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Nagyszabású útprogram
170 mFt aszfaltozásra

A képviselõ-testület hosszú elõkészítés után döntött az uszodát
építõ cég kiválasztásáról. A sikeresen lebonyolított közbeszerzéssel párhuzamosan folyt az úgynevezett P.P.P. Program feltételeinek
megismerése is. A modell lényege, hogy a külsõ vállalkozó által
megépített uszodát a vállalkozó 15 évig mûködteti, az állam és az
önkormányzat a szolgáltatási idõt vásárolja meg.
Az önkormányzat 15 év után lenne tulajdonosa az épületnek.
Kiemelt feltételként a kistérségi igények kielégítését határozzák meg. A program elhúzódása miatt a képviselõ-testület végül
is az eredeti terv megépítése mellett voksolt, amely 2.111 m2 lesz,
szemben a P.P.P. 1.200 m2-es épületével. A feltételek, költségek
pontos összehasonlítása e modellel még nehéz, de a saját beruházást, mûködtetést és a többféle funkciót biztosító változat elõnyei
meggyõzõek. A 2006-os költségvetés az uszodaépítés költségvetési fedezetét is biztosítja.
Megtörtént a 36 önkormányzati telek kimérése, közmûvesítése. Megkezdõdött az értékesítés, melynek bevétele, kb. 130 mFt,
az uszoda költségeinek jelentõs részét adja, a hiányzó összeg az
eredeti terveknek megfelelõen hitelfelvétellel biztosítható. Lényegi kérdés, hogy az önkormányzatnak 15 év alatt a mûködés
milyen terheket jelent.
Szerencsés, hogy az önkormányzati modellben már ismerjük a
számokat, így az elõnyök, hátrányok összevethetõk. Felelõsségteljes döntésre volt szükség, mert az uszoda megépítése mellett a
mûködtetést is biztosítanunk kell. A mûködési költségeket és a
hiteltörlesztést a kommunális adóbevételbõl és egyéb költségvetési megtakarításból fedezzük.
A nyertes pályázó, a Kalotherm Rt. ajánlata alapján bruttó 320
mFt-ba kerülõ beruházás energiatakarékosságra törekedve napkollektorokkal készül. A nagymedence 25 x 8,5 méteres, a tanmedence 12 x 6 méteres lesz.
Kialakításra kerül egy 5 méter átmérõjû melegvizes ülõmedence. A fittnes részben az öltözõk, kiszolgáló helyiségek mellett fittnesterem, szaunák, masszázshelyiség épülnek. A tetõtér késõbbi
beépítésével szállóvendégek elhelyezésére is lehetõség nyílik.
Hoffman Pál polgármester és Szabó Lajos, az rt. tulajdonosa
aláírta a szerzõdést. A munka június közepén elkezdõdik, karácsonyi ajándékként Tököl uszodával ajándékozza meg magát.

Elkészítette a képviselõ-testület a 2006. évi útépítési programot. Ennek eredményeként szinte nem marad földút
Tökölön, s jónéhány régi utat is aszfaltoznak.
Csak néhány rövid útszakasz, kis köz került a jövõ évi
programba.
A hosszú közbeszerzési eljárások miatt az uszoda és az
útépítés miatt is a soros havi ülések mellett rendkívüli testületi üléseket tart a képviselõ-testület. A lehetõ legrövidebb
idõre szorított hirdetés és bírálat ideje is meghaladja a 60
napot.
A város életében eddigi legnagyobb útépítési program
augusztus-szeptember hónapokban valósul meg.

Egészségügyi Központ a Fõ úton

Új otthonra lelt a gyermekorvosi rendelõ. A tulajdonosváltás
következtében, s a lepusztult állapotok miatt gyors döntésre volt
szükség. Az ÁNTSZ-szel egyeztetve a Védõnõi Szolgálat helyiségét igénybevéve alakítottunk ki új rendelõt, 2006. december
31-ig van határidõnk a végleges megoldás elérésére.
Jól haladnak az elõkészületek a néhány hónapja még álomszerû elgondolásnak látszó új Egészségközpont létrehozása
ügyében. Az elképzelések szerint a CBA-val szembeni épület
alsó szintjén alakítja ki a tulajdonos, a Dunagép Rt. a háziorvosi
rendelõket, a gyermekorvosi rendelõt, a Védõnõi Szolgálatot,
az ügyeleti helyiségeket. Itt kap helyet egy patika is!
A felsõ szinten különbözõ klinikai jellegû szolgáltatások
mûködnek majd. Itt 2-3 napos, egyszerûbb mûtéti beavatkozások, beteg rehabilitáció is megvalósítható.
Az önkormányzati szint kialakítása a tulajdonos költségén
történik. A város 10–15 éves bérleti viszony létesítésével szerez
jogot a helyiségek használatára.
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Takarékos mûködés, elõkészített fejlesztések
Régen tapasztalt szigorúsággal alakította ki és fogadta el a képviselõ-testület Tököl 2006. évi költségvetését.
A keménység oka az a kormánydöntés, amely alapján a város
mintegy 30 mFt-tal kevesebbõl gazdálkodik mint tavaly.
Óriási csalódást okozott az elsõ olvasatban tárgyaltakhoz képest, hogy további 37 mFt útépítési támogatás visszavonásáról
kaptunk tájékoztatást.
Biztonság, kiszámíthatóság, átláthatóság a költségvetés készítés
fõbb elvei 16 éve. Sajnálatos, hogy idén a biztonságot bizonytalanság, a kiszámíthatóságot a kiszámíthatatlanság váltja fel.
A kiszámíthatóság elve sérül, amikor közösségek, rendezvények csupán féléves költségvetési keretet kapnak. Az átláthatóság
tekintetében viszont elõrelépés történt, mert az elfogadott költségvetés 2006-tól már az Interneten is elérhetõ, letölthetõ.
Egyre nehezebb az intézményi mûködés tervezése, miután az
óvodák, iskolák csökkenõ normatív támogatást kapnak. Megszûnik az iskola sporttámogatása, csökken a tankönyvtámogatás és a
szociális segítség lehetõsége. Hiányzik a béremelések fedezetének jó része. Nõ az áram- és gázdíj. Bizonytalanságot okoz, hogy
a Dunai Repülõgépgyár tevékenysége gyakorlatilag megszûnt, s
így nemcsak az ATEV, hanem a DRRT iparûzési adó befizetései
is elmaradhatnak. Megfeszített szakbizottsági munkával és kiválóan elõkészített pénzügyi anyagokkal sikerült elérni, hogy a képviselõ-testület végül is teljesíthetõ költségvetést fogadhatott el. A
fejlesztések pénzügyi forrásainak biztosítása és megvalósításuk
egész éves megfeszített munkát igényelnek.

BEVÉTELEK (EZER FORINTBAN)
I. Mûködési bevételek
1. Intézményi mûködési bevételek
2. Építményadó
3. Magánszemélyek kommunális adója
4. Iparûzési adó
5. Személyi jövedelemadó helyben maradó része
6. Személyi jövedelamadó jöv. különbség
mérséklésére
7. Személyi jövedelemadó normatív módon
elosztott része
8. Gépjármûadó
9. Talajterhelési díj
10. Egyéb bevételek
I. Mûködési bevételek összesen:
II. Felhalmozási bevételek
1. Tárgyi eszközök értékesítése
2. Sajátos felhalmozási és tõkebevételek
II. Felhalmozási bevételek összesen:
III. Támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás
2. Normatív, kötött felhasználású támogatások
3. Központosított elõirányzatok
III. Támogatások összesen:
IV. Átvett pénzeszközök
1. Mûködési célra átvett pénzeszközök
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
IV. Átvett pénzeszközök összesen:

71,056
33,000
20,000
120,000
93,879
148,024
99,074
40,000
4,000
380
629,413
96
1,304
1,400
319,387
1,737
1,756
322,880
56,124
24,000
80,124

KIADÁSOK (ezer forintban)
Polgármesteri Hivatal
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
109,599
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
35,695
3. Dologi kiadások
105,637
I. Mûködési kiadások összesen
250,931
II. Beruházások összesen
164,906
V. Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
1. Mûködési célú pénzeszköz átadás
663,673
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
500
V. Végleges pénzeszköz átadás,
egyéb támogatás összesen
664,173
VI. Különféle elszámolások
1. Általános tartalék
1,594
2. Mûködési céltartalék
5,191
3. Felhalmozási céltartalék
13,147
4. Államháztartási tartalék
5,248
VI. Különféle elszámolások összesen
25,180
VII. Hitelek törlesztése összesen
12,889
Kiadások összesen
1,118,079
Létszámelõirányzat (fõ)
40

GAMESZ
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
II. Beruházások összesen
V. Végleges pénzeszköz átadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

66,743
21,832
51,452
140,027
518
11,030
151,575
44

Hagyományõrzõ Óvoda
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

19,461
6,240
6,772
32,473
32,473
10

Horvát Óvoda
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

13,541
4,391
6,224
24,156
24,156
7

Napsugár Óvoda
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

19,938
6,386
8,134
34,458
34,458
10

Szivárvány Óvoda
VI. Hitelek
1. Felhalmozási célra felvett hitel
VI. Hitelek összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

160,000
160,000
1,193,817

I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
39,217
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
12,572
3. Dologi kiadások
14,624
I. Mûködési kiadások összesen
66,413
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
66,413
20

Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

Általános Iskola (nappali oktatás)
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

162,420
51,922
55,121
269,463
269,463
73

Általános Iskola ( felnõttoktatás)
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

17,193
5,591
320
23,104
23,104
8

TSZGK-Gyermekjóléti Szolgálat
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

9,203
2,949
1,172
13,324
13,324
3

Bölcsõde
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen

10,063
3,216
3,556
16,835
16,835

Létszámelõirányzat (fõ)
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Mûvelõdési Központ és Könyvtár
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

11,203
3,687
20,026
34,916
34,916
6

Sportcsarnok
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

9,515
3,002
10,854
23,371
23,371
5

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
II. Beruházások összesen
V. Végleges pénzeszköz átadások összesen
VI. Különféle elszámolások
1. Általános tartalék
2. Mûködési célú céltartalék
3. Felhalmozási célú céltartalék
4. Államháztartási tartalék
IV. Különféle elszámolások összesen
VII. Hitelek törlesztése összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Létszámelõirányzat (fõ)

488,096
157,483
283,892
929,471
165,424
60,853
1,594
5,191
13,147
5,248
25,180
12,889
1,193,817
232

Közösségi pályázatok kiírása
Tököl Város Képviselõ-testülete, a 124/2006. (III. 27.) számú
képviselõ-testületi határozat értelmében a helyi önszervezõdõ közösségek 2006. évi támogatására az alábbi pályázatot írja ki

Pályázati kiírás
Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a
helyi önszervezõdõ közösségek anyagi támogatására vissza nem
térítendõ támogatás formájában. A pályázaton részt vehetnek, és
pénzügyi támogatáshoz juthatnak
– bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok, amelyek mûködési
területe Tököl Város, regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak
(továbbiakban együtt bejegyzett szervezet),
– nem bejegyzett szervezetek azok a nemzetiségi, gyermek
és/vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli lakosok és tevékenységüket tököli székhelyû jogi személyiséggel rendelkezõ szervek (pl. önkormányzati költségvetési szervek), vagyis háttérszervezetek segítségével végzik (a továbbiakban közösségek).
A pályázatban fel kell tüntetni a bejegyzett szervezet/közösség
– célját, mûködési bázisát, a tevékenységükkel érintettek körét
(pl. társadalmi rétegzõdés, létszám), – a tevékenységének tartalmát, idõtartamát, – támogatás felhasználási célját, – által
kért támogatás összegét, – elszámolás módjára vonatkozó kérését (melynek hiányában csak a számlával elszámolt támogatás fogadható el), – képviseletére jogosult személyt (aki késõbb
a megállapodás megkötésére és az elszámolásra is felhatalmazással bír), – bankszámlaszámát.
A pályázathoz csatolni kell:
– a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámát, ha bejegy-

zett szervezet a pályázat benyújtója, – a tervezet felhasználási
cél megvalósítási költségtervezetét (megjelölve a teljes költséget feladatonként – részfeladatonként, a saját forrásokat, és a
már elnyert egyéb támogatásokat) – 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 (2316 Tököl, Fõ út 117.) kell eljuttatni.
A pályázat elbírálása során elõnyben részesül az a szervezet, közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem részesül,
nincs szponzori tevékenysége és a támogatás felhasználási célja
kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól számított
30 napon belül, az elbírálásról, a támogatások odaítélésérõl a Szociális és Egészségügyi, valamint az Oktatási és Mûvelõdési Bizottságok javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
Figyelem! A vissza nem térítendõ támogatások felhasználásáról
és elszámolásáról szóló megállapodás megkötésérõl és a megállapodás aláírását követõ 30 napon belüli átutalásról a GAMESZ
(2316 Tököl, Fõ út 117.) gondoskodik. Az odaítélt összeggel minden esetben el kell számolni, a 2006. évi támogatás elszámolási határideje: 2006. december 1. napja, az el nem számolt összeget viszsza kell téríteni. Azok a közösségeket melyek elszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidõre nem tesznek eleget a 2007.
évi támogatási lehetõségekbõl kizárják magukat. Bõvebb felvilágosítást az 520-900 telefonszámon lehet kérni, Bagyó Mártonnétól.”
Határidõ: a kiírásban szereplõ elszámolási határidõn belül folyamatos.
Felelõs: a GAMESZ közremûködésével a polgármester.
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Jól haladnak a fejlesztések elõkészületei
A képviselõ-testület kettõs feladat elõtt állt, hiszen az év elején
a költségvetés biztonsága mellett idõben gondoskodni kellett a
közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. A Takta-Osi Kft. bonyolította az uszodaberuházás meghirdetését, s most az útépítési
programot, az óvodák nyílászáró cseréjét, s az Aradi utcai iskola
külsõ felújítását készítik elõ.
Hetente tárgyaltak a bizottságok, s a képviselõ-testület ülései is
alkalmazkodtak a helyzethez.
A hosszú elõkészítés komoly és fontos terveket hozott a megvalósulás közelébe. Az uszodaépítés pályázata eredményes volt, s a
Kalotherm Rt.-vel megtörtént a szerzõdés aláírása. Kezdõdik a
munka.
A teljesítési határidõ 2006. év vége, tehát ha minden jól megy,
év végére uszodával gazdagodunk.

korlat megváltoztatására. Tökölön az útépítéshez továbbra sem
kell a lakosságnak fizetnie. Nincs mindenütt ez így, hiszen pl. Taksonyban 200 eFt körül fizetnek az aszfaltút elkészítéséért ingatlanonként.
Ebben az évben természetesen a kommunális adó bevétel kb.
18-19 mFt-ja is segíti terveink megvalósítását. Itt is érdemes megjegyezni, hogy az évi 6.000 Ft a legalacsonyabb a környéken.
Érdemes lenne egy kistérségi összeállítást készíteni a víz, csatorna, szemétszállítási díjak, s az adóterhek összehasonlítására.
A képviselõ-testület törekvése, hogy a tökölieknek a kedvezõbb
feltételeket biztosítsa.

Az uszoda megépítése mellett az eddigi legnagyobb mértékû
útépítést valósítunk meg.
Idén és jövõre ígéretünkhöz híven minden utca szilárd burkolatot kap.
2006-ban 170 mFt-ot fordítunk erre a célra, így jövõre csupán
néhány rövidebb köz marad. A fejlesztésekhez minden forintra
szükség van. Sajnálatos, hogy pályázaton csupán a Szadova utca
aszfaltozására kaptunk 9 mFt-ot. Hiszen ennél jóval nagyobb öszszeg az, amit államháztartási tartalék címén elvontak tõlünk.
A költségvetés tervezése egyébként is nehezebb volt mint korábban, mert a város a tavalyinál mintegy 30 mFt-tal kevesebb
forrásból gazdálkodik.
Megdöbbentõ volt, hogy egy értesítést tévesnek nyilvánítva
37,5 mFt útépítésre szánt összegtõl estünk el.
Ezek a nehézségek sem késztették a testületet a jól bevált gya-

A 2006. évi fejlesztési célok elérésére a képviselõ-testület 200
mFt hitel felvételérõl döntött.
A közbeszerzés lebonyolítására kiválasztott cég segítségével a
legkedvezõbb ajánlat megismerésére törekszünk.

Hitel közbeszerzésben

A hitellel több mint 500 mFt-os, fél milliárdot meghaladó
fejlesztési program valósul meg.
320 mFt az uszodaépítést,
170 mFt az útépítést,
16 mFt az óvodai nyílászárók cseréjét,
12 mFt az Aradi utcai iskola külsõ felújítását biztosítja.
A program megvalósulásának lényeges eleme az önkormányzat telekértékesítési akciójának sikere.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Pest megye Szigetszentmiklós 12. OEVK-ban a 2006. évi országgyûlési képviselõ választás elsõ fordulója (április 9.) érvényes, de eredménytelen volt, mivel a több mint
66.000 választópolgár 68,84%-a leadta szavazatát, de egyik jelölt sem kapta meg a leadott szavazatok több mint 50%-át.

I. forduló eredményei:
Jelölt neve

Jelölõ szervezet(ek)

1
2
3
4

Droppa Béla
Hoffman Pál
Dr. Koós Ferenc
Kuncze Gábor

5

MDF
FIDESZ-KDNP
MIÉP-Jobbik
SZDSZ-A Magyar
Liberális Párt
Centrum

Pádárné
Bagoly Anna Mária
Varjú László
MSZP

6

Kapott érvényes
szavazat
1710
15558
1129
8692

%
3,75
34,12
2,48
19,06

750

1,64

17764

38,95

1
2

Jelölõ szervezet(ek)

Hoffman Pál
Kuncze Gábor

FIDESZ-KDNP
SZDSZ-A Magyar
Liberális Párt

Kapott érvényes
szavazat
16609
25313

A Polgárõrség az alábbi telefonszámokon elérhetõ minden tököli
lakos számára!

Elnök telefonszáma:
30-621-2484
Járõrkocsi telefonszáma:
30-621-2483
A fenti telefonszámokon a Polgárõr Egyesület bármikor elérhetõ.

II. forduló eredményei:
Jelölt neve

Polgárõrség
felhívása,
elérhetõsége

%
39,62
60,38

A második fordulóban (április 23.) Varjú László MSZP, Hoffman Pál FIDESZ-KDNP
és Kuncze Gábor SZDSZ-es jelölt indulhatott.
Varjú László MSZP országgyûlési képviselõ-jelölt bejelentette visszalépését, így a választás második fordulóján két egyéni jelölt kerülhetett fel a szavazólapra:
Hoffman Pál FIDESZ-KDNP és Kuncze Gábor SZDSZ.
Vargáné Dr. Petõ Terézia OEVI vezetõ

Kérjük, hogy ha szokatlan, ismeretlen személyek mozgását tapasztalja városunkban mielõbb értesítse
a Polgárõrséget!
A Polgárõrség várja a városi, tenni óhajtó fiatalok jelentkezését!
Köszönettel:
Ágics Péter,
Polgárõr Egyesület elnöke

Tököli Tükör
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U spomen Marija Cepelsigeti Zorinac
U 79. godini ivota, 3. sijeènja 2006. godine preminula je
dugogodišnja
ravnateljica
Uèenièkog doma na Trgu ru a
Marija Èepelsigeti Zorinac koja
je odgojila mnogobrojne generacije uèenika kojima je ostala
u sjeæanju kao draga „Nena“.
Pokop æe biti 9. sijeènja u 13 sati
na tukuljskome groblju.
Ravnateljica našega bivšeg
aèkog doma u budimpeštanskoj Munkácsyjevoj ulici, Marija Èepelsigeti-Zorinac roðena je u
Tukulji, jednom od naših najveæih hrvatskih naselja, 16. svibnja 1926. g.
Poput mnogih naših svjesnih mladih ljudi, i ona je 1946. g.
krenula trnovitim stazama svoga nimalo zavidnoga ivota, na

(1926 – 2006)

uèiteljski teèaj u peèuškoj Aninoj ulici. Nakon tromjeseène
obuke poèela je raditi u baranjskom selcu Šarošu. Ukinuæem
malih seoskih škola, 1952. g. preuzela je du nost ravnateljice
naše novoutemeljene škole u Peèuhu. Iste godine, 29. kolovoza,
njezina se plemenita djelatnost grubo prekida, zloglasna
maðarska policija ju je uhitila.
Optu ena je kao jugoslavenski špijun i osuðena na tri godine
zatvorske kazne, koja je otpoèela u Peèuhu, nastavljena u
Budimpešti, a 30. kolovoza 1954. g. završena u Kalaèi. Ponovno
zapošljavanje bivše zatoèenice u to vrijeme nije bilo lako, ipak,
1. rujna 1956. g. kao odgojiteljica poèinje raditi u Malome
ðaèkom domu na Trgu ru a, a 15. kolovoza 1961. g. imenovana
je za ravnateljicu našega aèkog doma u Munkácsyjevoj ulici,
odakle 31. srpnja 1990. g. odlazi u zaslu enu mirovinu. Na
Hrvatskom Danu u Šopronu 2005. Marija Èepelsigeti Zorinac
dobila je odlièje Saveza Hrvata u Maðarskoj za osobit doprinost
razvitku hrvatskog školstva u Maðarskoj.
d.

Csepelszigeti – Zorinac Mária emlékére
Életének 79. évében 2006. január 3-án elhunyt Csepelszigeti
– Zorinac Mária, aki hosszú ideig a Rózsák terén a diákotthon
igazgatója volt, és tanulók generációját nevelte, emlékezetükben mindörökre megmarad a kedves „Nina”.
Budapesten a Munkácsy utcában igazgatója volt a hajdani
diákotthonnak.
Csepelszigeti-Zorinac Mária 1926. május 16-án Tökölön, az
egyik legnagyobb horvát településen született. Mint hajdan sok
más öntudatos fiatal, 1946-ban õ is elindult az egyáltalán nem
irigylésre méltó életének göröngyös útján Pécsre, az Anna utcai
tanítói tanfolyamra. A három hónapos tanfolyam befejezése
után a Baranya megyei Sarlóson (ma Magyarsarlós) kezdett el
tanítani.
A kis települések iskoláinak bezárása után, 1952-ben igazgató lett az újonnan megnyílt iskolában Pécsett. Még ebben az
Milliók közbiztonságra
1 mFt-ot nyert Tököl városa a Pest Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton,
miután a város közbiztonsági adatai Tökölt
Pest megye egyik legbiztonságosabb településének mutatják. Amennyiben a költségvetési helyzet lehetõvé teszi, ezt az összeget kiegészítve térfigyelõ kamerák beszerzését tervezi a testület. A 2006-os költségvetésben egyébként megújították a rendõrséggel korábban kötött megállapodást és 1
mFt-ból külön járõrszolgálatot biztosítanak. A Polgárõrség rendkívül szervezett
munkáját is 1 mFt-tal támogatják. A csatlakozó polgárõrök beállításával egyre több éjszakán, s olykor nappal is folyik a járõrözés.
Ezúttal is felhívjuk a figyelmet a Polgárõrség telefonszámára, amelynek felhívásával bármikor segítséget kaphatnak: 30-6212483.
1 mFt a Mentõknek
Tököl ismét 1 mFt-tal támogatja a Mentõalapítványt.
Az Országos Mentõszolgálat fõigazgatója
megszüntette Szigetszentmiklóson a mentõk diszpécser szolgálatát. A távolabbi központokból irányított jármûvek gyakran

/1926-2005/

évben, augusztus 29-én az Õ nemes feladata durván véget ért,
a rosszindulatú magyar rendõrség letartóztatta. Jugoszlávia
javára történõ kémkedésért megvádolták, majd hároméves
elzárásra ítélték. Börtönbüntetése letöltését Pécsett kezdte,
majd Budapesten folytatta, 1954. augusztus 30-án Kalocsán
fejezte be.
A volt elítélt újbóli elhelyezkedése azokban az években nem
ment könnyen 1959. augusztus 1-jén mégis nevelõként kezdett
dolgozni a Rózsák terén a kis Diákotthonban.
Kollégium igazgatónak a Munkácsy utcában 1961-ben
nevezték ki, ahonnan 1990. augusztus 31-én nyugdíjba ment.
Csepelszigeti-Zorinac Mária 2005-ben Sopronban a Horvát
napon, a magyarországi horvát oktatásban elért kiemelkedõ
tevékenységéért, a Magyarországi Horvátok Szövetségének
kitüntetésében részesült.

HÍREK
hosszú várakozás után érkeznek csak a betegekhez. Ráadásul csak sürgõsségi esetekben.
Tököl képviselõ-testülete a korábbi évekhez hasonlóan 1 mFt-tal támogatja a Mentõalapítvány mûködését. 2006-ban hozzájárultunk ahhoz, hogy ezt az összeget új jármû vásárlására fordítsák.
Spátay Tamás vállalkozói alapon mûködõ betegszállító tevékenységet szervez. A
képviselõ-testület a feltételek megszerzése
után dönt az együttmûködésrõl, a pályázat
beadását támogatták.
Madárinfluenza
A Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Állomás madárinfluenza
megállapítása miatt Tökölre is 30 napig
tartó megfigyelési körzetet rendelt el.
Természetesen minden szükséges intézkedést megtettünk a szomszédos Százhalombattán talált fertõzött madár miatt. Szerencsére az egyébként megszokott madárhullás nem növekedett, s a fertõzés nem
terjedt tovább.

Támogatás a tûzoltóknak
A tûzoltóság kérésének támogatását is
tartalmazza a 2006. évi költségvetés. A szervezet munkájáról Lestár Mihály parancsnok úr tájékoztatta a képviselõ-testületet.
Személyesen tapasztaljuk a tûzoltók elhivatottságát, felkészültségét a szerencsére
ritka tûzeseteknél, s a sajnos egyre gyakoribb belvízgondoknál, baleseteknél. A lehetõségeink szerint törekszünk az együttmûködésre, 2006-ban 500 eFt támogatást biztosít Tököl a tûzoltóság számára.
Buszjárat a Kis-Duna parton
Már jónéhány hónapos tapasztalattal
gazdagabb a VOLÁN a Kis-Duna parton elindított buszjárattal kapcsolatban. Az autóbusz menetrendjét, s a megállókat az igényekhez igazodva alakították ki.
Sok hûhó semmiért (luxusadó)
Tököl város testülete megalkotta a luxusadóról szóló tervezetét. Amint elõrelátható
volt, annyi bevétel sem várható, amennyi az
elõkészítés költségét fedezi. Az adónem bevezetését az országos sajtóban is kifogásolták. Bevételt nem biztosít, megalapozhatja
azonban a kormány számára egy késõbb
bevezetendõ ingatlanadó kivetését.
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„Áprilisban a katolikus templomban óriási érdeklõdés kísérte Eperjes Károly színmûvész elõadó estjét,
melyen Istenes verseket mondott és elemzett. Az alábbiakban a színésszel készült beszélgetésbõl idézünk."

Beszélgetés Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvésszel
(részlet Frigyesy Ágnes írásából)
Legkiválóbb színészeink közé tartozik. Mély katolikus hitével
már nem csak színpadon, de a közéletben is formálja a körülötte
lévõ világot. Naponta szentmisére jár, s szentáldozás keretében naponta találkozik az Úrjézussal. Tanúságtevõ. Néhány évvel ezelõtt
Széchenyi István szerepében hazafiságra, nemzet-szeretetre, önbecsülésre tanított egy nemzetet. Beszélgetésünkben hitérõl, magyarságáról, politikai hovatartozásáról vall a kiváló színész.
– Valóban szentmisére járó, aki mindennap áldozik? Ez komoly
fegyelmet igényel Öntõl.
– Úgy van. Fegyelem, odafigyelés és küzdés. Programjaimat a szentmise idõpontjához igazítom. Napom középpontjában az áll, mikor megyek
szentmisére. Ez így van a külföldi utaknál is, akár tanulmányútra, akár
dolgozni megyek.
– Nem okoz problémát, ha fel kell lépnie egy református vagy
evangélikus templomban. Idén tavasszal járt elõadókörúton Amerikában, ahol katolikus és református templomban is fellépett.
– Nem okoz problémát. A XX. századi Istent keresõ magyar költõk esttel nemcsak Észak-Amerikában jártam – Chicagón, New Yorkon keresztül
Torontóig –, hanem felléptem Erdélyben, Moszkvában és Rómában, sõt
Bajorországban is. Megyek, ahová hívnak. A reformátusok között is vannak barátaim. Ökumenikus ember vagyok. II. János Pál pápa vallotta:
az ökumené nem azt jelenti, hogy minden vallást összegyúrunk, mert abból fasírt lesz – teszem hozzá jómagam. Kicsit zsömle, kicsit hús, kicsit tojás, kicsit ez-az. Ez a New Age receptje: összegyúrja a vallásokat. Az ökumené – mondja a szentatya –, épp az, hogy minden vallást az egy igaz Istenhit reményében Jézus Krisztushoz, az egyetlen Üdvözítõhöz és Megváltóhoz vezet, gyûjt. A hívõ zsidó és hívõ keresztény a tízparancsolat értékrendjében hasznos társadalmi személy. Közöttük annyi a különbség, hogy
egyikük szerint már itt volt a Megváltó, a másik pedig azt gondolja: majd
csak ezután érkezik. A második eljövetelnél kiderül: ez tényleg a második,
vagy csak az elsõ? Hiszem, hogy ebben a kérdésben nekünk van igazunk.
– Felevenítené Istennel való találkozását? Ha jól tudom, nagy
betegségen esett át…
– Így igaz. De ez hosszú történet. Már elmondtam egy könyvben. Ha
valaki ezt mégis el akarja olvasni, (Kairosz Kiadó Minek hiszek sorozatában) a velem készült riportkönyv címe: Az igazat mondd, ne csak a valódit. Hogy ezt megértse valaki, hosszan kellene beszélnem a fázisokról, melyeken keresztül eljutottam odáig, hogy mindennapos szentáldozó lehettem.
– Egyik legnagyobb szerepe Széchenyi, a hídember fõszerepe.
Monumentális nagy film, nagy szerep. Ugyanakkor azt nyilatkoz-

ta: évek óta nem kap szerepet, mert a
fõhõs megformálása komoly vállalást
jelentett.
– Legfontosabb filmes szerepem valóban
a Hídember. Ebben a feladatban kaptam a
legtöbbet, talán adtam is. Ez a legösszetettebb szerepem idáig. De szeretem az Eldorádót, legkedvesebb filmem talán A tanítványok, a közönség számára pedig a legismertebb film a Csapd le csacsi! Széchenyi Istvánról azt terjeszti az Isten nélküli történelemszemlélet, hogy a
legnagyobb magyar volt, aki bolond és öngyilkos. Ám egyik állítás sem
igaz. Amikor Kossuth azt mondja: Éljen gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, õ tolja el magától. Azt válaszolja: Miért emel olyan polcra,
ahol nem tarthatom magamat. Lefordítva: miért jó az magának Lajos,
hogy rólam ezt állítja. Széchenyi István tudta, hogy ki a legnagyobb magyar: Szent István. Nála nem lehet nagyobb senki, csak megközelíteni lehetett, s neki is a legnagyobb példaképe volt az elsõ szent királyunk. Nem
volt bolond, csak idegösszeroppanást kapott. Egy bolond egyébként nem
tudja megbuktatni a Bach-rendszert egy elmeintézetbõl, amit végig saját
pénzén bérelt, az öt szobát az elsõ emeleten. Nem Kossuth buktatta meg
külföldrõl a Bach-rendszert és nem Deák Ferenc itthonról, hanem Bécstõl
pár kilométerre a döblingi elmeintézetbõl Széchenyi István. Akik azt állítják, hogy Széchenyi a legnagyobb magyar, bolond és öngyilkos, azok azt
sugallják ezzel az állítással, hogy képzeljük el, ha a legnagyobb magyar
bolond és öngyilkos, milyen lehet a többi! Ördögi praktika.
– Bizonyára direkt degradálták le…
– Úgy van, ez egy nemzetet degradáló történelemszemlélet. Ha ez tudatos, az gonosz, ha nem tudatos, akkor pedig ennyit az intellektusunkról
és a lelkiismeretünkrõl.
– Vágyik rá, hogy megformálja elsõ szent királyunk alakját?
– Egy jó Szent István filmben szívesen benne lennék, sõt eljátszanék
más szerepet is, ha valaki jól eljátszaná Szent Istvánt. De szívesen alakítanám Szent Istvánt is egy jó magyar filmben. Nem tudhatjuk, még ennek is elérkezhet az ideje.
– Aki értékek mentén él, szemben úszik az árral…
– Az így igaz, de a keresztény orvosnak vagy vállalkozónak, a keresztény munkásnak és tanárnak ugyanaz a nehézsége, mint a keresztény színésznek. Tesszük a dolgunkat, s a Jóisten olyan ajándékot ad, mint A
Hídember, vagy a legutolsó szerepem a Kamaraszínház Tivoli termében,
ahol Morus Tamást alakíthatom, Isten útjai kifürkészhetetlenek.

Hagyományainkhoz híven idén a római
katolikus templomban tartott szentmisén,
s az azt követõ ünnepségen emlékeztünk
1848. március 15-ére. Az ünnepségen az Asszonykórus, s a Szárny-nyitogató Mûvészeti Iskola diákjai, valamint Horváth Gábor szerepeltek.
Az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság elnöke egyéni hangulatú megemlékezése méltó volt a hagyományokhoz. Részlet Bosnyák Simonné ünnepi beszédébõl: „1848-ban forradalmi hullám söpör végig egész Európában. Február 23-án Párizsban több százezer ember épített barikádot utcakövekbõl, felfordított hintókból és 3 nappal késõbb már kikiáltották a köztársaságot.
Március 13-án a forradalmi hullám elért Bécsbe. Ezzel párhuzamosan Pesten is
felgyorsultak az események. A márciusi ifjak, Petõfi, Jókai, Irinyi megfogalmazták a 12 pontot, melynek napjainkban is komoly mondanivalója és értéke van.
1848-ban elõször szavalta el Petõfi, amikor március 15-én reggel egy csoport fiatalemberrel kilépett a Pilvax Kávéházból és elindult az egyetem felé. A maroknyi fiatal néhány óra alatt húszezer embert toborzott össze, akik elindultak Pestrõl Budára megváltani a világot, hogy megnyissák Táncsics Mihály börtönajtaját a Várba, amely oly sok vért és gyászt látott 48 tavaszától 49 õszéig. Ott az
öreg Duna partján fogadták ezrek 4 héttel késõbb Batthyányit, Kossuthot, Széchenyit, a Pozsonyból Pestre érkezõ új magyar kormányt. Ott a pesti Duna-part
egyik palotájában állt fel július 11-én az országgyûlés és kiabálta Kossuth sza-

vára: Megadjuk a 200 ezer katonát az ország
függetlenségének védelmére. És oda, a Dunapartra vonult be 49 január elsõ napjaiban
Windischgrätz herceg a császári hadakkal és hitte azt, hogy megtöri a magyar
ellenállást. Bem József még tudott gyõzni Erdélyben, de a cári seregek és a császári támadások összeroppantották a magyar sereg erejét és 1849. augusztus 13án Görgey Világosnál letette a fegyvert. Ekkor jött a kegyetlen megtorlás. Az öreg
Duna partjáról a láncra vert rabok menetét lehetett látni. Volt, akit büntetésbõl besoroztak a császári seregbe. 1849. október 6-án kivégezték Aradon a szabadságharc 13 katonai vezetõjét: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidet,
Kiss Ernôt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyt, Lázár Vilmost, Leiningen Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Pöltenberg Ernôt, Schweidel Józsefet, Török
Ignácot és Vécsey Károlyt. És ezen a napon Pesten kivégezték Batthyányi Lajost,
az elsõ magyar kormány miniszterelnökét. 14 név, 14 ember, akik példakén éltek
és haltak, kiket nem szabad elfelejtenünk, több száz emberrel együtt. 1848 ránk
hagyta a dicsõség örökségét. De ránk hagyta azt a kötelességet is, hogy meglássuk
a dicsõséges harc árnyoldalát. Szóljon ma este öreg templomunk harangja a 4849-es márciusi ifjakért és a ma élõ márciusi fiatalságért, akik hiszik, vallják és tenni is akarnak 1848 szellemi örökségéért és egy szép jövõért! És ehhez nem kell
mást kérnem itt, a Kossuth és Petõfi szobornál, az öreg templomunk lábánál, csak
azt: hogy Talpra magyar és aztán Isten áldd meg a Magyart!”

„Talpra magyar!”
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Sportklubház pályázat
GYISM
Pályázati azonosító: SPO-KSL-06-0031
Tisztelt Pályázó!
Sajnálattal értesítem, hogy az SPO-KSL-06 kódszámú, „a 2.500-20.000 fõ
középtelepülések sportlétesítményei fejlesztésének, korszerûsítésének, felújításának,
építésének támogatása” elnevezésû pályázati felhívásra benyújtott „Tököl Városi
Sportpálya bõvítése, korszerûsítése” pályázatukat a Nemzeti Sporthivatal a rendelkezésre álló forrásból nem tudta támogatni. Tájékoztatom, hogy a beérkezett pályázatok
által igényelt összeg többszörösen meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget.
Kérem, továbbra is kísérjék figyelemmel a Nemzeti Sporthivatal pályázatait, és
õszintén remélem, hogy a késõbbiekben a sikeres pályázók között üdvözölhetjük.
Budapest, 2006-05-12
Üdvözlettel:
Füleky András

Magyar Kézilabda Szövetség
Tisztelt Polgármester Úr!
A Magyar Kézilabda Szövetség megbízásából ismét rangos férfi kézilabda mérkõzés
került megrendezésre a városi Sportcsarnokban, a férfi Pannon Kupa nemzetközi torna keretén belül, melyet a szokásoknak megfelelõen elismerésre méltó módon bonyolítottak le. Annak ellenére, hogy nem a magyar válogatott, hanem a két vendégcsapat,
Ausztria és Szerbia-Montenegro mérkõzött egymással, figyelemreméltó volt az érdeklõdés a mérkõzés iránt, ami bizonyítja a város sportág iránti szeretetét…
A jól megrendezett sporteseményért köszönetemet fejezem ki elsõsorban azoknak,
akik munkájukkal e sikeres kézilabdás eseménynek részesei voltak…
Budapest, 2006. április 19.
Szívélyes üdvözlettel:
Sinka László fõtitkár

A Nap és Hold Kht. és Alapítvány
„Ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetünket a Polgármester Úrnak, a Jegyzõ Asszonynak, a képviselõ-testületnek és a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának támogatásukért, segítségükért és gyors szakszerû munkájukért, mellyel lehetõséget adtak számunkra, hogy beadhassuk pályázatunkat!
A Nap és Hold Kht. és Alapítvány valamennyi munkatársa

Tisztelt Képviselõtestület, Tisztelt
Polgármester Úr!
A Duna u. 14/A társasház lakóinak
nevében szeretnénk megköszönni a
képviselõ-testületnek a tavalyi évben
nyújtott segítséget. Sokat jelent a
lakóknak, hogy mûködik a közvilágítás
és elkészült a ház elõtti út, mely
lehetõvé teszi a normálisabb életet.
Még egy kéréssel fordulunk Önökhöz, kérjük a ház elõtti területen a gépkocsi parkoló elkészítését.
Kérem, hogy problémánkat – mint
eddig is – megértéssel kezeljék. Kérjük
továbbá, hogy kérésünkre írásos választ
küldeni szíveskedjenek.
Halvax Károly
közös képviselõ

„Bemutatkozott az új lelkész Tökölön. Vörös Boldizsár elöljáró és Papp
Kornél, a Református Középiskola
igazgatója társaságában Thuróczy István református lelkipásztor bemutatkozó látogatást tett Hoffman Pál polgármesternél. Az ismerkedésen túl a
református templomépítés folytatásától is egyeztettek. Hoffman Pál polgármester a 2006. évi költségvetés II. féléves tárgyalása során terjeszti a képviselõ-testület elé a reformátusok kérését.”

Tököl-Halásztelek
Egyházközség
„Tisztelt Polgármester Úr!
A Tököl-Halásztelek Református Egyházközség megkapta Nagy
Béla építész-tervezõ mérnöktõl a templom tervezési és építési költségeinek vázlatos ajánlatát.
Ezt az anyagot azért küldjük Polgármester úrnak, hogy bizonyos
konkrét anyag álljon rendelkezésre kérelmünkhöz.
Kérelmünk tárgya: hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetésében szíveskedjék Egyházközségünk templomépítési
szándékát támogatni.
A Presbitérium szeretné, hogy a templom Tököl város éke
legyen, és hogy – legalább egy része – már a jövõ esztendõben
használatba kerüljön.
Köszönjük Polgármester úr eddigi megértõ és segítõkész hozzáállását ehhez az ügyhöz, mert ez számunkra is bátorítás e túl
nagy feladat felvállalásához.
Kérjük az önkormányzat vezetõ testületét, hogy a város közös
ügyének tekintse szándékunk megvalósítását és jó szívvel támogassa közösségeink ügyeit.
Isten áldja meg Polgármester Úr szolgálatát, a testület döntését
és Tököl város polgárait.
Tisztelettel:
Czövek Olivér lelkipásztor
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KÖZÉLET

Póka Angéla: Tököl
Ezt láttuk hétrõl hétre a Megasztár döntõjében kiírva. Büszkén küldték az SMS-eket a tököli lánynak
azok is, akik nem ismerték. Gratulálunk a III. helyhez

Végh Alpár Sándor: Köznapló (Magyar Nemzet 2006. május 13.)
Május 6. szombat
Megnéztem a Megasztár elõdöntõjét, s rosszkedvvel konstatáltam, hogy a
tehetség nálunk ugyanúgy vámköteles
portéka, mint volt húsz vagy harminc
éve. Abba a gyanúba keveri gazdáját, hogy kimozdítja helyébõl
ami megszokott, de hát hogyan volna tehetséges, akiben nincs felforgató szándék? Azért néztem hetekig a mûsort, hogy lássam, kinél van efféle dugáru, s szerencsére találtam ilyet. Ordított róla,
hogy más, amit a zsûri egyik tagja úgy fogalmazott meg, hogy akár
helyet is cserélhetnének. Ezt a tehetséget a verseny ítélõszéke meg
a lebonyolítás módja kiejtette a döntõbõl. A közönségre bízták a
dolgot, mely egy Konsum-Misukert – a németek nevezik így a
kommersz zenészt – többre taksált, mint Különc Angélát. Kommersz Feri kedves figura, bár figyelemre alig méltó. Nincsenek
gondolatai, se zenei ötletei, hangjában képtelenség felfedezni
olyat, ami megkülönböztetné a többitõl. Viszont fiú, s mivel a rajongás a lányok reszortja, s az SMS-ek legtöbbjét is õk küldik, az
eredmény nem lehetett kétséges, bye-bye Különc! A döntõ így
aligha lesz verseny, s ha mégis bekapcsolom a tévét, csak azért,
hogy lássak egy tiszta szívû, gyönyörû hangú lányt, a délvidéki Rúzsa Magdolnát. Rászolgált arra, hogy övé legyen a fõdíj? Esténként odaadta nekünk mindenét, szinte meghalt a színpadon.
Különc Angéla nem hal meg, õ profi, ráadásul tudja, mit akar,
s ha abba szakmailag belekötnek, bizony ellenkezik. „Nem úgy
van az testvérem” – kiáltott le az egyik zsûritagnak a színpadról,
aki azonnal cvíder lett, hisz az ilyen magatartás zavarja a lebonyolítás szokásait. Annak kialakult rendje van: a zsûriben ülnek az
okosok, a színpadon pedig hangoskodnak a kezdõk, akiket irányítani kell. De ez csak a látszat. A visszaszólás pillanatában ébred-

tem rá, hogy itt nem a tehetségrõl van szó, hanem annak édestestvérérõl, a szabadságról, ez csípte a lent ülõk szemét, akár zsûritagként, akár közönségként voltak jelen. Különc Angéla azért bukott
el, azért nem lehet markáns tehetségével a döntõben, mert kiderült róla, hogy szabad, és ezt bizony nehéz elviselni. Ennél a fajtánál senkit nem utálnak jobban, hiszen tükör van a kezében, melyet bármikor odatarthat a többség – bármilyen többség – elé,
amely gyõztesnek tudja magát. A szabadság tükre igazat mond, és
kiderülhet, hogy a gyõzelem nem sokat ér méltatlanok és tehetség
nélkül valók kezében. Foglyai annak, remegnek érte, s a görcs,
hogy megtartsák bármi áron, csorbítja, koptatja képességeiket. A
kisebbségnek nincsenek ilyen görcsei. Szabad és lehetõséget ad arra, hogy tagjai erõsítsék jellemüket, kialakítsák saját arcukat. Aki
tehát nem került „döntõbe”, vagy nem nyilvánítják gyõztesnek, ne
keseregjen! Éljen a kisebbség nagy lehetõségével: a szabadsággal,
amely növeli, kristályosítja, csiszolja a tehetséget. Jó, ha tudják, a
szabadság és tehetség kölcsönhatásban állnak, s aki idejében ráébred erre, az egyikkel erõsíteni tudja a másikat.
És még valami… Talán a legfontosabb. Ha a kisebbség él ezzel
a lehetõséggel, és a fórumokról visszahúzódva kitartóan építi, gazdagítja önmagát – mialatt a többség mámorosai a teli tálat körülülve vastagra tömik magukat, és magabiztosan butulnak –, olyan
teljesítménnyel állhat elõ, amely egyre csökkenti a többség lehetõségeit. Diadalérzését. Hangerejét. Terét. Végül: a többség tényét.
Ez a képlete annak, hogy alakulhat a gyõzelem vereséggé, és mint
lesz a vereségbõl gyõzelem. Ám ehhez be kell fejezni az õsi kuruc
bút, a régi sebek elvakarását. Szép tehetségünk derûs megformálásának szezonja ez, hiszen mindenki tehetséges, csak találja meg,
miben. Hiszen ha megtalálja, szabad lesz, tükre lesz és élete értelmét nem a hatalmasok, nem a „zsûri” adja meg vagy veszi el.

Az aranydiplomás patikus – Kiss Károly
Aligha van olyan
tököli, aki ne ismerné Kiss Károlyt. Ha
másért nem, kényszerûségbõl, olykorolykor elvetõdik az
ember a gyógyszertárba, ahol negyvenhárom esztendeje
ugyanaz a patikus méri a porokat, adja a pirulákat, kenõcsõket. Legfeljebb a munkatársai változtak az elmúlt évtizedek során –
egy kivételével. Ásin Istvánné ugyanis már
1963-ban is a gyógyszertárban dolgozott,
igaz, akkoriban a községháza mellett, a mai
okmányiroda helyén volt a patika.
Nemrégiben jeles eseményre invitálták
Kiss Károlyt, aki ötvenöt esztendõvel ezelõtt
kapta meg gyógyszerészi oklevelét. Ezúttal
az Aranydiplomáját vehette át a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
A hetvenöt esztendõs patikus nehéz utat
járt be, míg elsõ alkalommal kezébe vette
diplomáját. Szülei napszámosok voltak
Kecelen, s heten voltak testvérek. Alig múlt
hét esztendõs, amikor elveszítette édesapját, s mivel cseléd édesanyja nem tudott
gondoskodni a gyerekekrõl, árvaházba ke-

rült Hajósra. Itt végezte el a hat elemit,
majd Budapesten, a premontreiek gimnáziumában tanult tovább. Aztán jött a „felszabadulás”, és szétzavarták a nagymultú
egyházi iskolákat, tanítórendeket, így a premontrei gimnáziumot is. Jobb híján Kiss
Károly a Csepeli Vas- és Fémmûbe ment
dolgozni, naphosszat fémforgácsot söpört,
s közben a dolgozók iskolájában tanult tovább. Itt érettségizett, majd jelentkezett az
orvosi egyetemre. Sajnos azonban nem vették fel, s átirányították a gyógyszerész karra. Akkor sokat bánkódott ezen, de hamar
megszerette a gyógyszerészséget. Diplomája megszerzése után elõször egy rendõrségi
gyógyszertárban kapott munkát, majd a fõvárosi gyógyszertári központban dolgozott.
Akkoriban hunyt el a tököli patikus,
Burger Kálmán, s özvegye Kiss Károlyék
budapesti lakásáért cserébe átadta nekik a
gyógyszertárat.
– Így kerültem Tökölre, ahol bizony nehezen fogadtak be – emlékezik vissza a hatvanas évekre az aranydiplomás patikus. –
Igaz, akkoriban pár ezren éltek itt. Összetartó nép lakta a falut, aki idejött, évtizedeken át legfeljebb csak afféle „gyüttmaradt”

lehetett. Legalább négy-öt évnek kellett eltelni ahhoz, hogy elfogadjanak, bizalommal forduljanak hozzám.
Ma, negyvenhárom esztendõ távlatából
ez csupán régi emlék. Több generáció nõtt
fel mellette, akinek egykor gyermekként
lázcsillapítót vett az anyukája, ma már az
unokájának viszi a köptetõt…
És Kiss Károly változatlanul méri, zacskózza a porokat, keveri a kenõcsöket. Mert
szerinte ez az igazi patikusmunka. Ahhoz
nem kell nagy tudomány, hogy a számítógép információs bázisa alapján kiadjon valaki egy kész gyógyszert – vallja. Szomorúsággal tölti el az is, hogy megszûnt a magyar gyógyszergyártás, hiszen az egykori
nagyhírû hazai gyógyszergyárak már mind
külföldi kézben vannak. De reméli, hogy
egyszer ismét fellendül a magyar gyógyszeripar… A patikában ma heten dolgoznak, s bár Kiss Károly 75 esztendõs, aktívan
részt vesz a napi munkában.
– Õszintén szólva, már szeretnék kicsit
pihenni, nyugodtabban élni. Szívem szerint
eladnám a patikát. De kinek kell manapság
egy gyógyszertár?…
Fiedler Anna Mária

Tököli Tükör

9

A VÁROS POSTÁJÁBÓL

HELYBENJÁRÁS A „GERINCÚTON”
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet levele a Csepeli gerincút M0 autóút és Lórév
közötti szakasz I. ütemének engedélyezési eljárásával kapcsolatban
„Határozat
A Pest Megyei Állami közútkezelõ
Kht. jogutódja, a Magyar Közút Kht
(1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) –
mint építtetõ – megbízásából eljáró
UTIBER KFT. (1115 Budapest, Csóka
u. 7-13.) 2005. szeptember 19-én kelt,
28-3246-42.478/2005. számú kérelmére, a tárgyi ügyben indult útépítési engedélyezési eljárást 2006. december 31ig FELFÜGGESZTEM.
1. Az eljárás – fent meghatározott határidõ elõtti – újraindításának feltétele,
az alábbi iratok hivatalunkhoz történõ
benyújtása:
1.1. Budapest-Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal szakhatósági hozzájárulása;
1.2. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség szakhatósági hozzájárulása;
1.3. A Magyar Közút Kht. és a Nemzeti Autópálya Zrt. közös nyilatkozata az
építtetõ személyének meghatározásáról.
2. A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet által PE/UV/NS/A/3547/1/2005.
számon kiadott hiánypótlási felszólítás
határidejét 2006. december 31-ig meghosszabbítom.
Felkérem Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl és Halásztelek Polgármesteri Hivatalát, hogy jelen határozatot a helyben szokásos módon tegye
közzé, valamint a közzététel tényét és
idejét dokumentálja.
Ezen határozat ellen a kézhezvételtõl
számított 15 napon belül a Közlekedési
Felügyelethez címzett, de a Pest Megyei
Közlekedési Felügyeletre (1576 Budapest,
141. Pf. 25) 2 példányban benyújtandó
fellebbezéssel lehet élni. A másodfokú eljárás illetéke 5.000 Ft, amelyet illetékbélyegben az iraton kell leróni.

INDOKOLÁS
A Magyar Közút Kht. – mint építtetõ –
megbízásából eljáró UTIBER Kft. 2005.
szeptember 19-én kelt, 28-324642.478/2005. számú kérelmében, a csepeli gerincút M0 autóút és Lórév közötti szakasz I. ütem kiépítésének engedélyezését
kérte a Pest Megyei Közlekedési felügyelettõl (PMKF).
A kérelemhez csatolták az általuk készí-

tett 42.478 munkaszámú, „Csepeli gerincút M0 autóút – Lórév (távlati Duna híd) közötti szakasz I. ütem” elnevezésû engedélyezési tervdokumentációt, amely a megindult eljárás alapját képezi. A kérelem és
mellékleteinek átvizsgálását követõen
megállapítottam, hogy az hiányosan lett
benyújtva, ezért az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezésérõl szóló többször módosított 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 12.
§ (2) alapján, PE/UV/NS/A/3547/1/2005.
számú levelünkben 2006. január 31-i határidõvel hiánypótlásra szólítottam fel az
építtetõt és megbízottját. A hiánypótlás kiadásával egyidejûleg a PMKF az eljárásban
érintett szakhatóságokat PE/UV/NS/A/
3547/2/2005. számú levelével - állásfoglalásuk beszerzése céljából – megkereste,
amelyre Budapest-Csepel Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal szakhatósági állásfoglalását nem adta meg, illetve a KözépDuna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség – a korábban kiadott hozzájárulását visszavonva
– szintén nemleges állásfoglalást adott a
következõ indokok alapján:
– Budapest-Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal: „Az Utiber Kft. 42.478
munkaszámú tervdokumentációjában az
A.03.01. számú átnézeti-, valamint
A.04.01. számú általános helyszínrajzán
szereplõ, Bp. XXI. kerület II. Rákóczi F. út
– Bp. XXI., és Szigetszentmiklós közigazgatási határa közötti útszakasz nyomvonala nem egyezik a Budapest Fõváros Önkormányzatának 46/1998. (X. 15.) Fõv.
Kgy. Rendeletével elfogadott Fõvárosi Szabályozási Kerettervben szereplõ, Bp. XXI.
ker. Vízmû utcán (II. Rákóczi Ferenc út és
közigazgatási határ között) futó KL-KT
övezeti jelû területbiztosítást igénylõ fõutak és egyéb szerkezeti jelentõségû utak
irányadó szabályozásával”.
– Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség: „Az ügyben KTVF:43915-2/2005.
számon T. cím megkeresésére tárgyi útépítéshez szakhatósági állásfoglalást adtam,
annak 5. francia bekezdésében elõírtam,
hogy a szakhatósági állásfoglalás kézhezvételétõl számított 60 napon belül a szikkasztós vízelnyelõkre tekintettel kérelmezõnek elõvizsgálatot kell végezni, és azt a
Felügyelõségre be kell nyújtania a vízjogi
engedélyes tervekkel együtt. Megállapítom, hogy az elõírt határidõig az elõvizsgálati dokumentációt kérelmezõ nem
nyújtotta be, valamint azt, hogy T. cím az
útépítési engedélyezési eljárásban határo-

zatát nem hozta meg, ezért az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
többször módosított 1957. évi IV. tv. 61. §.
(3) bekezdése alapján a fentiek szerint
döntöttem”.
Fenti indokok ismeretében megállapítottam, hogy a szakhatóságok nyilatkozatában foglaltak teljesítése esetén a szakhatóságok hozzájárulása beszerezhetõ,
amely nyilatkozatok PMKF-re történõ benyújtása esetén a felfüggesztett eljárás hivatalból újraindítható.
Az eljárás újraindításának másik feltétele az építtetõ (jelenleg: magyar Közút
Kht.) és a nemzeti Autópálya Zrt. közös
nyilatkozatának benyújtása az építtetõ személyének meghatározásáról.
(Megjegyzés: A Magyar Közút Kht
2006. március 6-ai keltezésû, 20/K-7035/2006. számú levelében hivatalunk felé
jelezte, hogy az építtetõ személyében - az
útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint
az országos közúthálózattal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII.
28.) GKM rendelet 6. § (1) bekezdés b)
pontja alapján – változás várható, amelynek idõpontja a Nemzeti Autópálya Zrt. és
az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság között megkötendõ támogatási
szerzõdés függvénye.)
Fentiek alapján a tárgyi ügyben megindult eljárás 2006. december 31-ig történõ
felfüggesztésérõl döntöttem. A rendelkezõ
részben elõírtak teljesülésének hiányában
az eljárást megszüntetem, vagy a rendelkezésemre álló adatok alapján döntök.
A PE/UV/NS/A/3547/1/2005. számon kiadott hiánypótlási felszólítás határidejét az
UTIBER Kft 2006. január 30-i keltezésû,
28-0380-42.478/2006. számú kérelmére
hosszabbítottam meg.
Határozatomat a közúti közlekedésrõl
szóló többször módosított 1988. évi I. tvben és az egységes közlekedési hatóság
szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló
231/1997. (XII. 12.) Korm. rendeletben
szabályozott jogkörömben eljárva, az utak
építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet, az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.
§, továbbá az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított
1957. évi IV. törvény 37. §-a figyelembevételével hoztam meg.
Budapest, 2006. április 24.
Sándor János osztályvezetõ”
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OKTATÁSI FÓRUM 2006
A Tököli Általános Iskola 2006. március
8-án „Lakossági Fórum” keretén belül tartotta meg a 2006. évi Oktatási Fórumot.
A fórum célja az volt, hogy megismertesse a tököli lakosokkal, a leendõ
elsõosztályosok szüleivel az iskola profilját,
a pedagógusok által végzett magas szintû
munkát. A fórum bevezetéseként az
iskolánk és a „Szárny-nyitogató” Alapfokú
Mûvészeti Iskola növendékeinek bemutatóját láthatták az érdeklõdõk.
A bemutató hûen mutatta be mindazt a
szerteágazó tevékenységet, amellyel a
szorosan együttmûködõ két intézményben
találkozhatnak a tököli gyerekek.
A fórumon tájékoztatót hallhattak az
iskola létesítmény helyzetérõl, fejlesztési
terveirõl, személyi feltételeirõl, azok változásairól, valamint a kiemelkedõ tanulmányi eredményeirõl az alsó és felsõ
tagozaton egyaránt.
A fórumon helyet kapott a 2004. évi
Országos Kompetenciamérés eredményeinek ismertetése és értékelése.
Ez alapján bátran állíthatjuk, hogy a
Tököli Általános Iskola felveszi a versenyt
a kisvárosi iskolákkal és helyenként az
országos átlagot is túlhaladja.
6. osztály szövegértés
Országos átlag 509 pont
Városi átlag
507 pont
Kisvárosi átlag 494 pont
Tököl
533 pont

ményét, amely azt vizsgálta, hogy hogyan
vállnak be az egyes iskolatípusokban a
tököli továbbtanuló gyerekek.
Ezekbõl az adatokból szeretnék fölvázolni most néhányat
A 2005-ös továbbtanulás adatai
GimnáSzakköSzakösszezium
zépiskola
iskola
sen
21
42
25
88

A 88 végzõs diákból mind a 88 felvételt
nyert, közülük 63-an (72%) tanulnak
érettségit adó középiskolában.

A tanulók 70%-át vették fel az elsõ
helyen megjelölt /az általa leginkább óhajtott/ iskolába.
Megvizsgáltuk, hogy a 2004-ben végzett
és továbbtanult gyerekek hogyan válnak
be új iskolájukban, rontják-e, megtartjáke, vagy javítják-e érdemjegyeiket a Tököli
Általános Iskolában kapott érdemjegyeikhez képest.
Érdemjegyek alakulása a szakközép és
szakiskolákban.
Tantárgy
Rontott
Megtartotta
vagy javított
Irodalom
38 %
62 %
Nyelvtan
17 %
83 %
Német
31 %
69 %
Matematika
28 %
72 %

6. osztályos matematika
Országos átlag 505 pont
Városi átlag
502 pont
Kisvárosi átlag 487 pont
Tököl
498 pont

Az országos mérés eredménye is azt
bizonyítja, hogy a Tököli Általános
Iskolában a kimagasló nevelõmunkán túlmenõen az oktató munkában sem
vagyunk lemaradva a kisvárosi iskolák
színvonalához képest.
A fórum további részében a résztvevõk
hallhatták az iskola továbbtanulási
mutatóit, valamint egy felmérés ered-

változást se pozitív, se negatív irányba nem
mutat.
A gimnáziumba jelentkezõk után sajnálatos módon kevés visszajelzés érkezett.
A ráckevei Ady Endre Gimnázium kivételével a környék iskolái nem tartották érdemesnek egy ilyen vizsgálat adatait
megküldeni.
Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik szántak rá idõt és energiát, hogy
segítsenek nekünk.
A beérkezett adatokból látszik, hogy
tanítványaink a gimnáziumokban a fõ tantárgyakból egy, illetve kevesebb mint egy
jegyet rontanak.

Láthatjuk, hogy tanítványaink zöme
megtartotta, vagy javította érdemjegyeit a
továbbtanulás során
1. tehát az általános iskolai osztályzatok
szinkronban vannak a következõ évi
osztályzatokkal,
2. a Tököli Általános Iskola pedagógusai reálisan ítélik meg a gyerekek
tudásszintjét,
3. nem értékelik õket alá és nem halmozzák el õket irreális, hamis, félrevezetõ, jó osztályzatokkal.
Külön öröm, hogy a vizsgált évfolyam
tanulmányi átlaga tizedre megegyezik,

Ezt azonban nem látom tragikusnak,
hiszen erõs iskolákról van szó, és az elsõ év
minden tekintetben szigorúbb követelményeket támaszt a tanulók felé.
Összefoglalva tehát a vizsgálatból azt
láthatjuk, hogy a Tököli Általános Iskolából továbbtanuló gyerekek reálisan állják
meg helyüket a magasabb iskolai fokozatokon is.
Az Oktatási Fórum végén a beiratkozással kapcsolatos információkkal ismerkedhettek meg a résztvevõk.
Ezúton is szeretném kérni a leendõ
elsõsök szüleit, hogy
1. a gyermekük életét nagymértékben
befolyásoló döntésük elõtt alaposan
gyõzõdjenek meg a választott iskola
tényleges színvonaláról,
2. ne mendemondákra alapozzák
elhatározásukat,
3. gyermekük ne legyen áldozata a normatíváért küzdõ iskolák különféle
felelõtlen ígéretének,
4. gyõzõdjenek meg az ígéretek valódiságáról,
5. gondolják át, hogy gyermekük mit
nyer és mit veszít az egyik, vagy másik
iskolában,
6. csak ezek után hozzanak felelõs,
nyolc évre szóló döntést.
Magam részérõl bízom abban, hogy az
Oktatási Fórumon látottak és hallottak
meggyõzték a résztvevõket arról, hogy a
Tököli Általános Iskolában magas szintû
oktató-nevelõ munka folyik és az
elkövetkezõ években egyre több gyalogosan és kerékpárral iskolába járó,
mosolygós gyermekkel találkozhatunk
Tököl utcáin.
Giczi Miklós
igazgató

Tököli Tükör
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30 éves az Aradi úti általános iskola
Emlékezetesen szép ünnepséget szervezett Giczi Miklós igazgató úr irányításával a tantestület.
Az Aradi úti épület átadásának 30. évfordulóján régi tanárok, egykori diákok találkozása nyitotta meg az eseménysorozatot.
Jó volt újra látni a kedvelt és tisztelt Gavaldi tanár urat, a Nemoda házaspárt és Szvoboda Vidoszáva tanárnõt és a többi kedves tanárt, tanítót és diákot. Nagy sikere volt a diákok számára szervezett tököli helyismereti vetélkedõnek, s a különbözõ látványos programoknak. A Zágrábi testvériskolával szervezett labdarúgó és kézilabda mérkõzések hangulata biztosan megmarad a pályára lépõ és a
lelátón zúgó „hajrá Tököl”-lel szurkoló diákok számára. Az iskola olyan látványosan hozta helyre és egészítette ki a helytörténeti gyûjtemény, eddig a Mûvelõdési Központban raktározott anyagát, hogy a képviselõ-testület a teljes kiállítás összeállítására felhatalmazta az
intézményt. Ezekben a napokban igazán jó volt tököli diáknak, tanárnak lenni.

A tanulók által összeállított tablók

Giczi Miklós igazgató és Hoffman Pál polgármester régi
bizonyítványokban lapozgat

Nemoda István és Gavaldi István tanár urak

Korabeli könyvek, ellenõrzõk, bizonyítványok

A régi iskola helytörténeti anyagának részletei
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Területi versenyeken elért
eredmények
Taksonyi matematikaverseny
2. Tarsoly Gergely
4. a
Német szavalóverseny: Szigetújfalu
1. Tari Noémi
2. a
3. Nagy Bence
2. a
1. Bondár Viktória
3. c
1. Kovács Bernadett
3. c
2. Póka Imola
3. c
3. Cseh Gergõ
4. a
3. Rékási Fruzsina
4. a
Szavalóverseny: Makád
1. Bondár Viktória
1. Kardos Árpád
1. Szentivánszky Renáta
2. Gereben Gábor
3. Rohacsek Eszter

3. a
3. a
8. a
6. a
5. a

Vers- és prózamondó verseny: Szigethalom
2. Kardos Csenge
1. d
2. Opre Attila
2. a
2. Kardos Árpád
3. c
„Miben lakik a magyar tündér?” c. játékos vetélkedõ:
Szigetújfalu 3. hely
Csapattagok: Kicses Krisztián, Kardos Árpád, Horváth
Bernadett, Marelyn Dorina, Póka Imola (3. c)
Nyelvtan – helyesírási verseny: Szigetszentmiklós
1. Tari Noémi
2. a
3. Tari Noémi
Kiss Petra
2. d (csapat)
Szuhai Kata
„Együtt a parlagfû ellen” címû vetélkedõ
2. Kõrösi Máté
Pokornyi Dóra
alsó tagozat
Lévai Fanni
Himnusz-, Szózatmondó verseny, Szigethalom
1. Gereben Gábor
6. a
2. Kiss Regina
5. a
2. Simon Márk
6. a
5. Lõrintz Aténe
Vágner Richárd
felsõ tagozat
Kakuk József

Sporteredmények
Kézilabda
Március 28. Területi döntõ – 2. hely lány III. korcsoport
Bús Barbara
Czeikmeiszter Anita
Horváth Vivien
Kovács Adrienn
Zsíros Enikõ
Zsíros Adrienn
Hegyes Annamária
Takács Barbara
Takács Kitti
Felkészítõ: Kerékgyártó Zsolt
Március 29. Területi döntõ – 2. hely fiú III. korcsoport
Szeltner András
Faltinszky Dávid
Gál Norbert
Kocsis László
Gereben Gábor
Székely Nikola
Beszkid Attila
Czehelnik Zsolt
Bakonyi Tibor
Siwek Dávid
Major György
Golcs Ádám
Varga Kolos
Rozgics Pál
Felkészítõ: Sándor Ferencné

Tököli Tükör

Nyelvtanfolyam Ausztriában
Ausztriai kirándulásunk április 30 – május 6-ig tartott. Utazásunk nyolc órás úttal kezdõdött. Délutánonként három német
órán vettünk részt, s azokat német anyanyelvû tanárok tartották.
Ha jól dolgoztunk, csokit, rágót kaptunk jutalomként. Az iskola, ahol tanultunk, modern barátságos és tiszta volt. Délelõtt
Zsuzsa néni izgalmas programokat szervezett nekünk: bejártuk
a Tscheppa folyó szurdokvölgyét, a Minimundusban láttuk a
világ híres épületeinek felépített makettjét, Klagenfurtban megcsodáltuk a középkori óvárost, gyönyörködtünk a Wörthersee és
Mariawörth panorámájában. Sikeresen alkudoztunk a piacon
németül, egyedül vásároltunk. A Hochosterwitzi várban
megkóstoltuk a helyi specialitást, a ristchát. Nagyon finom volt!
Láttunk még magas, havas hegyeket, vízeséseket, erdõket, barátságos kisvárosokat. Nagyon jól éreztük magunkat.
Az osztrák pizza nagyon finom!
Somogyi Eszter, Surnyák Anna, Rejtõ Nikolett 6. a osztály

A Tököli Általános Iskola tanulói
által elért sikerek a megyei
tanulmányi versenyeken
Angol nyelvû szavalóverseny:
1. Janicsek Petra
7. a
3. Paulusz Krisztián
4. a
Megyei történelmi verseny:
2. Golcs Ádám
6. a
3. Gereben Gábor
6. a
5. Kiss Regina
5. a
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny:
2. Gergics Enikõ
8. a
5. Szilágyi Dóra
8. a
Alapmûveleti matematikaverseny:
4. Golcs Ádám
6. a
5. Bagita Péter
6. d
Megyei német verseny:
4. Taligás Dennis
8. a
7. Halász Alex
8. a
9. Gergics Enikõ
8. a
Csecsemõgondozó megyei verseny: 2. hely
Csapattagok: Kókány Cintia (7. c), Négyesi Viktória (7. c),
Plausin Noémi (7. c)
„Kincsek a Duna mentén” természetvédelmi megyei
vetélkedõ: 29. hely (380 csapatból)
Csapattagok: Balogh Zoltán (7. c), Drenyovszki Vivien (7.
c), Deák Fanni (7. c).
A Magyar Vöröskereszt 125 éves és a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt 85 éves évfordulója alkalmából meghirdetett
Vöröskereszt Történeti Vetélkedõ országos döntõbe jutott tanulók: Czirkó Dóra, Vékony Éva, Nagy Anita, Plausin fruzsina 8. c
osztály. Felkészítõ tanár: Spátay Tamásné.
A Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete által megrendezett
megyei Csecsemõgondozási Versenyen II. helyezést elért tanulók: Kokány Cintia, Négyesi Viktória, Plausin Noémi 7. c osztály. Felkészítõk: Kósa Ágnes iskolavédõnõ és Spátay Tamásné IVK
tanárelnök.
Herman Ottó Természetismereti Tanulmányi Verseny országos
döntõjébe jutott: Lovas Árpád 6. c osztályos tanuló, aki 6. helyet
ért el. Döntõbe jutott Kovács Péter 5. c osztályos tanuló is.
Felkészítõ tanár: Spátay Tamásné.
Duna-Dráva Nemzeti Park 2005/2006-ban megrendezett Kincsek a duna mentén természetismereti vetélkedõn sikeresen vett
részt Balogh Zoltán és csapata: Deák Fanni, Drenyovszki Vivien
7. c osztályos tanulók. (380 csapatból a 29. helyezett.)
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Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub
Tisztelt Képviselõ-testület!
Tököl Város Képviselõ-testülete 2005-ben a tököli Gyöngyvirág nyugdíjas Klub (2316 Tököl, Kossuth L. u. 66.) részére
115.000 Ft támogatást biztosított az Anna-napi búcsú és egyúttal
térségi találkozó megrendezésére, a Szent István király napi „új
kenyér” ünnepére és a különbözõ tököli hagyományok ápolására.
Megtesszük beszámolónkat, mely kötelezettségünk is, de önmagunknak is tartozunk ennyivel. A beszámoló esemény, összegzés, emlékezés egyszerre.
A 2005-ös év is nagyon jól sikerült, mint minden eddigi. Hatodik alkalommal került megrendezésre az Anna-napi kistérségi találkozó.
Az év elején már nagy izgalommal készültünk a július 26-ai ünnepségre. Tervezni és számolni kellett, hiszen elsõdlegesen a saját
költségvetésünkre alapozhattunk (tagi befizetések, báli rendezvények, tombola bevételei), mert a támogatás odaítélése akkor még
bizonytalan volt, de ismét bebizonyosodott, hogy összefogással,
akarattal és támogatással sikeresek lehetünk.
Az Anna-napi térségi találkozóra közel 300 fõt hívtunk meg,
melybõl 270 fõ vett részt. Ezúton szeretnénk megköszönni Hoffman Pál polgármester úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat, és
õ is részt vett az ünnepségen.
A vendégeket pogácsával, üdítõvel és itallal vártuk.
A különbözõ települések klubtagjai (Érd, Ercsi, Szigetcsép, Dunakeszi) mûsorral kedveskedtek. Az ünnepség fénypontja a Dunakeszi nyugdíjas férfibalett volt. Nagy sikere volt a tököli nemzetiségi Német Asszonykórus és a Horvát Férfikórus elõadásának is.
A mûsor után nyugdíjas klubunk szakácsnõi által készített finom ebédet tálaltunk fel, melyet követõen még folytatódott a beszélgetés és mulatozás.
Este két busszal mentünk ki az Anna-kápolnához meghallgatni a szentmisét, majd visszaérkezésünkkor folytatódott az ünnepség 22 óráig.
Eredményes volt a térségi találkozó, a meghívott vendégek és
klubtársaink is nagyon jól érezték magukat. A szomszéd települések klubtagjaival is egyre szorosabb kapcsolatot tudunk kialakíta-

ni, visszalátogatások alkalmával tanulságos eszmecseréket folytatunk, és részt veszünk a táncos rendezvényeken.
Helyi rendezvényeink még a teljesség igénye nélkül:
Augusztus 20-ai Szent István-napi „új kenyér” ünnepe
„Kisasszony napja” szeptember 8-a, a tököli nagybúcsú ünnepe
Szüreti bál
Katalin napi gyümölcsfaág hajtatás
Idõsek Napja
Ádventi koszorúkészítés
Luca napja
Karácsonyi ünnepség, melyen a Napsugár ovisok bensõséges
mûsorral ajándékoztak meg bennünket
Szilveszteri mulatozás, óév-búcsúztató.
A vidéki rendezvények sorából kiemelkedõ a hagyományossá
vált Berekfürdõi egyhetes nyugdíjas üdülés, melyen túl szebbnélszebb helyeken jártunk kirándulásaink alkalmával. Az adott helyeken természetesen a termálfürdõket is meglátogattuk, melyek
a Széchenyi-terv kapcsán szinte mind megújultak.
A klubfoglalkozásokon beszélgetünk, névnapokat ünneplünk.
Gyakran hívunk vendégeket. Élõzenés, táncos estjeink önköltségesek, saját fõzésû ételekkel. A klubélet szervezett, rendszeres, átlagon felüli a látogatottsága.
Eddig a beszámoló… de többrõl van szó. Adott egy klub, lelkes,
aktív tagokkal, az összetartozást, a közösségi életet elõnyben részesítõ felfogással. Fontos és meghatározó a jó közösségi szellem.
Most is örökifjú a szívünk. „Nemcsak a húszéveseké a világ…”.
Köszönetet mondunk a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub
Vezetõsége, tagjai nevében azért, hogy a közösségi támogatással
elõsegítették térségi találkozónk és egyéb hagyományápoló
ünnepeink megvalósítását.
Tököl, 2006. március 2.
Tisztelettel:
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub nevében:
Dragovics Márkné

Bemutatkozik a Honvéd és Huszár
Hagyományõrzõ Egylet
2005 januárjában alakult meg katonai hagyományápolási célból.
A csapat tagjai õrzik a
magyar nemzeti és huszár hagyományokat,
számos közszereplésen
veszünk részt.
Célunk az, hogy nagyapáink – dédapáink katonai múltja ne merüljön feledésbe. Ezt minél több
emberrel szeretnénk megismertetni. Ünnepeinken
az adott korszak megfelelõ
egyenruháiban tisztelegjünk és emlékezzünk a hõsökre.

Várjuk sorainkba
azokat a fiatalokat, akik
érdeklõdnek a
történelmi – katonai
hagyományõrzés iránt.

Elérhetõségünk: v. Kiss László
2316 Tököl, Csépi út 20. Tel: 06-20/341-4521
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Kick-Box – az új generáció sikerei
Kedves Sportbarátaim!
Örömmel értesítelek Benneteket, hogy
Hudák Marianna egyesületünk vb ezüstérmes versenyzõje a „Küzdelmek Éjszakája III.” gálán, gyõzelemmel mutatkozott
be a hazai közönségnek.
Marianna idei elsõ mérkõzése full-contact szabályrendszerben történt. Az ellenfél a Hunyadi Sportegyesület versenyzõje,
Fekete Krisztina volt. A gálát a kempo küzdõ mûvészek kiemelkedõ versenyének tartották, de ennek ellenére komoly szakmai
és közönség sikert arattak kick-box versenyzõink. Ez a lányok meglepõen kemény küzdelmének, de elsõsorban a mérkõzés magas technikai színvonalának volt
köszönthetõ.
A versenyt megtekintõ több ökölvívó
edzõ elismerõen nyilatkozott a lányok
mérkõzésérõl. Ezt jó jelnek tekintjük, mivel a nem túl távoli jövõben, Hudák Marianna nem csak a kick-boxban, hanem a
box-ban is szeretne komoly eredményeket
elérni.

Diákolimpia Országos döntõ

A Csepel Sportcsarnokban megrendezett versenyen, közel 300 általános és középiskolás versenyzett a dobogós helyekért.
A gyorsaságot és magas technikai tudást
igénylõ stop semi contact (félerõs találatok) szabályrendszerben, a megye versenyzõi közül két versenyzõnek sikerült a dobogóra állni.
Wágner Vivien 50 kg kategóriában
aranyérmet szerzett és így megvédte tavalyi címét. Vivien három éve veretlen, és
sorra nyeri az országos versenyeket, a
szakma nagy jövõt jósol neki. Vele kapcsolatban érdemes még elmondani, hogy kézilabdában is korosztályának kiemelkedõ
tehetsége és biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még róla hallani a sporthíradásokban.
Hogy nem tudtunk róla dobogós felvételt mellékelni, annak az a magyarázata,
hogy döntõs mérkõzése után azonnal egy
kézilabda országos tornára utazott. A másik érmet Takács Péter szerezte. Péter 16os ágról küzdõdte be magát a döntõbe és
ott szoros küzdelemben ezüstérmet szerzett. Takács Péter ennek a szabályrendszernek többszörös magyar bajnoka, évek
óta ott van a kick-box utánpótlás élvonalában.
A versenyen jól szerepelt még Laszák
Zoltán és Albrecht Péter, mindkét versenyzõ két gyõzelem után a legjobb négy közé
jutás mérkõzésén kapott ki csupán 1 pont
különbséggel.
A versenyen érmet szerzõ versenyzõk, a
Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület
versenyzõi.
Ha figyelembe vesszük, hogy a tavaly
született döntés alapján, miszerint a versenyzõk a magasabb felkészülést igénylõ
folyamatos light-contact és a ring szabályrendszerben szeretnének eredményt elérni, akkor ez a „kiruccanás” eredményesnek mondható.

BV Intézetben

Meghívást kaptunk a Fiatalkorúak Büntetés Végrehajtó Intézet vezetõjétõl, hogy
élménybeszámolóval egybekötött bemutatót tartsunk a fiatalok részére. A vezetés
célja ezzel a programmal az volt, hogy
munkával és szorgalommal elérhetõ és teljesíthetõ pozitív példát állítsanak a fiatalok
elé.
A technikai bemutató elõtt élménybeszámolót tartottunk a 2005-ös vb eseményeirõl és Hudák Marianna vb ezüstérmet
szerzett versenyzõnk szereplésérõl. Videófelvételrõl több mérkõzést is bemutattunk, aminek segítségével sikerült oldani a
hangulatot.
Legnagyobb sikert végül a technikai bemutató hozta, aminek köszönhetõen több
kérdést is feltettek a résztvevõk. Nevelõk
elmondása alapján, az elmúlt idõk egyik
legsikeresebb rendezvényének ítélték szereplésünket.
A helyszínen ez alkalommal felmérést is
végeztünk melybõl kiderült, hogy a jelenlévõ „fiúk” között (több mint 100 fõ!) nem
volt senki, aki a „civil” életében sportolt
volna. Ez is megerõsített abban, hogy komoly megelõzõ szerepe van a sportnak,
nem csak az egészség megõrzésben, hanem a fiatalok szocializációjában és értelmes célok megtalálásában és elérésében is.

WAKO Világ Kupán
Az idei év egyik fõversenyének számító
WAKO Világ Kupán kiemelkedõ eredményeket értek el sportolóink.
A negyedik generációt építõ munkánk
során elérkeztünk az elsõ komoly eredményeket is felmutató szakaszunkhoz.
2005 év elején az egyesület szakmai vezetése tájékoztatást adott a sportág nemzetközi és hazai helyzetérõl és a jövõ lehetõségeirõl. A helyzetfelmérés végsõ következtetése a folyamatos küzdelmek és a
ringsport szabályrendszerû irányzatok elõretörését mutatták. Ennek megfelelõen a
felnõtt versenyzõkkel és az utánpótlás korú sportolók szüleivel is egyeztetve elkezdtük azt a fajta
edzésmunkát, ami ezeknek a
céloknak eléréséhez szükséges.
Természetesen
tudtuk,
hogy több edzésmunkára lesz
szükség és ezt nem tudja minden sportoló teljesíteni, de
szükségessége vitathatatlan
volt. A versenyzõinknél fõ feladat volt a jó idõbeosztás fontosságának megértetése, amin
a munka-tanulás és az edzésre
fordított idõk összehangolását
értettük. A gondolkodás tudatossága mellett fontos volt biz-
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tosítani a napi edzéslehetõségeket, amit sikerült is teljesíteni. Ezen felül heti egy alkalommal ökölvívó edzést is beiktattunk,
Lakatos Pál nagy versenyzõmúlttal rendelkezõ bokszoló segíti munkánkat.
A jelenlegi csapat összetétele és életkora
meghatározta a szakmai célokat. Fõ célok
között szerepelt a több edzõmeccs és hazai
versenyen való szereplés, a rutinszerzés.
Sajnos több rutinos és eredményes sportolónk nem tudta megoldani az új kihívások
feladatait. Természetesen továbbra is számítunk rájuk és megpróbálunk segíteni a
felzárkózásukat.
Úgy gondolom, hogy amennyiben az
egyesület versenyzõi „belsõ vezérelt” módon állnak a célok megvalósításához, akkor minden jelentkezõ nehézséget meg
tudunk oldani és továbbra is a megye
egyik legeredményesebb egyesülete maradhatunk.
És most visszatérve a Világkupa eseményeihez. A csapat tagjai: Wágner Vivien,
Hudák Marianna, Albrecht Péter, Takács
Péter és Laszák Zoltán összesítésben 4
aranyérmet és 2 bronzérmet szereztek.
Hudák Marianna egyesületünk válogatott vb ezüstérmes versenyzõje jó húzóembernek minõsült, mivel fiataljaink sorra
nyerték a mérkõzéseket. Albrecht Peti kivételével (aki a legjobb négy közé jutásnál
minimális különbséggel maradt alul) mindenki érmet szerzett.
Az ifjúsági korú cadet korcsoportban
Wágner Vivien mindkét szabályrendszert
(stop, light contact) megnyerte. Vivient
évek óta nem tudták legyõzni, bízom benne, hogy ez idén is így lesz és a eredményei miatt idén elnyerheti a „Pest Megye,
Év sportolója” díjat. Laszák Zoltán az idén
a legtöbbet fejlõdõ sportolónk két nagy
csata után a döntõbe jutásnál maradt alul
Takács Péter ellenében. A házi elõdöntõn

Zoltánt hátráltatta a második mérkõzésén
szerzett sérülése, de bronz érmének is nagyon örültünk.
Takács Péter stop kategóriában a döntõbejutás mérkõzésén 1 ponttal kikapott, és
bronzérmet szerzett. A light contact folyamatos szabályrendszerben erõnyerõ volt,
második fordulót nagy fölénnyel nyerte, a
döntõbe jutás mérkõzését sajnos Laszák
Zoltánnal a klubunk másik
tehetséges versenyzõjével vívta és szoros küzdelemben 2:1
arányban nyert. Döntõben a
hazaiak ismert és nagyon kemény versenyzõjével mérkõzött. A küzdelem már közelített a ring szabályrendszer keménységéhez. Mivel erre is
fel vagyunk készülve, Péter
visszaverte és kõkeményen
válaszolt ellenfele próbálkozásaira és fölényes gyõzelemben nyerte a döntõt, így megszerezte elsõ Világkupa gyõzelmét.
A „pást” sport szabályrendszerben szerzett több magyar
bajnoki cím, Világkupa gyõzelem és vb ezüst után, idén
Hudák Marianna a ringbe lépett és több full contact mérkõzést vívott. Közös döntésünk alapján elkezdjük a full
contact és a box sportkarrier
építését. A Világkupán ennek
megfelelõen „full contact-low
kick” szabályrendszerben indultunk és Mariann meggyõzõ teljesítményt nyújtva diadalmaskodott a döntõben.
Reméljük, hogy a jövõben ebben a szabályrendszerben is
megszerzi a válogatottságot

és további sikereket szerez az egyesület és
az ország számára.
Reméljük, hogy tovább élvezzük támogatóink bizalmát és további szponzorok
bevonásával sok színvonalas és eredményes megyei versenyt rendezünk.

Világbajnoki ezüstök
A képviselõ-testület virággal és pénzjutalommal köszöntötte Hudák Mariannt, aki a szegedi világbajnokságon ezüstérmet szerzett. A kiváló munkát végzõ
Gnyálin István újabb edzõi sikere az új generáció tehetségét jelzi. Hudák Mariann folytatta új szereplését,
s a Tököli Sportcsarnokban rendezett „Küzdelmek Éjszakája” versenyen is gyõzött. Ezen az eseményen gyõzelemmel mutatkozott be a tököli nézõk elõtt Csurcsia
Péter. A profi bokszgálán kiválóan bokszolt és nyert
Kovács András (kis Szusza) is. A képviselõ-testület a
Szegeden szintén vb ezüstérmet szerzett
Kovács Betty-t is köszöntötte, aki ma már csepeli
színekben versenyez.

Gnyálin István
SE. elnöke
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Otthoni vérvétel
önkormányzati támogatással
Tököl Önkormányzat a Szociális Alapítványán keresztül támogatást nyújt a rászorultaknak, akik nem tudnak elmenni laborvizsgálatra a gyártelepi szakrendelõbe.
Kiss Mátyásné szakápolás keretében lehetõséget biztosít az
otthoni vérvételre.
A vérvételre elõzetes telefonon történt bejelentkezés, és idõpont egyeztetés alapján, hétfõ és csütörtökön reggel 7 órától
8,30 óráig van lehetõség.
A vérvétel önkormányzati támogatással csökkentett összege
700 Ft/fõ. Az eredményt (leletet) családtag részére is kiadják.
Kiss Mátyásné elérhetõsége: 06(20) 991-6438, 06(24) 401-069
lakástelefonon, de csak este 18-20 óra között

Levonult a rekordárvíz
Április 3-tól, III.
fokú árvízvédelmi
készültséget rendelt el az illetékes
hatóság.
A leghatásosabb
védekezés a megelõzés, ezért a jövõben még nagyobb
gondot kell fordítanunk a nyári-gát
A vadászok és mezõõrök csónakkal
(nyúlgát) megerõsímentik az állatokat
tésére. Sajnos a vízügyi hatóságoknak nem szívügye a gát megerõsítése, így azt a
város, a gazdák összefogásával fogja megoldani. A több mint
400 hektár árterület megóvása jelenleg 760-780 cm budapesti
vízmagasságig lehetséges. Az eseményeknek végig ura volt a
védelmi szervezet. Hoffman Pál irányításával idõben megtörtént az árterületen tartózkodók értesítése és a kiürítés ellenõrzése. Köszönet illet mindenkit, aki a védekezésben részt vett.
Dr. Bekk Mária jegyzõ, Rácz Judit aljegyzõ, Bagyó Mártonné
irodavezetõ biztosította a 24 órás a szolgálatot a Polgármesteri
Hivatalban. A Polgárõrség tagjait Ágics Péter (Kanyara) fogta
öszsze. Lezárták a területeket, a Szigetújfaluba vezetõ utat, s a
lehetõségek szerint igyekeztek távol tartani a kiváncsiskodókat.
Árkocsevics Simon, Somogyi László a gazdákat irányította.
Hoffman Pál polgármester kezdeményezésére elhalasztották
a Sportcsarnokba tervezett EDDA koncertet, s a Képviselõtestület 500 eFt-tal segítette meg a bajbajutott Kisoroszi
települést. Jó érzés volt tapasztalni a szervezett összefogást,
amiben nagy része volt az árvízvédelmi figyelõszolgálat új
parancsnokának, Lerner Jánosnak, aki ismét bizonyította, jól
döntött a Pest Megyei Közgyûlés, amikor a katasztrófa
védelemben kifejtett munkájáért kitüntetésben részesítette.
A Duna 861 cm-es rekord magassággal tetõzött Budapesten.
Tökölön kb 2 méterrel alacsonyabb szinttel lehet számolni.
Az ártér elöntése után a vízügyi szakemberek a gát állapotát
vigyázzák Lerner János árvízvédelmi parancsnok, Pesuth Antal
és Istvánov István mezõõrök s a vadászok a területen élõ állatállományt mentették. A lassú apadás komoly károkat okozott a
komp átkelõ és a kompi út állapotában, helyrehozatalukra az
önkormányzat pályázatot nyújtott be.
A nyári gát megrongálódott szakaszait az önkormányzat a
gazdák és a vadászok összefogásával, ifj. Ágics Péter (Áldás) és
Árkocsevics Simon szervezésében ideiglenesen helyreállították.
A végleges rendbetétel költségeinek felmérése folyamatban
van.

Anyakönyvi Hírek
Születések:
Kocsis Boglárka
Necula Krisztián
Tóth Fanni
Viosz Virág
Magyarics Erik László
Répási Balázs Zoltán
Bártfai Balázs
Pásztor Bettina
Herceg József
Farkas Nikolett Anna

szül:
szül:
szül:
szül:
szül:
szül:
szül:
szül:
szül:
szül:

2005. 11. 23.
2005. 12. 06.
2005. 12. 09.
2005. 12. 11.
2005. 12. 21.
2006. 01. 01.
2006. 01. 02.
2006. 01. 14.
2006. 01. 14.
2006. 01. 20.

Házasságkötések:
Farkas Péter Pál és Fodor Enikõ
Surányi László és Virág Anita

2005. december 3.
2005. december 10.

Halálesetek:
Sziklai Istvánné sz. Pék Hermina
Jezsek János
Rozgics Simon
Krémó Béla Zoltán
Gabelics Pálné sz.Csabák Anna
Ágics Imre
Balla József
Horváth Béla
Madarászné sz.Szolcsánszki Anna
Novák Margit
Vajda Jánosné
sz. Erdei Róza Ibolya
Eller Etelka
Zóni László
Daru Pálné sz. Czvik Anna Gizella
Csepelszigeti Mária
Bozó Lajos
Keresztes Józsefné
sz. Vincze Ottilia
Mátrai Andrásné sz. Hende Anna
Rékasi Józsefné
sz. Pereznyák Margit

élt (83) évet
élt (58) évet
élt ( 95) évet
élt (81) évet
élt (83) évet
élt (57) évet
élt (72) évet
élt (62) évet
élt (61) évet
élt (59) évet
élt (56) évet
élt (81) évet
élt (74) évet
élt (73) évet
élt (79) évet
élt (82) évet
élt (85) évet
élt (79) évet
élt (58) évet
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Változás a gyermekorvosi
rendelõ és védõnõi
szolgálat mûködésében
Dr. Elekes Edit gyermekorvos rendelési ideje és helye:
Gyermekorvosi rendelõ, védõnõi tanácsadó: Tököl, Iskola u. 8.
Hétfõ:
Kedd:
Szerda
Csütörtök:
Péntek:
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7,00 – 10,00
14,30 – 17,30
7,00 – 10,00
12,00 – 14,00
8,00 – 11,00

Remek versenyek,
események
Április 16-án és június 4-én a
Müller Art gyorsulási futamai hagyományosan sok érdeklõdõt vonzottak a repülõtérre.

Fit-kid Országos Diákolimpiai Elõdöntõ és Csoportos FitDance verseny zajlott a tököli
sportcsarnokban április 30-án,
vasárnap.

A védõnõi tanácsadások idejében is változás történt:
Védõnõi tanácsadó: Tököl, Iskola u. 8.
II. körzet:

Bak Ágnes védõdõ
Hétfõ: 13,00 - 15,00
Szerda: 11,00 - 13,00

III. körzet:

Radnics Lászlóné védõnõ
Hétfõ: 11,00 - 13,00
Szerda: 14,00 - 16,00

Várandós kismamák részére kiskönyv kiadása is ezekben az
idõpontokban történik!
Az I. körzet címe és ideje változatlan (lakótelep)!
Tanácsadó telefonszáma: 24-496-180

Május legszebb halai
Május a horgászok
számára az egyik legsikeresebb hónap.
Így volt ez most is.
Május 7-én Bosnyák
Simonné, Teri fogta ki
az elsõ igazi szép pontyot, melynek súlya
5,80 kg volt.
Május 9-én ismét
kedvezett a szerencse a
házaspárnak, mert férje, Bosnyák Simon
11,60 kg-os pontyot
szákolhatott a Soroksári Dunaágban.

Kézilabda világszínvonalon
a Pannon Kupa
részeként Tököl
rendezte az Ausztria-Szerbia, Montenegro válogatott
mérkõzést a sportcsarnokban. Miután
a világbajnoki harmadik
helyezett
szerbek, Vujovics edzõ irányításával már legyõzték a magyarokat, a
tököli diadal már a kupa elnyerését jelentette számukra.

A mérkõzés érdekessége
volt, hogy az osztrák válogatott legjobbja a tököli
származású, egykori világválogatott Szilágyi István
fia, Szilágyi Viktor. A tököli
szurkolók és Hoffman Pál
külön köszöntötte a játékost, aki kiváló teljesítményével bizonyította õ is a világ legjobbjai közé tartozik. Sajnálatos
hír, hogy egy héttel késõbb Kielben, csapata bajnoki mérkõzésén
keresztszalag sérülést szenvedett és hosszabb pihenõre kényszerül.
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AZ ÁLOM MEGVALÓSULT
Bajnokcsapat
Minden szurkoló vágya,
hogy csapatát így ünnepelhesse. Nekünk szinte minden évben jut ebbõl az
örömbõl.
Tavaly a labdarúgó csapat,
most pedig a férfi kézilabdások szereztek játékukkal s elsõségükkel felejthetetlen élményeket.
A csupán egy vereséget és
egy döntetlent játszó csapat
értékes idegenbeli, s magabiztos hazai gyõzelmekkel utasította maga mögé vetélytársait. Czombos Sándor edzõ kemény munkát követelve teremtett alapot a jó teljesítményhez.
Igazi csapatként egymásért, Tökölért
küzdve hálálták meg a szurkolók szeretetét.
Az öröm pillanataiban jó visszatekinteni az
útra, melyet ezek a fiúk bejártak. Köszönet
jár nemcsak a mai, hanem a korábbi edzõiknek, társaiknak is, hiszen az eredményben õk is benne vannak. Waldmann Erika,
Hoffman Pál, akik a hajnali edzéseken
megszerettették a kézilabdát a tehetséges,
szorgalmas gárdával. Kerékgyártó Zsoltnak, aki csapattá formálta õket, s 1996-ban
az ország legjobbjai közé vezette õket (OSB
VI. hely). Márczy Gábornak aki a felnõtté
válás nehéz idõszakában dolgozott velük,
Losits Jánosnak, aki a csapat ügyes-bajos

A bajnokcsapat
dolgait intézte, Ágics Antalnak, Máthé
Bálintnak, akik az utóbbi idõkben álltak a
fiúk mögött. Éppen tíz éve érte el a férfi
csapat legjobb helyezését, hiszen az NB-I/B
4. helye máig felülmúlhatatlan. És a csapat
is az, hiszen a világválogatott Kovács Péter
mellett magyar válogatottak. Õri, Illés,
Hoffman, s egy éppen csúcsra érõ tököli
gárda Marics, Kalapács, Ágics, Tádics,
Orosz, Aradi, Kerékgyártó, Márczi igazi
példaképei voltak a ma bajnokainak.
Marics Gábor látványos védései, Czvik
István kõkemény védekezése, Balla Lajos
váratlan technikai megoldásai, Beszkid
Béla édesapját idézõ küzdeni tudása, pimasz húzásai, Balogh Attila, Bátyi Pepe
bombagóljai, Pataki Laci, Ágics Anti tech-

Ágics Antal
elégedetten
nézi a Szigetszentmiklós
elleni meccs
végeredményét:
Tököl –
Szigetszentmiklós 30:13

Czvik István, az egyik legkeményebb védõ
Hoffman Pál polgármestertõl veszi át az
ajándékot

Tádics Mátyás Czombos Sándor edzõt
köszönti
Tabella

NB II Dél férfi felnõtt

H.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Név
Tököl KSK
Láng SK
Albertirsa TKSC
Ercsi SE
Gyömrõ VSK
Mizse KC
TFSE
Budakalászi SC
Hatvani KSZSE
Szigetszentmiklósi KSK
Abonyi KC
XVI. ker. KMSE

nikás trükkjei visszaidézik az
akkori csapat tudását.
Gyõrffy Sándor egykori
magyar válogatott tapasztalatával, rutinjával segítette
a kitûzött cél felé a csapatot.
Igazi tököliként küzdöttek
az új fiúk is, a gólerõs kedvenc Varga János és társai,
Varga Zoltán, Czombos
Kristóf, Gáti Gábor, Szenczy
Zsolt, Varga Tibor, Szilágyi
Gábor, valamint Kiss Attila,
Balla Richárd és a "kis" kapus
Veszprémi Zsolt is.
Köszönet illeti a támogatókat, vezetõket, hiszen a képviselõ-testület, a város támogatása, Máthé Bálint, Kurán Antal,
Benkovics Antal hathatós segítsége nélkül
nem juthattunk volna a csúcsra. Köszönet
továbbá azoknak is, akik lehetõvé tették,
hogy méltó ajándékkal lephessük meg az
új bajnokokat: Ági János, Ágics Antal,
Balla család, Balogh család, Bednanics
család, Dányi József, Hoffman Pál, Kotász
Pál, Marics László, Máthé Albert, Máthé
Bálint, Pásztor Zoltán, Pataki János, Rutz
család, Szabó Lajos, Szitár Tivadar, Tádics
Mátyás, Tokics Kornél, Török Csaba,
Tresser Zoltán, Zsoldos József.
Hajrá Tököl!

Gy
20
13
12
12
10
10
9
9
9
9
7
3

D
1
1
3
2
3
1
2
1
1
1
1
1

V
1
8
7
8
9
11
11
12
12
12
14
18

Dob.
651
648
677
625
617
612
598
559
645
576
533
568

Kap.
504
608
639
635
607
633
593
566
668
609
581
666

P.
41
27
27
26
23
21
20
19
19
19
15
7

Jelmagyarázat:
H – Helyezés, J – Játszott, Gy – Gyõzött, D – Döntetlen, V – Vesztett, Dob. – Dobott, Kap. – Kapott, P – Pontszám
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