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Folytatódnak a fejlesztések, 
elfogadták Tököl Város 
2020. évi költségvetését

A képviselő-testület feb-
ruári ülésén legfontosabb
napirendként tárgyalták a
város 2020. évi költségveté-
sét. A költségvetés fő
száma a bevételi és kiadási
oldalon 1 milliárd 514 mil-
lió forint.

Hoffman Pál polgár-
mester tájékoztatása sze-
rint az elfogadott költség-
vetés szigorú takarékossá-
got mutat. Lényeges, hogy
a város által elnyert ko-
rábbi pályázatok, áthúzódó
beruházások finanszíro-
zása biztosított. A költség-
vetés közel 450 mFt értékű
beruházás megvalósulását
teszi lehetővé. A miniböl-
csőde, a kerékpárút, a Jó-
zsef Attila utca járda meg-
valósítása, valamint az
Északi Kertváros Csapa-
dékvízelvezetési Program
II. ütemének kiépítése a

pályázati támogatásokon
felül összesen 83 mFt saját
forrást igényel, melyet a
költségvetés tartalmaz.
Fontos eredménynek tartja
azt is, hogy a kötelező fel-
adatok ellátása mellett a
közösségi élet erősítése, a
Művelődési Központ és
Könyvtár, a Sportcsarnok
és a Városi Uszoda fenn-
tartása, a közösségek mű-
ködésének támogatása, és
a városi események meg-
rendezése szintén biztosí-
tott.

Tököl Város 2020. évi
költségvetését Hoffman
Pál, Ágics Antal, Ágics
Péter, Csurcsia István,
Gergics Illés, Malaczkó Ist-
ván, Vaslaki Judit, Vejmola
István 8 igen, Farkas Zsu-
zsanna és Vukov Máté 2
tartózkodó szavazatával fo-
gadták el.

Felkészülten, felelősséggel
Intézkedések járványügyben

Már több mint egy hete
a magyar kormány vész-
helyzetet rendelt el. Ez az
Önkormányzatok működé-
sében is jelentős változáso-
kat eredményezett. Új fel-
adatokat kell megoldanunk,
új körülmények között. 

Mindannyian, akik rész
veszünk a város oktatási,
egészségügyi, közbiztonsági
közigazgatási, szociális és
általános ellátási feladatai-
nak megoldásában, átérez-
zük felelősségünket. Fontos,
a családok, a város életét
befolyásoló döntéseket hoz-
tunk, hisszük, hogy ezekkel
tehetünk valamit a járvány-
nyal szemben, nemcsak
passzív elszenvedői vagyunk
a kialakult helyzetnek. 
• Bezártuk a bölcsödét és az

óvodákat s ügyeleti rend-
szerben fogadjuk azokat a
gyerekeket, akiket a szülők
nem tudnak otthon ellátni. 

• Az általános iskolásokra is
kiterjedően biztosítjuk a
közétkeztetést is minden
igénylő számára. 

• Ez naponta 11 óvodást és 17
fő iskolást plusz 13 fő fel-
nőtt szociális étkezőt jelent.

• Március 17-től bezártuk a
Sportcsarnokot és a Városi
Uszodát, és a Művelődési
Házat és lemondtuk a ren-
dezvényeket. Ezen a héten
a játszótereket is lezártuk.

• Folyamatosan figyelem-
mel kísérjük a speciális
törődést, illetve házi ellá-
tást igénylő időseket. 

• Megszüntettük a helyi
vérvételi lehetőséget.

• Telefonos egyeztetés után,
a Védőnői Szolgálat helyi-
ségében fogadjuk az ol-
tásra, szűrésre érkező cse-
csemőkkel a szülőket.

• Változott a Polgármesteri
Hivatal ügyintézési rendje
is, a személyes ügyfélfoga-
dásra csak is elkerülhetetlen
ügy esetében kerülhet sor.

• Házi karanténról szóló ha-
tósági elrendelésről nincs
tudomásunk, amennyiben
erre sor kerül az ellátás
biztosítását megoldjuk.

Észszerű és átgondolt
cselekvéssorozat van mö-
göttünk, de tudjuk, a ne-
heze még hátra van.

A kormány által működ-
tetett hivatalos kommuniká-
cióra építve folyamatos nyílt
tájékoztatással biztosítjuk,
a tököli családok megfelelő
informáltságát, ezzel is
megelőzve a negatív hangu-
latkeltést.

Végezetül köszönöm az
orvosok, gyógyszerészek,
tanárok, óvónők, védőnők,
önkormányzati és közigaz-
gatási dolgozók, postai dol-
gozók és a családok ellátá-
sában résztvevők áldozatos
és felelősségteljes munkáját
s a tököliek jogkövető ma-
gatartását. S kérek minden-
kit, kiemelten azokat, akik
számára a vírus különös ve-
szélyt jelent tegyenek meg
mindent egészségükért
mindennapi életünk biz-
tonságának megőrzéséért.

Tököl, 2020. március 20.
Hoffman Pál  
polgármester
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együttműködésre készen
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

2019. december 18-án Dunavarsányban
immár hagyományosan, az év végéhez kö-
zeledve egy közös ebéd keretében tekintette
át a mögöttünk lévő időszakot és vázolta a
jövőbeni feladatokat és lehetőségeket a vá-
lasztókerület polgármestereivel. A megbe-
szélésen részt vett Hoffman Pál, Tököl pol-
gármestere.

digitális röntgen
2020. január 31-én átadásra került a Szigetszentmiklósi

Szakorvosi Rendelőintézet új, digitális röntgenberendezése. 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz benyújtott

pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga-
tásra alkalmasnak minősítette, és a digitális röntgen felvé-
telező rendszer beszerzéséhez 49 mFt vissza nem térítendő
támogatást nyújtott az intézménynek.

A rendezvényen a közel 164 ezer térségi lakost ellátó In-
tézmény vezetése beszámolt az elmúlt időszak többi fejlesz-
téséről is.

Az ünnepélyes átadáson részt vett Hoffman Pál, Tököl
polgármestere.

Új mb. tűzoltóparancsnok – Tapasztalat és ambíció
Hoffman Pál polgármester bemutatkozó látogatáson fogadta Kovács Zoltán tűzoltó

őrnagyot, a Szigetszentmiklósi Tűzoltóság új megbízott parancsnokát.
A személyes hangulatú beszélgetést megalapozta a parancsnok úr tököli illetősége,

s a régebbi személyes ismeretség.
A város és a parancsnokság együttműködése hosszú ideje kifogástalan és kölcsönös

előnyökkel jár.
A megbeszélésen érintették a jövőbeni feladatokat, s megerősítették az együttmű-

ködés iránti elkötelezettségüket.

egyeztető tárgyalás az Urbanicza-sziget közjóléti szerepének lehetőségeiről 
és a parkerdőbeli illegális hulladékelhelyezés  megszüntetéséről

Hoffman Pál polgármester 2020. feb-
ruár 18-án egyeztető tárgyalást folytatott
Tóth Péterrel, a Pilisi Parkerdő Zrt. Rác-
kevei Erdészet vezetővel az Urbanicza-
sziget közjóléti szerepének lehetőségei-
ről és a Parkerdőben történt illegális
hulladékelhelyezéssel kapcsolatban.

Az egyeztetés alkalmával Tóth Péter
erdészetvezető felvázolta a Pilisi Park-
erdő Zrt. működési sémáját, gazdálko-
dási profilját, a jelen térségben rejlő
együttműködési, fejlesztési lehetősége-
ket, közjóléti funkciók fejlesztési törek-
véseit. A Tököli Parkerdő az egyre ter-
jeszkedő agglomerációs térségben foko-
zódó szerepet tölt be a község határán
belül elhelyezkedő erdőkben és egyéb
zöldfelületi objektumokban a közjóléti,
turisztikai igények kielégítésében, ver-
senyképes fenntartásában.
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jól vizsgázott a csapadékvízelvezető rendszer
Magyarország Kormánya jóvoltából, a Pest megyei fej-

lesztési program keretében 298.242.562 Ft, támogatási ösz-
szeget nyert Tököl Város Önkormányzata. 15.696.977 Ft ön-
kormányzati forrás biztosítása mellett – megújult a Bodza
utca, a Fürtös utca és a Diófa sor, valamint az Akácos út, a
Mester utca és az Árnyas utca csapadékvíz-elvezetése. 

A Diófa sor utca mentén egy záportározó is megépült,
mely az Északi-kertváros területén, a Mester, Akácos, Ár-
nyas, Diófa, Bodza, Fürtös utcák területén keletkező csapa-
dékvizek tározását, és elszikkasztását biztosítja. Az utcák ár-
kaiban összegyűlő csapadékvizet átemelő szivattyúk juttat-
ják a tározószikkasztó földmedencébe. A medence körül
275 m hosszú kerítés épült, továbbá a kerítésen belüli terü-
leten a füvesítésre is sor került.

A projekt összköltsége 313.939.540 Ft volt. A projekt azo-
nosítószáma: PM_CSAPVIZGAZD_2017/4. A kivitelezés
2018. október 16-án indult meg, mely határidőn belül, 2019.
szeptember 13-ra valósult meg. A kivitelezési munkálatokat
A VITÉP ’95 Kft. végezte.

Költségvetési időzítés miatt év végére maradt néhány,
közmeghallgatáson elhangzott kérés teljesítése.

A két darab, összesen másfél millió forintba kerülő szer-
kezetet remélhetőleg megkímélik a rongálók, s nem jutnak
a városban jónéhány tönkretett buszváró sorsára.

Teljesített igéretek
Elkészültek a Parkerdőben a buszvárók,  és a lakótelepi kukatároló

Tököl területén befejeződtek a meglévő közvilágítási
lámpatestek cseréje, valamint a fényforrások számának bő-
vítési munkái. Jelenleg az új hálózatok kiépítési munkái
folynak az eddig el nem látott területeken.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben, ha a lámpatestek
nem világítanak, vagy a működésükben zavart tapasztalnak
jelezzék a polgármesteri hivatal műszaki irodáján telefonon
vagy e-mailben, hogy jelezni tudjuk a kivitelezőnek.

A befejezés előtt álló beruházás 224 mFt. A finanszírozó
és kivitelező az Enerin Energia Innováció Zrt. Ez a harma-
dik fél általi beruházás korszerűsége, takarékossága, s ha-
tékonysága miatt jelentős előnyökkel jár. A tököli projekt
referenciaként is elfogadott, már eddig is több településről
érkezett megkeresés a pénzügyi konstrukció, illetve a mű-
szaki tartalom megismerésére.

jól vizsgáznak a led-es lámpák, fényárban a város
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egy különleges matekverseny

Varga Tamás matematikatanár születésének 100. év-
fordulója alkalmából emléknapot tartottunk a Tö-
köli Weöres Sándor Általános Iskolában.

Ezen a délelőttön a felső tagozat 5. és 6. évfolyamos ta-
nulói egy 10 állomásos matekversenyen vettek részt, 3 fős
csapatokban dolgoztak, kompetencia alapú versenyfelada-
tokat oldottak meg. A gyerekek nagy lelkesedéssel járták
végig az állomásokat.

A 7. és a 8. évfolyamos tanulóinkkal és meghívott vendé-
geinkkel egy rendhagyó matek órán vehettünk részt, „Po-
rondon a matematika” címmel, Számadó László és Molnár
Ildikó előadásában. Majd Varga Tam1ás életéről tekintet-
tünk meg egy kisfilmet, amit a Bolyai János Matematikai
Társulat tagjainak köszönhetünk: Lajos Erzsikének, Somfai
Zsuzsának és Ács Ildikónak.

Solymosi Nikolett int.v.h
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Hangszersimogató

ASzárny-nyitogató Művészeti iskola a „Nevelési.okta-
tási intézmények pedagógiai programjának támo-

gatása Tökölön és környékén” című VEKOP-7.3.4-17-2018-
00023 számú pályázat keretében 2020. február 6-án és 13-
án a Hagyományőrző óvodában, előtte, 2020.február 4-én
a Tököli Szivárvány Óvodában a nagycsoportosok részére
zenés, interaktív bemutatót tartott. Az előadás témája
„Hangszer simogató és bemutató” volt. 

A nagyon érdekes programot a gyerekek nagyon élvez-
ték, több hangszerrel megismertették őket. Pl: harmónika,
szélsíp, kazu, gitár. Még kettő zenés előadás lesz és három
tánctanítás. Az óvodások nagyon várják már a következő al-
kalmat is. 

2020. a február 25-én a hagyományőrző Óvodában
hangszersimogató foglalkozást tartott. A gyermekek nagy
érdeklődéssel figyelték Gergő és Réka zenélését és lelkesen
kapcsolódtak be a zenés játékba, amely így a farsangolá-
sunk különleges zárása lett
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Óvodai beiratkozás – 2020/2021. nevelési év
a járvány helyzet miatt az óvodai beiratkozás technikai lebonyolításán még dolgozunk, kérjük, hogy figyeljék

Tököl Város Honlapját (www.tokol.hu) és a Város facebook oldalát (Tököl: tények, közügyek)
Tisztelt szülők!
Tököl Város Képviselő-testülete 29/2020. (II.13.) számú határozata
alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021. nevelési évre a tököli
óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

időpont: 2020. április 22., április 23.

a felvételi jelentkezéshez szükséges iratok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és sze-

mélyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa
- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcím-

kártyája,
- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről, 
- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyer-

mek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szak-
értői véleményeket,

- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló
dokumentumokat,

- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumen-
tumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy
szülők nyilatkozata), valamint

- amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri
az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a
szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását,
mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben
vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED,
GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a alapján:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található,
az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme tel-
jesíthető.”

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) be-
kezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatko-
zik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak
óvodába.

A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyer-
mek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek
arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő ti-
zenöt napon beül, azaz 2020. június 4-ig írásban értesíteni az Ok-
tatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyer-
meke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövő-
ben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az
óvodavezetőt. 

A tököli óvodák neve és címe:
Hagyományőrző napköziotthonos Óvoda Tököl, Fő u. 49.
napsugár napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6.
szivárvány napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 57., és Kisfa-
ludy u.
Horvát nyelv ápolásáért napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út
6., mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat.

a tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási te-
rülete.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a
szülőt, legkésőbb 2020. május 25. napjáig. Az óvodavezető felvételt
elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet
Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó óvoda címére
kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számí-
tott 15 napon belül.

Bölcsődei beiratkozás
a járvány helyzet miatt az bőlcsödei beiratkozás technikai lebonyolításán még 
dolgozunk, kérjük, hogy figyeljék Tököl Város Honlapját (www.tokol.hu) és a 

Város facebook oldalát (Tököl: tények, közügyek)

Tököl Város Képviselő-testülete, a bölcsődevezető 2020/2021. nevelési évre 
történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi, 

mely szerint a Bölcsődei beiratkozás időpontja: 
2020. április 22. 2020. április 23.

a felvételi jelentkezéshez szükséges:
- A gyermek Taj kártyája, személyi iga-

zolványa

- A gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata és lakcím kártyája

- A szülők személyi igazolványa és lak-
cím kártyája.

- Mindkét szülő munkáltatói igazolása
(határozott vagy határozatlan megjelö-
léssel, munkaviszonykezdetének fel-
tüntetésével, heti hány órában foglal-
koztatott, felmondás alatt áll-e) vagy
szándéknyilatkozat a munkába állás
pontos dátumának és időtartamának
megjelölésével,

- Nyilatkozat a családban együtt nevelt
gyermekek számáról,

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményről szóló határozat,

- Három vagy több kiskorú gyermek ne-
velése esetén a Kormányhivatal igazo-
lása a családi pótlék folyósításáról és a
gyermekek anyakönyvi kivonatának
másolati példánya,

- Tartós betegség vagy ételallergia ese-
tén szakorvosi vélemény,

- Egyedülálló szülő esetén a helyszínen
kitöltött egyedülállósági nyilatkozat és
az ezt alátámasztó határozat,

- Gyermekorvosi igazolás, hogy a gyer-
mek bölcsődében gondozható.

Fővárosi Vízművek 
tájékoztatása 

e-mail cím változásról
A Fővárosi Vízművek  vizvonal@vizmuvek.hu e-mail
címe 2020. február 28. után fokozatos kivezetést kö-
vetően megszüntetésre kerül. A megjelölt címre
küldött megkereséseket április hónap végéig átme-
netileg még feldolgozzák és kezelik, ezt követően
végérvényesen lezárják.
A vízszolgáltatással kapcsolatos megkereséseiket az
ügyfelek az online ügyfélszolgálaton keresztül küld-
hetik meg elsősorban regisztrációval, beazonosítot-
tan, azonban lehetőségük van regisztráció nélkül is
üzenetet, megkeresést indítani a 2020. március 1-
jét követően a www.ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu
oldalon.

Fővárosi Vízművek Zrt. 
• Székhely: Budapest XIII., Váci út 182. 
• Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512 
• Telefon: +36 1 465 2400 
• E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu

www.vizmuvek.hu
• Bankszámlaszám: 

OTP Bank Nyrt. 11794008-20510491 
• Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 
• Cégjegyzékszám: 01-10-042451Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe
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szüleTÉsek

HázasságköTÉsek

Köszönetnyilvánítás
Köszönet mindenkinek, aki november 6-án Pásztor Péterné
Piroska temetésén részt vett, koszorút, virágot hozott,
hogy méltó módon búcsúzzon tőle és osztozott a család fáj-
dalmán.

Tisztelettel: Pásztor Péter és családja

Kuczora Csaba és Dékány Noémi Krisztina
Szép Zsolt és Zsivnovszki Erika Noémi
Gindl Attila Zsolt és Jakab Csilla
Tóth János és Tóth Zsuzsanna
Moldován István és Predák Viola
Nagy Bence és Kiss Adrienn
Marics György Gábor és Frigy Dóra
Nagy Tamás és Fórizs Nikoletta Piroska
Szitár Tivadar és Kecskés Tímea

2019.11.09.
2019.11.09.
2019.11.16.
2019.11.23.
2019.11.30.
2019.12.10
2020.01.18.
2020.01.18.
2020.01.25.

Süveges Xénia 2019.11.02.
Istenes Márk Roland 2019.11.25.
Marics Áron 2019.11.25.
Toth Nándor 2019.11.28.
Lipusz Mira Szófia 2019.11.29.
Vukov Dusán 2019.12.01.
Csvórics Mirkó 2019.12.02.
Furda Flóra Mia 2019.12.03.
Miklovicz Nimród 2019.12.04.
Tóth Eliot Rokkó 2019.12.16.
Pinizsi Ábel 2019.12.17.
Boros Ádám 2019.12.21.
Cserna Bella Róza 2019.12.23.
Mezei Dóra 2019.12.27.
Edler Zora Alea 2019.12.29.
Molnár Domonkos 2020.01.06.
Biró Liza Emili 2020.01.08.
Moldván Máté 2020.01.20.
Gávrán Nátániel Zoltán 2020.01.28.
Gávrán Nimród Lajos 2020.01.28.
Cseke Janka Zoé 2020.01.30.
Kőnig Mirkó 2020.02.01.
Keserű Barnabás 2020.02.09.
Török Ambrus 2020.02.12.
Berlanga Varsányi Ádám 2020.02.14.
Berlanga Varsányi Ábel 2020.02.14.
Terbe István 2020.02.15.
Farkas Emili Jázmin 2020.02.19.
Vasilescu-Gál Kristóf 2020.02.21.

név élt
2019 október
Fodor gábor 50

2019 november
dr. szende gyula 66
joszkin istván 71
duldner albert 65
dr. saeb Tammam 71
plausin sándorné sz. Bálint erzsébet 79

2019 december
Borhi józsef istvánné sz. Takács erzsébet 68
Háberle józsefné sz. Cseperkáló Margit 89
káposznyák jánosné sz. Bodnár juliánna 91
Ujj Ferencné sz. kis ilona 89
prepszl Ferenc józsef 55
szabó lászló sándorné sz. szabó gyöngyi 70
Malustyik józsefné sz. nagy ilona 88
Fazekas antalné sz. kis Éliás Margit 81
Marlyin andrásné sz. istvánov anna 94
krémó sándorné sz. Cseperkáló róza 94
kökény imre 90
gergely istvánné sz. zurovcsik ibolya 68
Bajnáczki józsefné sz. kocsis Margit 99

2020 január
Tombácz imréné sz. Ujhelyi Margit 90
rezneki józsefné sz. kakas Margit 52
oroszné Bagó Tünde klára sz. Bagó Tünde klrára 46
székely lászló 85
Bagyó antal 69
rupa Béla 65
puskás sándor istván 70
Fábián józsefné sz. kiss katalin 88
sárácz józsefné sz. dragovics Mária 77
kaszai györgy 87

HALÁLESETEK

Megújuló energiatakarékosság – klímavédelem
Hoffman Pál polgármester érdekesnek, hasznosnak ígér-

kező tárgyalást folytatott Szőllősi Tamással, a Ráckevei
Korax Gépgyár Kft ügyvezető igazgatójával egy, a cég által
finanszírozandó megújuló energia projektben történő
együttműködésről. Az önkormányzati intézményekben el-

helyezésre kerülő napelemek újabb fontos lépést jelenthet-
nek a város energiahatékonysági céljaink megvalósításában. 

Egyelőre a szükséges alapadatok összeállítása történik
meg, erre üzleti terv készül, amelyről a bizottsági vita után
a képviselő-testület hoz döntést.
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ezüstös városunk – Ókor és árpád-kor

Tököl helytörténeti kutatásának lényeges részét képezi a
keresőműszeres terepbejárás, mely nem keverendő össze
a köztudatban elterjedt, és napjainkban egyre népszerűbb

fémkeresős „kincskereséssel”. Ez utóbbi legtöbbször anyagi, de
legalábbis saját érdekből történik, míg a hivatásos fémkeresőzés
az illetékes múzeumok munkáját hivatott segíteni. Azt sem sza-
bad elfelejteni, hogy a fémkeresőzés, csakúgy, mint pl. a horgá-
szat, helyhez és engedélyhez kötött tevékenység, melyet a ható-
ságok egyre komolyabb szabályozással igyekeznek kordában tar-
tani. De mindezen szabályok nélkül is belátható, hogy nemzeti
örökségünk megőrzése, legyen az a földben, vagy a víz mélyén,
közös érdekünk, melyet saját céljaink elé kell helyeznünk.

Sokan kér-
dezik – olykor
csodálkozva –
tőlem, hogy mi
a jó abban, ha
a terepbejárás
során talált tár-
gyak mind-
egyikét lea-
dom a múze-
umnak? Mi

értelme így a fémkeresőzésnek? Erre több válaszom is van, me-
lyek közül az egyik, hogy önmagában az is örömet jelent, hogy
egy többszáz éves tárgyat talál az ember, mely jó eséllyel sosem
kerülne elő. A legjobban természetesen a nemesfémeknek lehet
örülni, de a közhiedelemmel ellentétben egy-egy ilyen terepmun-
káról nem arannyal és ezüsttel, hanem inkább fémhulladékkal
(italos dobozok maradványai, kupakok, drótok, szegek stb.) meg-
tömve tér haza a kutató. 

A terepi munka során a leleteket komolyan dokumentálva,
bezacskózva kell eltenni, aztán otthon, még a leadás előtt jöhet
a következő izgalmas mozzanat: a találatok beazonosítása, mind
kor és mind használat szerint. Erre sok remek szakirodalom lé-
tezik, illetve az internetes források is adhatnak némi támpontot.
Sőt, hála a közösségi oldalaknak, adott esetben szakemberekkel
is fel lehet venni a kapcsolatot, tanácsot, útmutatást kérni tőlük.
A legegyszerűbb dolog a különböző pénzérmék beazonosítása
lehet, természetesen akkor, ha megfelelő állapotban vannak, hi-
szen komoly magyar nyelvű szakirodalom áll rendelkezésre
ehhez. Ebben a cikkben néhány, Tököl területéről előkerült ezüs-
térmét szeretnék bemutatni, szemléltetve, hogy milyen gazdag a
város történelme, és hogy egy apró ezüstpénz mennyi mindenről
mesélhet. 

Kelta ezüstök a Duna partjáról
A Duna a fémkeresősök szempontjából is kedvelt területnek

számít, hiszen állandóan mozgásban van, így mindig adhat va-
lami újat. Az
köztudott, hogy
Százhalombat-
tán a római kori
limeshez tar-
tozó objektu-
mok álltak, az
utóbbi néhány
évben viszont a
tököli oldalon

is előkerültek ebből a korból származó leletek. Erről egy korábbi
cikkben már beszámoltam (Tököli Tükör, 2018/1. szám, 24.
oldal). A római jelenlét a szigeten tehát vitathatatlan, és emellett
a fellelt kelta pénzek azt igazolják, hogy valószínűleg kereske-
delmet is folytathattak az őslakos népekkel. Természetesen a ta-
lált ezüstök hadizsákmány részét is képezhették, de ennek bizo-
nyítására további kutatásokra van szükség. 

Árpád-kori denárok
Városunk első írásos említése – jelenlegi tudásunk szerint –

egy XIII. századi oklevélben történt. Ebből az időszakból szár-
mazik az a két ezüst denár is, melyet szintén a Duna-parton ta-
láltam. 

Az egyik
egy II. András
idejéből szár-
mazó (uralko-
dott 1205-1235
között), kiváló
állapotban meg-
maradt érem. A
király neve sok-
aknak ismerős

lehet Katona József Bánk bán című drámájából, illetve az ő ne-
véhez fűződik az Aranybulla kiadása is, mely minden történelmet
tanuló diák egyik kedvenc évszáma lehet könnyű megjegyezhe-
tősége miatt (1222.). Az Aranybulla, melynek jelentése „arany-
pecsét”, mivel az iratot arany pecséttel hitelesítették, a korszak
legjelentősebb királyi intézkedése volt. Hét példányban készült,
és többek között az adózást, a személyzeti ügyeket, az öröklési
rendet, és az igazságszolgáltatást szabályozta.

A másik árpád-kori ezüstpénz III. András nevéhez fűzhető
(uralkodott 1290 és 1301 között). Az ő neve is ismerős lehet min-
denki számára, hiszen ő volt az utolsó árpád-házi király, „az
utolsó aranyágacska, amely atyai ágon Szent István királynak,

a magyarok
első királyának
a nemzetségé-
ből, törzséből
és véréből sar-
jadt”. Uralko-
dását az addigra
megerősödött
kiskirályokkal
(oligarchákkal)

való küzdelem jellemezte. Ebben az időszakban Tököl és az egy-
kori Bagomér már a margitszigeti apácák tulajdonában van (Ba-
gomér egy eltűnt középkori település, mely a mai Szent Anna-ká-
polna környékén lehetett). A király 1296 júliusában egy oklevél-
ben felmenti Bagomér és Szigetcsép településeket minden tized,
adó és járulék fizetése alól, valamint Werner budavári rektor vé-
delme alá helyezi őket. 

Ez a néhány ezüstpénz is azt mutatja, hogy a tököli népek,
legyenek ókori barbárok, vagy árpád-kori királyi birtokokon
élők, mindig jelentős szerepet játszottak az adott kor gazdasági
életében. Érdemes belegondolni abba, hogy ha nekünk, laiku-
soknak is ennyi mindent árul el egy apró tárgy, a megfelelő szak-
emberek kezei között mi mindenről mesélhet még.

Győri Tibor

Egy, valószínűleg kelta ezüst érem

Kelta ezüstpénz, egyik oldalán koszorús fejjel

Egy gyönyörű, II. András denár a Dunáról

III. András ezüs denárja
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Új álláshelyek

Hoffman Pál polgármester két tárgyalást is folytatott
a BV Intézet foglalkoztatás-politikájával kapcsola-
tos elképzelések segítéséről. Dr. Fábián Tamás

alezredes, parancsnok úr és Dr. Németh Anita alezredes,
személyzeti osztályvezető egy hosszabb beszélgetés kereté-
ben tárta fel az intézet előtt álló feladatok és a személyi vál-
tozások közötti összefüggéseket. 

Egy másik tárgyaláson Bordás Anikó alezredes, humán-
szolgáltatási vezető szintén ezek részletéről beszélt. A meg-

beszélések lényege, hogy a megnövekedett feladatokat csak
magasabb létszámmal tudják ellátni, s ezért hosszabb to-
borzókampányt indítanak. 

Hoffman Pál polgármester biztosította a tárgyalópart-
nereket arról, hogy a város vezetése lehetőségei szerint se-
gíti ezt a munkát. Médiafelületek, rendezvények felhaszná-
lását, közös gyermek- illetve családi nap szervezését látja
megvalósíthatónak.
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nehéz időkben is kötelesség meghajtani a fejünket

Tököl Város önkormányzata az operatív törzs javas-
latainak figyelembevételével úgy határozott, hogy
nemzeti ünnep, március 15. alkalmából szervezett
programokat nem tartja meg.

a szűkkörű megemlékezést Bosnyák simonné ve-
zette.

ünnepi megemlékezést tököli fiatalként ágics
Mátyás mondott, majd „emlékezés egy régi márci-
usra” címmel pelsőczy lászló színművész dalai kö-
vetkeztek.

Hoffman pál zárógondolatai után az ünnepségen
díszőrséget állt és a koszorúk elhelyezését segítette a
Mikecz kálmán Huszárbandérium. a megemlékezés
műsorvezető Bosnyák simonné volt.

Ágics Mátyás ünnepi beszéde a március 15-ei megem-
lékezésen:

Nehéz időkben is kötelesség meghajtani a fejünket.
172 éve történt… 172 éve emlékszik meg a Magyarság törté-

nelmünk egyik legnagyobb horderejű eseményéről, mely mára nem-
zeti öntudatunk szerves részévé vált. Az elmúlt két évszázadban,
bár a politikai légkör nem mindig tette lehetővé a nyílt ünneplést,
a magyarok nagy része így is megemlékezett a szabadságharc hő-
seiről. Ez ma, járvány sújtotta világunkban sem lehet másképp.
Ezekben a nehéz időkben is kötelességünk, hogy fejet hajtsunk azok
előtt, akik vérüket áldozták a magyar szabadságért.

Azoktól a fiataloktól, akik 1848-ban kiálltak a hazáért, olyan
örökérvényű példát tanulhattunk emberségről, amelyet a mai
napig egyénenként és egységként is hasznosíthatunk. Ilyen pél-
dául a hazaszeretet, a bátorság, és a jobb, demokratikusabb, sza-
badabb élet iránti hajthatatlan vágy. Hazaszeretet nélkül nincs
nemzet. A nemzet ereje nem a politikusok és a pártok hajbókos
üzeneteiben rejlik, hanem az emberi lélekben, melyet különböző
ellenséges országok támadásai és területi megszállásai sem tudtak
megtörni. Mert az, aki nem a saját érdekei szerint cselekszik,
hanem a nemzetért és honfitársaiért tesz, az hőssé válik anélkül
is, hogy a történelemkönyvek megemlítenék tetteit. A szabadság-
harc alatt pedig nem voltak egyéni érdekek, nem a mártírrá válás
gondolata vezérelte azokat a fiatalokat és időseket, akik harcba
szálltak az elnyomó hatalom ellen, hanem a patriotizmus, és az a
követendő kulturális és szellemi példa, amely a mai napig irá-
nyítja honfitársainkat. Bátorság, hazaszeretet, szabadság: e hár-

mas jelszó méltó szimbóluma lehetne a 48-as szabadságharcnak
is. Bátorság szembeszállni egy elnyomó, nemzetre terpeszkedő ha-
talommal, hazaszeretet ezen eszményért fiatal életeket áldozni, de
a magyar ember igaz szabadságra mégis ritkán látott példát. A
48-as szabadságharc üzenete a ma is tenni vágyó honfitársaink
felé egyszerű: küzdj, bízz, harcolj nemzetedért, hazádért, a sza-
badságért.  E gondolatok birtokában hajtsuk hát újra fejünket a
föld felé, és emlékezzünk meg hősi halottainkról és a harcokban
résztvevőkről, akik sosem feledték, mit jelent a szabad élet, mit je-
lent az elnyomás alóli felszabadulás, és mit jelent emelt fővel ki-
mondani: szabadok vagyunk. Széchenyi István örökérvényű sza-
vaival búcsúzva: „Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő”.
S e szavak ma is érvényesek.

Hoffman Pál polgármester zárógondolatai:
Küzdenünk kell, hogy az összetartozás érzése erős legyen ben-

nünk. Március 15-e a leginkább átélhető nemzeti ünnepünk. Meg-
ünnepléséért a magyaroknak mindig meg kellett küzdeniük. A harc
a magyarságunk, a szabadság, s az összetartozás érzését és az
ünnep méltóságát adja. 30 éve szabadon, őszintén emlékezhetünk
1848-ra. 1990-ben egy különleges hangulatú ünnepségen álltunk
itt. Azt éreztük, benne vagyunk a történelem forgatagában. Most,
2020-ban is rendkívüli időt mér ránk a történelem. Küzdenünk
kell, hogy a magyarságról szóló döntéseket mi magunk hozhassuk
meg, s hogy az összetartozás érzése, az, hogy bajban is számíthatunk
egymásra, erősödjön az emberekben, erős legyen bennünk.
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Magyarnak lenni óvodásként is jó!

Atököli óvodások a Történelmi Zászlóparkban, majd az óvodákban ünnepi
műsorral emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfor-
dulójára. A Mikecz Kálmán Huszárbandérium huszárai színesítették a

megemlékezést.
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Az esztendő elején két idős asszonyt
is köszöntött Hoffman Pál polgár-

mester. 
A 95 éves Halász Istvánné Regina

nénit már második alkalommal, hi-
szen öt évvel ezelőtt a 90. születésnap-
ján is a vendége volt a polgármester
úr. Regina néni nagyon jó szellemi és
fizikai állapotnak örvend.

A 90 esztendős Fehér Ferencné
néni a lányánál él, szintén kiváló
egészségben unokái és dédunokái sze-
retetével körülvéve. 

Családias hangulatú 90. születésnap

szeretettel körülvéve

Fordulatos szép élet

Hoffman Pál polgármester Bosnyák Simonné társasá-
gában köszöntötte Lenkei Kálmánné Kati nénit 90.

születésnapja alkalmából. A jó egészségnek örvendő ünne-
pelt lánya körében fogadta a vendégeket, akikkel emelke-
dett hangulatú órát töltöttek el. 

Kati néni
visszaemléke-
zései, történe-
tei drámai élet-
utat mutattak,
hiszen a 90 év
hatalmas és
fordulatos tör-
ténelmi és csa-
ládi távlatokat
jelent Lenkei
Kálmánné csa-
ládja sorsa ese-
tében is.

Családtagjai, lányai, s veje szeretet-
teljes készülődésével fogadta Víg

Milkovics Gáborné Annus néni Hoff-
man Pál polgármestert, aki Orbán
Viktor miniszterelnök úr és a város
nevében köszöntötte 90 születésnapja
alkalmából.

E köszöntések az ünnepelt jelzése
alapján jönnek létre, s nagyon sok
örömet jelentenek mindenki szá-
mára.

A köszöntést követően órákig tartó
beszélgetés, emlékezés alakult ki, hi-
szen Annus néni és férje is évtizedekig
volt tevékeny részese, alakítója tököli
közösségeknek.

Búcsúzáskor újabb találkozást is
egyeztettek, hiszen a családi fotók ar-
chiválása, a sváb hagyományokról

szóló visszaemlékezések, és a régi
Tököl életéről szóló beszélgetés meg-
örökítésére érdemes több időt szánni.

Különösen igaz ez a tököli születésű,
a teljes életüket Tökölön töltő idősek
esetében. 

Az idei évben elő-
ször, már január

28-án állampolgársági
eskütétel volt a Polgár-
mesteri Hivatalban.
Vajda Erzsébet Ibolya,
aki  Szatmárnémetiben
születetett, szülőföld-
jén dolgozott, ment
nyugdíjba, Hoffman
Pál polgármester előtt
tette le állampolgár-
sági esküjét.  Mostaná-
ban egyre több időt
tölt Tökölön, mivel
lánya családja, unokái
városunkban élnek.

„Mindig is magyar voltam”
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ötletesség és eredetiség

ASzigetszentmiklósi Tankerületi Központ november
végén meghirdette első karácsonyfa díszítő vetélkedő-

jét a fenntartásában lévő összes köznevelési intézményben.
A Tankerületi Központ által biztosított fenyőfák vettek részt
a versenyben.

Fontos szempont volt, az ötletesség, egyediség, a termé-
szetes anyagok használata.

Az alsós gyerekek is segítették Csilla néni és Judit néni

ötleteinek megvalósítását a kézzel készített díszekben és a
díszítésben.

A verseny elbírálására 2019. december 12-én került sor.
A zsűrit a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ szer-

vezést segítő munkatársai, Diákönkormányzati Tanácsának
tagjai és elnöke alkották.

Jutalmunk egy nagyon szép Vándordíj és 15 kg szalon-
cukor volt, amit a gyerekek között szétosztottunk.

öröm a jégen

Idén télen először január közepétől február közepéig egy 250 m2 alapterü-
letű műjégpálya várta a tököli korcsolyázni vágyó fiatalokat, gyerekeket,
családokat a Tököli Művelődési Központ parkolójában. Halász László igaz-

gató úr szerint a sikerre tekintettel szinte biztos a folytatás.
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emlékezés a kommunizmus áldozataira

Megrendítő találkozás

Tökölön is megemlékeztek a
kommunizmus áldozatairól 8
Tököli Tükör Közép- és

Kelet-Európában elsőként Magyaror-
szág döntött a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapjától. Először 2001.

február 25-én emlékeztek meg az Or-
szággyűlésben és az ország középis-
koláiban. Azóta minden évben tarta-
nak emlékünnepségeket. Tökölön
Hoffman Pál polgármester és Gergics
Illés alpolgármester helyezett el vi-

rágcsokrot a megemlékezés tisztele-
tére Örsi-Tóth László, Dr. Marlyin
János, Gergics Antal, Rácz József,
Gergics József, Kudó Simon és Cse-
perkáló István sírjánál.

Óriási sikerrel játszották a tele-
vízióban az Örök tél című, a
malenkij robotra hurcoltak

sorsát bemutató filmet. A megrázóan
hiteles alakításért a film női főszerep-
lőjeként Gera Marina Emmy-díjat ka-
pott.

Ezzel kapcsolatban Taksonyba lá-
togatott Hoffman Pál polgármester,
ahol a kommunizmus áldozataival

kapcsolatos kutatásokat folytató törté-
nészekkel, helyi kutatókkal találkozott. 

Makra Mónika történésszel – aki a
Malenkij robot emlékhely koordiná-
tora, a Gulág- és Gupvikutatók Nem-
zetközi Társaságának titkára – és
Györke Erzsébettel egyeztettek a ma-
lenkij robot Csepel-szigeti áldozatairól
készülő dokumentum-gyűjtemény
helyzetéről. 

Makra Mónika átadta az 1945-ben
készült, a háborúból még haza nem
tért tököli foglyok illetve áldozatok
névsorát. 

Hoffman Pál ismertette a tököli ál-
dozatokkal készített dokumentumfil-
mek szereplőinek történetét, s vállalta
a gépelt szöveg dokumentálását is.
Fechtl Ilona és Borbála, valamint
Szabó Gáborné visszaemlékezései, s a
korabeli iratok fontos kortörténeti do-
kumentumok. 
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Minden, amit ilyenkor átélünk hordoz valami mélyebb
tartalmat is. Tudjuk, hogy minden pillanat több Ön-

magánál ezért, tudnunk kell azt is, hogy közösségmegtartó
erő vagyunk és fontos átéreznünk, őriznünk értékeinket.
Szeretettel kell óvnunk mindennapjaink békéjét nyugal-
mát. Bosnyák Simonné a képviselő-testület és a résztvevők
nevében megköszönte az alkalomhoz választott műsort a
fellépő Rác férfikorusnak, Komsije és a Sváb asszonykórus-
nak közösségének, s a szép pillanatokat, a finom sütemé-

nyeket, forró teát, forralt bort és tököli kézműves közösség
kiállítását, valamint a szeretettvendégséget a Tö köli Polgár-
mesteri Hivatalnak a Tököli Német Önkormányzat nak, Tö -
köli Horvát Önkormányzatnak, a Tököli Szerb Önkor-
mányzatnak, a Szárny-Nyitogató Művészeti Iskolának, a
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubnak, a Tököli Polgárőr Egye-
sületnek, és a Tököli gazdák Vadásztársaságának.

keresztény közösségiség
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Több intézményben és közösségben ünnepelték a Ka-
rácsonyt, varázsoltak ünnepi hangulatot egymás szá-

mára.
A Hagyományőrző Óvoda óvodásai hagyományosan betlehe-
mezéssel köszöntötték a polgármesteri hivatal dolgozóit.

A Szivárvány Óvoda óvodásai idén új kezdeményezésként,
a Nyírfaliget Idős Otthon lakóit köszöntötték betlehemes
játékkal, énekkel és versekkel. A megható ünnepségen az
idősek nagylétszámban, hatalmas örömmel fogadták a lá-
togatást.

Megőrzött hagyomány
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2019–es év kiemelt eredményei
Tatami Team kupa –
nemzetközi verseny –
2019. 11. 23

Aranyérem:
• Bali Tibor – 8 éves fiú

kumite haladó +37kg
• Bali Tibor – 9 éves fiú

kumite 
haladó +37kg

Ezüstérmes:
• Illés Péter 9 éves fiú 

kumite haladó -37kg

Bronzérmes:
• Rostás Márk 9 éves fiú

kumite utánpótlás -32kg 

WkF karate diákolimpia
– 2019. 10. 12.
Aranyérem:
• Bali Tibor – I. hely 

(kumite)
• Pásztor Szabolcs – I. hely

(kumite)

Ezüstérem:
• Illés Péter – II. hely 

(kumite) 
• Polgár Dominik – II. hely

(kumite) 
• Rostás Márk – II. hely

(kumite) 

Bronzérem:
• Csiki Dávid – III. hely

(kumite) 

V. hely:
• Andris Márk – (kata)

WkF Magyar karate 
Vidékbajnokság – 2019

Aranyérem:
• Bali Tibor – I. hely 

(kumite) – Vidék Bajnok
• Csiki Dávid – I. hely 

(kumite) – Vidék Bajnok

Ezüstérem:
• Andris Márk – II. hely

(kata)
• Benyes Bálint – II. hely

(kumite) 
• Illés Péter – II. hely 

(kumite) 
• Rostás Márk – II. hely

(kumite) 
• KAKUSEI–I. Csapat

(kumite) – II. hely (Bali
T., Illés P., Polgár J.)

Bronzérem:
• Bender Ádám – III. hely

(kumite) 
• Pásztor Szabolcs – III. hely

(kumite) 
• Polgár Dominik – III. hely

(kumite) 
• Polgár János – III. hely

(kumite) 
• Rostás Szófia – III. hely

(kumite) 
• KAKUSEI–II. Csapat 

kumite – III.hely (Rostás
M., Csiki D., Badics B.)

WkF Magyar Bajnokság
– 2019. 05. 26

Aranyérem:
• Pásztor Szabolcs – 

(kumite) – Magyar Bajnok

Ezüstérem:
• Rostás Márk – II. hely

(kumite) 

Bronzérem:
• Rostás Szófia – III. hely

(kumite) 
• Varga Dániel – III. hely

(kumite) 

V. hely:
• Bali Tibor – kumite
• Bender Ádám – kumite
• Csiki Dávid – kumite

erzsébet kupa – nemzet-
közi verseny – 2019. 04. 27.

Aranyérem:
• Bali Tibor – kumite
• Illés Péter – kumite

Ezüstérem:
• Bali Tibor – kata és 

kumite (felnevezéssel!)
• Pásztor Szabolcs – 

(kumite)

Bronzérem:
• Andris Márk – kata
• Karhuz Marcell – kata
• Rostás Szófia – kumite

• Varga Dániel – kumite

V. hely:
• Illés Péter – kata
• Pásztor Szabolcs – kata
• Rostás Márk – kumite
• Rostás Szófia – kata

Öt kiemelt versenyünk volt 2019–ben, melyről részle-
tesebb eredményeket szeretnénk megjelentetni, il-
letve tájékoztatni. Versenyzői szakosztályunk óriási

fejlődésen ment keresztül, mert ugyan mi a Magyar Bajnok-

ságra készültünk, de még ettől távolabb is tekinthettünk nagy
örömünkre. Nemzetközi versenyeken is jól szerepeltünk. Ter-
mészetesen, továbbra is támogatjuk a feltörekvő gyerekeket,
sportolókat és indulunk több hazai kupán, versenyen.

erzsébet kupaVidékbajnokság

kakusei eredmények

Tájékoztatom továbbá, hogy sikeresen részt vettünk a 47.
Kadet, Ifjúsági és U21 Karate Európa Bajnokságon szerve-
zőként, melyet a Magyar Karate Szakszövetség emlékérem
formájában is megköszönt dr. Mészáros János elnök úr és

Falusi Márton alelnök úr személyesen adta át a részünkre.
Rettentően büszkék vagyunk rá.

Üdvözlettel: 
Bruszt Mária  elnök KAKUSEI Sport
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Sportegyesüle-
tünk nagyon
sokat köszönhet

Tököl Városának és
Hoffman Pál polgár-
mesternek, amit mi-
nőségi munkával és ki-
emelkedő eredmé-
nyekkel viszonoztunk.

A bizonyítás évei után klubunknak sokat jelentett,
az iskolai tornaterem, a sportcsarnok és a parkerdei
edzőtábor lehetőségek.

35 év alatt sok Magyar bajnokságot és nemzet-
közi versenyt rendeztünk Tökölön, így hozzájárul-
tunk Tököl Városának pozitív híréhez és település
lakói, helyben láthatták a világ legjobb kickbox ver-
senyzőit.

GI

szigetszentmiklós – Tököl 
sportegyesülete a pest Megye Év 

sportolója díjátadásán

Kolozsvári Kingát ta-
valy utánpótlás, idén
középiskolás kategóri-

ában választották a 2019 Év
sportolójának. Több ezer
sportoló között a legjobbnak
lenni kiemelkedő dicsőség és
ez az eredmény annak kö-
szönhető, hogy az edzője által
összeállított magas szakmai
színvonalú edzés programot
példaértékű szorgalommal és kitartó munkával teljesítette.

Az elmúlt 10 év során Pest Megye legjobb sportolója válasz-
táson minden évben volt díjazott sportolónk és edzőnk!  Ez az
önök támogatása nélkül nem valósult volna meg! Köszönjük
bizalmukat és támogatásukat!                Gnyálin István  SE elnök

35 éves jubileumi rendezvény
Kitüntetett támogatók

Az őszi szerepléshez képest nagy öröm, hogy csapa-
taink előre léptek, s a lányok és fiúk is a dobogóért
küzdenek.

A megváltozott játékkal egyre több a győzelem az ifjú-
sági csapatoknál is. Mindkét csapatunk a középmezőnyhöz
tartozik, s egyre több erős csapat „skalpját” szerzik meg. Az
utánpótlás versenyekben is sok lány és fiú kézisünk szere-
pel. Komoly eredmény az U13-as fiú csapat továbbjutása a
körzeti, majd a területi versenyekről.

Bíztató, hogy a még fiatalabbak, a szivacskézisek is rop-
pant elszántak és tehetségesek.

Felnőtt és utánpótlás sikerek a kézilabdában
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a Tököli darts klub se 2019-es éve

A2019-es év a költözéssel indult számukra. Az eddig
használt edzőtermünket a növekvő taglétszámnak,
valamint a gyakori és nagy indulói létszámú verse-

nyeknek köszönhetően kinőttük. Ezúton is köszönjük az
Önkormányzatnak és a Városi Sportkörnek, hogy sok évig
megfelelő körülmények között edzhettünk és versenyezhet-
tünk. Az új klubhelység a Tubi Étteremben került kialakí-
tásra, az emeleti részben.

Az idei évben versenyzőink szépen helyt álltak több
fronton is. Kiemelendő az utánpótlás korcsoportban Mon-
halt Barnabás gyermek kategóriában elért Országos Baj-
noki 2. helyezése! A felnőttek között a legeredményesebb
versenyző Jehirszki György volt, többek között a Budapest
Bajnokság I. osztályában az összetett 4. helyezett lett, a Ma-
gyar Darts Liga Dél-Budapesti régiójának alapszakaszát
megnyerte, majd az országos döntőn a 3. helyet sikerült
megszereznie! A felnőtt csapatunk az NB III alapszakaszá-
ban csoportgyőztes lett, amivel kvalifikálta magát az év végi
országos döntőre. A rájátszás sajnos nem a tervek szerint
alakult, azonban a jövőre nézve fontos állomás volt.

Több olyan versenyt is rendeztünk, amellyel a környék-
beli szabadidős, hobbi sportolóknak tudtunk versenyzési le-
hetőséget biztosítani. 

Folytatódott az együttműködés a CSEFOSZ SE-vel, se-
gítettük a fogyatékos sportolóknak a darts sport megisme-
rését, elsajátítását. 

Már megkezdődött a következő versenyévadra való fel-
készülés, 2020-ban szeretnénk felülmúlni az előző esztendő
eredményeit.

Versenyeinkről és aktuális híreinkről a facebook-on
(Tököli-Darts-Klub) lehet tájékozódni.

Hajrá Tököli Darts! 
Bodor Zoltán

elnökBajnokcsapat

Tököli fiatal sikere a motorsport világában

Tádics Dániel a Testnevelési
Egyetem 1 évfolyamos hallga-
tója. Vonzódása a sport iránt

igen korán megmutatkozott. 7 éves ko-
rában már ügyesen húzta a gázt PW80
Yamaha motorján, ahogy nőt úgy let-
tek egyre nagyobbak a motorok és
egyre nagyobb a tempó. 3 éve vesz
részt rendszeresen versenyeken, ala-
csonyabb osztályokban már sikerült jó
eredményeket elérni. 2018-ban meg-
kapta az Év Junior Versenyzője Pető
Ádám Emlékdíjat. A kitartó, szorgal-
mas munka 2019-ben hozta meg ed-
digi legnagyobb sikert.
• Országos Motocross Bajnokság

Élsport 2. osztály: Mx2 I. helyezett.

• Országos Motocross Kupasorozat
Élsport 2. osztály: Mx2 I. helyezett.

• Országos Endurocross Bajnokság
Élsport 1. osztály: E1 III. helyezett.

• Országos Motocross Csapatbajnok-
ság: csapatban II. helyezett.

Legjobb Hazai terepmotorosok
minden évben verseny keretében
megküzdenek a „Dombok Királya” cí-
mért. Ezévben Dani eddigi legjobb
eredményeként elnyerte az abszolút
III. helyezést. 

Eredményeit edzője ifjabbik Czúni
László, valamint Édesapja segítségé-
nek köszönheti. Célja minél jobb sze-
replés az elkövetkező években.

Hajrá Dani!
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pest Megyei elismerések Tökölnek
Pest Megye Közgyűlése köszön-

tette a jubileumi, 20. megyenapi díja-
zottakat. Pest Megye Közgyűlése 1999-
ben határozott úgy, hogy december 4.
napját Megyenappá nyilvánítja,
annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt
vármegyét 360 évvel ezelőtt, 1659. de-
cember 4-én alapították. Az ünnepség
rangját emeli, hogy ekkor adják át a
megyei kitüntető díjakat – elismerve
a közművelődés, a tudomány, a kul-
túra, az építészet, a környezetvéde-
lem, valamint a közbiztonság és a tár-
sadalmi összetartozás érdekében tett
erőfeszítéseket; s ekkor kerül átadásra
a Pest Megye Díszpolgára cím is. A
közgyűlés köszönetet mond mind-
azoknak, akik a hivatásukban vagy a
mindennapokban képesek voltak a
példamutató tettekre, az átlagon felüli
teljesítményekre. Pest Megye Közgyű-
lése Kulturált Települési Környezet

Díjat adományozott Tököl Város Ön-
kormányzata részére a település meg-
újításáért, fejlesztéséért tett erőfeszí-
tései elismeréseképpen, melyek révén
a települési környezet, az itt élő em-
berek életének minősége példamuta-
tóan fejlődött.

Tököl város méltatása: Tököl jelentős mértékben
megújult városközpontján, közterületein, intézményein
észrevehető a tudatosság és a tervezettség. a sokszínű, de
összességében mégis egységes megjelenésű település-
központ jól illeszkedik a város léptékéhez, arányaihoz.
az elmúlt évek során megújított középületek, esztétikus
homlokzatok pedig szép hátteret biztosítanak a külön-
böző jellegben kialakított parkoknak, sétányoknak. a
város központjának rehabilitációja során a meglévő par-
kok felújításával egy hangulatos és élhető tér-együttes
jött létre, amely a lakosság kedvelt pihenő- és találkozó-
helyévé vált. a változatos kertépítészeti megoldásokkal,
modern elemek alkalmazásával kialakított zöldterületek
gyöngysorként fűzik fel a központi intézményeket. az ön-
kormányzati fejlesztések, valamint az általuk generált
magánberuházások révén szép és biztonságos környezet
megvalósítására került sor. a díjat Hoffman pál polgár-
mester vette át.

A Közgyűlés Nemzetiségekért Díjat
adományozott Rimóczi Lászlóné ré-
szére a német nemzetiségi kultúra
közvetítésében, oktatásában elért
eredményeiért, mellyel hozzájárult a
német-magyar kulturális összetartozás
erősítéséhez. 

Rimóczi Lászlóné születése óta
Tökölön él. Szülei és nagyszülei sváb
származásúak. A Német Nemzetiségi
Asszonykórusnak 29 évig tagja, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak 17 éve tagja, 9 évig elnöke volt.
Nemzeti és városi ünnepeken, meg-
emlékezéseken, Tököl közösségi ren-

dezvényein rendszeresen, aktívan
részt vesz saját, német közösségével,
ahol eredeti sváb ételeket és sütemé-
nyeket kínálnak a vendégeknek.

A Zenés Nyári Esték keretén belül
sváb zenekart hívnak, a báli szezonban
sok éve közösségük szervezi a hagyo-
mányos bátyus svábbált. 

A kényszermunkára hurcolt sváb
származású áldozatok emlékét őrző
táblát minden évben megkoszorúzzák.
A hagyományok ápolásáért, a nyelvok-
tatásért és a kultúra megőrzéséért dol-
gozik évtizedek óta.
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pillanatképek a közmeghallgatásról

elismerés Cseperkáló kamillának

Megtisztelő elismerés érte Cseper-
káló Kamillát, a Ráckevei Ady Endre
Gimnázium tököli tanulóját. Ebben az
évben a tantestület Kiváló Ady-diák
érmet adományozott számára.
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Kegyelmekben gazdag 
húsvéti ünnepeket 
kívánunk!

„…az ember életében a nagy eseményeket
mindig csend előzi meg. Jézus életében is
a legnagyobb dolgok csendben történtek. 
Csendben történt a születése, a halála 
pillanata és a feltámadása is, amely 
az egész világot átalakította. Ezeket a
csendes perceket százszor és ezerszer 
elimádkozzuk.”


