÉKÉrEM
A településfejlesztés érdekében
tett eredményes munkájuk 
elismeréseként 
•  dr. Bekk Mária
•  Borsos Antalné
•  Hujber család
•  dr. Koczka Gábor
•  Ladányi család
•  Sipiczki Zoltán
•  Szórádi Zsigmond
•  Tomicsek János
•  Ágics Gazdaság
•  Bau-Star 98 Kft
•  Beton Epag Kft 
•  Fer Trans ’96 Kft 
•  Instrum Kft
•  Mészáros 2001 Kft 
•  MVV Kft 
•  Nyírfaliget Idősek Otthona
•  Pest-Buda Testépítő Egylet 
•  Piróth Ablakgyártó Kft 
•  K.H.S. Primer Kft
•  Sebestyén Lángvágó Kft
•  Szent Miklós Idősek és 

Mozgássérültek Otthona 
•  Unitrans Kft 

•  P.R.F. Vitál Kft 
•  Vukov család 
•  Zsoldos Zöldségház
•  Burlovics Mária 
•  Ecsedi Beáta 
•  Marján Péterné
•  Hajecz Lászlóné
•  Boda Ilona
•  Gergényi Erzsébet
•  Kenézlői László 

A város, a tököli családok 
ellátása érdekében folytatott
magas színvonalú szolgáltató
tevékenységükért
•  Balkán Pékség 
•  Barits László 
•  Bednanics Család 
•  Biokertészet
•  Csipak Zöldséges
•  Dants Péter 
•  Elek-Ágh Állatmenhely 

Alapítvány
•  Harmónia 

Természetgyógyászat Kft
•  id. Takács László 
•  Kofa Büfé 
•  Kunzer Ferenc
•  Dr. Monostory Péter
•  Olasz fagyizó
•  Pető család 
•  Polyák Ferenc 
•  Révay Mihály
•  Sovány család
•  Szentivánszky Simon 
•  Török Csaba 
•  Tücsök és Bogár 
•  Versics Péter 

Az egyházi élet erősítésében 
mutatott elkötelezettségükért, 
eredményes tevékenyésükért
•  Horváth József plébános
•  Papp László plébános
•  Rozgics Antalné
•  Templomi Rác Kórus
•  Vukov Istvánné
•  Vukov Istvánné (posztumusz)
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A város érdekében vállalt 
közéleti feladatait odaadó 
teljesítéséért
•  Baller Antalné
•  Barits Lászlóné
•  Bognár István
•  dr. Bilisics Zita

Hivatásuk magas színvonalú 
művelésével Tököl jó hírének 
növeléséért 
•  Agatics Krunoszláv
•  Dr. Bednanics Gábor
•  Dr. Bodnár Eszter
•  Fodor Gábor
•  Lajosné Balázs Erzsébet
•  Dr. Pesuth András 
•  Dr. Pesuth Tamás
•  Pletser Tamás
•  Dr. Szilágyi Simon
•  Horváth Géza
•  György Mihály 
•  Czirkó Ferenc 
•  Portik Nándor 

Tököl közösségi életének 
színesebbé tételéért, 
színvonalának emeléséért
•  Alapítvány Tököl Szociálpolitikai 

Lehetőségeinek Fejlesztéséért
•  Benetton Band 
•  DancEarth TSE 
•  Darts Klub 
•  Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub
•  Kakusei SE
•  Kirchner Pub 
•  Kolo Zenekar 
•  Komsije
•  Labdarúgás-Tököl II
•  Ledina Orkestar
•  Marosi Zenekar
•  vitéz Mikecz Kálmán Honvéd 

és Huszár Hagyományőrző 
Egyesület

•  Női strandkézilabda csapat
•  Prekovac  Zenekar
•  RG SE 

Szárny-nyitogató Művészeti 
Iskola

•  Tököli Délszláv Nemzetiségi
Együttes

•  Tököli Polgárőr Egyesület
•  Tököli Sváb Hagyományőrző

Ének Egyesület 
•  U19-es labdarúgócsapat 

Az oktatás területén kifejtett
több évtizedes kimagasló
munkájuk 
elismeréseként
•  Bednanics Jánosné
•  Dani Szilvia
•  Dornbach Zsuzsanna 

(posztumusz)
•  Giczi Miklós
•  Kálmán Csilla
•  Kesztyűs Ferencné
•  Mándity Dragica
•  Schreiner Ernő (posztumusz)
•  Schreiner Zsuzsanna
•  Tominné Szentesi Anna
•  Waldmann Erika
•  Tádicsné Gólya Mária
•  Dragovics Jánosné
•  Schleerné Szegedi Anna

Az egészségügyi ellátás, s a
tököli családok helyzetének
jobbítása érdekében tett 
eredményes erőfeszítéseikért
•  dr. Ágics Ferenc (posztumusz)
•  dr. Elekes Edit
•  dr. Halász Ilona
•  dr. Lovas Barna
•  dr. Majer Éva
•  dr. Medveczky Sándor
•  dr. Turopoli Éva
•  Tompos Alpárné
•  dr. Vékony Béláné
•  Kénosztné Lengyel Barbara

A nemzetiségi 
hagyományőrzésben mutatott
elkötelezettségükért, 
példamutató 
tevékenységükért
•  Ágics-Farkas Katalin
•  Balogh Jánosné

•  Busch Ildikó
•  Csepelszigeti Ferenc
•  Csikós Sándor (posztumusz)
•  Dragovics  Andrásné
•  Faragóné Lerner Melinda
•  Horváth Istvánné
•  Marelyin János (posztumusz) 
•  Marlyn András
•  Milkovics Gergelyné
•  Patarcsits Sándor
•  Székelyné Pejovic Zora
•  Szusics Péterné (posztumusz)
•  Tábori Alajosné
•  Zsurzsucz család

A környezetvédelem területén 
mutatott eredményes 
munkájukért
•  id. Csvárics Mátyás
•  Milkovics Jánosné
•  Plausin István
•  Somogyi László

A közbiztonság, s Tököl lakói-
nak biztonsága érdekében tett 
kimagasló erőfeszítéseikért
•  dr. Bilisics Péter
•  ifj. Ráckevei Károly
•  Cseri Eszter
•  Szabó Károly

A sport területén elért kiváló 
eredményeikért, s közösségte-
remtő munkájukért
•  Bakonyi András
•  Bakó Krisztián
•  Bognár Attila
•  Elszaszer Dávid
•  Farkas Julianna
•  Hudák Marianna
•  Laszák Zoltán
•  Takács Péter
•  Zubor Attila
•  Báderné Áschin Petra

   ELISMERÕ DÍJAI

Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város Önkormányzata 

Szerkesztő: Bárány Tamás • Fotók: Malaczkó István

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



14 Tököli TükörSUMMERFEST

Varázslatos napok a Summerfesten

Nagy várakozás előzte meg az idei Summerfest
Nemzetközi Folklórfesztivál eseményeit. Mint Ha-
lász László igazgató elmondta, nem dúskálnak a

pénzben, ezért nagy körültekintéssel állították össze a prog-
ramot. A „tököli nap” sikere, a zenei különlegességek, mint
a Cimbaliband, s különösen Lajkó Félix varázslatos muzsi-
kája kellően felpörgette a táncbemutatókra a várakozást.

Az idei hét e tekintetben felülmúlta az előző éveket,
extra tánctudás, csodás ruhaköltemények, zenei esemé-
nyek, mint a japán dobosok, mind-mind felejthetetlen él-
ménnyé váltak a szép számú nézőseregben. 

Csattanós válasz ez a fanyalgó, Summerfesten gúnyo-
lódó örök elégedetleneknek, s nagy elégtétel a rendezvény
mellett kitartó városvezetésnek, s a szervezőknek.

Hoffman Pál polgármester augusztus 20-ai köszöntőjé-
ben a város vezetése, és valamennyi tököli nevében kö-
szönte meg Halász László fesztivál igazgatónak, minden se-
gítőnek és támogatónak, hogy a Tököl jóhírét emelő ese-
mény sikeréhez hozzájárultak.

Büszkék vagyunk rá, hogy Tököl Százhalombattával és
Szigetszentmiklóssal közösen Magyarország legnagyobb
folklór fesztiválját rendezi.

A hagyományoknak megfelelően Hoffman Pál polgár-
mester a gálán és a kenyérszentelés alkalmából megemlé-
kezett a Szent István-i életműről. Papp László plébános úr
az áldás során az ünnepből mindennapjainkat érintő kö-
telezettségekre hívta fel a figyelmet.

(Képek: Fugerth Fotó)

Tökölön a kultúra, sport, hagyo-
mányőrzés mindig fontos, hoz-
zánk tartozik. Közösségi élet-

ünk értékes és sokszínű, mert a körül-
ményeink jobbá válása, a gazdasági
sikerek tartalmas művészeti, kulturális
és sportélettel egészülnek ki.

A Summerfest fontos a tököliek-
nek, s így természetes, hogy fontos ne-
künk, a város vezetőinek is.

A fesztivál koncertjei, gyermek-
programjai, táncbemutatók és a zenés
esték valódi kikapcsolódást, szórako-
zást biztosítanak.

A fesztivál, a gála záróeseménye
augusztus 20-án, Szent István napján
van, így illő, hogy megemlékezzünk
nemzeti ünnepünkről, államalapító
királyunkról is. 

A nemzeti ünnepek csakúgy, mint
a választások, alkalmat adnak az össze-
hasonlításra, az önvizsgálatra. Arra,
hogy hitünk, magyarságunk, szülő-
föld-szeretetünk, történelmi hagyo-

mányaink alapján ott tartunk-e, ahol
lennünk kell.

Tudjuk, érezzük, hogy a magyar és
a tököli történelem kivételes időszakát
éljük. S azt is, hogy a Szent István-i
örökség úgy megélni a saját időnket,
hogy hasznára legyünk mindazoknak,
akik velünk élnek, s azoknak, akik utá-
nunk jönnek. 

Mi is, akár csak Szent István, kap-
tunk egy pillanatnyi időt a Jóistentől.
S az időhöz feladatokat. 

Eredményes időszak van mögöt-
tünk: megújult és új épületek, temp-
lomok, iskolák, óvodák, művelődési
központ, bölcsőde, sportcsarnok,
uszoda, sportpályák, játszóterek, utak,
járdák, parkok, ligetek, az 1100 lakás a
lakótelepen mutatják a mi helyi fel-
adatainkat, eredményeinket, amelyek-
kel benne vagyunk a történelmi válto-
zásokban.

Jól kell tenni a dolgunkat, mert a
jövőnk rajtunk is múlik. Mindenkinek

része lehet ebben, mindenkinek fel-
adata van, s mindenkire szükség van.

Hálásak vagyunk a Szent István-i
örökségért, büszkék vagyunk váro-
sunkra, s közös öröm, hogy Tököl az
őt, bennünket megillető helyen van. 

Van egy mondás: „Tartsd meg a kö-
zösséged, s a közösség megtart Téged.”

A Summerfest a legnagyobb, leg-
fontosabb mintát adó közösségi ese-
ményünk. A szórakozásról, kikapcso-
lódásról szól, de szól a hazaszeretetről,
a szülőföld szeretetéről, összefogásról,
hagyományőrzésről, vendégfogadásról
és mások elfogadásáról is. 

S arról is, hogy jó együtt lenni. S
talán arról is, hogy jó néhány percben
elgondolkodtató ünnepként is meg-
élni.

Köszönet és gratuláció Halász La-
cinak, a fesztivál igazgatójának, min-
den támogatónak és segítőnek.

Kívánom, hogy a fellépő együtte-
sek jó emlékeket vigyenek Tökölről.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

SzüLETÉSEK

HázASSágKöTÉSEK

Vörös Mariann Ilona   2019. 07. 09.
Romfa Veronika Roxána   2019. 07. 21.
Szilágyi Szofia   2019. 07. 29.
Bacskai Krisztián   2019. 08. 02.
Devecsai Dominik László 2019. 08. 13.
Szabó Csongor   2019. 08. 17.
Szabó Nándor 2019. 08. 17.
Kókai Luca   2019. 08. 22.
Csaba Zoltán 2019. 08. 22.
Marlyin Veszna   2019. 09. 04.
Ladányi Dániel   2019. 09. 08.
Farkas- Fehérvári Ákos   2019. 09. 11.
Vágner  Krisztián Milán  2019. 09. 13.
Kertész Bence 2019. 09. 17.
Révai Liliána   2019. 09. 21.
Guth Marcel   2019. 09. 24.
Papp Ádám   2019. 09. 28.
Pataki Enikő Mercédesz  2019. 09. 28.
Noszlopy Heléna   2019. 10. 01.

Ladányi Norbert és Pfundt Erika
Bognár Zoltán és Szabados Krisztina
Sztojka László és Dobrocsi Ibolya Ildikó
Annaházi Bence és Medzihradszky Rita
Bakonyi Tibor Ádám és Kiss Brigitta Kinga
Dicső József és Losteiner Csilla Ilona
Szabó Tibor és Rozgics Rebeka
Karacs Róbert és Miklós Melinda
Nagy Attila és Lencsés Judit
Fábos Péter és Varga Vivien Evelin
Farkas János és Fehérvári Petra
Gere Gergő Zoltán és Lőrintz Athéné Santál
Ködmön Kornél György és Koltai Adrienn
Teleki Olivér és Rozgics Klaudia
Papp Gergely és Kányádi Ildikó Tünde
Bucsi Máté és Hideg Annamária
Boros János és László Tünde Tereza
Soós Péter és Sebestyén Gabriella Orsolya
Saláta Tamás és Gönczi Barbara
Vadál Dániel és Csibi Chyntya
Koleszár József és Nád Emese
Vidák Zoltán Roland és Kókai Anna Szilvia
Istenes Attila és Bakos Marianna
Rácz Attila és Benkő Dorottya Teréz
Balogh Norbert és Hős Bernadett
Kiss Tibor és Fekete Emese
Pál Zoltán és Szük Edit
Tihanyi László és Bagyó Katalin

HALÁLESETEK
név élt
2019. május
Devecsai László 66
Tóth Tivadar László 59
Harkay László 71
polyák Ferenc 93

2019. június
puskás Sándor Istvánné sz. Szeibert Ilona 76
ágics péter Illés 79
Orosz jános 69
Tóth Lajos Lászlóné sz. Kucsera Anna 85
gulás péter Béla 40
gulácsiné Vajda ágnes sz. Vajda ágnes 67
Tasnádi Istvánné sz. Sárácz Márta 78
Nánási gyuláné sz. Barada Ilona 72
Ilonka Imréné sz. Hős zsuzsanna 84
Czvik jános 87
Lakatos györgy 62
pesuth Ambrus 94
Borbás Károlyné sz. Tóth Mária 70

2019. július
Tötös B. rozália sz. ráduly rozália 82
Nisóczi Mihály Lajosné sz. gergényi ágnes 71
raál László 81
Lipták László 59
Hidvégi Imre 80
rencs Tibor 56
györgyei jánosné sz. Veres Márta Anna 87

2019. augusztus
Dr. jónás Andrásné sz. Milkovics Katalin 94
Füle Lászlóné sz. Szabó Mária 85
Mészáros józsef Istvánné sz. Bodnár julianna 77
Kocsis pálné sz. jovicza Terézia 97
áshin jános 82
Füles László 67
Simonfi Istvánné sz. Ulveczki Margit 90
Bélteki gyula 42
Balázs Vilmos 53
Kosztyu Magdolna sz. rázsó Magdolna 67

2019. szeptember
Megyesi Istvánné sz. gajdos rozália 85
Vincze Kristóf zsolt 18 nap
papp Lajos 82

2019. 06. 01.
2019. 06. 01.
2019. 06. 08.
2019. 06. 08.
2019. 06. 15.
2019. 06. 15.
2019. 06. 22.
2019. 06. 22.
2019. 06. 22.
2019. 07. 06.
2019. 07. 18
2019. 07. 20.
2019. 07. 27.
2019. 07. 27.
2019. 07. 27.
2019. 08. 03.
2019. 08. 06.
2019. 08. 08.
2019. 08. 10.
2019. 08. 10.
2019. 08. 17.
2019. 08. 17.
2019. 08. 24.
2019. 08. 24.
2019. 08. 31.
2019. 09. 07.
2019. 09. 07.
2019. 09. 14.
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ÜNNEPEK

„Szívet melengető érzés az összetartozás”

Meghitt percek
100 és 95 éves tököli szépkorúak köszöntése

Aközelmúltban két alkalommal volt a polgármesteri
hivatalban állampolgársági eskütétel.

Szeptember 17-én Ivan György Ferenc, október 1-jén
pedig Bortos Mirella és Fekete Emil tették le állampolgár-
sági esküjüket Hoffman Pál polgármester előtt.  

Mindhárom új magyar állampolgár Erdélyből származik,
új otthonukat Tökölön alapították. Tököli vállalkozások al-
kalmazottai. 

A megható ünnepség öröme tovább erősíti a résztvevők-
ben a nemzeti elköteleződés, az összetartozás érzését. 

Meghitt percekben volt részük
az egybegyűlteknek 2019.
szeptember 17-én a Nyírfa-

liget Idősek Otthonában, amikor
Hoffman Pál polgármester köszön-
tötte Bánrévi Emilné Terézia nénit,
aki a 100., és Kovács Ignácné Annuska
nénit, aki 95. életévét töltötte be a kö-
zelmúltban.  

A köszöntő alkalmából Hoffman
Pál átadta Magyarország miniszterel-
nöke által aláírt Emléklapot és Tököl
város ajándékait, virágcsokrot és aján-
dékkosarat. 

Mindkét néni kiváló egészségnek
örvend, életvidámak, aktív tagjai kö-
zösségüknek. Tököl minden polgára
nevében tiszteletünket és jókívánsága-
inkat fejezzük ki, és további jó egész-
séget kívánunk nekik. 
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EB ezüstérem – Kolozsvári Kinga továbbra is a világ elitjéhez tartozik

önfeledt nyár
A gyerekek ismét nagy létszámban,

felszabadultan és önfeledten jól érez-
ték magukat a táborban.

Szülői segítséggel sikerült a gyere-
keknek a tűzoltóautó felszereltségeivel
megismerkedni, és egy amerikai isko-

labusszal közlekedhettek a gyerekek.
Köszönjük az egész éves támogatást.

Ungi Csaba edző

Atavalyi VB siker után több száz
kemény edzés következett és
ennek hatása az eredmények-

ben is megmutatkozott. Idén sok hazai
és nemzetközi versenyen vettünk részt,
nem kerültük, hanem kerestük a leg-
jobbakkal való megmérettetést. Érme-
ket szereztünk Kempo, Savate és kick-
box versenyeken, nyertünk Európa és
Világ kupákon, ezért éremesély jogos
reményében érkeztünk a Győrben ren-
dezett Kick-box Európa bajnokságra.

A verseny elején már volt zavaró té-
nyező, mivel kiderült, hogy sportágunk
szabályai szerint az Eb sorsolásánál nem
a világbajnokot emelik ki, hanem az EB
arany és ezüstérmesét. (Ezt a nyilván-
való hibát jeleztük, reméljük, hogy ez a
jövőben megváltoztatásra kerül.)

A fent leírt „butaságnak” köszönhe-
tően Kingának kellett a 32-es ágról be-
mérkőznie. Nem sokat bosszankod-

tunk a dolgon, tettük a dolgunkat
mert, aki a legjobb akar lenni, annak
minden ellenfelet le kell tudnia győzni.
Sorra nyertük a küzdelmeket. Voltak
sziporkázóan kemény és izzadságos
mérkőzéseink, majd a magabiztos győ-
zelmek után következett a döntő.

A döntő mérkőzés sikerében nagyon
bíztunk, mert a nagy riválisok vagy ki-
estek a selejtezők során, vagy éppen mi
győztük le őket. Az osztrák ellenfél is-
mert volt számunkra, de nem tartottuk
számon a nagy ellenfelek sorában.

Kinga a döntő első és második me-
netét is megnyerte, a harmadik menet
közepéig ez az előny tartott, mikor is, a
pontozó bírók fogásra és szabálytalan
technikára hivatkozva (maximum 3
szabálytalanság után adhatják) elfogad-
ták a vezető bíró mínusz három pontot
jelentő javaslatát és így átbillent a veze-
tés az osztrák ellenfél oldalára. Ezt a
hátrányt 20 másodperc alatt nem tud-
tuk már megváltoztatni, csupán szépí-
teni tudtunk, 1:2 lett a végeredmény.

Hosszú edzői pályám alatt többször
kellett hasonló bírói hibákat átélnem,
de ilyen az élet és sajnos a sport is.
Kicsi vigaszt jelent számomra az, hogy
a döntő után még a páston az osztrák

szövetség alelnöke odajött gratulálni,
mert látta és értette a helyzetet, majd
ezek után az ellenfél edzője is gratulált
és jelezte, hogy a bírók hibáztak.

Kolozsvári Kinga kiváló sportoló,
ha nehezen is, de fel tudja és fel is kell
dolgozni a történteket. A bosszanko-
dásunk ellenére az ezüstérmet nagy si-
kernek éljük meg, hisz a versenyre
éremért mentünk és mindenki tudja,
hogy a sportban nincs tuti befutó és
mi ezért az ezüstéremért sokat és ke-
ményen dolgoztunk.

Nagyon büszke vagyok tanítvá-
nyomra!” – zárta versennyel kapcsola-
tos beszámolóját Gnyálin István veze-
tőedző, a klub elnöke.

Köszönjük a szülők segítségét, bará-
tainknak és szurkolóinknak, hogy követ-
ték az eseményeket, szóban és kommen-
tekben biztattak és külön köszönjük,
hogy sokat eljöttek szurkolni Kingának.

Köszönjük klubunk munkáját és
működését biztosító Tököl és Sziget-
szentmiklós Városok bizalmát és
szponzoraink a Julius K9 Kft, OBO
Bettermann Kft, anyagi támogatását!

Külön köszönet illeti Kolozsvári
Kinga versenyzését támogató Dunaha-
raszti Város vezetését! GNI
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KAKUSEI SE – hírek a Magyar Bajnokságról

Néhány fontosabb, kiemelt sporthírrel jelentkezünk.
2019-ben úgy döntöttünk, hogy "csak" kiemelt ese-
ményekkel jelentkezünk a nagy nyilvánosság felé.

Ennek több oka is van, egyik, hogy megemeltük az edzések
számát, és nem törődve a helyzetünkkel, hogy egy kamara-
teremben edzünk, valamint egy 40 nm-es kis teremben, azt
a célt tűztük ki, hogy eredményesen szerepeljünk a Magyar
Bajnokságon is. Az út nem volt könnyű, hiszen meg kellett
győzni a szülőket, hogy vállalják az emelt számú edzéseket.
Sajnos nem tudta mindenki vállalni, de voltak többen is tá-
mogatók ebben.

Továbbra is nagy gondot jelent számunkra, hogy nincs
megfelelő termünk, és az edzéseket így tudjuk csak leszer-
vezni, ha a Polgármester úrnak van valamilyen lehetősége
ebben segítséget nyújtani, azt megköszönnénk.

A cél, hogy a
Magyar Bajnoksá-
gon is jól szere-
peljünk egy kicsit
merész ötletnek
gondolhatnánk,
de a karatés edző
és tanítvány nem
ismer lehetetlent.
Ha képesek vol-
tunk előző évek-
ben Diákolim-

pián jól szerepelni, akkor erre is képesek vagyunk, gondol-
tuk. Az út számtalan versenyen vezetett keresztül. 2x annyit
vettünk fel a versenynaptárunkba, természetesen nem min-
dig volt elsöprő siker, de egy idő után a versenyzőink ver-
senyrutinja javult... nem is értek rá a hibáikon nyavalyogni,
mert mentünk a következő, majd az azutáni versenyekre.

Természetesen megrendeztük Tökölön a KAKUSEI Or-
szágos Bajnokságot, és mint mindig, nagyon pozitív vissza-
jelzést kaptunk mind a helyszínnel kapcsolatban, mind a
szervezéssel kapcsolatban, melynek mindig nagyon örü-
lünk. 

Közben egyesületünk csatlakozott a Magyar IJKA Szö-
vetséghez, élén Molnár Tamással (7.dan). Mesterünk nem
csak a stílusszövetség elnöke, hanem nemzetközi bíró, a
Magyar Karate Szakszövetség Bírói Bizottságának az elnöke
is, így biztosak lehetünk az MKSZ támogatásában is.

Eljutottunk májusig, ahol indult a KAKUSEI SE a Ma-
gyar Bajnokságon, és igen, sikerült Magyar Bajnoki érme-
ket hozni:

• aranyérem,
Magyar Bajnok: 
Pásztor Szabolcs

• ezüstérem,
Magyar Bajnoki 
2. helyezés:
Rostás Márk

• bronzérem,
Magyar Bajnoki 
3. helyezés: 
Rostás Szófia, 
Varga Dániel

• Magyar Bajnoki 
5. helyezés 
(pontszerző hely): 
Bali Tibor,
Bender Ádám, 
Csiki Dávid

Egyesületünk elérhetősége:
KAKUSEI SE
iroda.kakusei@gmail.com
www.kakuseise.com
+36-70-294-5091

Júniusban az UTE karatésokkal edzettünk együtt iga-
zából 2 helyszínen is, mert még iskolaidőszakban felmen-
tünk Budapestre a Megyeri útra közösen edzeni, a nyári tá-
borunkban is összetalálkoztunk az egyik csoportjukkal és
együtt edzettünk.

Nagyon jó kapcsolatunk van a teljes magyar karate tár-
sadalommal magas szinten, hiszen, több évtizedes barátság
köt össze minket.

Bruszt Mária
KAKUSEI 

Pásztor Szabolcs 
(2019 Magyar Bajnok), 

Fekete Csaba 
(Versenyzői szakosztály igazgató)
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VárOSI KözöSSÉgI NAp

2019. szeptember 27-én, pénteken
délután a Millenniumi Parkban
a közösségek vendéglátásával jó

hangulatú városi közösségi napot szer-
vezett Tököl Város Önkormányzata.

Délután Tuti buli Jessyvel rendez-
vény keretében fellépett Marosi Zol-
tán, Gyémánt Valentin, valamint
Jessy.

Esti programként a Pesti úti lakó-
telep központjában a Benetton Band
és Jessy, valamint a Ledina Orkestar
szórakoztatta a jelenlévő vendégeket.

Az új helyszín, a kényelmesen el-
rendezett asztalok, székek egyszerre
váltak otthonos étkezések és sétálós
beszélgetések helyszínévé. Nagy vára-
kozás előzte meg a tököli énekes Jessy

műsorát, aki Marosi Zoltánnal írt saját
dalait énekelte. Igazi showmanként  ma-
gával ragadta a közönséget, akik vele
énekelték a dalokat, sőt a latin és
délszláv ritmus táncra is ragadtatta őket. 

A lakótelepi est különlegessége a
Benetton Band és Jessy közös bulija
volt, amelyet a Ledina zenekar igazi
tököli ritmusokkal zárt.  


