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„Ismét jön karácsony, – nap mint nap közeleg, – 
belopja melegét, – tárd ki a szívedet: 
Gondold el mit tehetsz, hogy mást is hevítsen 
a JÓ, mivel Téged megáldott az Isten…”
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Időszerű ügyeink
Gyorsan teltek 2015. nap-
jai is, s így év végén vé-
giggondolhatjuk, mi
minden történt velünk, s
milyen helyzetben zárjuk
az évet.
A Tököli Tükör számai
pontos összefoglalást
adnak a nagyobb léleg-
zetű, költségvetésű fej-

lesztések, s a decemberi szám a mindennapos, hét-
köznapi teendőkről is.

- Elégedettséggel tölt el bennünket, hogy befejező-
dött a jelentős vagyongyarapodást és korszerűbb lé-
tesítményt eredményező szennyvíztisztító beruhá-
zás, sőt mint kiderül, a zárással járó műszaki és
pénzügyi ellenőrzéseken is jól szerepeltünk. Mint a
beruházást bonyolító társulás elnöke csak köszöne-
tet tudunk mondani mindenkinek, aki közreműkö-
dött ebben a korszakos fejlesztésben. Ha már az el-
lenőrzésekről írok, meg kell említenem, hogy több
más irányú, az iskolai étkeztetést, az óvodai norma-
tíva elszámolást érintő ellenőrző vizsgálatra és köz-
szolgálati ellenőrzésre került sor a Polgármesteri Hi-
vatalban. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal
felelős vezetői szintén jó összefoglaló értékelésről
számoltak be.

- Munkánk során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
ne alakuljanak ki peres ügyek, elkerüljük a bírósági
eljárásokat. Hosszú évek után most mégis néhány
ügyről tudunk összefoglalót adni. A Szennyvíztisz-
tító esetében egy kb. 60 mFt vállalkozói többletkö-
vetelés kerül bíróságra, mert a tisztítómedencéből
eltávolítandó iszap mennyisége a TVCS által meg-
adott medencénkénti 150-150 m3 helyett, összesen
kb. 800, illetve 1200 m3 volt. A vita tárgya, hogy
előre felmérhető volt-e ez a különbség a vállalkozó
részéről. Szintén a TVCS áll perben a DPMV Zrt-
vel, akik a cég által kibocsátott korábbi szennyvíz-
tisztítási számlák összegét tartják indokolatlannak,
a szigethalmi szennyvíz mérésére felszerelt mérőóra
hitelességi problémáira hivatkozva, s követelnek 26,6
mFt-ot. A TVCS Kft a felperes keresetét alaptalan-
nak tartotta, és ellenkeresetet nyújtott be az utolsó
6,3 mFt-os ki nem egyenlített számla vonatkozásá-
ban. A bírósági eljárásban az elsőfokú döntés meg-
született, a bíróság felperes keresetét elutasította, és
kötelezte őt a TVCS Kft által követelt 6,3 mFt  és já-
rulékos költségek megfizetésére.

- Bíróság előtt van a Free Invest cég keresete Tököl
Várossal szemben egy volt szovjet lakótelepi terüle-
ten épített családi ház károsodása ügyében. 

Az épület alatt egy ismeretlen csővezeték törése oko-
zott problémát, s a cég kártérítést követel. Álláspon-
tunk szerint vállaljuk a helyreállítást, a gödrösödés
megszüntetését, de nem kívánunk irreális kártérí-
tést fizetni.

- Végül egy lezárult ügy az általános iskolából. A Rác-
kevei Járásbíróság, majd másodfokon a Budapest
Környéki Törvényszék megállapította a tulajdon el-
leni szabálysértés elkövetését és elmarasztalta a
konyhai alkalmazottat, aki a gyermekétkeztetésben
dolgozva 32 szelet rántott húst, 1,5 kg szalámit nem
osztott ki a gyermekek számára. Természetesen
munkaviszonya is megszüntetésre került, amit első
fokon a Munkaügyi Bíróság is jóváhagyott.

- A költségvetési helyzet ilyenkor október táján válik
véglegesen megítélhetővé. Most is születtek dönté-
sek elsősorban útalap építésre, kátyúzásra, rövid jár-
daszakaszok, parkolók építésére. A 20 mFt körüli
összeg nem túl nagy, de mint a képes beszámoló mu-
tatja, célszerűen felhasználva a Pesti úti lakóteleptől
a Kis-Dunai utakon át, az új kialakítású telkeken ke-
resztül, a temetőig látványos javulást eredményezett.

- Köszönetet kell mondanunk azoknak, akik kötele-
zettségeiken felül segítik a város fejlesztését, a városi
szolgáltatások, s intézmények kényelmesebbé téte-
lét. A Jegenye utca járdaépítés során az előző szám-
ban megköszöntük a Dányi Kft munkáját, informá-
cióhiány miatt elmaradt viszont a köszönet a Beton
Epag felé, akik a több millió Ft-os munkát finanszí-
rozták. Ezúttal is köszönöm a segítséget. De jár a
köszönet Kunzerné dr. Balázs Ilona és dr. Turopoli
Éva fogorvosoknak, akik saját erőből korszerűsítet-
ték és tették szebbé a fogorvosi rendelőket, a Plasti-
con Kft-nek, a Fittingker Kft-nek, s a Dunagép Zrt-
nek, akiknek a támogatása nyomán megújult a
Sportcsarnok valamennyi szociális helyisége, öltö-
zője, korszerűbb lett a fűtése, elkészült a kerítés és a
nagy műfüves pálya esti világítása. Óriási élmény a
késő esti fényárban edzésen látni fiatalok tucatjait.
A Dunagép Zrt. sokat tesz a Polgárőrség eredmé-
nyes működésének biztosításáért is. Az újabb polgá-
rőr autó még teljesebb szolgálatellátást biztosít. 

- A tököli családok életében is fontos a közbiztonság.
Megnyugtató, hogy a Rendőrség, s a Polgárőrség
működésének eredményeként Tököl Pest megye
egyik legbiztonságosabb kisvárosa. Nagyobb közle-
kedési biztonságot jelent a Pozsonyi u. – József A. u.
sarkán lebontott ház helyén kialakítandó park. Dol-
gozunk a Ledina utcai gyalogos átkelés biztonságát
elősegítő zebra elhelyezéséért. Az ügyben kerestük
a terület tulajdonos BKV Zrt illetékeseit.
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- Tovább javítja a helyzetet a most befejeződött Térfi-
gyelő kamera Rendszer Program, amire a Bel-
ügyminisztérium 8,5 mFt-os támogatásával került
sor. Kialakítottuk a képek fogadását, törlését bizto-
sító helyiséget is. A város rehabilitációs beruházás
során kiépített két kamera bekötésével, s a korábban
kiépítettekkel 9 helyszínen figyeli a közterületeket.
Általános tapasztalat, hogy egy jól működő rend-
szernek jelentős szerepe van a bűnmegelőzésben, a
bűnözők városból történő kiszorításában. Ezt várjuk
mi is ettől a fejlesztéstől.

- Továbbra is készítjük a pályázatokat, hogy az intéz-
mények működési körülményeit javítani tudjuk, s az
épületeket is jobb állapotba hozzuk. Fel kell újíta-
nunk a Szivárvány, s a Napsugár Óvodát, megoldást
kell találni az általános iskolai beázásokra. Örömteli,
hogy Társasági adó támogatásból 30 % önrész vál-
lalásával 11,5 mFt-ért megvalósulhat a Sportklubház
öltözőinek, fürdőinek felújítása, s komoly összeg áll
rendelkezésre az utánpótlás csapatoknak felszerelés
vásárlásra.

- A napokban tartották a térség egyik legnagyobb, 5
milliárd forintos, „Ráckevei-Soroksári Dunaág víz-
gazdálkodásának, vízminőségének javítása, szeny-
nyezőanyagok kivezetése a parti sávból” című pro-
jektjének záró rendezvényét . A munkában Döm-
södtől-Soroksárig több mint 8000 ingatlant
kötöttek be a szennyvízelvezetési rendszerbe.
Tököl és Szigethalom nem volt részese ennek, mert

mi a Kis-Dunai partszakaszon ezt már a 80-as évek-
ben megoldottuk. Örülünk, hogy az egykori Cse-
pel-szigeti Kistérség tagjaként kezdeményezői, se-
gítői lehettünk e fontos környezetvédelmi beruhá-
zásnak.

- Tágabb kitekintéssel fontos Pest megyei döntésről
is beszámolhatok. Évtizedes téma, hogy Budapest
fejlettsége hátrányos a rosszabb helyzetben lévő Pest
megyei települések számára. Az Európai Uniós pá-
lyázati lehetőségek 2021-től történő jobb kihaszná-
lására végre megszületett a döntés. Pest megye nagy
valószínűséggel kivált a Közép-Magyarországi Ré-
gióból. Tököl képviselő-testülete már korábban is
támogatta a kezdeményezést, most ismét döntöt-
tünk Pest megye önállóvá válásáról. Ugyanakkor je-
leztük, hogy nem támogatunk olyan megoldást,
amely Pest megye feldarabolását, megszűnését
eredményezné. 

- Ilyentájt decemberben munkatársaimmal, képvise-
lőtársaimmal, bizottsági tagokkal már mérlegeljük
a 2016. év várható költségvetési fejleményeit. Jelen-
tős javulásra nem számítunk a központi források te-
kintetében, s már döntöttünk arról is, hogy a helyi
adómértékek sem emelkednek.

- Az évvégi munka mellett jut időnk közösségeink,
egyházaink adventi, karácsonyi eseményeire is. Erre
az időszakra szervezzük immár 25 éve az Idősek Ka-
rácsonyát, s a Tököli Adventi ünnepséget. Ezeken,
s templomi programokon közösségi évzárókon jó
megélni a tököli szellemiséget. Hogy bár sokfélék
vagyunk magyarok, horvátok, szerbek, svábok, ka-
tolikusok, reformátusok, ez nem szétválaszt, hanem
összeköt bennünket. 

Fontos, hogy mindenki érezze a családi szeretet mel-
lett azt is, hogy tökölinek lenni jó, mert lelki-szellemi
azonosulást, büszkeséget jelent. Kívánom, hogy a kö-
vetkező évben is sikeresen tudjunk együtt gondol-
kozni, dolgozni, ünnepelni.
Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!

Hoffman Pál, Tököl polgármestere

Új hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet Tökölön
A hulladékról szóló törvény hatályba lépésével Tököl Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszol-
gáltatásról és a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló többször módosított, 9/2002.
(III.26.) számú rendeletének felülvizsgálata szükségessé vált. Fentiek alapján elkészült
a rendelettervezet a hulladékgazdálkodásról. 
Az új rendelet az utóbbi évek jogszabályváltozásait figyelembe véve készül, így része lesz
a 2016. január 1-től bevezetendő 60, illetve 80 literes hulladékgyűjtő edények választ-
hatósága is.
Kérjük, kísérjék figyelemmel a 2016. január elején megjelenő részletesebb tájékoztató-
kat, kérdés esetén keressék bizalommal a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki irodá-
ját.

Tököli Tükör

Kiadja: Tököl Város 
Polgármesteri Hivatala

Szerkesztő: Deáki Tímea  

Fotók: Malaczkó István

Szerkesztőség: 
Olivamarketing Kft.

Nyomda: West-Graph Kft.
Szigethalom, Mű út 154.
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2015. november 3-án az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc, és Maléter Pál honvédelmi
miniszter emlékére rendezett ünnepséget tar-
tottak a repülőtér bejáratánál lévő Maléter
kopjafánál. Az ünnepségen Hoffman Pál pol-
gármester ünnepi köszöntőjét követően Dr.
Horváth Csaba ezredes, a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum parancsnok-helyettese tar-
totta ünnepi megemlékezését.

A Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyüt-
tes és a Tököli Szárny-nyitogató Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanulóinak műsorát Pelsőczy
László színművész előadása követte.

Az ünnepség végén koszorúkat helyeztek el a
Maléter kopjafánál és a Maléter Pál szobornál.

Tisztelettel köszöntöm a megemlékezés résztvevőit, Ma-
léterné Gyenes Judith Asszonyt, Dr. Horváth Csaba ezredes
urat, s a forradalom és szabadságharc közöttünk lévő részt-
vevőit! 1956. november 2-án, miközben Magyarország a for-
radalom lázában égett, az Adriai Brioni szigetén TITO
elnök villájában tárgyaltak a szovjet pártvezetők, Hruscsov
és Malenkov. A megbeszélés áthúzódott a másnapba, s meg-

született a dön-
tés, a szovjet had-
erő, melynek egy
része el sem
hagyta az orszá-
got, s még Tökö-
lön is itt voltak,
megkapta a pa-
rancsot a táma-
dásra. Két ide-
gen pártvezér

döntötte el, mi történjen Magyarországgal. Maléter Pál
honvédelmi miniszter a haza sorsát fontosabban tartotta a
személyes életénél, s elindult ide a tököli szovjet repülőtérre.
Vállalta a felelősséget, s a döntésével járó kockázatot. Hőssé
vált, mert bár bebörtönözték és megölték, példaként áll
előttünk, s a következő nemzedékek előtt. 

A történelemből tudjuk, minden nemzedéknek megvan
a maga felelőssége, a maga keresztje. Sokan nem akarják
észrevenni, de a mi életünkben is szükség van felelősség-
vállalásra. Maléter Pál élete, mártírhalála szinte felhívás
a saját életünkben meghozandó, a haza sorsát is befolyá-
soló döntésekre. Bizony nekünk is fel kell vennünk a ma-
gunk keresztjét, vállalnunk kell fontos döntések kockáza-
tát, hogy unokáink ne mondják ránk, „gyávák voltatok,
amikor cselekedni kellett”, s büszkék legyenek ránk, mint
ahogy mi büszkék vagyunk Maléter Pálra és a szabadság-
harc hőseire, áldozataira.

Emlékezzünk méltósággal!

1945-ben, amikor Magyarországot a szovjet csapatok tel-
jesen elfoglalták, világossá vált, hogy az ország ismét
kényszerpályára került. Nem volt választás, a német befo-
lyás után, most az orosz következett.

Egyes könyveink, tankönyveink szerint 1946-ban Ma-
gyarországnak még lett volna lehetősége arra, hogy de-
mokratikus útra lépjen. A reálisan gondolkodók azonban
jól látták, ez a lehetőség már akkor elveszett, amikor az
első orosz katona az ország akkori földjére lépett. Azután,
mint a többi megszállt kelet-közép európai országban, itt
is szép lassan minden területen érvényesült a szovjet
minta. A hadsereg kiemelt helyen szerepelt a szovjetesítés
terén. Ebben a Magyar Honvédségben találta magát Ma-
léter Pál is. 

Hiszen Maléter Pál katona volt – méghozzá elhivatott
katona. Nem katonacsaládból származott, de a Ludovika
Akadémia megtanította és megszerettette vele a katonai
szolgálat, a tiszti hivatás szépségét. Ennek elvégzése után
az orosz front következett, ahol hadifogságba esve vállalta

a hazáját megszálló
németek elleni harcot.
Természetes volt szá-
mára, hogy az 1945-öt
követő még tejesen
nem orosz befolyás
alatt álló kormány idő-
szakában elvállalja a rá
bízott további katonai
feladatokat is, hiszen a
magyar hadseregnek égető szüksége volt nem csak a jól
felkészült, tapasztalt, de hazáját szerető, pozitívan gon-
dolkodó tisztekre is.

Az 1953-ig tartó intenzív hadseregfejlesztés időszaká-
ban, ahol a szakmai felkészültség már nem az első helyen
szerepelt és a politikai megbízhatóság elve alapján történt
a hadsereg (1951.júniusától Magyar Néphadsereg) vezető
kádereinek kinevezése, nem volt egyszerű feladat a kato-
nai tudást előtérbe helyezni.

Minden nemzedéknek megvan a maga felelőssége

***
A szovjetek lábbal tiporták a nemzetközi jogot
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A Koreai háború befejezése és Sztálin halála után a szov-
jet politikában 1953 után beállt változások a Magyar Nép-

hadsereg erőteljes
visszafejlesztését,
leszervezését is je-
lentették, ahol a
tiszti állománynak
nehéz volt talpon
maradnia. Farkas
Mihály honvé-
delmi miniszter
leváltása pedig az
addigi katonapoli-

tika teljes bukását sejtette.
Maléter Pál azonban, katonai elhivatottságának, felké-

szültségének köszönhetően, megin-
dult felfelé a katonai ranglétrán; az
1956-os forradalomig ezredesi rendfo-
kozatot ért el.

A tisztet 1956. október 25-én a Kilián
laktanyához küldték a rend helyreállí-
tására, miután az előző napon összecsa-
pások robbantak ki a felkelők és a szov-
jetek között, ráadásul a konfliktusba az
ott állomásozó katonák is belekevered-
tek. Itt azonban valami történt. 

Paradox módon, a férfi, aki életét
áldozta a forradalomért, úgy került
először kapcsolatba a felkelőkkel,
hogy tűzharcba keveredett a Kilián-
nál tanyázó fegyveresekkel, ahol ki-
eszközölte a felkelők fegyverletételét,
és ellenőrzése alá vonta a laktanya te-
rületét.

Október 28-a után kijelenthetjük, hogy a magyar had-
sereg elfogadta Nagy Imre kormányzását, és Maléter Pált
is immáron nem csak a Kilián-
laktanya parancsnokaként kezd-
ték ismerni, hanem elkötelezett,
a forradalmat megvédeni képes,
haderőt megszervezni akaró ka-
tonatisztként is. 

Nem volt tehát véletlen, hogy
Nagy Imre miniszterelnök no-
vember 3-án honvédelmi mi-
niszterré nevezte ki. 

Honvédelmi miniszterként
aztán azt a feladatot kapta, hogy
egyezzen meg a szovjetekkel a
Vörös Hadsereg kivonásáról, valamint – a Nagy Imre-kor-
mány terveinek megfelelően – ismertesse el hazánk semle-

gességét és kilépését a Varsói Szerződésből. Miután Moszk-
vában ekkor már megszületett a döntés a forradalom eltip-
rásáról, a Tökö-
lön tartózkodó,
Szerov tábornok
vezette küldöttség
gyakorlatilag csak
az időt húzta,
hogy biztosítsa a
Vörös Hadsereg
zavartalan bevo-
nulását Magyar-
országra. Novem-
ber 3-án aztán Malétert és a magyar vezérkart a szovjetek
Tökölre hívták, ahol – a nemzetközi jogot lábbal tiporva –

foglyul ejtették a forradalom teljes kato-
nai vezetését. A honvédelmi miniszter
tisztában volt a találkozó kockázatával,
azonban inkább vállalta a veszélyt, mint-
sem azt, hogy a Szovjetunió később Ma-
gyarországot vádolja a tárgyalások meg-
szakításával.

Ha nem megyünk – a szovjetek úgy veszik,
mi nem akarunk tárgyalni. Mi szakítjuk meg
a tárgyalás menetét… Tudom, volt ilyesmi
már a magyar történelemben… De akkor is
kötelességem menni!”- mondta.

Mártíromsága tehát itt, Tökölön kez-
dődött. 

Nem volt véletlen, hogy Maléter Pál tá-
bornokot személyesen Szerov tábornok, a
KGB vezetője fogatta le. Elfogásának –
mai szóval élve – preventív célja is volt:

megelőzni, hogy az akkor már a magyar hadsereg között is
elismert és tisztelt fiatal katonatiszt tevékenyen is részt vehes-
sen a másnap hajnalban meginduló Forgószél fedőnevű

hadművelet elleni katonai művele-
tekben. Maléter Pál addigi, 1956-ot
megelőző katonai múltjával és te-
vékenységével ugyanis bizonyította:
ha szükség van személyére és szol-
gálatára, hajlandó és képes azt ha-
zája és népe érdekében minden
hátráltató körülmény, minden ne-
hézség ellenére is felajánlani.

Ő ilyen forradalmár volt, s bár
sohasem vágyott arra, hogy a po-
litika reflektorfényébe kerüljön,
mégis az 1956-os forradalom

egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja lett. Köszö-
nöm figyelmüket.
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Október végére beköszönt az ősz, a lehulló sok színű arany-
sárga, barna levek az elmúlást, a lepergett életet is jelképezik.
Október utolsó vasárnapja idén, a Mindenszentek, azt követő
napon pedig nekünk, itt a mi hazánkban Halottak napja.
Másoknak pedig a Halloweent jelenti. Sokan ezekben a  na-
pokban útra kelnek, bejárják a temetőket, megállnak a sírok-
nál és néhány percre elcsendesedve újra együtt vannak lélek-
ben az eltávozott családtagokkal, barátokkal. Lehet, hogy
ilyenkor a meggyújtott mécsesek fényénél nem csak a szomo-
rúság tölti el a lelkünket, de vissza térnek a legszebb pillana-
tok amit az elhunyt dédszülőkkel, szülőkkel, gyermekünkkel,
barátainkkal átéltünk. Lehet, hogy lecsordul egy-egy könny-
csepp az arcunkról, ezt sosem szabad szégyelni, hiszen aki
sírni tud annak igazi lelke van. Ezek a napok az elcsendese-
dés az emlékezések napjai a ma élő emberek számára, de
tudjuk, hogy mit is  jelentenek ezek az ünnepek, honnan az
elnevezés? Nem vagyok vallás történész,de sok helyen az
alábbi magyarázatok segítségével hamar meg lehet ismer-
kedni ezeknek az ünnepeknek a mondanivalójáról. 

Mindenszentek
III. Gergely pápa a 8. században indította útjára minden-

szentek ünnepét. A pápa kiállt azért, hogy a vértanúk mellett
a kereszténység elismerése után szentté avatottakról is emlé-
kezzenek meg, ezért 732-ben a Szent Péter-bazilika egyik
mellékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis az egyház szent-
jeinek ajánlotta. „Mindenható örök Isten, ki megadtad ne-
künk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicső-
ségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven
áraszd reánk irgalmasságodat” – így szokott szólni az ünnepi
mise könyörgése mindenszentekkor. Nem ismert, hogy a fel-
szentelés az év melyik napján történt, a 8. századtól azonban
november elsejét említik, mint az ünnep dátumát. 

Halottak napja
A népi kultúrában a mindenszentekhez szinte egyetlen szo-

kás sem kötődik, ezzel szemben a halottak napja igen színes
hagyományokkal rendelkezik. A mindenszentekkel ellentét-
ben az ünnep nemcsak a katolikusoké, hanem a reformáció
több vallása is elfogadja. November 2-án, halottak napján a
katolikus egyház ünnepélyesen megemlékezik minden el-
hunytról.

A halottak napja szintén önálló ünnep, a másik két szokástól
függetlenül alakult ki: Szent Odilo clunyi apát 998-ban ren-
delte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szentmise áldo-
zatokkal emlékezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a
12-13. században mindenhol elterjedt, így Magyarországon is.

Halottak napjának hetét a halottak hetének is nevezik. Ezen
a napon szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és a gyertya-
gyújtás.A gyertya fénye ezen az estén örök világosságot jelké-
pezi. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak: a
gyertyák fényénél a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra
visszatalálhatnak a sírba, nem kísértenek, és nem nyugtala-
nítják az élőket.A halottak napjához számos néphit kapcsoló-
dik. Az élőknek ilyenkor tilos volt a munka. Nem volt szabad
semmiféle földmunkát végezni, hogy ne háborgassák a halot-
takat. Halottak napján, sőt egész hetében tilos volt mosni,
mert a halottak a vízbe kerülnének, a ruha pedig megsárgul.
Sokfelé terjedt el az a hiedelem, hogy a halottak ilyenkor ha-
zalátogatnak, ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót,
vizet tettek az asztalra, és gyertyát gyújtottak. A gyertyák a ha-
lottakért égtek, a tűz ugyanis megtisztulást hozott.

Gondolatok az október végi ünnepekről
Halloweeni csontváz buli vagy méltóságteljes 

emlékezés

A Brit-szigetek területén és a mai Franciaország északi
részén élő kelták november elsején ünnepelték az újévet.
A kelták úgy tartották, hogy az újesztendő előtti napon az
élők és a holtak közötti határ elmosódik,eltűnik,a halottak
pedig visszatérnek. Október 31-én a magaslatokon hatal-
mas tüzeket raktak, termény- és állatáldozatot mutattak be.
Miután kialudt a tűz, az ünneplők hazatértek, a parázsból
pedig egy-egy darabot otthonaikba vittek, ahol ismét tüzet
gyújtottak és egész éjszaka virrasztottak.Az ünnep eredte
a pogány kelta boszorkányok,démonok, kísértetek, kultu-
szában gyökerezik.A Halloween ünnepe mindig is Íror-
szágban volt a legnépszerűbb. A nyári ünnepeknek a végét
jelentette. Minden közösség egy máglyával ünnepelte,
mely a hiedelmek szerint elűzte a rossz szellemeket. A gye-
rekek jelmezeket öltöttek magukra és házról házra kopog-
tattak, édességek, gyümölcs és dió gyűjtésének céljából, il-
letve azért, hogy ünneplésre késztessék az embereket.

Ez persze a más vallású emberek számára termé szetes,
de én úgy gondolom,hogy nem feltétlenül kellene átvenni
egy nyugati  kultúrában szokásos népszokást, és arra ösz-
tönözni gyermekeinket, hogy művérrel az arcukon, mű-
anyag késsel a fejükön, csontvázként rohangáljanak, bu-
lizzanak. Természetesen nem vagyok személy szerint el-
lene ha töklámpásokat faragnak a családok együtt és az
ebben elrejtett, meggyújtott mécsesekkel megtanítjuk
gyermekeinket emlékezni az élet elmúlására, az eltávozott
családtagjainkra és tapintatosan elmagyarázni neki az élet
elmúlását, úgy hogy ne rémisszük meg, ne dúljuk fel az
apró gyermeki szíveket. A temető csendjében a mécsesek
lángja mellet ne féljünk elmesélni gyermekeinknek, uno-
káinknak ki nyugszik ott és miért vagyunk rá büszkék, mit
is hagyott ránk, az akiért Mindenszentek, Halottak napján
megkondul a lélekharang. Bízom és reménykedek abban,
hogy nem lesz kicsiny országunkban ez az október végi
Mindenszentek és Halottak napja az értelmetlen "nyugat-
majmolás" bulizás ünnepe. Megmarad a bensőséges el-
csendesedés, emlékezés.A virágokkal, koszorúkkal díszített
sírokon, a meggyújtott mécsesek mellet a fiatalok és idő-
sebbek tisztelettudóan fognak emlékezni mind arra amit
az örök álmot alvó őseink hátra hagytak  nekünk.

Bosnyák Terka
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Huszonöt év siker
Nekünk nem volt szükségünk jogszabályokra, hogy

megváltoztassuk a régi kommunista utcaneveket, és hát-
térbe szorítsuk azokat, akik a korábbi rendszer kiszol-
gálói voltak – mondta a Demokratának Hoffman Pál,
Tököl polgármestere (Fidesz-KDNP), aki huszonöt éve
irányítja a Pest megyei várost. 

Egy tavalyi városi ünnepségen azt mondta, lehet, hogy
Magyarországon kudarc volt a rendszerváltás, Tökölön
mégis sikerként élték meg az emberek azt az időszakot. Mire
gondolt?

Egyetértek Orbán Viktor miniszterelnök úrral, aki sze-
rint a valódi rendszerváltoztatás nem 1990-ben, hanem
2010-ben történt. Azonban Tököl számára az 1990 utáni
évek sem hoztak kudarcot, sőt! Mi a rendszerváltoztatást
a kilencvenes évek elején végrehajtottuk. Ennek köszön-
hetően az elmúlt huszonöt évünk egy új értékrend alap-
ján történő sikeres munkáról szól. 1990 őszén keresztény-
nemzeti elköteleződésű képviselők vették át Tököl irányí-
tását. Nekünk nem volt szükségünk jogszabályokra, hogy
megváltoztassuk a régi kommunista utcaneveket, hogy
háttérbe szorítsuk azokat, akik a régi rendszer kiszolgálói
voltak. Mi azoknak a szavaira adtunk, akiket korábban
méltánytalanság ért, akár 56-os szerepvállalása miatt, akár
csak azért, mert nem váltak a rendszer kiszolgálóivá. 1990
óta mindig keresztény-nemzeti elkötelezettségű testületet
választott a város. Az értékrendi elköteleződésünk meg-
határozta az elmúlt huszonöt évet, és minden döntésünk-
ben tetten érhető: milyen szobrot állítunk, hogyan viszo-
nyulunk az utcaelnevezésekhez, mit gondolunk fontosnak
az oktatás, az egészségügy terén, milyen a nemzetiségek-
hez, közösségekhez való viszonyunk, milyen mértékben
működünk együtt az egyházakkal. Természetesen renge-
teg feladatunk van még, de amit 1990-ben célul tűztünk
ki, azt elértük: a város arculata hasonlít egy osztrák vagy
egy német kisvároséhoz. A teljes közművesítést elvégez-
tük, az intézményeink európai színvonalúak: korszerű
óvodáink, iskoláink, orvosi rendelőink vannak, művelő-
dési központot, polgármesteri hivatalt bővítettünk, kor-
szerűsítettünk. Bölcsődét, sportcsarnokot, uszodát építet-
tünk. 2001-ben városi rangra emelkedtünk.

1990 januárjától kilenc hónapig volt tanácselnök. Hogy
emlékszik vissza erre az időszakra? 

Tökölön a régi tanácselnök nyugdíjazása miatt már
1990 előtt megindult egy változtatási folyamat. Abban az
időben a kézilabda töltötte ki az életemet, az FTC női ké-
zilabda csapatának edzője voltam, de részt vettem Tököl
közéletében. Januárban egy új generáció lépett be a nagy-
község vezetésébe. Én tanácselnökként, társaim pedig az
új Végrehajtó Bizottság tagjaiként nagy lelkesedéssel vág-
tunk bele a munkába. Mondhatni előre hoztuk Tökölön
a rendszerváltoztatást. Voltak nehezebb és könnyebb idő-
szakok, ciklusok. Volt időszak, amikor csak rossz kompro-
misszumokkal tudtunk döntéseket hozni, nehezebben
mentek a város dolgai. A 2002 óta eltelt tizenhárom év
kegyelmi állapot volt számomra, mert biztos testületi több-
ség állt, s áll most is mögöttem. Most a kilenc FIDESZ-
KDNP képviselő mellett egy Jobbikos és két civil szervezeti
képviselő van a testületben. Együttműködőek, mert így el-
mondhatják, ők is részesei a városban végbemenő válto-
zásoknak. 

Mi a titka annak, hogy a tököliek 1990 óta minden vá-
lasztáson önt bízzák meg a polgármesterséggel? 

Örömmel, s 25 év után is lelkesen dolgozom szülőváro-
somért. Nagy dolognak tartom az emberek bizalmát, s
ezért mindent meg is teszek. Elérhető és segítőkész va-
gyok hivatalos ügyekben, de szívesen segítek más, például
munkahelyi gondok, személyes problémák megoldásában
is. Fontos szempont lehet a támogatásunknál, hogy a tö-
köliek tudják, megtapasztalták, hogy a döntéseinket a tö-
köli családok szempontjai, a város érdekei határozzák
meg. Lényegesnek tartom, hogy képes vagyok csapatban
gondolkodni, dolgozni. Ennek köszönhető, hogy nem-
csak, hogy 25 éve irányítom a várost, de 2002 óta ugyanez
a kilenc ember alkotja a képviselő-testület többségét. 
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A tököliek igénye, véleménye alapján alakítjuk a várost
érintő fejlesztési elképzeléseket. Ebben egység van, s talán
ennek is köszönhető, hogy a városban nincs ellenzéki pár-
télet, pártszervezetek sem igen működnek. A városfejlesz-
tési elképzeléseink eltérnek az agglomerációban tapasz-
taltaktól. Nem akartunk zsúfolt, rendezetlen, nagy lélek-
számú várossá válni. Természetesen növekvő, sok
zöldterülettel, parkkal rendelkező kertváros szeretnénk
maradni. Tökölön soha nem a vállalkozók érdekei hatá-
rozták meg, hogy hány hektárt, s hol vonunk belterületbe,
ahol beruházások valósulhatnak meg, lakások épülhetnek,
hanem mindig a város szempontjai voltak a döntőek.
Ezeknek a szempontoknak rendeltük alá a mezőgazda-
sági földtulajdon-rendezést is, amit az országban egyedü-
lálló módon oldottunk meg. Összegyűjtöttük a kárpótlási,
részaránytulajdoni és tagi igényeket, s a dűlőket, ezek
arányában jelöltük ki. A hatalmas munka több mint 400
családot érintett, akik visszakapták azokat a földjeiket,
amelyeket művelni szerettek volna. Büszkék vagyunk rá,
hogy miközben a földtulajdon-rendezést az egész ország-
ban forró hangulat kísérte, Tökölön békés módon, meg-
egyezéssel ment végbe a folyamat. 

Minek köszönhető, hogy Tököl lélekszáma a rendszervál-
toztatás óta folyamatosan nő? 

1993-ban hatezer-háromszázan éltek Tökölön, most
közel tizenegyezren vagyunk. A jelentős lakosságszám-nö-
vekedést a volt szovjet repülőtér-laktanya épületeinek át-
alakítása, felújítása hozta. A szovjetek 1991-es kivonulása
után a települések egy része problémát, veszélyt, kisebb
része lehetőséget látott az elhagyott szovjet laktanyákban.
Tököl az országban talán egyedül – térítésmentesen – tel-
jes egészében átvette az államtól az árverésen megmaradt,
50-es években épült ingatlanokat, épületeket, majd állami
segítség nélkül felújítottuk azokat. A lakásokat értékesí-
tettük, s közösségi épületeket, iskolát, óvodát, orvosi ren-
delőt alakítottunk ki. Két idősotthon létrejöttét is segítet-
tük. Ezek nagy szolgálatot tesznek a családoknak, mert
betegek ellátására is képesek. Egyikük az egykori szovjet
kórház épületében működik. A tíz éven át tartó munkála-
tok végén egy hangulatos lakótelepet, egyben egy új vá-
rosrészt alakítottunk ki. 1000 lakást adtunk itt át részben
helyieknek, részben határon túli magyaroknak, akik Er-
délyből, Kárpátaljáról jöttek hozzánk a kilencvenes évek-
ben. Tököl lakossága szinte megduplázódott. Fontos volt,
hogy időben gondoskodtunk a szükséges intézményfej-
lesztésekről, így nincs zsúfoltság az orvosi rendelőkben,
nincsenek várólisták, mert minden gyermeket fel tudunk
venni bölcsődébe, óvodába és iskolába. 

Milyen a város költségvetési helyzete?
Az országban, de a budapesti agglomerációban is eltérő

a települések helyzete. Az autópálya közeli városok két-
szer-háromszor nagyobb helyi adóbevétellel rendelkez-
nek, mint mások. Városunk költségvetése 1,2 mrd forint,
ebből 400 mFt a helyi adóbevétel. Eszerint egy tökölire
40 eFt helyi adóbevételt számolhatunk, ennek csupán egy
része, 100-120 mFt jut nem kötelező feladatokra: az
uszoda, a sportcsarnok, a művelődési központ és könyvtár
fenntartására, az egyházak, nemzetiségek, s a kulturális
és sportközösségek támogatására. Ha ez a mozgásterünk
nem lenne, akkor megszűnne az a tököli szellemiség, amit
az egyházak, nemzetiségek, s a közösségi események
adnak a városnak. Hálásak vagyunk a sikeres , adót is fi-

zető tököli vállalkozásoknak, mert költségvetési biztonsá-
got adnak, s büszkék vagyunk rájuk, mert a város jó hírét
is öregbítik. Közülük a legnagyobbak a Dunagép Zrt, Plas-
ticon Kft, Fitting-Ker Kft, Manna Natur Kozmetik Kft, Se-
bestyén Lángvágó Kft , Instrum Kft, Fer-Trans Kft, Doboz
és Acélszerkezetgyártó Kft, Fővárosi Vízművek Zrt, Ki-
andra Targo Kft, Log Plasticon Zrt., Unitrans kft. Ezek
közel ezer család megélhetését is biztosítják. 

Tavaly fejeződött be a városközpont rekonstrukciójának
programja, amely új városi arculatot eredményezett. Mi
változott Tökölön?

Gyakran hallani, hogy a települések rosszul használják
az uniós városfejlesztési forrásokat, sok helyen látványbe-
ruházások, szökőkutak épültek. Nálunk az egymilliárd fo-
rintos beruházás keretében tizenkét helyen változott meg
a város képe: nyolc épületet korszerűsítettünk, bővítet-
tünk, biztonságosabbá vált a közlekedés, utakat aszfaltoz-
tunk, járdákat építettünk. A sportcsarnokban, művelődési
központban napenergia felhasználással, szigeteléssel, nyí-
lászáró cserével energia megtakarítást értünk el. Zöldte-
rületeket, parkokat alakítottunk ki, új közösségi helyeket,
játszótereket hoztunk létre. Kényelmesebbé vált a közigaz-
gatási intézményrendszer használata, felújítottuk a pol-
gármesteri hivatalt, az okmányirodát, és a műszaki iroda
épületeit. Jutott pénz a katolikus templom renoválására,
környezetének rendezésére is. E program mellett folyt, s
nemrég le is zárult a térség egyik legjelentősebb beruhá-
zása, a Tököli Szennyvíztisztító mintegy kétmilliárd fo-
rintból megvalósuló kapacitásbővítése és korszerűsítése. 

Milyen a térség közlekedési infrastruktúrája, az utak ál-
lapota? 

Az M0-s autópálya kiépülése komoly fejlődést hozott a
térségnek, Tökölt is közelebb vitte a fővároshoz. A csatla-
kozási gondok miatt a Csepel-szigetre a korábbi években
ki lehetett volna tenni a „megtelt” táblát, mert hosszú so-
rokban álltak az autók Halásztelek és Szigetszentmiklós
útjain. A Csepel-szigeti Gerincút átadásával, s mert a ha-
lásztelki ágon is be lehet jutni Csepelre, a közlekedési
problémák megoldódtak. A város belső úthálózatának 95
%-a aszfaltozott. Sokat javított a közlekedési körülménye-
inken, hogy 1,2 milliárdért felújították az 5101. út teljes tö-
köli szakaszát. A járdaépítés és a mostanában gyakori
rövid idő alatti nagymennyiségű esővíz elvezetése jelent
megoldandó feladatot. 

A Duna milyen lehetőségeket rejt? 
Tököl abban a szerencsés helyzetben van, hogy két

Duna-parttal is rendelkezik. Százhalombattától a Nagy-
Duna választja el a várost, itt kompátkelő működik, és
van tököli partszakasz a Kis-Dunán is. A nagy-dunai te-
rületen korlátozottak a lehetőségeink, mert a Dunát a
várostól egy négyszáz hektárnyi árterület választja el,
amely időnként víz alá kerül. Tavaly 50 milliós beruhá-
zással emelték a védőgát magasságát, így Tököl buda-
pesti 10 méteres árvízmagasságig védve van. Turisztikai
fejlesztésre esélyt a Duna melletti Urbanica-sziget ÖKO-
parkká alakítása jelenthet. A parton jet-ski pályát jelöl-
tek ki, s reménykedünk, hogy a javuló dunai vízminő-
ségnek köszönhetően előbb-utóbb a szabadtéri strando-
lás feltételei is megteremthetők. A Kis-Dunánál
elsősorban Ráckeve vonzerejére lehet építeni, ehhez
csatlakozhatna a többi település a maga turisztikai kíná-
latával, a természet lehetőségeit – víz, erdő – kihasználva.
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A turisztikai célú vízhasználatot azonban a horgászat
nagymértékben befolyásolja, mert a horgászat nyugalmat
kívánó rendje nehezen egyeztethető össze az esetlegesen
megjelenő nagy létszámú turistával, illetve vízi járművek-
kel. A Duna jelenleg még kihasználatlan terület, a közel-
jövőben nemzetközi program is segíthet, hogy ez változ-
zon. Új jelenség, hogy megnőtt a kerékpáros turisták
száma, ami örömteli, de fejlesztéseket is igényel. Hiányo-
lom a térségi gondolkodást ezekben az ügyekben. 

Első gondolatként Tökölről szinte mindenkinek a börtön
jut eszébe. Hogyan élik ezt meg, s tudnak-e ezen változtatni? 

Valóban komoly bélyeg rajtunk, hogy a bulvár médiában
gyakran szerepelnek azok az események, amelyek a börtön-
ben történnek. Korábban a város bűnügyi statisztikáiban is
szerepeltek a börtönben elkövetett bűncselekmények, amit
mi igazságtalannak tartottunk. De méltánytalannak tartjuk
a BV-Intézetet és kórházat érintő megalapozatlan médiakri-
tikát is, mert tapasztaljuk azt a felelősségteljes munkát, amit
az ott dolgozók elhivatottan végeznek. Jó kapcsolatunk van
az intézet és a kórház vezetésével, valamint az országos pa-
rancsnok úrral, lehetőségeik szerint segítik a város életét.
Már a kilencvenes években célul tűztük ki, hogy Tökölt jó-
hírű településsé tesszük, egyrészt a gazdasági eredmények-
kel, másrészt a várost jellemző gazdag közösségi élettel. A
kilencvenes években hat-nyolc közössége volt a nagyközség-
nek, ma több mint harminc működik a városban. Gazdag a
sport és kulturális életünk, labdarúgók, kézilabdázók, kick-
boxosok, fogathajtók, karatésok, táncosok, énekkarok,
nyugdíjas klubok növelik a város jó hírét. Országos hírűvé
vált a nyári Summerfest program, és színesítik a kulturális
életet a horvát, német, szerb nemzetiségi önkormányzatok
eseményei is. Jobban ki kell használnunk a város történelmi
adottságait, hagyományait. Csatlakozni kívánunk a magyar
zarándokút programjához, mert elismerést hozhat a város-
nak a Csepel-sziget két legrégebbi középkori eredetű épü-
lete, a Szent Anna kápolna és a katolikus Kisboldogasszony
templom, melyek az 1200-1300 éves emlékét őrzik. Hang-
súlyozhatók történeti emlékeink, hogy Tököl a XVI. Szá-
zadban mezővárosként élte fénykorát, s itt élt a Csepel-szi-
get bírája, Csehi Mihály. 1519-ből származó síremléke ma is
megtalálható a katolikus templomban. Különlegesség a régi
templom megmaradt gótikus bejárata, illetve a Mária Te-
rézia által a templomnak adományozott vörös márvány
oltár. Az 1700-as években újjáépítették a templomot, amely-
nek tornyát felrobbantották a németek. A helyreállítás után
festette meg itt Feszty Masa a „Mária születése” című oltár-
képét. Hagyományt teremtettünk II. Lajos tököli kötődésé-
ből, miután tény, hogy Anna testvérével gyakran élt egy tö-
köli udvarházban. A 2013-ban avatott II. Lajos szoborral azt
örökítettük meg, hogy a Mohácsi csatába vonulás idején
szintén járt itt a király egy hetet töltve felesége, Mária ki-
rályné társaságában. 

Tököl az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik fontos
helyszíne is.

Évtizedekig nem tudtuk, mi is történt a tököli repülőté-
ren. 1956. november 3-án magyar küldöttség érkezett a re-
pülőtérre. Maléter Pál honvédelmi miniszter jött tárgyalni
a szovjetekkel. Később derült ki, hogy tőrbecsalták őket. A
tárgyalások szünetében Szerov tábornok vezetésével a KGB
emberei és a magyar ÁVO-sok őrizetbe vették az őt kísérő
katonákkal együtt. Mondhatom, hogy az elmúlt 25 év alatt
1956 örökségének akartunk megfelelni. 1989-ben a helyi

MDF kopjafát helyezett el Maléter Pál, és a szabadságharc
emlékére. A forradalom 50 éves évfordulójára pedig a város
szobrot állított a mártír honvédelmi miniszternek. Minden
évben emlékezést tartunk a kopjafánál, ahol Maléterné Gye-
nes Judit asszony is velünk emlékezik. Tökölön is voltak for-
radalmi események, 8 éves gyerekként a testvéremmel és
apámmal én is részt vettem az október 25-ei tüntetésen. Lát-
tam, amikor elégették a Rákosi címert, amit a magyar zász-
lóból vágtak ki. Büszke voltam apámra, aki a Nemzetőrség
tagja volt. A dolgozószobám büszkesége egy eredeti 56-os
zászló, amit egy tököli 56-os résztvevő 40 évig rejtegetett, a
halála előtt ajándékozta nekem.

Milyen történelmi emlékhelyek és emlékművek vannak még
a városban?

A Hősök terén áll az első világháborús emlékmű, s itt
emeltünk emlékoszlopot már 1991-ben a második világhá-
ború tököli áldozatainak. Egyszerre emlékezve a magyar
katonai és a civil zsidó áldozatokra. A 48-as emlékművön,
amelyet a két háború között állítottak, Kossuth és Petőfi föl-
ött egy turulmadár is látható. Azt szoktuk mondani, hogy
Tökölön akkor valósult meg a rendszerváltoztatás, amikor
a turul visszaszállt a szoborra. A kommunista időben
ugyanis leverték, valószínűleg összetörték, így új, bronz tu-
rult készítettünk. A városközpont rehabilitációja során ren-
deztük az emlékmű környezetét: lebontottuk az életveszé-
lyessé vált régi iskola épületét, s történelmi zászlóparkot
alakítottunk ki. Itt megidézzük a magyar történelem évszá-
zadait, a honfoglalástól napjainkig. A Millennium évfordu-
lóján az Országalma kettős kereszttel alkotást avattuk, ta-
valyelőtt II. Lajos király emlékére emeltünk szobrot. Ezek,
csakúgy, mint a Maléter szobor Szórádi Zsigmond alkotásai.
Fontos jelképeink az Országzászló, a Wass Albert dom-
bormű, és a temetőben lévő, öt méter magas különleges, a
Keresztre feszített Jézust idéző alkotás, amely Nemes Fe-
renc műve.

Közéleti hivatásában tudja-e kamatoztatni élsportolói,
edzői, vezetői tapasztalatait?

A tudatos tervezés fontosságát már az edzői pályafutá-
som alatt megtanultam. A kitartás és a szorgalom pedig
mindenhol szükséges erények. A csapatépítés képessége,
a lényeges dolgok felismerése, gyors érzékelése, a határo-
zottság igen fontos. Hálás is vagyok a velem dolgozóknak,
képviselőknek, bizottsági tagoknak, hivatali és intézményi
vezetőknek és munkatársaimnak, hogy pozitív légkörben
csapatként tudunk dolgozni. Mi mindig hosszú távú ter-
vekben gondolkodtunk, 1990-ben 2005-ig terveztünk előre,
mostani terveink pedig 2026-ig szólnak. Ezeket nem író-
asztal mellett találjuk ki, hanem együtt élünk, gondolko-
dunk az itt élő családokkal. Tudjuk, mit várnak el tőlünk
a volt szovjet lakótelepen, a városközpontban, és a kertvá-
rosi városrészekben. Ezeket az elvárásokat hosszú távú ter-
vekké alakítjuk, gazdasági programot készítünk, amit le-
bontunk 4 éves ciklusokra. A vállalt feladatok teljesítését
meghatározza a város gazdasági helyzete, a pályázataink
sikere, s az, hogy milyen külső forrásokat tudunk ezekre
biztosítani. Fejlesztési céljainkat pályázatokkal igyekszünk
megvalósítani, itt a saját forrás biztosítása a feladat. Folya-
matosan és sikeresen pályázunk, s ennek folytatására ké-
szülünk az új uniós pályázati időszakban is. Igyekszünk
konkrét tervekkel felkészülni, hogy az elmúlt 25 év sikerei
a következő években, évtizedben is folytatódjanak.

Demokrata – 2015.



10 Tököli TükörKÉPEK, ESEMÉNYEK

A korábbi évekhez hasonlóan, idén decemberben is
megrendezte az Önkormányzat a város 62 éven felüli la-
kosai számára  az Idősek Karácsonya ünnepséget.

2015. december 7-én a Művelődési Központban  Bos-
nyák Simonné képviselő asszony üdvözölte a vendégeket,
majd Hoffman Pál polgármester köszöntője következett. 

KARÁCSONYI ZENEKOSÁR címmel Jessy és Csocsesz
szórakoztatta a vendégeket, akik megtöltötték a  nagyter-
met,  és  örömmel hallgatták a két előadó jó hangulatú
műsorát.

Ezt követően a kamarateremben az idősek átvehették a
város ajándékát.

Kedves és megható esemény volt a 25, illetve 50 éves házasok eskü-meg-
erősítése a katolikus templomban. Gratulálunk minden jubiláló házas-
párnak.

Átadták a Pest Megyei Közgyűlés elismerő díjait a 2015-ben kiemelkedően
teljesítő települések által javasolt személyek részére. Év Polgárőre elisme-
rést kapott Dr. Bilisics Péter tököli származású jogász, a Pest Megyei Pol-
gárőrség vezetője.

Ismét Magyarországra látogatott, s szülőfaluját Tökölt is meglátogatta
Bácsújlaky Dezső úr, Tököl díszpolgárának, dr. Bácsújlaky Dezsőnek
Amerikában élő fia. A látogatás baráti hangulatát megalapozta a Tóth
család vendégszeretete. Tóth Mihályné Baba néni a gyerekkori emlékeket
idézve kísérte a vendéget, akit Hoffman Pál polgármester is fogadott. A
képen a Duna-parti nosztalgia beszélgetés résztvevői.

Az Önkormányzatiság 25 éves jubileuma alkalmából a Belügyminiszté-
riumban és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének rendezvényén is
köszöntötték a 25 éve tevékenykedő polgármestereket, köztük Hoffman
Pált, Tököl polgármesterét is. A képen Gémesi György MÖSZ elnök tár-
saságában az oklevéllel kitüntetett polgármesterek egy csoportja.

Idősek karácsonya
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyszíni ellen-
őrzést tartott a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Ön-
kormányzati Társulásnál a „Tököli szennyvíztisztító
telep kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése” tár-
gyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0075 azonosító számú
projekttel kapcsolatban. A Minisztérium munkatársai
a szennyvíztisztító telepen és a Határ utca – József At-
tila utca kereszteződésénél található tököli közbenső
átemelőnél szemlélték meg a beruházás során létrejött
vagy felújított műtárgyakat, berendezéseket, megtekin-
tették a kihelyezett projekttáblákat, illetve a Társulás

irodájában vizsgálták meg a projekt során keletkezett
iratokat, például a szerződéseket, közbeszerzési doku-
mentumokat, engedélyeket, kivitelezési és megvalósu-
lási terveket, építési naplókat, vagyonleltárakat, szám-
lákat, bankbizonylatokat, teljesítésigazolásokat, jegy-
zőkönyveket, határozatokat, kifizetési kérelmeket, a
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos doku-

mentumokat, valamint az esélyegyenlőségi és fenntart-
hatósági követelmények teljesítését. 

A közel 6 órás ellenőrzés gördülékenyen folyt, pedig
a projekt során rengeteg dokumentum keletkezett, két
nagy szekrényt is megtöltenek. A helyszíni szemlével
– így a Társulás munkájával is – az ellenőrök elégedet-

tek voltak, ezt bizonyítják a projekt megvalósításának
átfogó értékeléseként a 16 oldalas jegyzőkönyvben
rögzített megállapítások:

„A projekt a 2011.07.29-én hatályba lépett Támogatási
Szerződésben, valamint a 3 db TSZ módosításban és a
10 db elfogadott változás bejelentésben foglaltak sze-
rint megvalósult. 

Az előrehaladás nyomon követhető és megfelelő.
Az ellenőrzött dokumentumok elkülönítetten, rend-

szerezetten, eredetiben rendelkezésre álltak.
Pénzügyi ellenőrzés keretében megállapítható, hogy

az eddigi pénzügyi elszámolások a szabályoknak meg-
felelnek. A helyszínen ellenőrzésre kerültek a rendel-
kezésre álló számlák eredeti példányai, számlákhoz
kapcsolódó vállalkozási szerződések és teljesítési iga-
zolások eredeti példányai.”

Az ellenőrzés során a helyszínen voltak és a Társulás
munkáját segítették a projektmenedzsment, a mér-
nök, az üzemeltetői és a tájékoztatásért felelős szerve-
zetek.

Kiss Atilla

Jól szerepelt a Társulás az ellenőrzésen

SzüLeTÉSeK
Kákonyi Franciska 2015. 11. 8.

2015. november élt
eőri Gábor 72
Ferencz Jánosné sz.: Fehér Veronika 90
Mészáros Józsefné sz.: Kövér Julianna 92

HALáLeSeTeK

Bolford Mihály János Plausin Mária 2015. 11. 26.

HázASSáGKöTÉSeK
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2015-ben is komoly munka folyt a városüzemeltetés terén. Ércesné Beck Anikó irodavezető, Ágics Antal
városüzemeltetési vezető, Kéméndi Zsolt és Verbovszky Gyula a Műszaki Iroda munkatársai elhiva-
tottan dolgoztak a napi problémák megoldásán, s a fejlesztésekre is jutott energiájuk.

Intézmény-fenntartás
Az Önkormányzat feladata épületeiben, intézményeiben a megfelelő komfortérzet és biztonság

fenntartása, megteremtése. Ennek érdekében egész évben karbantartási és állagmegóvási munkák
folynak, amelyek részben az Önkormányzat karbantartói, részben külső vállalkozók által valósulnak
meg. Egész évben folyamatos a kiégett izzók, fénycsövek cseréje, az elektromos hálózat karbantartása
– különös figyelemmel az érintésvédelem követelményeinek betartására. Rendszeresen előforduló
feladatok a zárjavítások, a szanitercserék és a dugulás-elhárítások a vizesblokkokban. 

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít
az épületek tisztaságára, így idén az első fé-
lévben megvalósult az Általános Iskola mind-
két épületében a konyhák, az Aradi utcai épü-
letben az ebédlő, a védőnői helyiség és a tor-
naterem beltéri tisztasági festése. Tiszta
környezet, frissen festett falak fogadják a Vé-
dőnői helyiségekbe, az Egészségközpontba és
a lakótelepi orvosi rendelőbe belépőket is.

Az óvodás gyerekek számára rendkívül fon-
tos a szabadban töltött idő. A város óvodái-
ban a kültéri játszóeszközök folyamatos kar-
bantartása mindennapi feladat. Az év második felében a 4 évente kötelező ellenőrzés keretében fe-
lülvizsgáltuk az intézményi játszótereket. 

Szakértő bevonásával megtörtént a játszóeszközök szabványosítása, homokkal feltöltött esési tereket
alakítottunk ki. Az elbontott játszóeszközök helyén előkészítettük a terepet a jövőben beszerzendő új
játszóeszközöknek. Elkészült a Horvát Óvoda új redőnye, a Napsugár Óvodában az Ovi-Foci Program
keretében a műfüves pálya. Folyamatban van a Napsugár Óvoda hőközpont korszerűsítésének terve-
zése. A Szivárvány Óvoda lakótelepi telephelyén az új bejárati betonjárda teszi biztonságossá a meg-

közelítést, valamint folyamatban van
az óvoda mindkét telephelyén a cso-
portszobák világítás-korszerűsítése.
A Városi Bölcsődében a magasan
lévő ablakok könnyebb nyitása érde-
kében távnyitók kerültek beépítésre. 

Elkészült a Weöres Sándor Általá-
nos Iskola Aradi utcai épületének
hátsó udvarában található térvilágí-
tás karbantartása és a tornaterem
fűtésének kiegészítése hőlégbefúvó
berendezés beépítésével. Megren-
deltük az Aradi utcai épület hátsó
udvarában lévő gazdasági bejáró út
aszfaltozását, valamint az iskola hő-
központ korszerűsítésének tervezé-
sét. A Kisfaludy utcai épület elé
megrendeltük az új, 30 férőhelyes,

Tízmilliós fejlesztések és mindennapos feladatok
Beszámoló a 2015. évben elvégzett településfejlesztési és városüzemeltetési feladatokról.



13Tököli Tükör BESZÁMOLÓ

fedett kerékpártárolót, valamint elkészült több tanteremben, illetve a tornateremben is a felpúpo-
sodott PVC burkolat javítása.

A Sportcsarnokban elkészült az öltözők és a vizesblokkok felújítása. A beruházás Önkormányzati ön-
rész biztosításával, TAO támogatással valósult meg. Az épület fűtésének zavartalan biztosításához kerin-
gető szivattyút és gázégőket, a melegvíz-ellátás karbantartása során pedig nyomócsövet cseréltettünk. 

Szintén a Tököli VSK sikeres pályázata alapján folytatódott a Sportpálya korszerűsítése. Idén el-
készült a műfüves focipálya szegélyezése, kerítése, illetve megvilágítása. A Sportklubház alagsorában
Önkormányzati támogatással darts-terem nyílt.

A Parkerdei Gyermektáborban minden évben több száz fiatal táborozik a nyári időszakban. A tábor
területén minden évben feladat, így idén is volt tisztasági festés, illetve szükséges volt a vizesblokk
hibáinak javítása. Idén a főépület terasza mellett gyepes rézsűt alakítottunk ki.
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Az Önkormányzat megvásárolta a József Attila és a Pozsonyi utca sarkán álló, rossz állapotú ingat-
lant. A játszótér környezetének esztétikus rendezése és a kereszteződés biztonságosabbá tétele ér-
dekében az épületet elbontattuk, a tereprendezés megtörtént. A terület hasznosításának, új funkci-
ójának tervezése folyamatban van.

Útfenntartás
Egész évben folyamatosan

pótoljuk az elöregedett vagy
eltűnt forgalmi jelzőtáblákat.
Idén a kátyúk méretétől füg-
gően hideg- és melegaszfaltos
technológiával megszüntet-
tük a városban található ká-
tyúk jelentős részét.

Megvalósult a Temető főbb
belső útjainak gréderezése és
murvázása, egy járda illetve a
parkoló bejáratának felújí-
tása is.

Több, mint 4 millió forint-
ból korszerűsítettük a Városi
Uszodához vezető utat, asz-
falt-burkolatot kapott az árok
felőli parkoló is.   
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Elkészült több Pesti úti lakótelepi társasház murvás parkolójának felújítása, valamint a Kisfaludy Sán-
dor utcai új murvás parkoló. Idén a város 10 utcájában elkészült, az üdülőben pedig folyamatban van
a gréderezés és a murvaterítés. Az Önkormányzat saját beruházásban kiépítette a Pozsonyi utca sarkától
délre hiányzó Fő utcai járdaszakaszt, így már száraz lábbal megközelíthető a buszmegálló is.

Tököl Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a város aktuális utcahálózata, közintézménye-
inek és egyéb szolgáltatásainak elérhetősége, tömegközlekedési kapcsolatai egy átlátható térképen
jelenjenek meg. Az idei évben elkészült térképeket a város legfrekventáltabb közterületein helyeztük
el.
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zöldfelület-fenntartás

Tököl Város Önkormányzata kiemelt figyel-
met fordít a közterületek ápolására, a városké-
pet meghatározó virágosításokra. Az év elején
fakivágások, metszések és bozótirtások zajlot-
tak a Pesti úti lakótelepen. A húsvéti időszak
kezdetére felújítottuk a Fő utcai régi temető
támfalát.

Az idei évtől a korábban évről-évre egynyári
virágokkal beültetett ágyások egy részében
megjelentek az évelő növények is. Ezek eltérő
fejlődési ciklusukkal kora tavasztól késő őszig
változatos színfoltot adnak majd. Az idén elül-
tetett közel ötezer tő egyötöde évelő növény.
Fontos feladat a nyári időszakban, de már in-
kább március végétől a közel 150 ezer négyzet-
méternyi gyepfelület nyírása, melynek 60%-a
a Pesti úti lakótelepen található. Ősszel az egy-
nyári virágok helyét a frekventáltabb helyen
fekvő ágyásokban átvették az árvácskák, amik
a tavasz közepéig biztosítják az üde színfolto-
kat. Megkezdtük a város zöldterületeiről a
nagy mennyiségű lomb eltávolítását. 

Idén a faültetési program keretében össze-
sen 70 db, többségében őshonos fát ültettünk
el a város több területén. A Sportpályán, a ki-
vágott nyárfákat 20 új faegyed ültetésével pó-
toltuk. A Pesti úti lakótelepen a faállomány
fenntartása során történt fakivágások pótlá-
sára 40 db új fát ültettünk el. A játszótereken
tavaly ültetett platánok többsége sajnos nem
eredt meg, így azokat is cseréltük. 

A város zöldterületeinek intenzív fenntartása
megköveteli, hogy lehetőség szerint a fakivá-
gásból származó tuskókat is távolítsuk el. Idén
tuskómarással, illetve tuskófúrással összesen
több, mint 50 db tuskót távolíttattunk el. 

A mai napig sok hozzátartozó jár ki a Vásár
téri régi temetőbe megemlékezni az ott nyug-
vókról, ezért Tököl Város Önkormányzata
minden évben kiemelt figyelmet fordít a te-
mető környezetének rendben tartására. A te-
rületen az idei évben is bozótirtási és takarítási
munkálatokat végeztünk.
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Köztisztasági feladatok
A városban kihelyezett, a Pesti úti lakótelepen, a vá-

rosközpontban, a játszótereken, valamint a buszmegál-
lókban található több, mint 50 db közterületi hulladék-
gyűjtő edény ürítése heti rendszerességgel történik.
Évről évre nagy problémát jelent az illegálisan lerakott
hulladék mennyiségének növekedése úgy a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteknél, mint a külterületeken. A
szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez illegálisan lera-
kott, esetenként elektronikai hulladékkal szennyezett
lomhulladékot a közszolgáltató nem szállítja el. A kör-
nyezet rendbetétele érdekében eddig több, mint 16 köbméter illegálisan lerakott hulladékot szállít-
tatott el az Önkormányzat. A külterületeken található közel 50 köbméter illegálisan lerakott hulladék
elszállítását megrendeltük.

Közbiztonság
Tököl Város Önkormányzata a Belügyminisztérium

által kiírt pályázaton nyert támogatást a közterületi
térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére. A pályázat
keretében öt helyszínen, két darab mozgatható és hat
db fix, nagy felbontású kamerát telepíttettünk össze-
sen több, mint 8,5 millió Ft értékben. A kamerák ha-
tására várakozásaink szerint jelentősen javulni fog a
közbiztonság, egyes szabálysértések, bűncselekmé-
nyek felderítése is könnyebbé válik.

Megújultak a fogorvosi rendelők
Mindkét fogorvosi rendelő bútorzatának és eszközparkjának teljes felújítását befejezték. A bútorzat

cseréje mindkét rendelőben kb. 900-900 eFt, a kezelőegység felújíása 500-500 eFt összegbe került.
Megtörtént a festés és a vizesblokk cseréje is. A fent nevezett több millió forint értékű beruházást
saját forrásból, a fogorvosok valósították meg. Az eddig is rendelkezésre álló legkorszerűbb ellátást
lehetővé tevő lézeres- és ózon-kezelés mellett a legújabb gyökérkezelési eljárások, csiszolásmentes
üvegszálas pótlások is hozzáférhetővé váltak. Immár barátságos környezetben várják továbbra is
minden kedves Páciensüket Dr. Balázs Ilona és Dr. Turopoli Éva fogorvosok.
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Marosi Rita: az biztos, hogy nagy türelem kell hozzám
Marosi Rita az NB II-es Tököl kézilabdacsapatának 25 éves

erőssége, aki szeret a saját feje után menni, felülbírálni az edzői
döntéseit, mer eltérni a begyakorolt figuráktól….

Mikor lépett be az élet-
edbe a sport és a kézilabda?

1996-ban hétévesen kezd-
tem el először tömegsportra
járni az általános iskolában.
Erről a foglalkozásról annyit
kell tudni, hogy labdajátéko-
kat ismertet meg a kisiskolá-
sokkal, sok helyi focistának és
kézilabdásnak volt ez az első
állomása a sportolói pályafu-
tásának. Tökölön nagy hang-
súlyt fektetnek az utánpótlás-
nevelésre, rendszeresen tobo-

rozzák a kicsiket különféle szakkörökre. Mivel édesanyám
kézilabdázott, így a testnevelő tanárom azonnal labdás foglalkozást
ajánlott. Kipróbáltam más sportokat is, de egy-két edzés után biz-
tos voltam benne, hogy csapatjátékot kell választanom, szeretek tár-
saságban lenni, csapatban játszani, közös és nem csak egyéni célo-
kat követni. Egy-két éven belül már a serdülőcsapatban találtam
magam, 15 évesen játszottam serdülő, ifi és felnőtt korosztályban
is, az utóbbiban ekkor még csak többnyire a kispadon ültem, de
nagyon szerettem ezt is, és ugyanúgy izgultam a padon, mint a pá-
lyán levők. A felnőtt csapat azóta nagyban átalakult, viszont nagy
örömömre az a csapattársam, akinek 15 évesen a cseréje voltam a
felnőttben, ma is játszik és a riva-
lizálás helyett, ő lett a bemelegítő
párom. 

Sokan kezdenek el sportolni,
de sokan ott is hagyják! Téged
mivel fogott meg a kézilabda?

Sokan mondják, hogy aki fia-
tal korától aktívan és verseny-
szerűen sportol, sok mindenről
lemond, a szabadidejét az isko-
lán túl egy más jellegű munkára
áldozza, nem éli meg igazán a
gyerekkorát, kimarad bulikból
és egyéb programokból. Ha új-
rakezdhetném, ugyanígy csinál-
nám. A sport és főleg a csapatsport véleményem szerint a legjobb
leckéket tanítja, olyan értékeket továbbít, úgy formálja az iden-
titásunk, hogy ezáltal a későbbiekben sokkal sikeresebbek lehe-
tünk a munkahelyünkön, az egyetemen, az önálló életünk fel-
építésében, amit más fórumokon talán dupla ennyi munkával
szedünk majd magunkra, vagy hibáinkon keresztül tapasztalunk
meg. Mindenképpen megéri a befektetett munka, és jó érzés,
hogy több olyan barátom van, akit bármikor felhívhatok, akikre
bármikor számíthatok. Több jelenlegi csapattársam egyszerre
kezdett velem kisiskolásként, gyerekkori barátokat is köszönhe-
tek a kézilabdának. Persze, mindig is rengeteg pluszt adtak a ki-
sebb-nagyobb győzelmek, alapvetően sikerorientáltnak tartom
magam, nem szeretek veszíteni, nehezen viselem a kudarcokat.
De ha számot vetek, nem a győzelem vagy a vereség a lényeg,
hanem amit a közösség tanít, hogy hogyan éljük meg a sikereket
és hogyan dolgozzuk fel a kudarcokat együtt. 

És milyen sikerek állnak mögötted?
Amire büszke vagyok az mind csapateredmény és nem egyéni

cím. Voltunk NB II-es bajnokok felnőttben és ifiben, OIK 4. he-
lyezettek, sőt még arra is büszke vagyok, amikor úgy maradtunk
bent az NB I/B-ben, hogy mi voltunk a legjobb kiesők. A strand-
kézilabda sikereket is ide sorolom, a 2009-es országos bajnoki
címre nagyon jó szívvel gondolok vissza és azóta is egész jól sze-

repelünk a kvalifikációs tornákon minden évben. Az idén nyol-
cadikak lettünk az országos döntőben. 

Pályán mit tartasz az erősségednek?
Erősségemnek talán azt tartom, hogy jól látok a pályán, merek

eltérni a begyakorolt figuráktól, igyekszem mindig mindenki
mozgását figyelni és előre látni, hogy a döntéseim milyen további
lehetőségeket engednek a csapattársaimnak. Sokszor kockázta-
tok, amiben nagyon nagy a hibalehetőség is, de szeretek látvá-
nyos megoldásokat alkalmazni, vagy váratlan döntésekkel meg-
zavarni az ellenfelet. Persze ez csakis úgy működhet, hogy erre
minden csapattársam fel van készülve és partnerek ebben. Talán
az is erősség, hogy ugyanúgy élvezem és örülök neki, ha másokat
hozok gólhelyzetbe, mint mikor én szerzek gólt. 

elégedett vagy a pályafutásod eddigi részével?
Ha ezt mondjuk 7-8 évvel korábban kérdezed, lehet azt válaszo-

lom, hogy bánom , hogy soha nem éltem NB I-es klubok ajánlata-
ival. Jelenlegi fejemmel és ismerve magamat, valószínűleg nehezen
viseltem volna azt a szigort, ami felsőbb osztályban jellemző. Min-
dig olyan edzőim voltak, akikkel emberileg jól kijöttünk, de a já-
tékban szeretek a saját fejem után menni, rendszeresen felülbírálni
az edzőim döntéseit, amiből sok konfliktusom is volt, de ha 5-ből
egyszer nekem lett igazam, mindig elégedetten konstatáltam ma-
gamnak, hogy “na ugye”! Úgy gondolom, hogy nagy türelem kell
hozzám, amit itt is utólag is köszönök az edzőimnek, hogy kitar-
tóan terelgettek, hogy a sok veszekedés ellenére megtanultunk kö-
zösen kompromisszumokat kötni. Visszatérve a kérdésedre, elége-
dett vagyok és nincs bennem hiányérzet, jól döntöttem mikor ma-
radtam az imádott csapatomban. 

előző szezonban a csapat az
ötödik helyen fejezte be a baj-
nokságot, te pedig 174 gólt
dobtál, ami számodra egyéni
csúcs, és egyben a bajnokság
második legeredményesebb já-
tékosa voltál! 

Nyilván az egyéni csúcs miatt
mondhatnám, hogy jó évem
volt. De szívesebben fogalmaz-
nék úgy, hogy összeért a játé-
kunk, jól dolgoztunk csapatban,
jól szolgáltuk ki egymást, hiszen
nem csak én voltam a góllövő-
lista első 10-20-30 játékosa kö-

zött, hanem több tököli is. Ez most így jött össze, remélem idén
sem lesz rosszabb. Az ötödik helyezéssel viszont számunkra ku-
darc, mindenképpen szerettünk volna dobogóra érni, sajnos
több olyan pontot veszítettünk a bajnokságban, ami nem volt be-
kalkulálva, volt több gyenge meccsünk, ami nem fért bele, ezt
idén mindenképpen szeretnénk kijavítani. 

Hamarosan kezdődik az új szezon!
Mindenképpen érmet szeretnénk az idén, sokat dolgozunk

együtt, erősítettük a játékosállományunkat, úgy gondolom reális
a célkitűzésünk. A tavalyi helyezésünket feltétlenül szeretnénk
überelni, bízunk benne, hogy sikerülni fog. 

Több évet is az NB I/B-ben töltöttetek el, most az NB II-ben
játszotok, a közeljövőben lesztek még NB I/B-s csapat? 

Először is meg kellene nyerni a bajnokságot, aztán gondolkod-
hatnánk erről. De bármi előfordulhat. Én szerettem NB I/B-ben
játszani, annak ellenére, hogy sokkal kevesebb sikerélményünk
volt, mint az NB II-ben. Korábban, 2-3 évvel ezelőtt bajnoki má-
sodikként megvolt a lehetőségünk, hogy elinduljunk NB I/B-
ben újra, de akkor úgy döntöttünk, hogy nem vállaljuk be. A
döntésnek több összetevője is volt, de közösen hoztuk meg. Egye-
lőre az NB II-re koncentrálunk, ha aktuális lesz újra a feljutás,
akkor biztosan el fogunk gondolkodni rajta.
(http://igysportolunk.com/index.php/van-labda/kezilabda-noi)
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FÉRFI FeLNőTT őSzI BAJNOKI áLLáS
1. FTC-DIAGNOSTICUM II 11 9 1 1 343 270 73 19
2. Pénzügyőr SE 11 8 2 1 327 249 78 18
3. Bp. Honvéd SE 11 7 2 2 326 278 48 16
4. VSK Tököl 11 6 3 2 298 251 47 15
5. Elektromos-Rév 11 6 1 4 339 303 36 13
6. Pilisvörösvári TKSK 12 6 1 5 333 322 11 13
7. MAFC-ASI 11 6 1 4 298 291 7 13
8. Dunaújvárosi AC 11 6 0 5 294 274 20 12
9. Ceglédi KKSEU23 11 2 2 7 245 274 -29 6
10. Hort SE 11 2 1 8 248 321 -73 5
11. Szigetszentmiklósi KSK II 12 1 1 10 273 407 -1343
12. Abonyi KC 11 0 1 10 262 346 -84 1

NőI FeLNőTT őSzI BAJNOKI áLLáS

1. Szigetszentmiklós NKSE 9 7 1 1 274 237 37 15

2. Gárdony-Pázmánd NKSE 9 7 0 2 260 190 70 14

3. Fehérvár KC II 9 7 0 2 263 228 35 14

4. Ceglédi KCSE 9 7 0 2 222 199 23 14

5. VSK Tököl 9 5 0 4 258 233 25 10

6. Duna-Pent NKSE 9 4 0 5 255 240 15 8

7. Gyömrő VSK 9 3 2 4 243 240 3 8

8. EURONOVEX USE 9 2 0 7 205 280 -75 4

9. Vecsés Kombi-Express 9 1 1 7 199 236 -37 3

10. Dunavarsányi TE 9 0 0 9 189 285 -96 0

11. DANUKE (TÖRÖLVE)

NőI FeLNőTT eReDMÉNYeK

15:00 VSK Tököl - Gárdony-Pázmánd NKSe 22 - 33

18:00 Fehérvár KC II - VSK Tököl 23 - 32

15:00 VSK Tököl - eURONOVeX USe 41 - 23

14:00 Gyömrő VSK - VSK Tököl 28 - 27

14:30 Ceglédi KCSe - VSK Tököl 30 - 21

14:00 VSK Tököl - Duna-Pent NKSe 34 - 28

14:00 VSK Tököl - Dunavarsányi Te 32 - 19

19:00 Vecsés 

Kombi-express - VSK Tököl 25 - 27

15:00 VSK Tököl - Szigetszentmiklós NKSe 22 - 24

FÉRFI FeLNőTT eReDMÉNYeK

16:00 Bp. Honvéd Se - VSK Tököl 25 - 17

16:00 VSK Tököl - Pilisvörösvári TKSK 30 - 23

19:00 VSK Tököl - elektromos-Rév 30 - 30

13:00 Ceglédi KKSeU23 - VSK Tököl 21 - 27

16:00 VSK Tököl - Dunaújvárosi AC 24 - 30

18:00 FTC-DIAGNOSTICUM II - VSK Tököl 23 - 23

16:00 VSK Tököl - Abonyi KC 24 - 20

16:00 Hort Se - VSK Tököl 13 - 34

16:00 VSK Tököl - MAFC-ASI 27 - 25

18:00 Pénzügyőr Se - VSK Tököl 25 - 25

16:00 VSK Tököl - Szigetszentmiklósi KSK II 37 - 16

2015/2016. NB. II. Déli csoport negyedik he-
lyén áll csapatunk a bajnoki szezon közepén.
Csapatunk jelentős átalakuláson megy keresz-
tül ebben az idényben. Távozónk ugyan csak
egy volt, Bazsik János, aki alsóbb osztályban
folytatja pályafutását. Ezúton is sok sikert kívá-
nunk neki! Négyen érkeztek: Iváncsik Renátó
és Polonkai Soma a Ferencvárosból, Tengely

Bálint a TF csapatából, Varga Tibor a Dunaharaszti MTK-ból. 
A felkészülés jól sikerült, sok mérkőzést játszva elkezdődött egy

folyamat, ami még jelenleg is tart, a csapat összecsiszolása. A pont-
vadászat kezdetére úgy tűnt, hogy egy motivált és sokkal gyorsabb
Tököl veszi fel a harcot. Sajnos az első fordulóban egy sajnálatos
sérülés megzavarta a csapatot, Szabados Péter hosszú hetekre kie-
sett. Bp. Honvéd SE elleni mérkőzésünket és az egyik legfontosabb
játékosunkat is elvesztettük. Hétről-hétre javuló játékkal és egy ki-
vétellel, a továbbiakban vereség nélkül jött le a csapat a pályáról.

A védekezés összeállt, a második legkevesebb gólt kapott csapat va-
gyunk. Támadásban a szép megoldásokat olykor bosszantó hibák
követik. Ez egy formálódó együttesnél elfogadható. Szeretné a csa-
pat megőrizni a 4. helyet, ha lehetséges még előrébb lépni.

Fiataljaink fejlődését szolgálja a megyei bajnokság, az ott jól tel-
jesítők megkapják a lehetőséget a bizonyításra a felnőttek között
is. Erre példa Lukácsi Dávid, Piróth Ádám, Varga Dani. Ők már
az NB/II-es keret tagjai. A csapat régi motorosait Kriki, Béla, At-
tila, Jacko, Patka, Lala, Secó alkotják. De az újak és a fiatalok nagy
lökést adnak a tököli kézilabdának. Tengely Bálint harcossága,
Iváncsik Renátó technikai tudása és gólerőssége, Polonkai Soma
fegyelmezett játéka a fiatalok lelkesedésével, a rutinosok játéksze-
retetével egy jó elegyet alkotva, szép jövőképet vázol a sportot sze-
rető tököliek részére. 

A tavaszi fordulókban komoly erőfeszítéseket kell tenni a még
jobb helyezés eléréséért. 

Márczy Gábor edző

FÉRFI FeLNőTT GóLLöVőK
1. IVÁNCSIK RENÁTÓ 60 11
2. TENGELY BÁLINT MÁRK 48 11
3. BALOGH ATTILA 43 10
4. BESZKID BÉLA 29 11
5. POLONKAI SOMA 22 11
6. SZENTIVÁNSZKI GYÖRGY 22 11
7. KRICHENBAUM TIBOR 20 11
8. BALLA LAJOS 15 10
9. KUTULA FERENC 15 11
10. SZABADOS PÉTER 10 5
11. PATAKI LÁSZLÓ 6 11
12. PIRÓTH ÁDÁM 6 8
13. LUKÁCSI DÁVID LAJOS 2 9

NőI FeLNőTT GóLLöVőK

1. KOVÁCS ADÉL 68 9

2. MAROSI RITA 42 9

3. MAROSI KRISZTINA 30 9

4. BALOGH DALMA 27 9

5. BÖJTÖS ANDREA 26 8

6. CZIRÁKI KLAUDIA 20 9

7. BENEDEK ZSÓFIA 12 9

8. TAKÁCS BARBARA 11 9

9. ROZGICS KLAUDIA 10 8

10. ZSÍROS ADRIENN 6 6

11. SZAKÁCSY KAMILLA 4 7

12. GREBANAR ANIKÓ ANDREA 2 9
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Nemzetközi Goju Kupa – Szombathely

Iwanch Kupa - 2015.10.17- összesítésben a III. hely a KAKUSeI-eseknek

Seiwakai szeminárium London

2015. 10. 03-án, Szombathelyen járt a KAKUSEI karatésok
csapata. Ezen a szép, szikrázó őszi napon a szombathelyi
Savaria Arénába utaztunk 6 fős csapatunkkal. Hajnalban
kellett indulni, hogy a verseny kezdésére odaérjünk. Kicsit
fáradtan, de izgatottan indult el a csapat 3 autóval. A ver-
seny remek alkalmat adott az edzőknek felmérni, hogy ho-
gyan is állunk a felkészüléssel, hogyan reagálnak az újon-
nan elvitt versenyzők nemzetközi környezetben. Mit kell
még gyakorolni, kinek, mire kell figyelnie a jövőben.

A KAKUSEI eredményei: Forgács Bence - kata 4.hely, ku-
mite 3. hely, Tóth Antal - kata 5-8.hely, kumite 5-8.hely, Me-
csei Dominik - kata 5-8.hely, kumite 5-8.hely, Holdinger
Luca - kumite 3.hely, Bene Katalin - kata 4.hely, kumite.
5.hely, Debreczeni Gergely - kata 2.hely.

2015. 10. 17-én Pusztaszabolcson járt az egyesület, a KA-
KUSEI SE egy meghívásos kupán, az Iwanch Kupán. Egye-

sületünk jól szerepelt,
összesítésben sikerült a
III. legjobb egyesületként
végeznünk. 2 edző kí-
sérte a versenyzőket, Fe-
kete Csaba és Bruszt
Mária. A valóban baráti
találkozó hangulata na-
gyon jó volt, és igazán di-
cséri a szervezést. Egyesü-

letünkből Dolhai Andrea, Radványi Ildikó és Fritzné Király
Tímea a szervezői oldalon segítőként is dolgozott. Köszön-
jük a hozzáértő munkájukat.

Eredményeink: Badics Bence - kumite I. hely, Polgár János
- kumite. II. hely, Bender Ádám -kata III. hely, kumite II.
hely, Czomba Balázs - kata III. hely, kumite I. hely, Tóth
Antal - kata III. hely, kumite II. hely, Várkonyi Álmos - ku-
mite III. hely, Fritz Sebestyén - kata I.hely, kumite I. hely,
Forgács Bence - kata III. hely, kumite I. hely, Holdinger
Luca - kata III. hely, kumite III. hely, Debreczeni Gergely -
kata I.hely, Fritz Flóra - kata II.hely, kumite III.hely.

2015. 10. 23-2015. 10. 26 között egyesületünk yudansha ve-
zetői a 2015-ös JKF és Seiwakai szemináriumon voltak
Londonban. A szemináriumon több mint 250 karatéka vett
részt Európából, de érkeztek Izraelből is páran. A jórészt
fekete övesekből álló összetétel mellett egy-egy angol klub
a haladóbb karatékáit is elhozta. Tudni kell, hogy a töb-
bezres angol Seiwakai szövetség önmagában kiadta volna
a szeminárium létszámát (ennél jóval többet), de a jóléti
Angliában sem tudott mindenki részt venni a szemináriu-
mon. Viszont a tanárok jelentős része ott volt Európából,
akikből ez a létszám összeállt. Első nap az alapokat vettük
át még egyben. Több száz seiken tsuki (egyenes ütés) és
jodan uke (felfele irányuló védés) volt beépítve a speciális
bemelegítés részeként. 

Természetesen átvettük az első katákat is (Geki sai). Más-
nap már 2 csoportban dolgoztunk, az 1. danosok és az alat-
tiak a másik helységben edzettek Takahashi shihan vezeté-
sével. A mi csoportunk pedig haladva a katákkal vette át
szinte a teljes 12 katát. Részletes magyarázatokat kaptunk
Fujiwara shihantól, és kiemelte a tipikus hibákat, mire is
figyeljünk a gyakorlás, tanítás alatt. Volt páros gyakorlat is,
ami a katák magyarázatára (bunkai) vonatkozott. Szombat
este a magyar csapat is részt vett a Sayonara partin egy ét-
teremben Londonban. A hangulat kiváló volt.

A szeminá-
rium nagyon
t a n u l s á g o s
volt. Ismét jó
volt olyan he-
lyen gyako-
rolni, ahova
MINDENKI
tanulni és fej-
lődni jött,
ahol ennyi ki-
váló tanár volt jelen és tanított minket, természetesen Fuji-
wara shihan vezetésével. Ismét felhívták a figyelmet, milyen
fontos, hogy JÓK legyenek az ALAPOK, a bázis gyakorla-
tok. Mennyi múlik azon, ha rossz az állás, stb. Kiváló gya-
korlati képzést kaptunk mi magunk, és felejthetetlen él-
ményt.

Köszönjük. 
Természetesen ezt a tudást is felhasználva fogjuk a jövő-

ben az edzéseket vezetni, hogy a KAKUSEI SE tanítványai
fejlődjenek itt Magyarországon, Tökölön.

Bruszt Mária elnök
KAKUSEI Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület

GRATULáLUNK MINDeNKINeK 
Az eLÉRT eReDMÉNYeKHez!!!!
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19. Jenox Tököl Kupa nemzetközi kick-box verseny
7 ország 39 klubja közel 300 versenyzője mérte össze

tudását küzdőtéren és ringben az október 10-én a 19. alka-
lommal megrendezésre kerülő Jenox Kupán. A két éve át-
adott gyönyörű szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok
méltó helyszíne volt ennek a nívós eseménynek, hisz a ver-
seny Közép – Európa kedvelt viadalának számít.

A végig jó hangulatú légkörben zajló versenyen sok színvonalas
küzdelmeket láthattak a nézők és a küzdősport szerelmesei. Az au-
gusztusi Utánpótlás Eb után, ezen versenyen nem csupán válo-
gatott versenyzők, hanem több kiváló ifjú harcos is megjelent, hogy
összemérje tudását a legjobbakkal. 

Az idei év a felnőttek számára a világbajnokság éve, ami
azt jelenti, hogy felnőtt versenyzők előtt még ott van a Szer-
biában és Írországban megrendezésre kerülő viadal, de

ennek ellenére több felnőtt válogatott versenyző is részt vett
ezen a kupán. A verseny befejező programjaként a ringben
K1 és Full-contact szabályrendszerben kiemelt döntőkre
került sor.

A hat döntőbe került gladiátor között volt szlovák, szlo-
vén, osztrák és magyar versenyző, közöttük a klubunk
három válogatott versenyzője Wágner Vivien, Laszák zol-
tán és elszaszer Dávid.  Jó kezdeményezésnek mondhatjuk
a verseny ilyen jellegű befejezését, mivel nagyon jó hangu-
latú és kemény mérkőzéseken lehetett bemutatni a sportág
szépségét. A küzdősport gálának beillő mérkőzésekre nem
„csupán” a nézők, hanem a média is kíváncsi volt, mivel a
két helyi televízió és az  MTV4 sportcsatorna is megjelent.

Tehát az érdeklődés nagy volt és megérdemelt, mert szi-
porkázóan kemény és színvonalas küzdelmeket láthattunk.
Magyar szempontból kiemelkedő volt Géczei Róbert K1-
es küzdelme, valamint a három gladiátorunk, Wágner Vi-
vien, Laszák zoltán és  elszaszer Dávid full-contact győz-
tes mérkőzései. Wágner Vivien ezzel a győzelmével elnyerte
a Vb-n való szereplésének a jogát is, így eldöntheti, hogy
Dublinban light vagy full-contack szabályrendszerben kép-
viseli majd hazánkat.

Összességében látható, hogy a rutinszerzés és formaidő-
zítés lehetőségét is adta ez a verseny azoknak, akik idén is
elfogadták a meghívásunkat, de ez is volt a egyik célunk,
más részt az, hogy a magyar szövetség által rendezett má-
jusi Világ Kupán kívül, legyen Magyarországon egy őszi
színvonalas nemzetközi verseny is. A véleményünk szerint
ennek megteremtése azért fontos, mert növeli a magyar
kick-box presztízsét a világban és ne keljen a családoknak
és a kluboknak, nagy idő és költség igényű külföldi verse-
nyekre járni, mellette még fontos cél, hogy Magyarországon
is lehetőség legyen külföldi versenyzőkkel találkozni és ezek
után kilépni a nemzetközi porondra. A célok teljesültek:
Szép volt, jó volt és színvonalas volt!

Köszönjük közösségünk profi munkáját, a rendezésben
segítséget adók önzetlenségét, a Média jelenlétét, támo-
gatóink bizalmát és a verseny szponzorainak támogatását!

GI
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Merre járhat Hamar István? Nos, a korábban többek kö-
zött a Kispest-Honvédban, az MTK-ban, a Vasasban és a
Videotonban is futballozó csatár jelenleg a Tököl VSK
elnöke, s mellette három csapatban is játszik… A korábbi
válogatott futballistával való beszélgetés során szóba ke-
rült a piócás ember, a külsőség és a siránkozás is. 

Láblógatásra, semmittevésre esély sincs- Hamar István, a korábbi hu-
szonötszörös válogatott csatár két esztendeje a Pest megyei Tököl VSK
elnöke. Elnézést, többek között a Tököl CSK elnöke.

„Intézni nem csak a futball-, hanem a kézilabdaklub ügyeit is kell, valóban
nem egyszerű feladat, de azért összeegyeztethető-így a magyar élvonalban 180
bajnokin 37 gólt szerző, korábban többek között a Kispest-Honvédban,
az MTK-ban, a Vasasban és a Videotonban is futballozó csatár.”

-Futballcsapatunk a megye egyben szerepel, mivel azonban nem szerettük
volna, hogy a keretből kiszoruló tököli fiatalok szétszéledjenek, a megye három
Déli csoportjában is indítottunk egy csapatot, amelyben én is futballozom. S akkor
el ne felejtsem, hogy hétfőnként a Honvéd öregfiúkkal játszunk, míg szerdán
vagy csütörtökön a B.O.SZ. nevű old boys csapatban vár ránk nagy feladat. Jó,
hogy szaladgálhatok még a labda után… ” 

S mindezt immár negyvenöt esztendősen teheti, Hamar István ugyanis
kedden ünnepelte születésnapját. 

„Lekopogom, a súlyos sérülések elkerültek, persze kisebb-nagyobb húzódások
előfordulnak, ám az nem is sérülés. De ha nagy a baj, jön a piócás ember meg a

vajákos Biri, tudja, hogy van ez a kisvárosokban… Panaszkodni amúgy sem
szeretek, még ha van is probléma. Tökölön csak az önkormányzatra számítha-
tunk, de nem fanyalgunk, mert kevés pénzből, de éldegélünk, s tartozásokat nem
halmoztunk fel. A szponzorok elkoptak, mondjuk ez országos szintű probléma,
de a támogatók Tökölön is úgy vannak vele, legyen elég a TAO- támogatás, ami
persze jó, sőt nagyon jó, de azért nem old meg mindent. Mondjuk, ha ez a fajta
segítség sem lenne, az utóbbi időben amatőr sportklubok kétharmada becsukhatta
volna a kaput. Nálunk is épült műfüves pálya, s hamarosan az öltözőnk is meg-
újul. Ugyanakkor itthon a rengeteg befektetett pénznek egyelőre nincs látszata,
mert a fiatalok nem akarnak futballisták lenni, inkább a magyarázkodásban és
a külsőségekben hisznek. Persze ha kijut a felnőttválogatott Európa-bajnokságra,
minden szép és jó lesz- közben meg persze nem…”

Hamar István nem csak a jelenről, a múltról is szívesen beszél- leg-
szívesebben a légióséletről. 

„A legjobban Izraelben éreztem magam, a Beitar Jeruzsálemben Pisont Ist-
vánnal, Sallói Istvánnal és Sándor Tamással, jó kis csapat voltunk. Odakint
megtanultam, nem szabad siránkozni, nem minden a pénz, éljünk normálisan,
becsüljük meg amink, van. Még ha kevés, akkor is… ”

Hamar István egyelőre két bajnokin lépett pályára Tököl II-ben,
mindkétszer csereként. A Szigetbecse ellen (11-0) huszonegy perc jutott
a támadónak, szerzett is két gólt, és a Felsőpakony ellen (8-0) is betalált
egyszer.

Cserháti András – Nemzeti Sport Extra 2015. október 7.

Tökölön született és ott is valósítaná meg az álmait.
Nem csupán labdarúgója, de a helyi VSK elnöke is
Hamar István (képünkön), az egykori 25-szörös vá-
logatott támadó, aki a Pest megyei III. osztály. Déli
csoportjának 1. fordulójában a Tököl II. - Szigetbe-
cse (11-0) bajnokin 21 percet töltött hasznosan a pá-
lyán, hiszen ezen időszak alatt kétszer volt eredmé-
nyes és kiosztott egy gólpasszt is.

Az alábbi interjúban nem csupán a Tököl VSK és a megyei harmadosztály
kerül terítékre. Szó lesz többek között a Honvédról és a Románia ellen készülő
magyar válogatottról is. Nem véletlenül, ugyanis a korábbi balszélső 1998. október
14-én pályán volt az akkori Népstadionban az 1-1-re végződő Eb-selejtezőn,
mi több, 2001. június 2-án Bukarestben, a 2-0-ra elveszített világbajnoki se-
lejtezőn búcsúzott a címeres meztől.

- Bajnoki címre törnek ?
- Kifejezett célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot a „megye-háromban",

mert ha már elindultunk, nem szeretnénk elevickélni a mezőnyben, hanem
a legjobbak is akarunk lenni - mondta a Tököl ll.-ben duplázó Hamar István.

- A Szigetbecse elleni 11-es tényleg büntető volt, csak éppenséggel nem a
Tökölnek.

- Nem nagyon ismerjük a mezőnyt, éppen ezért mindig úgy készülünk,
hogy ki-ki meccs vár ránk. Mondtam is a srácoknak, fel lett nekik vázolva,
hogy itt nincs téblábolás sem mérkőzésen, sem edzésen. Heti háromszor
tréningezünk a csapattal, ezek után elvárjuk azt a teljesítményt, ami a baj-
noki címre aspirálhat minket.

- Nem a megszokott utat választották.
- Szerintem sem szokványos ez, de jómagam és a trénerünk, Hollik And-

rás is azt az elvet vallja, ha már valamit csinálunk, a lehető legmagasabb
szinten végezzük a feladatunkat.

- Egyetértünk, de a Tököl és Hamar István esetében ezalatt nem „megye-
egyet" értünk?

- Sokan kérdezik ezt tőlem. A játéktudás alapján biztosan volna helyem
közöttük, de a szervezetem már nem bírja a nagy megterhelést, mégiscsak
lassan 45 éves vagyok A „megye-egyben" heti négy edzés van, plusz a mér-
kőzés, nekem meg nyűgjeim, bajaim vannak, az izomzatom sem mindig úgy
reagál, ahogy kellene, de ne feledje, hogy a Honvéd-öregfiúkkal is játszunk
hétfőnként, mi több, majd' egy éve futballozom a B.O.SZ. old boys-csapatá-
ban is, plusz itt van a „megye-három", márpedig ez bőven elég. Úgy beszél-
tük meg Hollik Andrással, ha szükség lesz a játékomra, akkor egy edzést
tudok vállalni és akkor pályára lépek még a „megye-háromban".

- A Détári Lajost, Czipper Zsoltot és még megannyi korábbi kedvencet a
soraiban tudó Honvédöregfiúkkal is az aranyéremért viaskodnak?

- Ott azért már más a helyzet, hiszen az Újpest vagy a Fradi régóta a Ki-
emelt csoportban vitézkedik. Maradjunk annyiban, hogy felmérjük a tere-
pet, de szeretnénk mindenképpen az élmezőnyben végezni, avagy a dobogó
a cél.

- Mint ahogy úgy néz ki, az NB l-es gárdánál is. Meglepi, hogy ennyire
jól szerepel az élvonalban a kispesti csapat?

- Valahol meg, ugyanakkor valahol vártam is, hogy valami változni fog. Az
MLSZ-t sokan szidják, joggal, mert én is azt mondom, nagyon sok elhibázott
döntése volt a szövetségnek, de azzal, hogy maximalizálta a külföldiek szá-

mát, nagyban segíti a hazai fiatalok játéklehetőséghez jutását. És itt a dek-
laráns példa a Honvédnál is. Nem biztos, hogy hozni kell mindenféle, min-
denhonnan jövő idegeneket, meg lehet ezt oldani házon belül is.

- És azt igazságosnak tartja, hogy az idejekorán kizúgó kupacsapataink
több légióst foglalkoztathatnak?

- Ez a másik, mert elég egyenlőtlen az NB l-es mezőnyt nézve, hiszen a
nemzetközi kupában szereplők hendikeppel indulnak a többiek előtt, de
ahogy látom, ez igazán csak a Fradinál jelent előnyt.

- Jár még Honvéd-meccsre?
- Megmondom őszintén, hogy nagyon ritkán,. Ugyebár Tökölön én va-

gyok a klub elnöke is, és nem csupán „megye-három" van, hanem „megye-
egy" is, egyszóval annyi elfoglaltság van, meg aztán általában ütik is egymást
a mérkőzések. Idén nem is voltam Kispesten. Tavaly igen, de tervezem, hogy
a gyermekeimmel kimegyünk, mert az nálunk bevett szokás, hogy egy évben
egyszer megnézünk egy bajnokit a Bozsik-stadionban.

- A szurkolók aligha felejtették el, és ha eddig más nem is, ez jókedvre
deríthette a XIX. kerületben járva.

- Ez így van, és mindig a fejemhez is vágják, hogy „Pista, ti voltatok az utolsó
bajnokcsapat, ne haragudjatok, kicsit még szeretgetünk benneteket!" És sajnos iga-
zuk is van, mert 1993 óta, amióta aranyérmet szereztünk az általam képviselt
generációjú Honvéddal, azóta nem sikerült ezt megismételnie az együttes-
nek. Nagyon várom, hogy ez a szám megálljon huszonegynéhánynál, és ne
kelljen harminc évet vagy még annál is többet várni a következő bajnoki
címre.

- Megéri azt, hogy elsőként ér célba a kispesti társulat?
- Nagyon remélem, bár Isten útjai kiszámíthatatlanok, hát még a magyar

futballé. Bízom abban, hogy a Honvédnál is kedvező változás áll be, és olyan
erős csapatot hoz össze a vezetőség, ami arra predesztinálja őket, hogy az
együttes akár az aranyérmet is megszerezze, mert az elmúlt időszakban erre
nem nagyon volt reális esély.

- Nagyon régóta várjuk, hogy végre történjen valami. 1986 óta nem vol-
tunk kinn, nem vettünk részt semmiféle világeseményen, éppen ezért van
ez a felfokozott állapot, de azért évek óta intek mindenkit! Ha sikerül, na-
gyon boldogok lennénk, sőt, meg is érdemelné a futballtársadalom.

- A rossz váltás a pályán sem előny, ahogy az a kispadon is megtörténhet.
A Dárdai Pál helyére kerülő Bernd Storck beugrásához mit szól?

- Az új szakembernek nehezebb feladata van már csak a kommunikáció
miatt is, de azt majd az  idő eldönti, jó választás volt-e Bernd Storckra bízni
a nemzeti csapatot. Azt mondom, Dárdai Pál a maximumot hozta ki a válo-
gatottból, le a kalappal előtte, ezúton is köszönöm neki innen a távolból.
Sajnos nagyon régen beszéltünk egymással személyesen, hiszen jól ismerjük
egymást, anno játszótársak voltunk a válogatottban. Az általa irányított mér-
kőzések maradandó élményt nyújtottak a szurkolóknak, így remélem, az
utódja is ezen az úton halad tovább, és valamiképpen sikerül kijutnunk az
Európa-bajnokságra.

Sportszelet – Horváth M. Atitla/részlet

A magyar válogatott a norvégok ellen sikerrel megvívott selejtező után
kijutott az Európa Bajnokságra 

(Szerkesztőség)

Gólokat szerző tököli elnök a pályán

Válogatott elnök



23Tököli Tükör SPORT - EGYÉB

2015. augusztus 22-én ren-
dezték meg az Ironman
70.3 Budapest nemzetközi
triatlonversenyt. A triatlo-
nosoknak 1,9 km úszást, 90
km kerékpározást, és 21,1
km futást, azaz 70,3 mér-
földet (innen az elnevezés)
kellett egyhuzamban telje-
síteniük. 
Az eseményen a rengeteg
sportoló között részt vett és
jó eredménnyel szerepelt a
tököli Szummer László.

Az idei évet az egyik leggyorsabb magyarként zárta Ausztriában a
26,5 km 26 akadály, közel 2000 m szintkülönbséggel a Tiroli he-
gyeket meghódító, első magyarként 51. helyen beért Bakonyi And-
rás.  2016-ban a Spartan Race European Championchip-en vesz
részt. Támogatói: Csurcsia István Reklámstúdiójának, Mountain
Beach-Hotel Tirol, Kürtös Kuckó Bt.-nek.

Hoffman Pál polgármester találkozott Kű Lajos válogatott labda-
rúgóval és Wichmann Tamás kenus világbajnokkal. A legendás
Aranycsapat Alapítvány vezetői a határon túli és magyarországi fi-
atalok sportversenyeibe tervezik tököli fiatalok és helyszínek be-
vonását.

Egyre nagyobb érdeklődés mellett zajlik a Nemzeti Vágta ese-
ménysorozata. Büszkeségünkre tökölieket is találunk a verseny-
zők, szereplők között. A kocsihúzó verseny látványos futásánál
Cseperkáló Pétert látjuk, ahogy rögbis társaival az élre tör.

Csepelszigeti Adrienn a fogathajtás római kocsis versenyén szere-
pelt kiválóan.

Megtisztelő, hogy dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter
is a tököli fogaton tett tiszteletkört. 

Cseperkáló Zoltán és Adrienn büszkén a Tököl zászlóval.

Neves sportemberek látogattak Tökölre az elmúlt hetekben.
Simon István a BV Intézet csapatával az FTC Öregfiúk labdarú-
gócsapatát látta vendégül. A két csapat az esős időben is jó han-
gulatban játszott, ami csak fokozódott az együtt töltött ebédnél.
Simon István figyelmes házigazdaként az éppen 50. születésnapját
ünneplő egykori válogatott Keller Józsefet tortával köszöntötte.
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