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Másfél milliárdos vagyongyarapodás két év alatt
Nagy értékû fejlesztések

Az elmúlt években nagymértékû fejlesztések helyszíne volt Tököl.
Mint a rövid hír tudatja, lezárult a Városközpont Rehabilitációs be-
ruházás, s a 9. oldalon készült riport mutatja, kiválóan mûködik a
Városi Bölcsõde. A mûfüves labdarúgópálya is sok örömöt szerez
labdarúgó palántáknak és felnõtteknek egyaránt. Befejezõdtek a
Tököli Szennyvíztisztító kapacitás bõvítési és technológiai fejlesztési,
kivitelezési munkálatai is.

A négy fejlesztés összességében mintegy másfél milliárdos önkor-
mányzati vagyongyarapodást eredményezett, és még nincs vége. 10,8
mFt TAO fejlesztéssel világítás, kerités és burkolat készül a mûfüves
pályához, 17 mFt TAO összegbõl korszerûsítik a Sportcsarnok vizes-
szennyvizes helységeit, 12 mFt-os térfigyelõ kamera program valósul
meg, s a társulás 60 mFt-os nagyságrendben a szennyvíztisztító fej-
lesztés kiegészítõ támogatás felhasználására kapott lehetõséget. 

Sikeresen lezárult a tököli
városközpont fejlesztési projekt

A közremûködõ Szervezet 2015.
április 16-án, 17-én keltezett leve-
leiben az alábbiakról értesítette
Tököl Város Önkormányzatát: „A
helyszíni ellenõrzés során a
jegyzõkönyvben rögzített, a Ked-
vezményezett által teljesítendõ in-
tézkedések elfogadásra kerültek.”

„Értesítjük, hogy a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program-

ban benyújtott „Tököl, funk ció bõvítõ városközpont rehabilitáció”
címû, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0003 azonosítószámmal nyilvántar-
tott projektjéhez kapcsolódó záró kifizetési igénylése és záró projekt-
elõrehaladási jelentése jóváhagyásra került.”

„A projektet befejezettnek tekintjük.”
Tököl életének legnagyobb léptékű közterület és középület fejlesztési

projektje 3 éves előkészítés, 2 éves kiviteli munka után sikeresen lezárult.

Minden gyereknek van helye
Nincs várólista bölcsődében és óvodában

Zajlanak a bölcsõdei, óvodai, iskolai beiratások, s örömteli hír, hogy
tudatos tervezésnek, sikeres pályázatoknak köszönhetõen minden tököli
gyermeknek van helye, legyen bölcsõdés, óvodás vagy iskoláskorú diák.
Az 50 bölcsõdei, 376 óvodai, s
840 iskolai férõhely bizto-
sítja, hogy sok más település-
sel ellentétben a gyermekek
elhelyezése, nevelése, okta-
tása helyben, a családok és
gyermekek számára kényel-
mes körülmények között tör-
ténjen.

60 mFt-os kiegészítő támogatás
Újabb fejlesztések a tököli szennyvíztisztító telepen

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult Tököli szennyvíztisztító
telep kapacitásbõvítése és technológiai fejlesztése tárgyú projekt 2013-
ban megkezdõdött kivitelezése befejezõdött. A projekt azonban még
nem zárult le, így a beruházó Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Ön-
kormányzati Társulásnak lehetõsége nyílt a projekt során keletkezett
maradványérték terhére kiegészítõ beruházások támogatására is pá-
lyázni. A közbeszerzések lefolytatása után is lehetett tudni, hogy marad-
ványérték keletkezik, mivel az elõzetesen becsültnél alacsonyabb áron
vállalták a projekthez kapcsolódó munkákat (közbeszerzési, projektme-
nedzsmenti, FIDIC mérnöki, PR és kivitelezési feladatok). A szennyvíz-
tisztító telep üzemeltetõje, a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. jelezte, hogy a pro-
jekt tervezési idõszakában felmért mûszaki állapotok és az azóta eltelt
idõszak továbbá a próbaüzem során több, a rendszer hosszú távú üze-
meltetését biztosító, további technológiai fejlesztés szükségessége merült
fel, ami a közbeszerzési eljárás elõkészítése és lefolytatása során elõre
nem volt látható. A Társulási Tanács 38/2014. (X.02.) számú határozata
szerint az Üzemeltetõ igényeit indokoltnak találta. Ezután az
Üzemeltetõ a Projektmenedzsment Szervezettel (EUROUT Kft.) közö-
sen részletesen kidolgozta az igény listát, melyhez költségbecslés is ké-
szült. A kiegészítõ beruházások teljes költség igényét nettó 64.800.000
Ft-ra becsülték. A Társulás 2014. október 28-án megküldte a
Közremûködõ Szervezetnek (Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak) a je-
lezett beruházások támogatása iránti kérelmét. A közreműködő szerve-
zet az igényelt összegből a kivitelezési költségekre, nettó 60 millió Ft-ra
engedélyezte a támogatás kifizetését, a közbeszerzési, projektmenedzs-
menti és mûszaki ellenõri feladatok nettó 4,8 millió Ft-os költségét a
Társulásnak saját forrásból kell finanszíroznia. A kiegészítõ beruházások
támogatását az NFM és a Társulás között létrejött Támogatási Szerzõdés
3. számú módosítása tartalmazza, amely 2015. február 24-én került alá-
írásra. A közbeszerzési feladatok elvégzését a Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda
vállalta nettó 500.000 Ft-ért. A projektmenedzsment feladatok ellátására
kiírt meghívásos beszerzési eljárást már le is zárult, a legkedvezõbb aján-
latot az EUROUT Kft. adta nettó 1.780.000 Ft értékben, a szerzõdéskötés
2015. március 31-én megtörtént. A kivitelezõ kiválasztására irányuló köz-
beszerzés eredményhirdetése a napokban várható. Ezek után már csak
a FIDIC mérnöki és mûszaki ellenõri tevékenység ellátására irányuló
beszerzés van hátra a kiegészítõ beruházások megkezdéséig. A projekt
fizikai befejezése 2015. július végére várható.



2 Tököli TükörKÖSZÖNTÉSEK, ELISMERÉSEK

Örömmel megélt születésnapi figyelmesség
Szépkorúak köszöntése

Halász Istvánné Regina néni és családja
Müller Jánosné Annuska néni fiával

Pék Jánosné Kati néni a Nyírfaliget Idősek
Otthonában

Szebasztián Jánosné Bori néni

Szép kötelezettségének tesz eleget Hoffman Pál polgármester, amikor az ünnepeltek kérésére munkatársaival ott-
honukban köszönti a 90, 95 éves születésnapjukat ünneplő tökölieket. Bár csak negyed év telt el az évből, már több

családnál jártak, s adták át Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló emléklapját, s Tököl város ajándékát. Az ünnepeltek
családtagjaik körében fogadták a köszöntést. Nagy öröm, hogy valamennyien kiváló szellemi frissességgel meséltek
családjukról, fiatalabb éveikről. Született vagy beköltöző tököliként örömmel élték meg a születésnapi figyelmességet.
Mindannyiuknak ezúton is gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Zábráczky Olivérné Edit néni és fia

Szilasi Józsefné Ilonka néni a Nyírfaliget
Otthon lakója fiával, menyével

Pro Turismo Díj Kunczené Fellegi Katalinnak
A turisztika irányítása, szervezése, tervezése, valamint a hazai és nemzetközi
turisztikai kapcsolatok terén végzett kiemelkedő munka elismeréseként Pro
Turismo Díjban részesült Kunczené Fellegi Katalin, a Virágos Magyarországért

környezet-
szépítő ver-
seny fővéd-
nöke. A díjat
Varga Mi-
hály Nemzet-
g a z d a s á g i
M i n i s z t e r
2014. decem-
ber 18-án
adta át a Par-
lamentben. 

Nevessünk!
Szenvedtünk már érte.
Rajzoljunk Napot az éjsötétre!
Fessünk virágot kövekre, hóra.
Felejtsük el, hogy lenne-volna!
Van mindenünk, ami csak számít!
Szívünk…!
És könnyünk úgy világít
Fekete rögökön,
Tócsákban, sáron,
Hogy aki keres, 
Az ránk találjon….



MEGEMLÉKEZÉS

Tököl Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2015. január 19-én malenkij
robotra Csepelrõl és Tökölrõl 1945. ja-
nuár 24-én elhurcoltak emlékére állított
emléktáblát a Tököl, Fõ utca 32. sz. épü-
leten. A megemlékezésen Bosnyák Si-
monné Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bi-
zottság elnöke köszöntõje után Hoffman
Pál polgármester tartott megemlékezõ
beszédet. Felléptek a Szárny-nyitogató
Mûvészeti Iskola tanulói. Díszõrséget
adott a Tököli Mikecz Kálmán Huszár-
bandérium.

Hoffman Pál megemlékezése:
Tisztelt Emlékezõk!
Ma azok emlékét idézzük, akiknek életét

egy sötét korszak embertelen döntései tet-
ték tönkre.

Azokra, akiket magyarként, svábként a
sztálinista, rákosista kommunista rendszer
szörnyûségei tettek tönkre.

Ennél a pincénél azokra a csepeli és tö-
köli emberekre, áldozatokra emlékezünk,
akiket innen vittek a malenkij robot bor-
zalmas körülményei közé.

Évtizedekig nem lehetett beszélni
ezek rõl az eseményekrõl,

akik hazatértek, azok is megfélemlítve
hallgattak a szovjet táborokban átéltek rõl.

Sokan, nagyon sokan voltak, s még szá-
munkra is új volt Nánási Rezsõ úr megke-
resése a 300 csepeli elhurcolásának tököli
körülményeivel kapcsolatban. 

Személyes sorstragédiák, szenvedések te-
szik kötelezõvé az emlékezést az innen el-
hurcoltakra, s arra a 800 ezer emberre,
akiket hadifogolyként internáltak, malen-
kij robotosként szovjet vidékekre szám -
ûztek.

A Kövér László parlamenti megemléke-
zésében mondta azt, hogy a „malenkij
robot” immár örökre egyet jelent az em-
beri méltóságtól való megfosztással, a
meg alázással, megalázottsággal.

Õk azok, akiket elsõk között tartóztattak
le, emeltek ki és vittek el a „kicsi munka”
nevében, csak mert nevük, származásuk
bélyeget jelentett rajtuk.

A most hallott verset Dombászban, egy
áldozat által írt vers mindennél jobban ösz-
szefoglalja azt a nyomorúságot, amin a ma-
lenkij robot áldozatai, köztük a csepeliek
és tököliek is keresztülmentek.

Szolzsenyicin idézet: Egy társadalom ere-
jének vagy erõtlenségének a meghatározója
mindenekelõtt a lelki élet színvonala, és csak
másodsorban az iparé. A piacgazdaság, sõt még
az általános jólét sem lehet önmagában az em-
beri lét koronája. A társadalmi viszonyok tisz-
tasága fontosabb, mint a bõség. Ha egy nemzet

lelkierõi elapadnak, nincs az a tökéletes társa-
dalmi berendezkedés, nincs az az ipari fejlettség,
amely megmentené a pusztulástól. A korhadt,
odvas fa elõbb-utóbb kidõl(…) A társadalom
tiszta légkörét, sajnos nem lehet a jog eszközeivel
megteremteni.”

Mi itt Tökölön a rendszerváltoztatás 25
éve alatt mindent megtettünk a tiszta kö-
zösségi légkör kialakításáért. Történelmi
emlékhelyekkel, emléktáblákkal valódi és
jelképes döntésekkel törekedtünk egy új
nemzeti, keresztény elkötelezettségû kö-
zösséget teremteni. Nem volt bosszú,
nem volt személyes számonkérés, csupán
kimondtuk és érzékeltettük azokkal akik

elvitték, elvitették szüleinket, ismerõ se in -
ket, akik 56-ban orosz tankot hoztak a tün -
tetõkre, majd feljelentették a résztvevõket,
nem közösködünk. 

Nem mûködünk együtt azokkal, akik
nem tiszteltek alapvetõ emberi értékeket,
elfogadhatónak tartották a szovjet kény-
szertáborokba hurcolást, a kitelepítést, a
kiûzést, értékektõl való megfosztást, szö-
vetkezetekbe kényszerítést.

El kell ismernünk, az idõ malmai
lassan õrölnek

Fokozatosan ismerjük meg a múltat, az
eseményeket, amelyekről nem volt szabad
beszélni, s a hivatalosságok hazudtak min-
denkinek

E megemlékezéssel, az emléktábla elhe-
lyezésével arra a múltra emlékezünk,
amely megerõsíti összetartozásunkat, és
közösséget erõsít. Mert emlékezni annyi,
mint felelõsséget vállalni egymás iránt.

Köszönöm Nánási Rezsõ, Strein Oszkár,
Holakovszky László és Csarnai Attila úr
közremûködését, mellyel e Tököl történe-
tében fontos eseményt méltó helyre emel-
hettünk. Köszönet az emlékezõknek és
tisztelet az áldozatoknak!

Elhallgatott történelem
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János vitéz színházban és képregényben

A TÁMOP -3.4.5.-12-2012-0001 azonosítószámmal „Cso-
portos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása” cím-
mel a „Szárny-nyitogató” művészeti iskola pályázatot nyert,
melynek segítségével több tehetségfejlesztő programot va-
lósított meg.

2015. január 27- én a fent nevezett pályázat részeként is-
kolánk 49 fővel színházlátogatáson vett részt Budapesten.

A Nemzeti Színházban a János vitéz című előadást tekin-
tettük meg. A gyerekeket is elbűvölte a látványos, színvona-
las műsor. A szünetben bejártuk az épületet, sokat beszél-
gettünk az előadásról, a szereplőkről és a cselekményről.

A gyerekek később csodás rajzokat készítettek az élmé-
nyeikről, amiből gyönyörű, színes képregény készült.

Nagyon jól éreztük magunkat!
Örömmel elmennénk újra!

Könyv a Lovasklubról
Aki ma hagyományt őriz, kultúrát közvetít, értéket te-

remt, de nehéz feladatra vállalkozik.
A Tököli Luvasklub 1992-ben alakult. Működésével, ren-

dezvényeivel bepillantást enged egy különleges, a lovak és
a város szeretetére épülő világba. Malaczkó István és Hoff-
man Pál könyve bemutatja, hogy mennyi mindennel gaz-
dagítanak bennünket, s hogy milyen erős, vonzó közösséget
alkotnak. A könyv bemutatón a Lovasklub tagjait, s a könyv
szerzőit Marlyin András,
a Lovasklub elnöke kö-
szöntötte.

Megszépült
a temetői kereszt
Lerner Ferenc szakértő

munkával csiszolta át a
Nemes Ferenc által készí-
tett egyedi faszobrász al-
kotást. A hatalmas mé-
retű kereszt az 1448-ban a
tököli templomnak aján-
dékozott miseruha hátol-
dalán lévő hímzett ke-
reszt méretarányos, na-
gyított változata. Valódi
egyedülálló alkotás.

Élő hagyomány

Ünnepek táján sok helyütt szerveznek régi hagyományo-
kat újra életre keltő programokat. A kép a tököli utcán ké-
szült, mert nem kell szervezni ilyen eseményt, hiszen mint

a kép mutatja, élő ha-
gyomány a karácsonyi
betlehemezés. Monos-
tory Péter, Boda Tamás,
Magyarics László és
Magyarics Bence ház-
ról-házra járva köszön-
tötték az ünneplő csalá-
dokat, s énekelték a ma-
gyar és rác betlehemes
énekeket.

Fájdalmas veszteség ért két tököli közösséget
is az elmúlt hetekben

A Városi Sportkör Füredi Tibort, a Délszláv Énekkar Drago-
vics Pált gyászolja.

Dragovics Pál az alapítástól szinte haláláig
tevékeny tagja volt a férfikórusnak. Nemcsak
hangja volt fontos a közösségben, hanem az a
törekvése is, hogy a kórus mindig megmarad-
jon baráti társaságnak. Elmaradhatatlan alakja
hiányozni fog nemcsak családjának, s a kórus-
tagoknak, hanem az őt tisztelő tökölieknek is.

*  *  *
Füredi Tibor családi hagyományt, édesapját

Füredi Jánost követve kötelezte el magát a kézi-
labda mellett. A Pest megyei bajnokságban sike-
res csapat meghatározó játékosa volt a beálló
poszton. Játékszeretetére, képességeire mindig
lehet építeni. Komoly szerepe volt az átmenetileg
megszűnt kézilabda szakosztály újraindításában.

Jó hangulatban, vidáman a Nemzeti Színház
épülete előtt az előadás megtekintése után.

Hoffman Pál polgármester
részt vett 2015. február 17-
én az Uniqa roadshow ren-
dezvényén Budapesten. Az
eseményt a cég 25 éves ma-
gyarországi működése al-
kalmából rendezték. Tököl,
mint az egyik legrégebbi
partner kapott meghívást.
Aktuális hír az együttműkö-
désről, hogy egy külföldi

csoport látogatása során történt baleset esetében az Uniqa
Biztosító korrekt partnerként a műtét és rehabilitáció költ-
ségeire 5 mFt-ot biztosított.

„Higgy abban, hogy velünk elérheted céljaidat”
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59 mFt-os vita
Mint a Tököli Tükör más oldalain talál-

ható írásokból kiderül, befejeződtek a
szennyvíztisztító beruházás kivitelezési mun-
kálatai. A Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulásnak a végleges elszá-
molások során még foglalkoznia kell egy, a
szennyvíztisztító telep korszerűsítését végző
SW Tököl 2013 Konzorcium (Strabag-MML
Kft., West Hungária Bau Kft.) által benyújtott
59 mFt többletköltséget jelentő tételsorral. A
vita alapját a kétszintes ülepítő rothasztóteré-
ből eltávolítandó szennyvíziszap mennyisége
képezi. Ajánlatkérő a közbeszerzési pályázati
kiírásban az eltávolítandó szennyvíziszap
mennyiségét a TVCS Kft-től származó infor-
mációk alapján medencénként 150-150 m3-
ben adta meg. A munkálatok során derült ki,
hogy az előzetesen becsült adat pontatlan, va-
lójában 1851 m3 szennyvíziszapot kellett ki-
nyerni és leüríteni a két medencéből össze-
sen. A munkák a tisztító mindkét medencéjét
érintették, s összesen a kivitelezési igény sze-
rint 59 mFt-os többletköltséget jelentenek.

A társulás kezdeményezte a Közreműködő
Szervezetnél az első ütem 21,8 mFt költségé-
nek befogadását, azonban álláspontjuk sze-
rint a szennyvíziszap mennyisége pontosan
meghatározható lett volna. A társulás veze-
tése mindent megtesz e többletköltséghez
szükséges források előteremtésére, illetve a
költségcsökkentés elérésére.

Folynak a Sparral
a tárgyalások

Naponta visszatérő téma a városban,
mikor lesz előrelépés a Platán üzletközpont
ügyében. A tulajdonostól kapott tájékoztatás
szerint folyamatosan dolgoznak az üzlet bér-
beadásán, egyelőre sikertelenül. A korábbi
érdeklődők minden igényét kielégítő hely-
zetet teremtett az önkormányzattal való
együttműködés, azonban a külföldi cégek
számára hátrányosan alakult gazdasági kör-
nyezet megakasztotta a megállapodás meg-
születését. A város vezetése nemcsak szor-
galmazza az üzlet újraindítását, hanem az

ingyenes parkolás biztosításával, a városképi
szempontból elfogadható átalakítások elfo-
gadásával és amennyiben szükséges, új par-
kolók kialakítására terület biztosításával,
konkrét döntésekkel is elősegíti azt. Sajná-
latos, hogy a SPAR üzletlánccal folytatott tár-
gyalások, melyek még egy DM üzlet létesü-
lésével is kecsegtettek, egyelőre nem jártak
sikerrel. Közös érdek az üzlet mielőbbi újra-
indítása, hiszen az üresen álló épület ellátási
és városképi szempontból hátrányos a tökö-
liek számára, és költséget jelent a tulajdo-
nosnak.

Nagy segítség a városszépítésben
Sikeres a közfoglalkoztatási program

Tökölön

Tököl Város Önkormányzata a Ráckevei
Járási Hivatal, Járási Munkaügyi Kirendelt-
ségével együttmûködve, 2014. évben a „Hosz-
szabb idõtartamú közfoglalkoztatási prog-
ramban” 51 fõ tököli lakost foglalkoztatott,
közmunka program keretében. Tököl Város
Képviselõ testülete a tavalyi évben 1.909 eFt-
tal járult hozzá a programhoz. Közfoglalkoz-
tatottaink a városban az évszaknak
megfelelõen parkgondozási feladatokat vé-
geznek (szemétszedés, virágültetetés,
parlagfû-mentesítés, télen síkosság-mentesí-
tés), 2 fõ középfokú végzettségû dolgozó ad-
minisztrációs feladatot lát el. Tökölön több
szempontból is sikeresnek mondható a prog-
ram, azonkívül, hogy a közfoglalkoztatottak
munkájukkal nagyban hozzájárulnak a ren-
dezett városképhez, 2014. évben a közfoglal-
koztatásba bevont munkavállalók közül 3 fõ
alapfokú ECDL, 3 fõ kerti munkás, 1 fõ
pedig targoncavezetõi képesítést szerzett a
program keretében, 2 munkavállalót pedig
az önkormányzatnál megüresedett álláshe-
lyen véglegesíteni is tudtunk.

2015 évben 3.056 eFt-ot terveztünk közfog-
lalkoztatásra, jelenleg 12 közfoglalkoztatott

(10 fõ parkgon-
dozó, 2 fõ ad-
minisztrátor)
dolgozik az ön-
kormányzatnál,
s ze r zõdé sük
2015. augusztus
31-ig tart. A
2015. szeptem-
ber elsejétõl in-

duló új programban további közfoglalkozta-
tottak munkába való bevonását tervezzük.
Örömteli hír, hogy a Kulturális Közfoglalkoz-
tatási programban foglalkoztatott két fiatal,
ma már végleges állásban a Szigetszentmik-
lósi Járási Hivatalban dolgozik.

Taligásné Kovács Viktória 
szervezési ea.

Tököl Város Képviselõ-testülete a helyi önszervezõdõ közösségek
2015. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé:

PáLyázATI KIíráS
Tököl Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a helyi önszervezõdõ
közösségek számára egyszeri vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás tárgyában.
A pályázaton részt vehetnek: 
- azok a bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi és civil szervezetek,

valamint alapítványok, amelyeknek mûködési területe Tököl Város, regisztrált tagságuk
és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak
(továbbiakban: bejegyzett szervezet),

- továbbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzetiségi, gyermek és / vagy ifjúsági cso-
portok, melyek tagjai tököli lakosok és tevékenységüket tököli székhelyû jogi személyiség-
gel rendelkezõ szervek, vagyis háttér szervezetek segítségével végzik (pl. önkormányzati
költségvetési szervek), (továbbiakban: közösségek).

A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázati adatlap letölthetõ a www.tokol.hu internetes oldalról, vagy átvehetõ a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A pályázathoz csatolni kell:

- a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámot, ha bejegyzett szervezet a pályázat
benyújtója,

- a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét (megjelölve a teljes költséget
feladatonként – részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert egyéb támogatá-
sokat),

- a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött megállapodást, melyben a
háttérintézmény bankszámlaszáma is szerepel.

A pályázat beküldési határideje: a Tököli Tükörben való megjelenéstõl számított 30 napon
belül. A pályázatokat Tököl Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatalba
(2316 Tököl, Fõ út 117.) kell eljuttatni.
A pályázat elbírálása során elõnyben részesül az a szervezet, közösség, amely állami, ön-
kormányzati támogatásban nem részesül, nincs szponzori tevékenysége és a támogatás fel-
használási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési határidõ lejártától számított 30 napon
belül, az elbírálásról, a támogatások odaítélésérõl a Képviselõ-testület bizottságainak javas-
lata alapján a Képviselõ-testület dönt.
Figyelem! A vissza nem térítendõ támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló meg-
állapodás megkötésérõl és a megállapodás aláírását követõ 30 napon belüli átutalásról Tököl
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az odaítélt összeggel minden esetben
el kell számolni. A 2015. évi támogatás pénzügyi elszámolási, valamint beszámolási határideje:
2016. január 31. napja. Az elszámolás 2015. január 1. – december 31. között kelt, a Támoga-
tottnak a nevére szóló, záradékolt és hitelesített számlamásolatának benyújtásával történhet.
Átutalással teljesített kiadások esetében a kapcsolódó bankszámla-kivonat csatolása is szük-
séges. Az el nem számolt összeget vissza kell téríteni! Azok a közösségeket, melyek elszámolási
és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidõre nem tesznek eleget a 2016. évi tá-
mogatási lehetõségekbõl kizárják magukat. Bõvebb felvilágosítást a 24/520-900-as telefon-
számon, dr. Rupp-Müller Melinda Igazgatási Irodavezetõtõl lehet kérni.
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Megemlékezés a Történelmi zászlóparkban
A Himnusz közös

eléneklését követően
Hoffman Pál polgár-
mester mondott ün-
nepi beszédet. Az ün-
nepi program kereté-
ben Pelsőczy László
színművész, Petőfi Sán-
dor: Van-e mostan olyan
legény?, és Utassy József:
Zúg március című ver-
seit adta elő.

A Tököli Weöres Sán-
dor Általános Iskola és
a Szárny-nyitogató Mű-
vészeti Iskola előadását
a Tököli Sváb Hagyo-
mányőrző Énekegyüt-
tes műsora követte.

Ünnepi megemlékezést Karászi László tököli fiatal tar-
totta. A rendezvény koszorúzással zárult. Díszőrséget adott
a Mikecz Kálmán Huszárbandérium.

MEgKüzDENI
A záSzLóKrA írT ESzMÉKÉrT

– Hoffman Pál polgármester köszöntője –

Erről a helyről mindannyiunknak vannak személyes emlékei.
Az idősebbek még idejártak iskolába, a fiatalok a fáklyás esti nem-
zeti ünnepekre emlékezhetnek. Ezen az ünnepen teljes az egyetértés.
Többségünk kitűzi a kokárdát, s a gyerekét, unokáját is megismer-
teti a piros-fehér-zöld színek jelentésével. Mindezt azért, mert dol-
gunk van az ünnepekkel, 1848-cal és 1956-tal is. Amikor látjuk
ezt az emlékművet, néhány percre, órára márciusi ifjakká, s pesti
srácokká válhatunk.

A tavasz mindannyiunk képzeletébe hozza a forradalmi ünnepi
emlékeket. Mosolyogva, örömmel nézzük a piros-fehér-zöld zászló-
kat kitűző óvodásokat, s örülünk az ötágú vörös csillag nélküli
világnak. Gyönyörködünk a Történelmi Zászlópark felemelő lát-
ványában.

A magyar történelem fontos eseményeinek emlékei az egyenru-
hák, fegyverek, köztiszteletnek örvendenek.

A zászlók, különösen az 1848-49-es honvéd zászlók mindennél töb-
bet jelentenek a hazájukat szerető magyaroknak. Ezeket a zászlókat
a magyar történelem legszebb, legdicsőségesebb pillanataiban emel-
ték magasra. A zászlókhoz elődeink, tököli nemzetőrök vére és ve-
rejtéke tapad.A zászlók lélektani szerepe sorsdöntő volt a csaták-
ban. Lelkesítő hatásuk alól senki sem tudja kivonni magát. 

A zászlópark látványa olyan érzés, mint egy győztes csata után
kitűzni a piros-fehér-zöld lobogót.

A világosi fegyverletétel után 21 gyalogsági és 31 lovassági
zászlót adtak át az oroszoknak, akik ennél is többet zsákmányoltak.
A honvédek sok zászlót életüket kockáztatva megmentettek, s rejte-
gették, pedig a zászlórejtegetésért halálbüntetés járt. Mások fel-
vágták a zászlót, és egymás között szétosztották. Majd száz évvel
később, 1941 elején a szovjetek 56 zászlót visszaadtak a magyar
kormánynak, akik cserébe átadták az oroszoknak az életfogytiglan
börtönre ítélt Rákosi Mátyást és Vas Zoltánt.

Somogyvári Gyula, a kor népszerű Gyula diákja (aki sziget-
szentmiklósi kötődésű volt), írta a 48-as ereklyékről: „Ezek a ha-
zatért hadilobogók nem egyszerű hadijelvények. Nagyanyáink egy
harcos nemzedék legszebb álmait, a győzelem és a szabadság álmát
hímezték rájuk. Ezek a zászlók fájdalmas kudarcoknak voltak a
tanúi, de láttak világraszóló csodákat is. Látták, hogyan alakul
át egy békés szántóvető nép haragos, szilaj tengerré, fegyelmezett
hadsereggé, hogy megküzdjön a zászlókra írt eszményért, a sza-
badságért.”

Ma és minden március 15-én a bátrak előtt tisztelgünk! Mél-
tatjuk azokat, akik megérezték az idők szavát, s szembe mertek
szállni a letűnt kor hatalmával, az azt képviselőkkel. Hittek iga-
zukban, megfogalmazták az akaratukat és kiálltak érte. Nem akar-
tak hősök lenni, áldozatok még kevésbé. Győzni akartak, kockáz-
tattak és vesztettek. Minden korban megvannak a bátrak és meg-
vannak a békés építkezők. Bethlen és Rákóczi, Széchenyi és
Kossuth, ebben a történelmi sorban Pongrátz Gergelynek, Nagy
Imrének és az itt, Tökölön szovjetek által elfogott Maléter Pálnak
is helye van. 

Legtöbbjük nem akart hőssé válni, csak hűek maradtak vállalt
igazságukhoz, a hazához.

Tisztelet jár tehát a bátraknak, de ugyanilyen tisztelet jár a böl-
cseknek is.

És mindig minden korban és küzdelemben szükség van az igaz-
ságosságra és mértékletességre és méltányosságra. Talán ez 2015.
március 15-jének élő üzenete, mert láthatjuk, 1848. március 15-e
a polgári Magyarországért folytatott harc kezdőpontja, s ez ma
sem befejezett küzdelem.
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MA IS VANNAK MODErN HAyNAuK
– Karászi László megemlékezése –

Tisztelt Ünneplő Közösség!
A mai nap, minden ma-

gyar számára kiemelt ünnep-
nap! A magyar történelem
legfénylőbb fiatal generáci-
ója, a márciusi ifjak, ezen a
jeles napon rakták le a mo-
dern, polgári Magyarország
alapkövét. Rájuk emléke-
zünk és az üzenetre, amit
maguk után hagytak.

Ma ebben a felgyorsult,
anyagias, önkényes világban
különös súllyal bír március
15- szellemiségének üzenete.
Ma, amikor a világ olyan,
mint egy felbolydult méhkas,
meg kell állni és el kell gon-

dolkodni, hogy mit is akarunk és nemcsak mi, hanem Európa és
az egész Világ. Mert ugyan ki az, aki szereti az állandó viaskodást,

az örökös civakodást? Petőfiék sem akartak mást, csak annyit,
hogy szabadon és békében éljünk. Hát nem az a célja mindenki-
nek, hogy békében és boldogságban éljen? Sajnos azt kell, mond-
juk, hogy nem, nem mert ma is vannak modern Haynau-k! Olya-
nok, akik nem felsegítik, hanem belerúgnak a földön fekvőbe,
akik nem együttműködnek, hanem megosztanak, akik gátlásta-
lanok és csak kihasználnak, érdekelvűek és nem értékelvűek. Egy
jeles polgárjogi harcos, bizonyos Martin Luther King mondta
egyszer: „van egy álmom”. Nekem az az álmom, hogy együtt fel
tudunk építeni egy olyan Magyarországot, ahol az ember nem
embernek farkasa, hanem segítik egymást és tolerálják a másikat,
ahol az élet apró örömeinek is tudnak örülni, ahol biztonságban
tudnak családot alapítani, ahol a haladás és nem a lemaradás
a jellemző, ahol az emberek nem másokat hibáztatnak a kudar-
caikért, hanem küzdenek. Küzdenek akkor is, ha már százszor
elesetek, felemelik a fejüket és nem adják fel, mert mindig csak
előre tartanak. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ilyenkor, ünnep idején szeretjük, hangoztatni, hogy „Magyar

vagyok!” Sokaknak a magyarság azt jelenti, hogy magyar nemzeti
rockzenét hallgatnak, jelképeket viselnek magukon, ami pusztán
csak külsőség. A jelszó azonban helyes: „Magyar vagyok!” Miért?
Mert ismerem a magyar történelmet, és tanulok belőle. Éppen
ezért, büszkén kell hogy viseljük a kokárdát. Azt a piros-fehér-zöld
szalagot, amit Petőfi és a forradalmárok tűztek a mellükre. A piros

az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt
jelképezi. Az ember, aki gyáván elfordul a
problémáktól, csak önmagával törődik, ho-
gyan viselheti a pirosat? Aki nem tesz em-
bertársaiért semmit, miért hordja a hűség
fehér színét? S végül, aki saját gondjába
merülve él, mardossa magát a múlt miatt,
aggódik a jövőjéért, az hogy hordhatná
büszkén a zöldet? 

Együtt képesek vagyunk arra, hogy jobb
legyen, még ha ezt viták árán is érjük el s
akkor végre tiszta szívvel kimondhatjuk:
„Magyar vagyok!” És tudni fogjuk, hogy
jogosan jelentjük ki ezt. Erősek vagyunk:
küzdöttünk, mertünk változtatni, túl tud-
tunk lépni önmagunkon-, ami nem köny-
nyű. Ez az igazi Hazafiság! S hogy mit
üzen a mai ünnep a jelen ifjainak? Azt,
hogy legyünk bátrak, soha ne alkudjunk
meg, tanuljunk a hibáinkból, valósítsuk
meg önmagunkat és az álmainkat, figyel-

jünk szeretteinkre és embertársainkra, mert ugyan a hangzatos
szavaknak van foganatja; de mindig a tetteknek van eredménye. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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A görög mitológiából tudjuk: az iste-
nek arra ítélték Sziszüphoszt, hogy egy
sziklát görgessen szüntelenül a hegy te-
tejére, ahonnan a szikla saját súlyától
minden alkalommal visszahull. Így lett
a sziszüphoszi feladat, a sziszüphoszi
munka a hiábavaló, fölösleges, remény-
telen erőfeszítés kifejeződése, haszon-
talan és kilátástalan próbálkozás-soro-
zat, iszonyú büntetés és a legcsüggesz-
tőbb cselekedet. A nagy francia író,
Albert Camus abban a fázisban állítja
elénk Sziszüphoszt, amint nézi a hatal-
mas követ, amint alágörög a csúcsról,
neki pedig szintén alá kell ereszkednie,
visszatérnie a lenti vidékre, hogy aztán
ismét nekifohászkodhassék. Ekkor,
ebben a szünetben érdekel engem Szi-
szüphosz, írta korunk egyik legkiválóbb
emberi szelleme. Camus azt a Sziszüp-
hoszt vizsgálja, csak az a Sziszüphosz
méltó megkülönböztetett, éles figyel-
mére, amely újra, sokadszor belevág,
belemerül a végtelen szenvedésbe.
Amely éppen ezáltal föléje magasodik
sorsának. Amely immáron erősebb,
mint a sziklája.

Vegyünk egy Kárpát-medencei pél-
dát. Egy alig húszéves magyar fiatalem-
ber úgy áll családja és alattvalói előtt,
hogy pontosan tudja: az ő sziklája he-
gyek mélyen megbúvó, váltig létező,
megfeketedett bálványok, révülő-ri-
koltó táltosok és a mindenki áélta is-
mert nevek - Kajár, Döbröc, Földanya,
garabonc meg a többi – világa. Az az

univerzum, ahol ő Vajk, nagybátyja
Koppány, a többiek Örs, Kund, Bulcsú
és hasonló nevekre hallgatnak, jelké-
peiket csak tíz-tizenkét évszázad múlva
egy Aba Novák Vilmos meg egy Mako-
vecz Imre nevű ember tudja csak néhá-
nyad magával valamennyire újra lát-
ványban megfogalmazni. Vajk hiába
esett át akresztségen, hiába csorgott
rajta a keresztvíz és hiábha tud minden
szükségeset Jézus úrról és szenvedés-
történetéről: sziklája Etelköz és Ázsia
porában bukfencezik alá a csúcsról. Ezt
hordozza magában. És elmondhatjuk:
ekkor, ebben a helyzetben érdekel ben-
nünket ez a Vajk. Az az ember, aki Ist-
ván már ugyan, keresztény magyar ki-
rály – de lelkében, múltjában, régi és
tovább élő valójában hun ősök fia, tál-
tosok unokája. Ő az, akinek fülébe áhí-
tatos templomi ének előtt – vagy
éppen, olykor, helyett – tényleg ősma-
gyar dal rivall. 

Erre tanít, ezt a pillanatot ragadja
meg az a páratlan alkotás, amelynek
avatására ma összegyűltünk itt a tököli
parkerdőben. Pécsi L. Dániel műve
nem Szent István-ábrázolás elsősorban.
Úgy az, hogy véle az ősök ősei kerülnek
a közelünkbe. Azok a magyarok – Vajk
kortársai, kenyerespajtásai, bátyjai és
nővérei – akiknek Babba Mária Nagy-
boldogasssony, kurulnak mondják az
altáji kerecsensólymot, a szent madarat
és fura, vaskos, bizáncias kereszttel tisz-
telegnek Jézus úr előtt is, együtt a

Földanya tiszteletére a lábuk elé locs-
csintott legelső korty kumisszal.

Szent Istvánról joggal mondják, hogy
a magyarság egyik legnagyobb egyesí-
tője és kiterjesztője. István civilizátor
volt, Vajk viszont a maradék dac és aka-
rat : egyik az ösztöke, a másik – elődje,
előképe – azonban a Létező maga. A
magyar fajta legbelső, mondhatni im-
mans lényege. A hun pupillalángú te-
kintetek, a sárgás aranyú bőr és a ké-
kesfekete vagy sötét gesztenyeszín haj
egyedeinek egyszemélyi kifejeződése.
Vajk Botond és Vérbulcsú és Koppány
és Dózsa és pesti srác egyszerre. Egy
személyben. A legfontosabb előfutár.
Hogy azután István – a mi István kirá-
lyunk lehessen. Akinek még örökre ál-
dott jobb karja is szent, akárcsak min-
den porcikája ott a magyar örökkéva-
lóságban.

Úgy vélem, erre az emlékműre úgy
kell tekintenünk itt az árnyas fák alatt,
a Duna közelében, mint amit még sze-
gény jó Sziszüphosz ellenében is fel tu-
dunk mutatni. Mert Vajk-István szik-
lája, ha sokszor, nagyon sokszor alágör-
dült is a hegyről, végül is beváltotta a
józan reménységen túli reményt: végül
mégiscsak fennmaradt a hegytetőn. Hi-
szen vagyunk, megvagyunk, élünk és
tudjuk, ki volt Vajk, Bulcsú és mind a
többiek. Szent madarunk figyelő tekin-
tete alatt ezért jár most a főhajtás egy
régi-régi, egy örök-egy arc előtt.

Pécsi L. Dániel

Szent István emlékmű a Parkerdőben
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Hosszú éveken át gondot okozott a kisgyermekes anyu-
káknak, miként is helyezzék el bölcsis korú gyermekeiket,
hiszen a rendelkezésre álló húsz hely sokakat kiszorított az
ellátásból. A KMOP-4.5.2-11-es uniós pályázati pénz elnye-
résével azonban kimondható, hogy tavaly ősz óta nincs vá-
rólista a tököli bölcsődében. Az intézmény vezetőjével,
Dants Péternével beszélgettem.

Szeptember 25-én volt az ünnepélyes megnyitó – kezd bele
a bölcsőde vezetője, Dants Péterné. Nagy élmény ez egy olyan
embernek, mint én, aki 1982-ben kezdtem itt Tökölön a pá-
lyát. Akkor még hatvan férőhelyes volt a bölcsi és én gondo-
zónő voltam. Az évek során fokozatosan csökkentették a férő-
helyek számát, míg megálltunk a húsz főben. Nagyon sokáig
ez elegendő is volt, míg nem 2010-ben annyira megnőtt a szü-
letett gyerekek száma, hogy az eredeti hatvanas létszámra lett
volna igény – avat be a korábbi évek történéseibe a vezetőnő.

Dants Péterné 1999 óta vezeti a bölcsődét, ahol gondozóként
kezdte. Megtudtam, hogy az
elmúlt évtizedekben több-
ször is előfordult, hogy
olyan gyerek járt hozzájuk,
akiknek a szüleit is ő gon-
dozta pár évig.

Ez az új, modern és min-
den ízében a gyermekek fej-
lődését szolgáló bölcsőde
mindenkinek melengeti a
lelkét. A modern technikai
adottságok, a tágas terek, az
egymásból megközelíthető
csoportszobák mind a ké-
nyelmet és a minőségi mun-
kát szolgálják. Minden csoportszobához tartozik egy fürdő-
szoba és egy öltöztető helyiség is. A gyermekek komfortérzetét
tovább emeli, hogy a csoportszobák falait ismert állatfigurák
díszítik, amiket szakember festett, szintén az uniós keretből.

A megújulással a személyzet is bővült, mára 11-en dolgoz-
nak a bölcsiben, ebből 6 fő gondozónő, 2 fő a konyhán dolgozik

és 2 fő a technikai dolgozó. Úgy mint a régi bölcsiben itt is
saját konyhát üzemeltnek csak sokkal modernebb konyhatech-
nológiával .

Az intézmény vezetője elmondta, hogy féltek kicsit az átköl-
tözéstől, hiszen a kisgyermekek különösen érzékenyek a vál-
tozásokra. „A költözés zökkenőmentesen ment, jóllehet a sze-
mélyzet minden tagja többet dolgozott abban az időszakban.
Több hétvége telt el úgy, hogy a napközbeli munka után jöt-
tünk az új helyre azért hogy a nyitásra minden a helyén legyen.
De megérte. A gyerekeknek sokat beszéltünk az új helyzetről,
sőt az átadás napján át is hoztuk őket. A sok új játék, a gyö-
nyörű környezet és a megszokott gondozó nénik személye
mind olyan körül-
mény volt, amit
örömmel vettek.”

A jelenlegi hely-
zetről is beszéltünk.
„A legfiatalabb
gyermek tavaly no-
vember óta jár ide,
ő akkor volt 16 hó-
napos. Általában
azonban betöltött
kétéves kor után
jönnek a picik. Három csoportban összesen 40 gyermekkel
most be van töltve a megadott keret, de elmondható, hogy
nincs várólista a tököli bölcsiben.”

Sok újdonság mellett – pl. minden csoport saját fürdőszobá-
val rendelkezik, napkollektor adja a meleg vizet – kiemelendő,
hogy a bölcsiben működik egy sószoba is. A só téglákkal ki-
rakott helyiségben van egy só-homokozó is, amit nagyon sze-
retnek a picik. Napi szinten átjárnak a csoportok, de leginkább
ebben az influenzás időben veszik nagy hasznát a kuckónak.

A vezetőnő Dants Péterné megemlítette, hogy ahogy eddig
is, áprilisban lesz két nap amikor be lehet iratkozni a 2015.
szepterétől – 2016. augusztus 31-ig tartó nevelési évre. Ebben
az időpontban szeretettel várják a kisgyermekes szülőket. Im-
ponáló lehet, hogy a pályázati fenntartási időszakban, vagyis
öt éven át a korábbi 5 óra helyett este 6-kor zár csak a bölcsőde. 

A mostanra teljesen összeszokott csapat minden tagja a tu-
dása legjavát adja ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék itt ma-
gukat – mondja a vezetőnő. A szülői visszajelzések is pozitívak,
amik tovább erősítenek minket abban, hogy jól végezzük a
munkánkat.

Dants Péterné kihangsúlyozta, hogy büszke lehet az egész
város az új bölcsődére, mert ez egy olyan hely, ahová öröm be-
járni, a gyerekeknek és dolgozóknak egyaránt. Meglátása sze-
rint minden kisgyermeknek, akit intézménybe ad a szülő, ilyen
jól felszerelt, minden igényt kielégítő hely járna. 

dtb.

Ebben a bölcsődében a felnőtt is szívesen lenne gyerek!
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Jól találták el az irányt – Tököl, ahol szépen zsendül az élet

A Csepel-sziget – ahol járunk – a honfoglalás korában ve-
zéri szálláshely volt, elsősorban a királyné és családja szá-
mára jelentett a két Duna-ág által határolva védett helyet.
Tökölt már 1270-ben említik az iratok. A sziget két legré-
gebbi építészeti emléke itt található: egyik a Szent Anna-
kápolna, a valamikori Bagamér település temploma lehe-
tett. A mai katolikus templomról az első följegyzések az
1300-as évekből származnak. 

Különös az építészeti megoldása. A torony középrészen
emelkedik, kívül-belül frissen felújították, környezete ren-
dezett, igazi hangulatot áraszt. Hoffman Pál mellett – mint
a polgármester mondja – a képviselő-testületből többen
immár negyedszázada élvezik a tököliek bizalmát. „Ez is
jelzi, hogy a keresztény-nemzeti értékrend, amely alapján
1990-ben dolgozni kezdtünk, azóta is érvényesül, s ezt mél-
tányolják polgáraink.” 

Gergics Illés önkormányzati képviselő a Pénzügyi, Telepü-
lésfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke 1990 óta, egyben
az egyházközségi képviselő-testület tagja.

„A város egyházi, nemzetiségi és civil közösségei hatá-
rozzák meg a település életét” – mondja, majd hozzáteszi:
– A polgármester mindig szorgalmazta az egyházak támo-
gatását.” Rendszeres működési támogatást nyújtanak
nekik, „ami azért nem általános”. Néhány évvel ezelőtt a

református templom építéséhez is jelentős mértékben hoz-
zájárultak.

„Tököl katolikus település volt egészen az 1990-es évekig,
addig csak néhány református család élt itt – mondja a pol-
gármester. – Ez a helyzet megváltozott a negyedszázad
alatt. Egyre több református család telepedett le nálunk,
akik erős közösséggé váltak, s igényelték, hogy saját temp-
lomuk legyen. Most már kéttornyú városnak nevezhetjük
magunkat.”

A rendszerváltás idején hatezer-háromszázan éltek a fa-
luban. A szovjet csapatok kivonulása után megörökölték a
repülőtér melletti orosz laktanyát. „Ezer lakást újítottunk
fel saját erőből, s az ide költözők miatt jelentősen megemel-
kedett Tököl lakosságának száma. Ma már több mint tízez-
ren vagyunk. Erdélyi, kárpátaljai családok is helyet kaptak
a lakótelepen” – magyarázza Hoffman Pál, s a látvány ön-
magáért beszél. Az egykori laktanya-látvány és laktanya-
hangulat eltűnt. Tudatosan törekedtek arra, hogy az itteni
közösséget bekapcsolják a település életébe. Itt épült meg
az uszoda, diákcsoportok jönnek-mennek, az úszásoktatás
ma már hozzátartozik a város életéhez. Az általános iskola
lakótelepen működő tagintézménye ugyancsak a családok,
a diákok kényelmét szolgálja. 

Néhány évvel ezelőtt nagyszabású beruházásba kezdtek.
Európai uniós támogatással – milliárdos beruházás keretében
– rendezték a városközpontot. Hoffman Pál ezzel kapcsolat-
ban a következőket mondja: „Jól találtuk el az irányt, később
a miniszterelnök is ezt várta el a településektől: az EU-s pá-
lyázati összegeket ne presztízsberuházásokra költsék.” Tökö-
lön nem építettek főteret szökőkúttal, „hanem arra töreked-
tünk, hogy az egymilliárd forint a lehető legjobban haszno-
suljon a város érdekében.” Tizenkét helyszínen, kilenc
épületet emeltek vagy újítottak meg. Rendbe hozták a pol-
gármesteri hivatalt, igazgatási épületekkel bővítették, felújí-
tották a művelődési központot és a sportcsarnokot, új, pavilo-
nos piactér alakult ki, mindenütt parkosították a környezetet.
Így szépült meg a katolikus templom és környezete is.

Mielőtt Gergics Illés a templomfelújításról beszélne, pil-
lantásunkat még a múltra irányítjuk, anélkül érthetetlen

Szeretek megérkezni számomra ismeretlen városokba.
Várom, milyenek lesznek az első benyomások, majd igyek-
szem – apró jelekből – minél inkább megérteni az ottani em-
bereket. Milyen lehet abban a környezetben élni? Ezzel a
hangulattal és figyelemmel érkeztem meg Tökölre a közel-
múltban. A Budapesthez közeli település – látótávolságban
a lakihegyi adótorony – az én nemzedékem számára azzal
írta be magát az emlékezetbe, hogy 1956-ban az itteni szovjet
laktanyába hívták tárgyalni Maléter Pált és kíséretét, majd
ejtették foglyul őket. A múlt emlékét azonban felváltja most
a jelen: gyönyörű vonalú, megnyerő épület mellett haladunk
el, ez a városi bölcsőde, mellette az elegáns művelődési köz-
pont, két frissen festett templomtorony emelkedik odébb, a
református és a katolikus. Levegős, tágas, rendezett utcák.
Emberléptékű környezet. Ezzel a gondolattal köszönünk be
Hoffman Pál polgármesterhez, aki immár negyedszázada
tölti be ezt a tisztséget. Energikus, határozott mozgása
sportos múltról árulkodik. Rövidesen kiderül, korábban első
osztályú kézilabdázó volt „a Fradiban”, s tagja volt a ma-
gyar válogatottnak is.
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volna a jelen. Ez a gondolat vezette az önkormányzatot, ami-
kor a templommal szemközt, a régi iskolaépület elbontásá-
val kialakított parkban – valószínűleg egyetlenként az or-
szágban – elhelyezték a magyar történelmi zászlókat. Nem-
csak látványnak megkapó – gyönyörű színes paletta –,
hanem az árpádsávostól az ’56-os lyukas zászlóig a látogató
végiggondolhatja a magyar múltat, s fölteheti a kérdést: ki
a magyar? Tököl története erre indít. 

A török hódoltság koráig ugyanis magyarok lakta telepü-
lésként tartották számon az 1500-as évek elején mezővárosi
rangot kapott települést. Itt lakott Csehi Mihály, Csepel-sziget
ispánja is. Az 1506-ban született későbbi II. Lajos királyt és
Anna testvérét ide adták dajkaságba. S mielőtt II. Lajos el-
indult Mohácsra, Érdről átjött Csepel-szigetre, egy hetet itt
töltött feleségével, Mária királynéval, majd elindult délre.
Ercsiben csatlakozott a sereghez. A továbbiak ismertek…

A török kiűzése után ferences szerzetesek vezetésével ka-
tolikus délszlávok (bosnyákok, dalmátok, sokácok) teleped-
tek meg itt. 

„A város máig őrzi ezt a tudatot – hangsúlyozza Hoffman
Pál. – Az 1990-es évektől fölerősödött a horvát identitás. A
délszláv háború idején a horvátok megsegítésében határo-
zottan jelentkezett ez.” Adományokkal, pénzzel támogatták
őket a helybeliek, később vendégül látták Stipe Mesić horvát
elnököt. Ő pedig a tököli rác közösséget – a délszláv lakos-
ságot összefoglalóan rácoknak nevezik – viszonzásul meg-
hívta a zágrábi elnöki palotába. „Csodálkozott, amikor talál-
kozott az archaikus délszláv nyelvet beszélő emberekkel. Sok
családban ma is értik, bár már egyre kevesebben beszélik ezt
a nyelvet. A szombat esti „rác mise” mindenképpen azonos-
ságtudatuk megőrzésének egyik fontos eleme.

Az általános iskolában horvát és német nyelvet tanítanak,
ugyanis a rácok mellett az 1700-as években németek, vagy
ahogyan őket nevezi a magyar köznyelv, svábok települtek be. 

Gergics Illés elmondja, először a templombelső festésére
született döntés. „Az önkormányzat jelentős összeggel járul
hozzá, s gyűjtés indult. Megkerestük a helyi vállalkozókat, s
rövid idő alatt rendelkezésre állt a szükséges összeg. A kivite-
lező igen jó hozzáállású ember volt, magas szakmai követelmé-
nyek mellett, amennyire lehetett, leszorította a költségeket.”

Azért kezdték a belső felújítással, mert az európai uniós
pályázatba csak akkor vehették be a templomot – amely
környezetével együtt ma már a városkép meghatározó része
–, ha a belső rendben van. 10 mFt-os összefogással elkészült
a templom fűtése, szebbé vált a világítás, felújították a ke-
resztúti képeket, s a templom teljes belső festése is megva-
lósult.

Csvórics Gábor, a városközpont fejlesztésének projektme-
nedzsere büszkén beszél Tököl életének egyik legnagyobb
beruházásáról. 2009-ben kezdődött, s tavaly fejeződött be a
munka. „A templom felújítása ötvenhárommillióba került,
az egyházközségre eső önerőnek nevezett összeget az ön-
kormányzat teremtette elő. Így a plébániának nem került
költségébe a templom és környezetének felújítása.” Sokat
jelentett az egyházi képviselő-testület, Papp László plébános
és dr. Monostory Péter világi elnök segítőkészsége is.

Ági Ferenc korábban önkormányzati képviselő volt, „negy-
ven évig az egyházközségi képviselő-testület tagja is, míg be
nem töltöttem hetvenedik életévemet”. Mestersége szerint
festő vállalkozó, így ő végezte a templomfestés műszaki el-
lenőrzését. Mint mondja, „igyekeztünk úgy megoldani min-
dent, hogy a jövő nemzedékek is elégedettek legyenek vele.”

Takarékos, szigorú költségvetéssel működő település. Ez
a gondolkodás minden döntésükben, a város valamennyi
intézményében megjelenik. Tökölön sok látványos válto-
zásnak lehetünk tanúi, s ez annak köszönhető, hogy okos
ötletekkel és együttműködéssel minden jóval kevesebbe
kerül.

Legközelebb az óvodában és az iskolában – pályázati tá-
mogatással – szeretnék korszerűsíteni a fűtést, kicserélni az
ablakokat, elvégezni a hőszigetelést. Közel nyolcszáz álta-
lános iskolás-, háromszázhatvan óvodás-, ötven bölcsődés
korú gyerek kényelme lebeg a szemük előtt. Közben két
szomszédos településsel közösen a szennyvíztisztító bővíté-
sébe fogtak. 

Gergics Illés emlékeztet arra: a háború végén a visszavo-
nuló német csapatok felrobbantották a templomtornyot. „A
jórészt romos épületet a Rákosi-időszakban önerőből állí-
totta helyre a lakosság. Jöttek a kőművesek, önként gyüle-
keztek az emberek munkára, az asszonyok hozták nekik az
élelmet. Amikor erről beszéltünk idősebb emberekkel, fo-
galmazódott meg bennünk: milyen sokra voltak képesek
eleink. Ma már – szerencsére – nincs ekkora kényszer-in-
díték, de úgy érezzük, ma is meg kell tennünk, amit lehet.”

A kisvárosi, európai szintű környezet nagy büszkesége a
tökölieknek. A templom és a zászlópark látványa, mellette
az országalma emlékműve együttesen különösen jó hatást
kelt. Kifejezi az ott lakók múltját, vágyait, reményeit. A pol-
gármester Reményik Sándort idézi: „Ne hagyjátok a templo-
mot, / A templomot s az iskolát!” 

A jövő érdeké-
ben megőrizni a
múltat. A nemzeti
ünnepek megün-
neplésekor vissza-
tértek a háború
előtti hagyomány-
hoz: az ünnepségek
szentmiséhez kap-
csolódnak. Augusz-
tus 20-án a millen-
niumi parkban fo-
lyik a liturgia,
Szent Anna-napkor
(kisbúcsúkor) a
Szent Anna-ká-
polna mellett mu-
tatnak be szentmi-
sét. A hetvenes
években rendbe-
hozták a kápolnát, s néhány elkötelezett tököli polgár kár-
pótlási jegyéből megvásárolta a kápolna körüli területet –
majd átadta az egyháznak! Az idei március 15-i ünnep is a
katolikusoknak szentmiséhez, a reformátusoknak istentisz-
telethez kapcsolódott. 

„A tököli szellemiség közösségformáló erő volt évszáza-
dokon át – mondja Hoffman Pál. – Méltók akarunk lenni
ehhez. Az értékrendünk, amelyet hitünknél fogva vállalunk
– miközben elkötelezetten vagyunk magyarok, s őrzünk
nemzetiségi gyökereket a családunkban –, záloga annak,
hogy sikeresek lehetünk.” 

(Új ember, 2015. március 29. – Elmer István, fotó: Cser István,
Malaczkó István)
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Pribér roland Hunor 2014.12.25.
Arnóth Csaba Péter 2015.01.02.
Pintér Norbert 2015.01.03.
Krebsz Kamilla 2015.01.09.
Varsányi Petra 2015.01.11.
Czomba Adrienn 2015.01.12.
Jancsik zahira 2015.01.23.
Csonka Márk 2015.02.01.
Windoch Hanna 2015.02.05.
Török gábor József 2015.02.05.
Csvárics zsófia 2015.02.07.
Papp Lili 2015.02.11.
Szigethy Enikő 2015.02.15.
Pásztor Hanna zoé 2015.02.24.
Huszti Miklós Krisztián 2015.02.28.
Horváth zoé Bíborka 2015.03.09.
Devecsai Anna 2015.03.15.
Kiss richárd 2015.03.25.
Csvórics Anna 2015.03.29.

A 2014. évi halálesetek a halotti anyakönyvi kivonatnak a hivatal-
hoz történő késve érkezése miatt szerepelnek a jelenlegi újságban

2014. május élt
Magyar zoltán 2 napot

2014. június
Kádár Tivadarné sz. Hamusics rozália Mária 84 évet

2014. augusztus
Vörös Benőné sz. gergics Paula 87 évet
Teichter györgy 71 évet
Váli Lajosné sz. Bódi zsuzsanna 94 évet

2014. szeptember
Kovácsné Szentesi Juliánna sz. Szentesi Juliánna 70 évet
Tibai István 65 évet
Valkai Béláné sz. Szilágyi Klára Margit 91 évet
Csvorics gergely 60 évet
Nagy Sándor Dezső 56 évet
Csizmadi Károly 67 évet
Szeredi Lászlóné sz. gergényi Mária 68 évet

2014. október
Jarosi Sándorné sz. Milkovics Katalin Etel 76 évet
Makula Béla 78 évet
Jokán Károlyné sz. Takács Mária Terézia 80 évet
rozgics Pál 79 évet
Cseh gergelyné sz. Pákozdi Etel 90 évet
Barna László 71 évet
Vukov gábor József 82 évet
Nimts János István 74 évet

2014. november
Burlovics Istvánné sz. Adamov Katalin 85 évet
Katona István 80 évet
Szabó János 79 évet
golcs Józsefné sz. Nagy Terézia 70 évet
gajárszki László 82 évet
Varsányi Istvánné sz. Joszkin Magdolna 84 évet
Traub Ferenc 76 évet

2014. december
Deák Erzsébet 61 évet
Bara Miklósné sz. Fülöp Piroska 91 évet
Kalácska Pál 75 évet
glázer Lászlóné sz. zóka Beatrix 62 évet

2015
2015. január

Lőrintz Andrásné sz. Tóth Margit 57 évet
Konorót András Tiborné sz. Szabó Terézia 65 évet  
Janicsek László 55 évet
Tornyossy Lászlóné sz. Istvánov Mária 91 évet
Plausin Mátyás 52 évet
Horváth Tibor 56 évet
Milkovics Jánosné sz. Kurcz Erzsébet 86 évet
Borbás József 55 évet

2015. február
Marlin Istvánné sz. ágics Katalin 80 évet
Letkó Karola Magdolna 74 évet
Huba györgy Tamásné sz. Szász Juliánna Eszter 70 évet
Hochgatter Piroska sz: Szoboszlai Piroska 62 évet
Szundi János 74 évet 
Kovács Jenőné sz. Turbucz Irén 90 évet
Sepsi Imréné sz. Marlyin Paula 87 évet
rékasi gáspár Illésné  sz. Pap Mária 90 évet
Füredi Tibor 62 évet 
Jugovics Sándorné sz. gulyás Eszter 79 évet

2015. március
Bucsi györgyné sz. Cséve Mária 86 évet
Dragovics Pál 84 évet
Tóth gyuláné sz. Horváth Mária 86 évet
Horváth Károlyné sz. reszeli Ilona 88 évet
Bakos zsuzsanna sz. Bakos zsuzsanna 67 évet
Kudó Jánosné sz. Steiner Borbála 86 évet
Farkas Pál 82 évet
ujvári István 78 évet
Plutat Joachim Wolfgang 72 évet
gólya András 69 évet
Horváth györgy 69 évet

HALáLESETEK

ANYAKÖNYV

Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város Polgármesteri Hivatala 

Szerkesztő: Deáki Tímea
Szerk. fotók: Malaczkó István

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

Ruzsinszky József – Duli Erzsébet 2014.12.06.
Vass Attila – Balázs Nikolett 2014.12.06.
Váradi Zoltán – Mráz Zsuzsanna 2014.12.27.
Urbán János – Kormányos Krisztina 2015.01.10.
Szász János – Horváth Anita 2015.01.10.
Hertling Tamás – Bárdos Edina Noémi 2015.03.07.
Bereczki Péter – Szabó Laura 2015.04.03.
Keresztesi Tibor – Fehérvári Alexandra 2015.04.11.
Demeter Béla – Hella Zsuzsánna 2015.04.23.
Stummer Zoltán Csaba – Cseh Kinga Edina 2015.04.25.

HázASSágKÖTÉSEK

12 Tököli Tükör
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A Pilisi Parkerdő Zrt. 2015-ben is erdőgazdálkodási mun-
kákat tervez végrehajtani a Tököli Parkerdőben. Ezzel kap-
csolatban megküldték tájékoztatójukat, amiben bemutatják
a fakitermelések szükségességének szakmai hátterét, illetve
kimondottan a munkákkal érintett területek lehatárolását.

A Pilisi Parkerdő Zrt. közel 65 ezer hektár állami tulaj-
donban lévő erdőterületen gazdálkodik, a vonatkozó tör-
vények alapján, a természetvédelmi hatóság ellenőrzése
mellett. Az erdőtörvény és az erdőrészletekre vonatkozó
tervek alapján haladva történnek a felújítások. Az esetek
70%-ában természetes mageredet útján történik az állo-
mány megújítása. Ez azt jelenti, hogy a letermelésre kerülő
idős faállomány által termett mag és az abból fejlődő cse-
meték biztosítják a megújulást, a mesterséges vetéssel, ül-
tetéssel szemben. Az erdők felújításának több lehetséges el-
járása létezik, melyek közül az érintett terület adottságai
határozzák meg a kezelés módját. 

Tarvágást kizárólag a mesterségesen vagy sarjról felújítható
fafajok (pl. akác) állományai esetében alkalmaznak. Ennél
az eljárásnál egyetlen beavatkozással leterme-
lik az idős állományt. A tarvágást jellemzően
mesterséges erdősítés követi, elsősorban a te-
rületen őshonos erdőtársulások fajainak
használatával, illetve esetenként a megválto-
zott termőhelynek megfelelő állomány ülte-
tésével. Itt fontos megjegyezni, hogy a felújító
végvágás és a tarvágás – bár hasonló látképet
mutat – nem ugyanaz, mivel előbbinél már
megtalálhatóak az eredeti állomány geneti-
kai készletét hordozó csemeték.

Az erdő megfelelő és egészséges fejlődése
érdekében időnként szükségessé válhat a
tisztítás, gyérítés. Az eljárás során az egész-
séges, értékes, életerős egyedek fejlődését
segítik azzal, hogy az akadályozó egyedeket
eltávolítják. 

Hasonló léptékű, sűrűn előforduló beavat-
kozás az ún. egészségügyi termelés. Ilyen
esetekben kizárólag a korhadó, kiszáradt
fákat távolítják el megelőzvén a kórokozók
terjedését illetve a kidőlés okozta károkat,
baleseteket. 

Az erdőkben a munkák pontos ütemezése nehéz, mert
az időjárás a meghatározó. Ennek ellenére összességében
elmondható, hogy a fakitermelések az október-március
közötti időszakban, az ültetések-erdősítések pedig tavas-
szal (március-április) illetve ősszel (szeptember-november)
zajlanak.

Idén a Tököli Parkerdőben a tervezett fakitermelésekhez
illetve a korábbi erdősítésekhez kapcsolódó erdőművelési
feladatokat összesen több, mint 100 hektár területen fogják
végezni. Ennek egyik része a tarvágások utáni talajelőké-
szítés a későbbi erdősítés érdekében, legnagyobb része a
folyamatban lévő erdősítések ápolása. Az idei erdősítési
időszakban 15,7 hektár területen végeznek erdősítést.

A fenti erdőművelési feladatokon túl a Pilisi Parkerdő
Zrt. parkfenntartási-közjóléti tevékenységet is végez.
Rendben tartja a turistautakat, letelepedőket és berende-
zéseit. Sajnos az illegálisan lerakott hulladék mind eszté-
tikailag, mind közegészségügyi szempontból zavaró és ve-
szélyes az erdőre nézve. A tapasztalat az, hogy egy-egy ki-
takarított területen néhány héten belül újra megjelenik az
illegálisan lerakott hulladék. Hatalmas feladat ez a Pilisi
Parkerdő Zrt.-nek és az Önkormányzatnak is. 

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy egészségünk és az
erdő védelme érdekében tartózkodjanak az illegális hul-
ladéklerakástól. Ha ilyen jellegű tevékenységet tapasztal-
nak, bejelentést tehetnek a Tököli Polgármesteri Hivatal
Műszaki irodájában a 06-24-520-900-as telefonszámon.

A tavasz érkezésével egyre többen mozdulnánk ki az
ébredő természetbe. Sokan tennénk sétát ilyenkor a Cse-
pel-sziget egyik legnagyobb erdőfoltjában, a Tököli Park-
erdőben. Ne felejtsük el azonban, hogy a fentiekben
részletezett munkálatok sok esetben veszélyesek, ezért ez-
úton kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy az érintett terü-
leteken a balesetek elkerülése érdekében körültekintően
sétáljanak.

Erdőgazdálkodási munkák a Tököli Parkerdőben



SIKERTÖRTÉNETEK

Tökölön készül a Manna
– Egy kompromisszummentes, pozitív márka története –

A hazai kozmetikumok piacán nagy népszerűségnek ör-
vendő Manna márka által fémjelzett 100%-ban vegyszer-
mentes termékek sikertörténete 2010-ben, egy dunaha-
raszti családi ház konyhájában kezdődött. Innen, a közel-
ből indult Varga-Darabos Andrea és Varga Emil családi
vállalkozása, mely alig 4 év alatt olyannyira sikeressé
vált, hogy jelenleg a Tökölön található gyártó üzemből
naponta négy országba indulnak csomagok prémium mi-
nőségű, kézzel készített kozmetikumokkal.

Több mint 100 terméket készít a manufaktúra
A kétgyermekes anyuka, Andrea felismerése – miszerint

igazán jótékony hatású kozmetikumok kizárólag 100%-ban
vegyszermentes, természetes alapanyagok felhasználásával
készülhetnek – először csak szenvedélyes hobbijává, később
márkafilozófiává és a Manna technológia alappillérévé vált. 

A többszörös Magyar Termék Nagydíjas Manna termékek
jelenleg négy országban kaphatóak, és a drogerie markt
polcain is jelen vannak. Kezdetben öt terméket gyártott a
manufaktúra, jelenleg több mint száz Manna elérhető azok
számára, akik a vegyszermentes kozmetikumok mellett te-
szik le voksukat. A folyamatosan bővülő termékpaletta a kö-
vetkező termékcsoportokat öleli fel:
szappanok, krémdeók, egzotikus vajak, szépségolajak, test-
ápoló habkrémek, fürdőgolyók, hígítatlan, 100%-ban tiszta

illóolajok, virágvizek, szépítő pakolások, folyékony szappa-
nok, ajak- és halántékbalzsamok, valamint környezetbarát
és vegyszermentes háztartási kellékek. 

Újítók a magyar piacon
A Manna tulajdonosai több szempontból újítók a hazai

piacon. Szemléletük, törekvéseik nyomán kialakulóban van
a döntéseiben tudatos hazai vásárlói réteg. Az alapanyagok
prémium minőséget képviselnek, 100%-ban vegyszermen-
tesek. Kizárólag a legtisztább, szennyeződésmentes, hígítat-
lan, természetes úton kinyert összetevőkből, kézzel készítik
Mannáikat.

Természetes módon tartósítanak, a gyártási technológia
is a természetesen végbemenő folyamatokra hagyatkozik.
Egy-egy szappan száradási ideje ugyan meghaladja a
három hónapot is, de valamennyi darab tökéletes formá-
ban és minőségben kerül vásárlókhoz. Átlagosan kilenc
munkatárs keze munkáját dicséri minden egyes végtermék.
A felsoroltakon túl a Manna azt az egyedülálló döntést is
meghozta, hogy teljes mértékben elhatárolódik a pálmaolaj
használatától. Első hazai cégként a Manna Natúr Kozmeti-
kum Kft. az „erőszakmentes vállalat” címet is magáénak
tudhatja. Az elismerést a BUAV nemzetközi szervezet ado-
mányozza azon vállalatoknak, melyek bizonyíthatóan nem
végeznek állatkísérleteket.

14 Tököli Tükör
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60 mFt kiegészítő támogatás
Tököl az elmúlt években is a kör-

nyék legsikeresebben pályázó telepü-
lései közé tartozott. 

A látványos fejlesztések hazai és Eu-
rópai Uniós forrásokkal valósultak meg. 

A városközpont rehabilitáció 1 mil-
liárd forintos projektje után újabb,
még jelentősebb beruházás közeledik
a befejezéshez.

A 2011-ben megkezdett szennyvíz-
tisztító bővítés és rekonstrukció

megvalósult
A szennyvíztisztító 2500 m3 /nap ka-

pacitás-bővítés elkészülte 7500 m3/nap
kapacitást eredményezett. A szenny-
víztisztító telep technológiája is kor-
szerűbbé vált. 

A beruházás ezen része 1,05 milliárd
forintba került, s 2014 novemberében
a műszaki átadás-átvétel is megtör-
tént. A másik elem építési költsége –
amely a Halásztelek és Tököl közötti
szennyvíz nyomóvezetéket, a tisztított
szennyvíz nyomóvezetéket és a tisztí-
tott víz dunai bevezetését foglalja ma-
gában – 588 millió Ft volt. Az erre a
részre vonatkozó műszaki átadás-átvé-
teli eljárás 2015. márciusában zárult le.

A szennyvíztisztító telep bővítési, re-
konstrukciós munkáit a Strabag-MML
Kft és a West Hungária Bau Kft által
létrehozott SW Tököl 2013 Konzor-
cium, a nyomóvezeték-építést a Diamit
Zrt. végezte. 

A három tulajdonos település által
létrehozott Tököl és Térsége Szenny-
víztisztító Önkormányzati Társulás az
üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt-vel
együttműködve törekedett a tervek, a
pályázati kiírás és a kiviteli szerződés
betartatására. 

Nehézséget jelentett többek között
az, hogy a műszaki ellenőri szervezet
és az Üzemeltető szakértői álláspont-
jai gyakran egymásnak ellentmon-
dóak voltak. 

Jelenleg az elszámolások lezárása, s
a kivitelezői követelések Közremű-
ködő Szervezettel történő egyeztetése
folyik.

A legnagyobb várakozást a kétszintes
ülepítő medencéinek rothasztóteréből
a leülepedett és becementálódott
szennyvíziszap eltávolítás költségigé-
nyének elbírálása kelti. A két meden-
céből a TVCs- Kft 2009–ben megadott
adatai alapján az eltávolítandó szenny-
víziszap előzetesen becsült mennyisége

medencénként 150 m3 volt, ezzel szem-
ben a kivitelezés során derült ki, hogy
a pontos iszapmennyiség 1851 m3 volt. 

A kivitelezői többletköltség-igény
88 millió forint

Ebből egyelőre 28 millió forint be-
ruházás keretében történő elszámo-
lását engedélyezte a Közreműködő
Szervezet. A többit első körben el-

utasították, de a Társulás
további lépéseket tesz a
fennmaradó összeg elszá-
molhatóságának érdeké-
ben. Amennyiben végle-
gesen elutasítják az
igényt, a többletköltség a
szennyvíz-társulást, vagyis
a három települést terheli

Jó hír ugyanekkor a fej-
lesztést illetően, hogy a 347
millió forintra becsült saját
forrásigény, melyet hitelből

terveztek a települések, jelentősen
csökkent.

Ennek három oka van: az egyik
hogy a beruházás 85% támogatottságát
95%-ra emelték, a másik ok a sikeres
önerőpályázatok eredményeként ka-
pott 170 millió forintos támogatás, a
harmadik pedig, hogy a projekt kivite-
lezését és egyéb feladatait (közbeszer-
zési, projektmenedzsmenti, FIDIC
mérnöki és PR tevékenységek) az elő-

zetesen becsültnél
alacsonyabb áron
vállalták. Az így ke-
letkezett maradvány-
összeg terhére elszá-
molhatóak az Üze-
meltető által kért
kisebb, a projekthez
kapcsolódó kiegé-
szítő beruházások
nettó 60 millió ft ér-
tékben.

Elégedettséggel állapítható meg,
hogy a közel nettó 1,77 milliárd forin-
tos beruházás költségvetési tekintet-
ben sikertörténet, hiszen a három vá-
rostól együttesen mintegy 70 millió Ft
költségvetési forrást igényelt. 

Ez az összeg emelkedhet a többleti-
szap eltávolítás költségével, de így is
kimagasló értékű vagyongyarapodást
eredményez.

A beruházás elkészültével párhuza-
mosan folyik a százalékos tulajdoni
arányok pénzügyi pontosítása illetve a
könyvviteli rendezése.

Az alapok tisztázottak. Szigethalom
43%, Tököl 35%, Halásztelek 22%-ban
tulajdonosa a Szennyvíztisztító telep-
nek, amelyhez az új nyomó-vezeték is
tartozik. 

A számszaki elszámolás még nem
teljes, de Tököl várhatóan nettó 620
millió forint értékű vagyonnal gya-
rapszik.



gergényi Jánosra, Janeszra emlékeztek
Halálának egy éves évfordulója kapcsán megható ese-

mény zajlott a sportcsarnokban Udvarev István (Bulesz)kez-
deményezésére a Tököli öregfiúk csapat játékosai, s Janesz
egykori csapattársai barátságos tornát szerveztek a korán,
s tragikus körülmények között elhunyt kiváló tököli lab-
darúgó emlékére.

Csepelrõl, Dunavarsányból, Ráckevérõl, Dömsödrõl ér-
keztek a barátok, akik a családot, Gergényi János feleségét
és gyermekeit is meghívták az emléktornára. 

Hoffman Pál emlékezését követõen egy valóban baráti
játék résztvevõi voltak a jelenlévõk. A találkozás hangulatát
meghatározta az emlékezés, Gergényi Janesz személyisége,
a barátság, sportszerűség, intelligencia, szerénység, s a
sportszeretet légköre méltóan idézte az egykori sikeres lab-
darúgót, pályatársat.

Megható folytatása volt a találkozónak, hogy áprilisban a
Puskás Kupán Felcsúton sokan szurkoltak Gergényi János
fiának, Gergényi Bencének. Bence a Bp. Honvéd (Puskás
Akadémia) és az U17-es magyar válogatott játékosaként

jó játékkal hálálta meg a bizalmat. Méltó követõje édes-
apjának, s remélhetõ sikeres pályafutásával még sok
örömöt szerez családjának, s valamennyi sport szeretõ
tökölinek.
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Elment az Aranycsapat utolsó két játékosa is
Meghalt Grosics Gyula és Buzánszky Jenő

Mindkettõjüket na-
gyon sokan szerették,
igazi példaképek vol-
tak sportolóként és
emberként is.

Meggyõzõdéssel vál -
lalták hitüket, haza-
szeretetükben meg -
törhetetlenek voltak.

„Régi dicsõségünk –
tetszik, nem tetszik – a
futball villámtömbjén
tört ki az / égi homály-
ból, és – tetszik, nem tet-
szik – arany volt, / Nap
volt, ég s föld új csil-
laga:/mai csupán, sport és játék – de legenda! De jelkép! / de ered-
mény és a miénk!” (Szabó Lõrinc sorai)

Grosics Gyulától és Buzánszky Jenõtõl sokaknak van-
nak személyes emlékei is. A hazáját végtelenül szeretõ két

rendkívüli sportember
látható a tököli Nagy
Károly által a szer kesz -
tõségünkhöz eljutta-
tott fotón is.

A kép 1967-ben az
Öregfiúk válogatott
elsõ osztrákok elleni
találkozójának részt ve -
võit örökíti meg (Ma-
gyarország – Ausztria
5:1 /1:0). 

Állnak: Hidegkuti,
Szusza, Sárosi, Bányai,
Buzánszky, Babolcsai,
Szojka. 

Guggolnak: Bozsik, Deák, grosics, Budai II.
A mérkõzésen játszott Raduly József is, a tököli nõi kézi-

labdázás legendás alakja, Ásin Anna férje. Mindketten nagy
figyelemmel kísérik a Tököli eseményeket.
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Lassan vége felé közelednek a bajnokságok. Csapataink az NB-
II. középmezõnyében változó sikerekkel szerepelnek. A férfi
felnõtt csapattól nem elsõsorban jó helyezést, hanem a fiatalok si-

keres beépítését vártuk. A dolgok ne-
hezebben alakulnak a vártnál. Képesek
voltunk meglepetés gyõzelemre, mint
a bajnokesélyes Szigetszentmiklós ide-
genbeli legyõzése, de elszenvedtünk
váratlan vereségeket is. 

Mégsem az eredmények foglalkoz-
tatták a szakosztály vezetését, hanem az
a sérüléshullám, ami a fiatal játékoso-

kat érte a szezonban. Elvesztettük a bal szélen már gólokkal bizo-
nyító Bakonyi Tibort térdsérülése miatt, a teljes évet kihagyta Gál
Norbi a rendkívüli fizikai adottságú beálló, és mûteni kellett az
irányító Bús Benjámint is. Szerencsére Szentivánszky Gyuri
beleerõsödött a mezõnybe és színes, erõszakos játékával, góljaival
szép reményekre jogosít. Örömteli, hogy Márczy Gábor bátran
nyúl a még fiatalabbakhoz, akik közül Lukács Dávid már komoly
feladatokat kap védekezésben. Holub Ákos és Markgruber Dávid,
valamint Balogh
Zoltán kapus is
mutogatja orosz-
lánkörmeit. Jó
döntésnek bizo-
nyult, hogy a ju-
nior és serdü-
lőcsapatot nevez-
tük a Pest megye
bajnokságba. A
kemény felnõtt
bajnokság komoly lecke az utánpótlásnak. A juniorok mellett a
Kutula Ferenc által irányított serdülőcsapat is ifjúsági korú játé-
kosokkal szemben erősödik.

A férfi szakág utánpótlás nevelését nagyban segíti a TAO támo-
gatás, melynek segítségével egy 40 fős U12-U13-as korosztály ké-
szül Hoffman Pál és Elena Kordyuk irányításával. Ők készítik fel
a lányok hasonló korú csapatát is. Télen a gyerekek belekóstoltak
a versenyzésbe. A pest megyei Regionális Utánpótlás Kupa

m é r k õ z é s e i
nagyban hozzájá-
rultak a Diáko-
limpiai sorozat-
ban elért korosz-
tályos sikerekhez.
A lányok máso-
dik helyen végez-
tek a körzetben a
Szigetszentmik-
lós csapata mö-
gött. A fiúk nem

csak a körzeti ellenfeleket, Szigetszentmiklós, Dunavarsány, Tak-
sony csapatait győzték le magabiztosan. A területi döntőn az
Abony, a Vecsés és a Gyömrő csapatait is  megelőzték.

A budaörsi
m e g y e i
döntõn a ne-
gyedik he-
lyen végez-
tek úgy, hogy
a gyõztes
Budaörs csa-
patával dön-
tetlent értek
el. Különle-
ges színfolt
az iskolai
e l sõsökbõl

összeállított szi-
vacskézilabdát
játszó csapat. A
gyermekekkel
Giczi Miklós
igazgató úr, a
magyar nõi kézi-
labda válogatott
egykori másod -
edzõje dolgozik.
Magával ragadó
játékuk egyelõre

a szülõk számára jelent örömöt, de az elsõ sikeren már õk is túl
vannak. Korán megismerték Tököl-Szigetszentmiklós összecsapá-
sok légkörét, s bár az õ korukban az eredmény másodlagos, büsz-
kék rá, hogy 9 gólt dobtak az ellenfél 2 góljával szemben. A har-
madik, negyedik osztályos kéziseket Waldmann Erika és Földes
Lilla tanárnők irányítják.

A nagy létszámú szakosztály irányítása nem kevés feladatot je-
lent. Hétvégi, hétköznapi mérkõzésekre utaztatni kell öt férfi il-
letve fiú, valamint három nõi illetve leány csapatot. A felnõttek,
juniorok számára a heti három edzés mellett a hétvégi
mérkõzések jelentenek programot. Az U12 korosztály fiúi és lá-
nyai heti öt edzéssel és tornákon való részvétellel készülnek. A
több mint 70 utánpótláskorú versenyzõ egészségi állapotát rend-
szeres orvosi vizsgálatokkal ellenõrzik.

A szakosztály ve-
zetés célja kettős.
Jó kézilabdásokat
akarunk nevelni,
folyamatos után-
pótlást biztosítva
a csapatokból ösz-
szeszokott közös-
ségeket akarunk
kovácsolni. Így a
játékosok pozitív
jellemvonásai is erősödnek. A tököli felnőtt csapat játékosai pél-
daképei a gyerekeknek és segíti a sport iránti elköteleződést a sok
közös program is. Köszönettel tartozunk Tekauer Norbertnek, az
Érd NB-I. csapatának vezetõjének, akinek segítségével rendsze-
resen ingyen tekinthetjük meg az Érd mérkõzéseit.

A gyerekek számára nagy élmény volt az Érd-Gyõr mérkõzés, s
a mérkõzés utáni hangulat. Köszöntötte a tökölieket Takács Kitty,
a tököli csapatból Érdre került fiatal játékos, s autogramokat kap-
tak a világ legjobbjai közé tartozó gyõri beállótól, Lõkétõl és a
kapus Lundetõl, s a magyar válogatott Kovacsics Anikótól is.

Hoffman Pál szakosztályelnök

Kézilabdás „építkezés”
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A Fudokan Országos Bajnokságot a Magyar
Fudokan Karate Szövetség alapította. A szerve-
zést az Ercsi Harcművészeti Egyesület bonyolí-
totta le, immáron sokadik alkalommal. A KAKU-
SEI Karate Iskola 9 versenyzővel képviseltette
magát, azokkal, akik jól indították az év eleji ver-
senyeiket. A Fudokan szövetség szinte minden
tagjától érkezett versenyző. Maga a bajnokság
nyílt volt más karate stílusoknak is, ezért egyesü-
letünk részt vett a bajnokságon. A felkészülés a
versenyre nem volt zavartalan. Sajnos, aki sérü-
léssel bajlódott, és nem tudott edzésre járni, nem
is tudott úgy teljesíteni, ahogy szerettük volna,
de aki az előírt minimum 3 edzést tudta tartani,
szépen teljesített, és hozta az eredményeket. Az
erőnléttel nem volt probléma, mindenki bírta a
többkörös fordulókat. A 9 versenyző 14 ver-
senyszámban indult (egyéni kata, kumite) és 8
versenyszámban sikerült döntősnek lennie. Ez
a szám önmagában nagyon szép!  A küzdelmek
3 shiain folytak folyamatosan. Ismét volt olyan
helyzet, hogy egyszerre mentek a saját gyerekek
küzdelmei, de sikerült valamelyik senpainak be-
ülni az edzői székbe segíteni. Ezt ez úton is kö-
szönöm Reni sanpainak és Peti senpainak. Lát-
tam más csapatoknál sem volt ez másképp. A 8-
9 évesek párharcait így csak a másik küzdőtérről
tudtam követni. Ennek ellenére az A csoport ka-
tásai között 2 KAKUSEI-es karatéka állhatott a
dobogóra, Mecsei Dominik I. helyést, Forgács
Bence II. helyet szerezte meg, a B csoportban
egy karatéka, Fritz Sebestyén, aki megszerezte
a III. helyet. ☺ Kell-e ennél nagyobb öröm, hogy
szépen teljesítenek a tanítványok?

A formagyakorlat után a küzdelmek következ-
tek. Mecsei Dominik és Fritz Sebestyén dobo-
góra került! Mecsei Dominik egy II. helyet,
Fritz Sebestyén III. helyet harcolt ki magának.
Meg kell dicsérni azonban az ellenfeleket is,
mert igazán nagy csatákat vívtak mind katában,
mind kumitéban a versenyzőink. 10-11 éves
utánpótlás katagóriában Szegesdi Szonját nevez-
tük be. Remekül indult Szonja, és szépen csinálta
a Saifa katáját. A döntőben egy alacsonyabb mi-
nőségű katát hoztak ki a bírók jobbnak, így Sze-
gesdi Szonja formagyakorlatban a II. helyezést
érte el. Közvetlenül a kata versenyszám után ku-
mite következett. Szonja itt is szépen menetelt a
döntőig. Sajnos nem bírt a magasabb ellenfelé-
nél több pontot szereznie, így az ellenfele lett az
aranyérmes. Szegesdi Szonja küzdelemben II.
lett. Szonja tehát két ezüst éremmel térhetett
haza. Nagyon szép teljesítmény.  10-11 éves lá-
nyok között a haladóbb csoportban volt egy
másik érdekeltsége is az egyesületnek, Bene Ka-
talin szerepelt. Sajnos nála is igénybe kellett ven-
nem a senpaiok segítségét, de nem szenvedtünk
semmilyen kárt, hiszen Kata remekül teljesített
csoportjában a Seiyunchin és Saifa katája III.
helyet biztosított neki a dobogón. Kumite ver-
senyszámra már odaértem. Nehéz ellenfelek ju-
tottak neki. Mindjárt az első körben heves csata
várt rá. Ellenfele ugyanolyan jól felkészült volt,
mint Kata, de sikerült a 8 közé jutás. Aztán ismét
egy nehéz ellenfél jutott neki, akin sikeresen át-
verekedte magát, majd jött a döntő. Kata a dön-
tőre lelkileg fáradt el, így az aranyért már köny-
nyebb volt küzdenie az ellenfélnek. Katának nem
sikerült legyőzni a döntős ellenfelét, de szép tel-
jesítménnyel a II. helyet szerezte meg a Fudo-
kan OB-n. 10-11 éves fiúk között 3 karatékával
indultunk. Kettő katában, kettő kumitében.
Egyesületünk összeségében jól teljesített ebben a
versenyszámban is. Debreczeni Gergely és Szabó
Máté indult katában. Gergely elveszítette a 8
közé jutást, a bírói döntéssel itt sem értek egyet,
mert egy nehezebb, pontosabb katát húztak le, és
adtak esélyt Gergely ellenfelének. A másik ágon

Szabó Máté próbált előrébb jutni. Sikeresen vette
az akadályokat, és jutott el a döntőig. Máté ellen-
fele bizonyult jobbnak, így Máté a versenyt egy
ezüstéremmel zárta. Szabó Máté II. hely forma-
gyakorlatban. A formagyakorlat után jöttek a
kumitések. Itt Debreczeni Gergely és Vizi Sándor
vett részt. Gergely ismét egy nehéz ellenfelet ka-
pott, aki sajnos legyőzte, így izgulva vártuk, hogy
vigaszágon harcolhasson a III. helyért, de sajnos
ellenfele elbukott a döntőbe jutásnál, így a vi-
gaszági reményeink elvesztek. Másik ágon Vizi
Sándor erőnyerő pozicióból indulhatott, így re-
ménykedtünk egy szép eredményben. Az első
meccset Vizi Sándor meg is nyerte majd jött a
négy közé jutás, sajnos ezt már elveszítette. Itt is
vártuk, hogy sikerül-e vigaszágra kerülni. Sán-
dornak sikerült, legyőzője a döntőbe került. Jött
a III. helyért való küzdelem. Sándor ekkorra el-
fáradt, és ellenfele diadalmaskodott, V. helyen fe-
jezte be a Fudokan OB-t. Még egy kategória volt,
amiben indultunk a 12-13 éves lányok. Itt Friz
Flóra mérettette meg magát, nagyon szép siker-
rel. ☺ Flóra még nem vállalta a frissen tanult ka-
táját, azonban biztos tudással jutott a döntőig a
Saifa és Gaki Sai II. kataájával. A versenyszámot
a Saifa kata ismételt bemutatásával nyerte meg!
Fritz Flóra I. hely. Nagy öröm ez számomra, hi-
szen Flóra az edzésen megsérült, de mégis sike-
resen teljesítette ezt a kihívást. Gratulálunk! A
verseny számunkra itt befejeződött. Láttuk vi-
szont a felnőtt katásokat, előre tették őket. Na-
gyon nagy élvezettel néztük, hogyan katáznak,
kumitéznek. Milyen kis apró hibák kellenek
ahhoz, hogy a másik nyerjen. Én Tamásékkal
utaztam, aki jegyzőkönyvvezetőként is dolgo-
zott ezen a versenyen. Ekkor néztem meg, hogy
vajon összesítésben hogyan áll a csapat, hiszen
ismét nem nagy létszámmal jöttünk, és kifeje-
zetten csak az előző versenyeken jól teljesítő
gyerekeinket hoztuk el a Fodokan Országos
bajnokságra. Meglepetéssel konstatáltam, hogy
a III. helyen állunk. Ekkor még úgy gondol-
tam, mivel még folytak a küzdelmek a többi
shiain, hogy behoznak bennünket. A verseny
végén Kata és én álltunk a dobogó III. fokán,
mert ismét sikerült a nagy csapatok mögé be-
kerülnünk. A Budai XI és a KaiSei mögött a
KAKuSEI lett a III. 

A csapat: A fotóról hiányzik 2 versenyző, akik nem tudták
megvárni a verseny kimenetelét, mert el kellett menniük.)

A KAKUSEI Kulturális, Szabadidő és Sport-
egyesület 2015.02.21-én, szombaton 7 versenyző-
vel vett részt a Halom Kupán a Seizan KSE szer-
vezésében. Nehéz dolgunk volt, 8 évesek között
4 versenyzőt indítottunk, de a sorsolás úgy
hozta, hogy egy csoportba kerültek, így kétsé-
gessé vált, hogy sikerül-e mindenkinek érem-
mel hazatérni. Nagy volt az izgalom az edzők
részéről. A versenyzők ebből nem sokat tudtak,
azt az instrukciót kapták, hogy mindenképp
meg kell nyerni az első fordulót, Sebinek pedig
kettőt, hogy bent legyünk az első 4-ben. A kis
versenyzők megcsinálták! Mindenki jól teljesí-
tett, így a versenytársainkat kiejtve egymás kö-
zött zártuk le, ki végez az első, második ill. a két
harmadik helyen. Fritz Sebestyén ezúttal remek
formában jött a versenyre és megnyerte a kata
versenyszámot. Czomba Balázs a másik ágon
törtetett előre, övé lett a második hely, a két ág
harmadik helyezettjei Zelei Balázs és Várkonyi
Álmos lett, akik szintén kitettek magukért, és
dobogós helyezést értek el! ☺

Kumite versenyszámban is összesorsolták a fiú -
kat annak ellenére, hogy eltérő súlyúak. A hely-
zetünk egyre nehezebbé vált, hiszen már 5 ver-
senyzőnk volt, aki szeretett volna a dobogóra ke-
rülni. Itt sem volt egyéb feladat kiosztva, minthogy
nyerjenek legalább az első fordulóban. Czomba
Balázsnak be kellett mérkőznie a 8 közé jutáshoz,
feladatát komolyan vette 8:0-ás aránnyal jutott a

8 közé. A kis versenyzők ezután a különböző ága-
kon próbáltak a 4 közé jutni, sajnos saját csapat-
társat is ki kellett ejteni, hogy a 4 közé jutás bizto-
sítva legyen. Fritz Sebestyén az egyik ágon, Bender
Ádám a másik ágon jutott a döntőig. Fritz Sebestyén
ezúttal jobbnak bizonyult, így megnyerte a ku-
mite versenyszámot is, második Bender Ádám
lett. Harmadik helyet pedig a dobogón Zelei Ba-
lázs szerezte meg. Várkonyi Álmos, és Czomba Balázs
nem került be a 4 közé.

9 évesek között Holdinger Lucát indította az
egyesület a lányoknál kumite versenyszámban. Luca
az első akadályt könnyedén vette, és bejutott a

4 közé. Második küzdelemben összekerült a ver-
senyszám későbbi nyertesével, így az aranyére-
mért már nem küzdhetett, de megszerezte a do-
bogó III. helyezését, bronzéremmel tért haza.

10 évesek között Szabó Máténak kellett bizonyí-
tania. Szintén az első fordulónál az volt a kérdés,
sikerül-e a 4 közé jutás, ami utólag ☺ már nem
is volt kérdés. Máté magabiztosan jutott a csúcsra,
és nyerte meg a kata versenyszámot. Máté ku-
mite versenyszámban is indult. Nehezen szedték
össze a versenyzőket, majd nehezen, de beindult
a kumite versenyszám is. Mété kezdett az ellen-
felével. Sajnos azonban rossz távolságról dolgo-
zott a küzdelemben, így beszedett egy nagyobb
találatot. Máté ezután a küzdelmet feladta, így a
dobogós álmaink szertefoszlottak kumitében,
nem ért el helyezést.

Külön megköszönöm Tordai Balázs senpainak
a segédedzői munkáját. Nélküle nehezen boldo-
gultam volna. 
A KAKuSEI SE eredményei: Bender Ádám ku-
mite-ezüst, Czomba Balázs kata-ezüst, Fritz Se-
bestyén kata-arany, kumite-arany, Holdinger
Luca kumite-bronz, Szabó Máté kata-arany, Vár-
konyi Álmos kata-bronz, Zelei Balázs kata-bronz,
kumite-bronz.

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Bruszt Mária elnök

KAKUSEI SE
www.kakusei-kaarte.blogspot.hu 

Zelei Balázs és Czomba Balázs (Tököl) egymás ellen

Katások és kumitések
– Fudokan OB 2015 –

Mindenki jól teljesített
Halom Kupa
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Nagy siker 20 ország 66 klub ered-
mény listája alapján, a 4. lett csapa-
tunk.

Az összesített negyedik helyezést 5
aranyérem, 6 ezüstérem és 6 bronzérem
megszerzésével értük el.

Versenyzőink tatami félerős szabá-
lyokban és a ringben is remekeltek.

Tovább folytatódik Elszaszer Dávid
sikersorozata, mivel ringben is nyerte
a full-contact versenyt és kick-light ka-
tegóriát is magas főlénnyel nyerte.

Vb ezüstérmes Laszák zoltán mint
kiemelt versenyző a legjobb négy közé-
jutás mérkőzésen leiskolázta ellenfelét,
majd ezek után a cseh válogatott ellen
kellett a döntőbe jutásért megküzdenie.
Zoli a mindhárom menetet irányítva
szerezte pontjait és annak ellenére,
hogy szoros mérkőzésnek mondhatjuk
a küzdelmüket, mégis az ellenfelet
hozták ki győztesnek 2:1 arányban.
Bosszankodtunk egy kicsit, de nem
lehet mindig csúcsformában egy ver-
senyző, ezért levonjuk a tanulságokat
és készülünk a további nagy megmére-
tésekre.

Ezen a versenyen ismét sziporkázott
Fésű Lalee, aki pointfighting versenyt
nyerte és második lett a Vb győztes cseh ver-
senyző mögött.

Voltak bírói „furcsaságok” de egy
ilyen nagyságú versenyen ez szinte min-
dig előfordul. Ez a jelenség sújtotta
Vetor Attilát is, aki a felnőttek között
leiskolázta a lengyel ellenfelét, aki a küz-
delem végén megtapsolta Attilát, majd
mivel 2:1 arányba őt hozták ki győztes-
nek „elkapta a meglepetéstől földre eső
állát”. Attila ezek után nem sokáig ke-
sergett, mivel végig verte a kick-light
kategóriában induló ellenfeleket és egy
aranyéremmel kárpótolta magát.

Az összevont junior felnőtt kategó-
riában szépen teljesített Vigmond
richárd versenyzőnk, mivel az első
mérkőzését magabiztosan nyerte, de
ezek után kikapott a magyar válogatott
Hirsh Viktortól. Ricsi is összeszedte
magát és a kick-light kategóriában
több kemény küzdelem után „bevere-
kedte” magát a döntőbe, ahol saját
klubbéli versenyzőktől Vetor Attilától
kapott ki, így ezüstérmet szerzett.

Ahmad Iliász bronzérmet szerzett
annak ellenére, hogy még a formaidő-
zítés elején járunk.

Vejmola Dániel ezen a versenyen
ismét bizonyította, hogy rövidesen
számolni kell vele a +91kg-os kategó-
riában, mert 17 évesen ismét érmet

szerzett és nem is akármilyet, egy
aranyat és egy bronzot.

Farkas Julianna első éves junior ver-
senyzőként jól szerepelt mivel ezüstér-
met szerzett az összevont junior-felnőtt
kategória light-contact 55kg-os kategó-
riában. Jobb edzésmunkával még ezen
az eredményen is lehet javítani.

Schneider Lili élversenyzőink mö-
gött igyekszik bekerülni a „kemény”
magba. Ezen a versenyen kiváló formát
mutatva mindkét szabályrendszerben
csak a tavalyi cseh világbajnok tudta
megállítani, így két ezüstérmet szerzett.

Gyöngyösi Kevin ezen a versenyen
ismét magára talált és szép győzelme-
ket aratva ezüstérmet szerzett.

Adler Dávid és Kolozsvári Kinga
kezdő versenyzőként jól küzdöttek, így
bronzéremmel járultak a csapat nagy
sikeréhez.

Versenyzőknek és edzőknek gratulá-
lunk és a szülőknek köszönjük az uta-
zásban és drukkolásban történt támo-
gatásukat!                                       G.I.

Az év első nagy nemzetközi verse-
nyén csapatunk 3 aranyérmet, 3 ezüst-
érmet és 1 bronzérmet szerzett, ami
nagyon jó eredménynek számít a 22 or-
szág közel 1000 versenyzőjét felvonultató
rendezvényén.

Sportegyesületünk mindkét húzó-
embere Laszák zoltán és Elszaszer
Dávid is nyerni tudott full-contact
szabályrendszerben, ami a kickbox sport
egyik legkeményebb szabályrendszerének
számít. A magabiztos győzelmek mö-
gött kimagasló edzésmunka van, és ez
láthatóan hozza az eredményeket, így
példamutató versenyzői a klub többi
sportolójának is.

Gladiátoraink mellett utánpótlás
válogatottjaink is jól szerepeltek,
mivel Fésű Lajos nagy kitűnő for-
mát mutatva pointfighter kategóriá-
ban ezüstérmet szerzett, míg light-
contact versenyszámban aranyérmet
vehetett át. Reméljük, hogy megma-
rad ez a lendület az év további ver-
senyein is.

Az újoncnak számító Vejmola Dániel
és Bakó Krisztián ezüst és bronzérme

dicséretes és edzőink kiváló utánpót-
lás munkáját mutatja.

Farkas Julianna ezüstérme remény-
keltő, még jobb edzésmunkával az
idén szép eredményeket érhet el.

Ezen a versenyen Vb aranyérmes verseny-
zőnk Vigmond Richárd és Eb ezüstérmes
Ahmad Ilias ne járt szerencsével, mivel 1:2
pontozásos vereséget szenvedtek súlycsoportjuk-
ban. Határozottságban, keménységben
fejlődés mutatkozott ezen a versenyen és
ez dicséretet érdemel, ennek ellenére a
junior korosztályban és a felnőttek között
nehéz dolguk lesz 2015 évben.

A klub egyik új tehetségének szá-
mító Gyöngyösi Kevin ezen a versenyen
kicsit megilletődve szerepelt, ezért
nem tudott egy újabb meglepetés
érmet szerezni. Majd a következő ver-
senyen bizonyíthat, hisz nem lehet
mindig jó formában lenni.

Szlovák Open beszámolója

gladiátorok és utódaik
– Verseny beszámolók –
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Futás felsőfokon

Fuss az egészségedért is!

Bakonyi András egy tököli magyar fiú, akire igen
büszke lehet az egész város. Már egy klasszikus futóver-
senyen való részvétel is nagy idő-és energia ráfordítást
jelent. Nem úgy egy olyan, amit a világ egyik legkemé-
nyebb terep-akadályfutó versenyének tartanak: ez a
Spartan Race. András tavaly ősszel úgy döntött, hogy ki-
próbálja, s az eredmények őt igazolják. A kezdetekről,
eddigi eredményeiről és a tervekről beszélt lapuknak.

„A Spartan Race az egyik legnehezebb terep-akadály-
futó verseny a világon, amin a tavalyi évben vettem elő-
ször részt. Mostanra már túl vagyok hármon. Legutóbb
Varsóban 800 induló közül 720 ember ért célba. Én a 44.
lettem, s erre nagyon büszke vagyok. 

Elit kategóriában, ami a bajnoksági ranglétra, egyre
jobb eredményekkel képviselem a magyar színeket. Az
idei évben Jasnán volt az első téli verseny, azt márciusban
a varsói futam követte. Az esős, saras, mocsaras pályán a
magyarok között elsőként értem célba, de nem nagyon
maradtam el az európai bajnokok mögött sem. A jövő-
ben Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Ausztria és
Ukrajna vár minket.

S mit kell tudni erről a sportról?
A versenysorozat lehet 5-8km-es, 13-15 km-es, 23-

25km-es és 12-24órás is. Jellemző, hogy számos akadály
vár minket futás és sprintelés során. Megállás nincs,
végig futni kell. Az akadályok katonai kiképzés-szerűek
mint pl.: falmászás,kötélmászás,homokzsákcipelés, pa-
lánkugrás,szögesdrót alatt kuszás. Persze ez igen nagy
teher a szervezetnek, s egy idő után meg is rengeti a fi-
zikai határokat. Főleg, ha a terep hegy, patak, folyó,
szikla és mocsár között van. Idei célom, hogy az összes
szakaszt háromszor végig viszem, ami belépő a trifek-
tára. Ez egy külön éremlehetőség.

E mellé még célom egy 12-24órás verseny – itt a ver-
senyzők 60%-a kiesik –, amit korábban magyar versenyző
nem csinált még ebben a futáskategóriában. Nincs meg-
állás: jövőre várnak Spanyolország, Franciaország és
Miami kemény terepei.”

dtb.

Végre itt a tavasz, s a kinti sportot kedvelők végre ki-
juthatnak a szabadba. Sokan, sokfélék vagyunk. Van,
aki egyedül szeret edzeni, mások a társaságot kedvelik.
A nemrég megalakult Tököli Amatőr Futók társasága
teret ad mindkét igénynek. Ismerjék meg a klubot.

Tökölön és környékén, a mozgásra vágyó emberekért
hoztuk létre ezt a klubot. 

Ez egy amatőr futóklub, ahol nem számít, hogy meny-
nyi idő alatt futod le a kilométereket, vagy milyen hosszú
távot tudsz futva megtenni. A lényeg: a mozgás, az egész-
ség, a zsírégetés, az élmény, a közös futás, az összefogás
és egymás segítése. 

Jelenleg 16 tagból áll a klub, vannak, akik még csak ol-
vasgatnak, vannak olyanok, akik kiléptek a komfortzó-
nájukból és megtették első lépésüket. Ki egyedül, ki a
közös edzéseken. Szeretnénk minél több mozgásra vá-
gyót magunkhoz csalogatni, mert csapatban sokkal
könnyebb a kitűzött célt elérni. 

Amikor már megszületett benned az elhatározás, hogy
egészségesebben élj, nagyon fontos, hogy megőrizd a
motivációdat és a lelkesedésedet. A mi Klubunk ehhez
nyújt segítséget.

Legyél te is a csapat tagja (ingyenes)!
Ha érdekelnek a futással kapcsolatos információk, ese-

mények, újdonságok, edzésprogramok, étkezési tanácsok,
csatlakozz hozzánk a Facebookon (Tököli Amatőr Futók
Klubja), és gyere velünk futni vagy csak ismerkedj a sporttal. 

Ha nem vagy Facebook tag, akkor a tokolifutok@
gmail.com e-mail címen fel tudod venni velünk a kapcso-
latot, illetve telefonon is kérhetsz tájékoztatást: Bognár
Attila 06 30 539 6039.

A távlati célok között szerepel sportrendezvények szer-
vezése, melyen az egész család mozoghat. Szeretnénk
magunk közé befogadni mindenkit, aki fut, kocog,
rohan, vagy egyszerűen csak látott már futást, és volna
kedve csatlakozni.

dtb.
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- Honnan az ötlet? 
A helyiség adva volt. Ezek után elkezdtünk gondol-

kodni, hogy mit is kezdjünk vele. A közelben hasonló jel-
legű mozgás stúdió és szabadidős tevékenység nem volt,
így efelé hajlottunk.

- Mi mindent lehet csinálni az új komplexumban? 
„A-Z”-ig, ami a test egészséges mozgatásához szüksé-

ges mindenféle sportot. Emellett a termek minél gazda-
ságosabb kihasználtsága miatt havonta tartunk ruha,
játék és cipő börzét kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
Ezen kívül a termeket bérbe is adjuk igény szerint akár
egyben (kb. 200 négyzetméter), akár külön-külön (80-
120 négyzetéter). A termekhez több zuhanyzó, öltöző és
mellékhelység is tartozik. 

- Melyek az első benyomásaid? Milyenek a visszajelzé-
sek? 

Nehezen indult, de most már elképzelhetőnek tartjuk
a létesítmény tovább fejlesztését és fent tartását. Próbál-
juk felmérni az igényeket és ennek alapján folyamatosan
bővítjük a foglalkozásokat. Az áraink elfogadhatóak.
A vendégek visszajelzése alapján jó úton haladunk. 

- Tervezel-e bővítést, új lehetőségeket? 
Igen, gyermekeknek például nyári tábort, ami nem

csak a sport felé orientálódik, hanem játékos módon pe-
dagógusok segítségével az angol és a német nyelvet el-
sajátíthatják.

- Kinek ajánlod az órákat? 
Minden korosztálynak van lehetőség nálunk. Óvodás

korúaknak (aero kickbox, balett és önvédelem). Fiata-
loknak (trx, krav maga, kettlebell, capoeira, hastánc,
nippon zengo, társastánc, fogyi torna, vital intervall,
ökölvívás, pilates, hatha jóga és hip hop). Az idősebb
korosztályt, pedig úgynevezett senior tornával várjuk. A
kicsit lustábbakat alakformáló géppel tudjuk megmoz-
gatni. 

- Mik, melyek a legegyszerűbb megközelítési lehetőségek? 
Tököli Hév megállójától 3 perc sétával, a Primer

Kft. Területén vagy személygépkocsival, aminek zárt

parkolási lehetőséget biztosítunk. Persze sportosan is
lehet jönni (kerékpárral). Google Maps – Vital Fitness.

Keress minket a Facebookon, ahol tájékoztatunk to-
vábbi foglalkozásaikról! www.vital-fitness.hu 06 30 830
4524.

SZ. M.

Többek között a fent említett három cél vezérel-
hette, az új programok létrehozására, egészségesebb
életmód elősegítésére, a térség lakosságának össze-
kovácsolása, a megálmodott és létrehozott Tököl,
– első és a mozgás, alakformálás – talán legválaszté-
kosabb lehetőségeit kínáló, új fitness center meg-
nyitását. A megvalósításról, működésről kérdeztem
galambosné Ferenczy Évát, a tulajdonost

Mozgás minden korosztálynak

Igény, lehetőség, megvalósítás
– Új Fitness központ nyílt Tökölön! –
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Egyszer nyerni lehet szerencse, kétszer lehet véletlen, de
harminckét éve folyamatosan a szakma élvonalában lenni
csak tervezett, kitartó, tudatos és kemény munka következ-
ményeként lehet. gnyálin István 5 danos kick-box mester
edzőt ez a következetes munka és a folyamatos tanulás jel-
lemzi. A számok nyelvén a harminckét évet több, mint 100
nemzetközi és 400 hazai verseny, 60 edzőtábor, 40 vizsga,
60 kirándulás (gyalogtúra, kerékpározás, vizi túra, családi
nap) 60 félév/évértékelő közgyűlés tölti meg. Ezeket fűsze-
rezhetjük rengeteg munkával, izzadással, szenvedéssel, sok tanu-
lással, tanulsággal, humorral és örömmel. Ezek után pedig a ver-
senyen való győzelem okozta felszabadító örömmel, büszkeséggel.

S e m m i l ye n
ajándék nem
okoz olyan
örömet, mint
az az érem,
amit kemény
felkészülés és
maratoninak
tűnő küzde-
lem után a do-
bogó tetején
állva a Him-
nusz dallama-
ival az éter-
ben sportoló-
ként kapunk.
Sok gyereket

sikerült hosszú évek kitartó munkájával hazai és nemzetközi
szinten is sikeres versenyzővé nevelnie és ehhez az élményhez
juttatnia. 

Harminckét év alatt sok dolog változott. Például a céljai
is. Kezdetbe a fő cél az volt, hogy előbb hazai majd nemzet-
közi szinten szerepeljenek jól a versenyzők, ennek rendelt
alá mindent, hogy bebizonyítsa képesek vagyunk rá. Sike-
rült. Pesuth Ritának, csapatunk első világbajnokának a mai
napig folyamatosan vannak sikeres követői. gyálin István
kapott már sok elismerést. Többek közt Városi Sportdíjat,
Testnevelési és Sportdíjat, többszörös Év ed-
zője elismerést, Pest Megye Önkormányzatá-
nak, a TeleSport újságíróinak elismerését, Mi-
niszteri kitüntetést, természetesen mind a ne-
velő munkájáért és a nemzetközileg is
kimagasló eredményekért. A cél mára kicsit
változott. Ma már nem kell bizonyítani sem-
mit, a fő cél, hogy minden sportoló jól érezze
magát a közösségben és ha az egészsége miatt
sportol megkapja az annak megfelelő képzést,
ha pedig világbajnok akar lenni, akkor ahhoz
megmutatja az utat. Mindenkinek helye és fel-
adata van a csapatban a hobbi sportolónak is
és a versenyzőnek is. Talán ennek a szinergi-
ának is köszönhető, hogy egy ügyes, összefogó
szülői közösség áll mellette, akik segítik a
munkáját és akik már profi versenyszervezővé,
rendezvényszervezővé váltak. Meg se kottyan
nekik egy négyszáz fős viadal lebonyolítása.

A külföldi csapatok évről
évre szívesen jönnek az
általunk rendezett nem-
zetközi versenyekre,
mert a színvonalas ren-
dezés mellett, egyedüli
módon hagyományos
magyar vendég szere-
tettben van részük. A
sport mellett sok figyel-
met fordít a közösség
összekovácsolására, a
családi napok alkalmá-
val jut idő a sporton kívül a természettel, művelődéssel való
kikapcsolódásra, az ünnepeinkre való felkészülésre is. Ezek
mellett minden évben valami új fejlesztéssel rukkol elő,
nemegyszer elsőként a kick-box egyesületek közt is az or-
szágban. Edzői titkait, trükkjeit nem könnyű ellesni és meg-
tanulni, de kitartó közös munka mellett minden tudását szí-
vesen átadja azoknak az edzőnövendékeknek, akik komo-
lyan veszik a gyerekek nevelését. Négy generáción keresztül
mindig megtalálta azokat a versenyzőket, akikből válogatott
szintű sportolót nevelt. Ezt csak professzionális szakmai fel-
készültséggel lehet végig vinni. Pesuth Rita, Kovács Betty,
Szoboszlai Roland, Kócs Ildikó, Batai Ferenc, Fodor Attila,
Cseperkálo István, Held Gábor, Hudák Marianna, csak né-
hány név, akire még a negyedik generáció tagjaként is em-
lékszem, hogy egyesületünknek nem csak a magyarbajnoki
de európa és világbajnoki szinten is eredményeket hoztak.
A jelenlegi negyedik generációban is 15 válogatott ver-
senyző, ebből 5 felnőtt válogatott sportolónk van, akit
Gnyálin István nevelt és készített fel a nemzetközi megmé-
rettetésre. 

Az eredmények alapján 2014 évben versenyzőivel elért
közös nemzetközi sikerek következtében, Pest Megye Ön-
kormányzata ismét az Év edzője elismerésben részesítette. 

Régi és jelenlegi tanítványi nevében gratulálunk a díjhoz.
Büszkék vagyunk, hogy tanítványai lehetünk!

Laszák Zoltán

Ismét gnyálin István az év edzője Pest megyében
– Harminckét éve a szakma élvonalában –
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Elmondhatjuk, hogy egyesületünk, bár
még csak egy éves múlttal rendelkezik, fel-
került az ország birkózó térképére. Tavalyi
megalakulásunkkor egy teljesen új és
kezdő csoporttal kezdtük meg az alapok el-
sajátítását. Ezáltal a többi birkózó szakosz-
tályhoz képest óriási hátránnyal vágtunk
neki az első korosztályos bajnokságoknak
és Diákolimpiáknak. Nem kevesebb, mint
4-5 évnyi kemény, elszánt és szorgalmas
munka kell ahhoz, hogy egy gyermek fel-
vegye a korosztályában a legjobbakkal a
versenyt. Magyarország a világ 5 legjelen-
tősebb birkózó hatalma közt van számon
tartva, és ha az igazolt versenyzők létszá-
mához viszonyítjuk az elért eredményeket,
akkor világelsők vagyunk. Ezek a tények is
azt bizonyítják, hogy nagyon magas szín-

vonalon folyik a magyarországi birkózó
utánpótlás képzése. Igen büszkék va-
gyunk az eddig elért eredményeinkre.
Igaz az első félévben még több volt a vesz-
tes, mint a nyert meccsünk, de aztán meg-
lett a következetes munka eredménye.
Veszprémből a PLT-Extra - Kupáról Gyu-
ricza Marcell elhozta egyesületünk első
aranyérmét. A többiek is kitettek magu-
kért, hisz ugyanezen a versenyen ezüstér-
mes lett Iváncsics Babita, Csóka Zsombor,
bronzérmes lett Lerner Péter, Gőz Vivien, Szalay
András, Tari Krisztina. A Győrszentivánban
megrendezett Nemzetközi Szabadfogású
Klauz László Emlékgálán Iváncsics Babita
aranyérmes, Tari Krisztina, Márai Csenge,
Gőz Laura ezüstérmes, Gyuricza Marcell,
Gőz Viktória bronzérmes lett. Az utolsó
érdi Centrum versenyen már kimagaslóak

voltak az eredmények. Gőz Laura, Gyuricza
Marcell, Tari Krisztina első, Gőz Barbara,
Jankovics András, Gőz Vivien második, Csóka
Zsombor, Iváncsics Babita, Márai Csenge, Gőz
Viktória, Jankovics Dániel, Szabó Noel, Márai
Kende, Szabó Ármin, Lerner Péter pedig har-
madik lett. Már javában tartott az alapo-
zási időszak egyesületünkben, amikor
meghívást kaptunk a Csepeli Mikulás Ku-
pára, ahol közel 300 versenyző lépett a
szőnyegekre. Mivel már hetek óta nem tar-
tottunk küzdő edzéseket, nem voltak vér-
mes reményeink az eredményeket illetően.
Birkózó palántáink így is kitettek magu-
kért. Gyuricza Marcell, Gőz Barbara arany-
érmet, Tari Krisztina, Lerner Péter, Iváncsics
Babita, Márai Kende pedig bronzérmet
szerzett. Közben a Diákolimpián Iváncsics
Babita és Gőz Vivien V. helyezést értek el.
Iváncsics Babita az Országos Bajnokságon
is V. lett. Márai Kende egy ezüst és egy
bronzérmet szerzett a Területi Bajnoksá-
gokon. A 90. helyen rangsorolta egyesü-
letünk birkózó szakosztályát a Magyar
Birkózó Szövetség. A jelenleg bejegyzett

és működő 138 szakosztály közül a 2014-
es esztendőben.

Birkózóink időnként átrándulnak a
SUMO sportágba, hisz a birkózó edzése-
ken megszerzett alapok itt is kamatoztat-
hatóak. Ebben a sportágban két országos
bajnokunk lett, Iváncsics Babita és Gőz Vi-
vien személyében. Tari Krisztina, Márai
Kende, Márai Csenge pedig dobogós helye-
zéseket értek el, míg Csóka Zsombor és Sza-
lay András V. lett korosztályuk bajnokságán. 

Sumo Utánpótlás Olimpiát nyert: Janko-
vics András, Lerner Péter és Gyuricza Marcell,
ezüstérmet hozott haza: Tari Krisztina,
Márai Csenge, Gőz Barbara, bronzérmes
lett: Iváncsics Babita, Márai Kende, V. helye-
zést ért el Csóka Zsombor, és Gőz Viktória.

Nagyon sok munka áll még előttünk
és versenyzőink előtt is. Reméljük, hogy
a Tököli Önkormányzat, Hoffman Pál Pol-
gármester Úr és Giczi Miklós Iskolaigaz-
gató Úr a továbbiakban is biztosítják szá-
munkra azt a támogatást, melyet eddig is
megkaptunk a zavartalan működésünk-
höz.

Bízunk abban is, hogy a jelenlegi sző-
nyegfelületünk az MBSZ jóvoltából meg-
duplázódik és ezáltal a gyermekek képzé-
sében új távlatok nyílhatnak meg.

Edzéseinken továbbra is várjuk 5-6 éves
kortól fiúk és lányok jelentkezését, akik a
birkózás mellett igen nagyfokú mozgás-
koordinációs képzést is kapnak szakem-
bereinktől.

Iváncsics Géza elnök

Egy éves a Tököli Birkózó Sportegyesület

Darts klub Tökölön
Bodor Zoltán és kis, elhivatott csapata

régi álma vált valóra a tököli sportpályán
létrehozott dartsterem megnyitásával.

Hoffman Pál polgármester, Hamar István
sportköri elnök, s Ágics Antal segítségével,
150 eFt önkormányzati, valamint szakszö-
vetségi támogatással, sok önkéntes munká-
val 1 hónap alatt elkészült egy minden
igényt kielégítő, 7 táblával felszerelt, ver-
senyzésre is alkalmas darts terem.

Az egyenlőre heti két foglalkozáson Mol-
nár László személyében sok éves verseny-
zői és edzői múlttal rendelkező dartsos se-
gíti a tököli játékosok fejlődését.

A jövőbeli tervek között szerepel a helység
komfortosabbá tétele (vizesblokk kialakítása),

a taglétszám növelése és idővel versenye-
ken való részvétel. A szakosztály a Sport-
klubház pinceszintjén talált otthonra.
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Nyugodt kikapcsollódás
a hét minden napján

Nyugodt kikapcsollódás
a hét minden napján

Várjuk önt is szeretettel!Várjuk önt is szeretettel!

TISZTA VÍZ, KELLEMES
KÖRNYEZET,

CSALÁDIAS LÉGKÖR!
2007 óta

Úszó, gyermek és pezsgőmedence;
infra és finnszauna várja a

sportolni és kikapcsolódni vágyókat

Úszó, gyermek és pezsgőmedence;
infra és finnszauna várja a

sportolni és kikapcsolódni vágyókat

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6-21 óráig, szombat: 8-21 óráig

vasárnap: 8-1 9 óráig
Cím: 231 6 Tököl, Kisfaludy Sándor u. 2.

Telefon: 06-24-536-606

TÖKÖL VÁROSI
USZODA




