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Bajnokcsapat

(Újra NB-III-ban a Tököl)
Az álom valóra vált. Tököl, Pest megye I. osztályú csapata meg- hátra. És megtörtént a csoda. A 94. percben Vanczó Feri beadását
nyerte a 2004-2005. évi bajnokságot, az NB-III-ba került. 40 év a fiatal védõ, Lakics a hálóba fejelte. Az öröm leírhatatlan volt
után sikerült a bravúr, ami vezetõket, támogatókat, játékosokat, pályán és a lelátón, mert a góllal egy pontot szerezve a Tököl megszurkolókat egyaránt boldoggá tett.
nyerte a bajnokságot.
Elõzõ számunkban a még élõ reményekrõl írtunk, most viszont
Az õrbottyáni pálya még nem látott olyan ünneplést, mint amea hihetetlenül izgalmas versengés gyõzteseit köszöntjük. A csapat lyet szurkolóink és a játékosok rendeztek. Durranó pezsgõ, levegõnehéz sorsolábe dobált edzõ
sa, az, hogy a
és sportköri elrivális Maglód
nök, boldog jáés Bag otthotékosok, manában kellett
gasba lendülõ
nyerni a verTököl zászló
senyben marajelezték, itt vadáshoz, sokalami ritka, fankat kétkedõvé
tasztikus dolog
tett. Nem így
történt.
Leskó edzõt és
Leskó Zoltán
játékosait.
edzõ: „A csapat
Maglódon és
megérdemelte
Bagon is szena bajnokságot,
zációs játékot
mert a riválisok
mutattak a sráotthonában
cok, és elhozgyõzelmekkel
ták a hat ponteremtette meg
tot. Két pont
magának
az
Felsõ sor (balról jobbra): Gindl István, Varga Zoltán, Juhász Ferenc, Tapodi Gábor, Plausin István,
elõnnyel érke- Tapodi Tamás, Lesko Zoltán, Hajecz Zoltán, Fekete János, Böröndi József, Radnics László,Tóth Zoltán , esélyt rá. Jó itt
zett csapatunk Papp Zoltán. Alsó sor (balról jobbra): Csollák Péter, Vanczó Ferenc, Hoffman Pál, Bosnyák Antal, Nagy dolgozni, mert
Õrbottyánba, Béla, Benkovics Antal, Joszkin János, Kiss Csaba, Madácsi Szabolcs, Lakics László, Szõke Sándor, Szõke tisztességes, korahol Híres Gárekt körülméSándorné. Ülõsor (balról jobbra): Helgert Szabolcs, Vanczó Tamás, Nagy Krisztián, Herling Erik,
bor, az egykori
nyeket teremBenkovics Dávid, Barits János, Gindl Attila, Szigeti Zsolt.
válogatott játétenek a vezetõk
A képen nem szerepel, de a csapatban játszott: Simonyi Gábor, Horváth Zoltán
kos edzõsködik,
és partnerek, a
s remek csapatot kovácsolt össze.
munkában a játékosok.”
Zúgott a „hajrá Tököl” a mintegy
Nagy Béla sportköri
300 tököli szurkoló torkából.
elnök: "Néhány éve sokan
Csapatunk mezõfölényben játmosolyogtak, amikor az
szott, vártuk a gólt, ami megNB-III-ról célként beszéllepetésre a tököli kapuba érketem. Most bebizonyítottuk,
zett. Az elsõ félidõ elõtt néhány
mert több éves folyamatban,
perccel elég volt egy védelmi hide az álom megvalósult.
ba, s hidegzuhanyként éltük
Gratulálok Leskó Zoltánnak
meg a középkezdést. A második
és a csupaszív játékosoknak,
félidõ feszültsége nehezen admert igazi csapatként, jó jáható vissza. Kemény csata folyt,
tékot játszva, keményen
helyzetei a Tökölnek voltak. Kiss
küzdve érték el a bajnoki
Csaba kapufát fejelt, de az ellencímet. Köszönjük a Képvisefél õrizte vezetését. A gyengébb
lõ-testület támogatását, mert
idegzetûek már-már föladták,
biztos alapot teremtettek."
hiszen eltelt a 90 perc, s már
Folytatás a 12. oldalon
csak a hosszabbítás 4 perce volt
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Tököli repülõtér fejlesztési alapkoncepció
Elõzmények
A tököli repülõtér a rendszerváltást megelõzõen szovjet katonai repülõtérként üzemelt. Az elmúlt 15 évben szinte teljesen kihasználatlan volt az értékes, több mint 400 ha területû objektum,
csupán környezetvédelmi mentesítés folyt területén, illetve jelentéktelen repülési és raktározási tevékenység (1. sz. melléklet).
Az ÁPV 2004. évben pályázatot írt ki a terület polgári légiközlekedési és egyéb célú hasznosítására. A nyertes a TÖKÖL AIRPORT Rt. lett (2. sz. melléklet), mely az adásvételi szerzõdés
megkötése után haladéktalanul megkezdte a terület hasznosítására vonatkozó koncepciója kialakítását, ezzel kapcsolatban keresi meg a területileg legnagyobbrészt érintett Tököl Város Önkormányzatát.
A megkeresés célja
Elsõdlegesen a tököli repülõtér (hrsz.: 0322/4 és 0317/1) tulajdonosváltás miatt esedékessé váló, egyben az érvényes OTÉK
szerinti szabályozásnak megfelelõ besorolása, másodlagosan a tulajdonos fejlesztési alapkoncepciójának bemutatása, ez alapján a
hasznosítási elképzelések megvalósításának megkezdése, harmadlagosan a Csepel-sziget, azon belül is a Tököl város közigazgatási területét érintõ infrastruktúra fejlesztések elõremozdítása,
azok indokolása, negyedlegesen egyes területek belterületbe
vonásának indítványozása (0322/3 hrsz. és az 1. sz. ábrán bemutatott 1. és 2. sz. gazdasági területek).
A terület elhelyezkedése, értékelése
A Csepel-sziget közepén, Tököl város közigazgatási területén
lévõ objektum kiváló adottságokkal rendelkezik.
A Budapest körüli M0 autópálya körgyûrû és a (tervezett) csepeli gerincút közelsége kiváló közúti kapcsolatot biztosít, a vasúti
kiszolgálás is a meglévõ vágány rekonstrukciójával adott Szigethalom állomás felõl. A Duna közelsége a vízi kapcsolat kialakítása szempontjából igen kedvezõ. A légiközlekedés a mai meglévõ
létesítmények felhasználásával biztosított.
Így a közlekedési ágak mindegyikével a terület jól megközelíthetõ, ami teljesen egyedülálló adottság. A létesítmény közmûvekkel (víz, gáz, elektromos, távközlés) ellátott.
Ugyanakkor a térség jelentõs foglalkoztatottsági problémákkal
küzd, a korábbi környéki nagyüzemek leépülése miatt. Jelentõs
érdek fûzõdik tehát a környék szakképzett munkaerejének helybeni alkalmazását biztosító projekt megvalósításához e szempont
okán is.
Fenti igények teszik szükségessé a terület Szabályozási Tervének elkészítését. A cél az, hogy a beépítés feltételeit megállapítsa, és elõsegítse a terület mûködõképességét a környezeti
ártalmak lehetõ legkisebbre csökkentése mellett részleges belterületbe vonással.
Tervezési koncepció
A TÖKÖL AIRPORT Rt. megvizsgálva a területi, környezeti,
foglalkoztatottsági körülményeket, kialakította az objektummal
kapcsolatos ütemezett fejlesztési koncepcióját.
Az adottságok elsõsorban a logisztikai tevékenység fejlesztését
teszik egyértelmûen kívánatossá, mert a rendelkezésre álló nagy
kiterjedésû területen laza beépítéssel gazdasági terület kijelölésével raktárbázis helyezhetõ el, a kedvezõ közlekedési – elsõsorban közúti és vasúti – kapcsolatok kiaknázásával, környezetkímélõ módon, részben az északi, részben a déli oldalon, az OTÉKban biztosított legfeljebb 60 %-os beépítést és 2-3 szintszámot
figyelembe véve, a meglévõ faállomány megkímélésével, annak
átlagmagasságát meg nem haladva.

A raktározási tevékenység részben kereskedelmi tevékenységgel is kapcsolható, mely alatt az áruk átcsomagolása, kiszerelése értendõ, ezzel helyi munkaerõ foglalkoztatása is
lehetõvé válhat minimálisan 200 fõ nagyságrendben, már az elsõ
ütemben.
A logisztikai egységek az objektumon belül is körülhatárolt
elhelyezésûek, megfelelõ védõtávolságokkal, zöldterületekkel
körülvéve, a már mentesített területeken új építésû, korszerû
épületkomplexumokban, külön külsõ közúti kapcsolattal a lakott
területeken kívül, ahol már figyelembe vettük a PEMÁK által
tervbe vett csepeli gerincút I. ütemben 2x1 sávos kialakítását a
szigethalmi csomópontig, (mely a következõ 2 évben megvalósulhat), illetve a déli oldalon a kikötõi kapcsolat megvalósíthatóságát. A külsõ vasúti kiszolgálás a korábban üzemelõ iparvágány
helyreállításával oldható meg.
A bázis kialakítása 3 ütemben, elõreláthatóan 5 év alatt valósulna meg. I. ütemben a déli oldalon való mintegy 40, majd
további 40, végül 30 ha bruttó területen, 55-60 %-os beépítéssel.
Az északi oldalon történõ fejlesztés ezzel idõben 2 évvel eltolva,
kisebb területen valósulna meg a tervek szerint.
Az elsõdleges gazdasági terület kijelölése mellett a tervezési
koncepció közlekedési illetve különleges terület kialakításával
számol. Ezen található a jelenlegi futópálya, gurulóutak, elõterek
és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó létesítmények. Hasznosításuk részletei kidolgozás alatt vannak, a 2030/2001. (II. 9.) korm.
hat. 1/b. pontjával összhangban, melyeket a végleges repülõtérhasználati engedély megszerzése és az ahhoz szükséges környezetvédelmi hatásvizsgálatok után lehet pontosítani. Az elõzetes elképzelés olyan, a mostani mûveletszámon alapuló kis-közepes légiforgalommal számol a közeli mintegy 5 éves idõszakban, melyhez a repülõtéren jelentõs fejlesztés nem szükséges,
csupán repülésbiztonsági eszközfejlesztés elõirányzott. Ezzel a
környezetvédelmi szempontok miatt számoltunk így. A koncepció véglegesítése a módosítás alatt lévõ törvényi háttér hatálybalépése után (várhatóan 2006. évben) történhet meg.
Természetesen az adottságok lehetõvé teszik a területen belül
a logisztikai bázis közelségébõl adódóan a légi áruszállítást is korlátozott mértékben, a személyforgalmat úgyszintén, de a fejlesztés egyik fõ iránya inkább a sport és kisrepülõgépes forgalom lebonyolítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, illetve feltételeinek megteremtése. Ehhez a funkcióhoz
jól illeszkedik a Dunai Repülõgépgyár Rt.-nek az északi szomszédos területén folyó repülõgép-javítási szolgáltatási-kereskedelmi tevékenysége is.
További különleges kereskedelmi célú terület kijelölése indokolt a már jelenleg is többször tartott rendezvények és kiállítások
céljára, továbbá ehhez kapcsolódó sportolási és oktatási célú objektumokkal és növénykerttel.
Ezeket a területeket az 1. sz. ábra mutatja be.
Jelenleg a Szabályozási Terv környezetvédelmi munkarészének (3. sz. melléklet) elõkészítése, valamint a jelenlegi tököli
repülõtér területkimérése és a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival való – esetleges területcseréket igénylõ – egyeztetés, továbbá az ezzel összefüggõ helyrajzi számok kialakítását célzó elõkészítõ tevékenységek folynak.

1. sz. melléklet
Területi jellemzõk és mûvelési ágak
Bejegyzett terhek, széljegyek:
Tököl 0322/4 hrsz-t terheli a 323/3, /4, /5, /6, /7, /9, /10, /11,
/12, /13, /14, /15, /16 hrsz-ú ingatlanokat illetõ egyéb szolgalmi
jog, és a Ráckevei Városi Bíróság szolgalmi jogot érintõ perfeljegyzése. Tököl 0322/4 hrsz-t terheli a Közép-Duna-völgyi Kör-
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Település
Tököl
Tököl
Tököl
Szigethalom
Szigethalom
Szigethalom
Szigethalom
Szigethalom

Hrsz
0322/4
0322/3**
0317/1
2125
010
3308
013/8
3309

Tulajdonos és tul. arány*
Magyar Állam. 1/1
Magyar Állam. 1/1
Magyar Állam. 1/1
Magyar Állam. 1/1
Magyar Állam. 1/1
Magyar Állam. 1/1
Magyar Állam. 1/1
Magyar Állam. 1/1

Vagyonkezelõ*
ÁPV Rt.
ÁPV Rt.
ÁPV Rt.
ÁPV Rt.
ÁPV Rt.
ÁPV Rt.
ÁPV Rt.
ÁPV Rt.

Mûv. ág, megnevezés
Repülõtér
Lakóház és udvar
Repülõtér
Repülõtér (irányítóadó)
Repülõtér
Repülõtér (távoli irányadó)
Repülõtér
Repülõtér

Ha
404
0
2
0
0
3
0
1

m2
3297
8152
8361
8382
5517
2376
0259
7951

* 2004. év végéig, jelenlegi tulajdonos TÖKÖL AIRPORT Rt.
** kivett terület
nyezetvédelmi Felügyelõség javára bejegyzett tartós környezetkárosodás ténye, a kárelhárítás kötelezettje az ÁPV Rt. (talaj- és
talajvízszennyezés).
Bányaszolgalmi jog terheli a Szigethalom 010 hrsz-ú ingatlant.
A földhivatal nyilvántartásában a repülõtérhez tartozó ingatlanokon található felépítmények nem szerepelnek, a térképrészleten az épületek nincsenek feltüntetve, és az ingatlanok kitûzése
nem történt meg. Vevõ kötelezettsége a változási (megvalósulási)
vázrajz elkészíttetése és benyújtása az illetékes Földhivatalhoz, valamint az ingatlanok kitûzése.
Az ingatlan fõbb mûszaki jellemzõi:
Közmûellátottsága: Elektromos-, víz és gázenergiával, szennyvízelvezetéssel, távbeszélõ hálózattal rendelkezik, amelyek
felújítást igényelnek.
Épített ingatlanok:
Az ingatlanokon szétszórtan 190 db épület és építmény található, a beépített alapterület 95 601 m2, a beépítettség nem éri el
az 1%-ot. Az épületek és építmények jelentõs része használaton
kívül van, a mûszaki állapotuk leromlott.
Repülõtér alapadatai:
A repülõtér földrajzi koordinátái: É 47° 21¢ 14² K 18° 58¢ 08²
Tengerszint feletti magasság: 100 mBf
Szilárd (beton) burkolatú pálya mérete: 2500 x 80 m
Füves fel- és leszállópálya mérete: 1100 x 50 m
ICAO kódjel: 4F
Tengely iránya: 320° /140°

2. sz. melléklet
A tulajdonszerzés és a tulajdonosok
bemutatása
A magyar állam tulajdonában álló és az ÁPV Rt. kezelésében
lévõ tököli repülõtér 8 hrsz.-mal jellemzett ingatlanegyüttese (3
tétel Tököl, 5 tétel Szigethalom közigazgatási határán belül található) nyilvános privatizációs eljárás keretében 2004. év során
került meghirdetésre. A pályázat nyertese a TÖKÖL AIRPORT
Rt. (1022 Budapest, Eszter u. 6/b) lett. Az ÁPV Rt.-vel megkötött
ingatlan adásvételi szerzõdést törvényi szabályozás alapján kormányhatározat hagyta jóvá 2004. december 26-án. A birtokbaadási eljárás a vevõ pénzügyi teljesítését követõen 2005. február
01-jén kezdõdött és március 10-én zárult.
A tulajdonossá váló TÖKÖL AIRPORT Rt. 1.200 mFt-os
jegyzett tõkével létrejött befektetési társaság (cégjegyzékszáma:
01-10-045118, adószáma: 13320535-2-41, képviselõje: Völker
Zsolt elnök-vezérigazgató), amelynek jelenlegi tulajdonosai:
Euroinvest Közép-Európai Befektetési Rt. (45%), Starcliff Limited (45%), UVATERV MBO Kft. (10%).
Az adásvételi szerzõdés alapján jogutódként a TÖKÖL AIRPORT Rt. vált a tököli repülõteret üzemeltetõ Master Sky Kft-vel,
mint bérlõvel szemben bérbeadóvá. A határozott idõtartamú bérleti szerzõdés 2007. április 15. napján szûnik meg. A tulajdonosnak tudomása van arról, hogy az ideiglenes le- és felszállóhelyként üzemeltetett repülõtér tekintetében a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi Felügyelõség az üzemeltetõnek elõírta a tököli
repülõtér zajgátló védõövezetének kijelölését, mely dokumentá-

cióval kapcsolatosan jelenleg közmeghallgatásokat bonyolít le a
Polgári Légiközlekedési Hatóság.
A tulajdonos szempontjából a tököli repülõteret egy másik
kötelezettség is terheli az alapján, hogy az ÁPV Rt., mint költségviselõ és mint kötelezett a tököli repülõtér környezeti kárelhárítási feladatait már a korábbi években megkezdte, mely
feladatok elõreláthatólag 2006. évben fejezõdnek be.

3. sz. melléklet
A Tököli Repülõtér Szabályozási Terve
környezeti értékelésének javasolt tartalma
(a terv tartalmának és részletezettségének megfelelõen, a
2/2005. (I. 11.)
Korm. rend. 4. sz. melléklete alapján)
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának
ismertetése
Elõzmények
A tervnek a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a
terv alakulására
A környezet védelméért felelõs szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történõ figyelembe
vétele
A környezeti értékelés során felhasznált adatok forrása, az
alkalmazott módszer korlátai
2. A terv (és változatainak) rövid ismertetése
A terv célja, tartalma, környezeti vonatkozásainak ismertetése
A terv kidolgozásakor vizsgált változatok és a választás indokainak rövid ismertetése (ha lesz ilyen)
3. A terv megvalósítása, környezeti hatásainak, következményeinek feltárása
Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve
figyelembe vétele a tervben (a terv környezetvédelmi szempontjainak, valamint a releváns tervek környezetvédelmi céljainak figyelembe vétele)
A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti
hatást kiváltó tényezõk feltárása
A terv megvalósítása esetén várható, környezetet érõ közvetlen
és közvetett hatások, környezeti következmények feltárása, különös tekintettel
• a környezeti elemekre (föld, víz, levegõ, élõvilág, épített környezet)
• a környezeti elemek rendszereire (táj, település, klíma, ökológiai rendszerek)
• az emberek egészségi állapotára, életminõségére, társadalmi, gazdasági helyzetére
A környezeti következmények alapján a terv értékelése
4. A hatások elkerülésére vagy csökkentésére vonatkozó, a
tervben szereplõ intézkedések hatékonyságának értékelése,
javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre
5. Közérthetõ összefoglaló
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KÉPEK, ESEMÉNYEK
Tanévzáró

Idén is eljött az évzáró napja, s vele a pihenés, a nyaralás
ideje. Nagy utat tettünk meg õsz óta, s újra elérkezett a
bizonyítványosztás ideje, amely egész éves munkánkat mérlegre teszi. Ilyenkor mi tanárok is alaposan eltûnõdünk
mindazon, amit közösen a gyerekekkel elvégeztünk.
Sokáig fogunk az idei esztendõre emlékezni. A diákok
úgy, mint gyermekkoruk egyik esztendejére, mi tanárok úgy,
mint egy értelmes és szép munkával eltöltött esztendõre.
Úgy gondolom, jó évet tudhatunk magunk mögött.
Elvégeztük a sok-sok feladatot, és mindannyian sokat tanultunk – még mi tanárok is! Voltak vidám és szomorú pillanataink, voltak ragyogó sikereink és bizony kudarcaink is.
A tanévzárón elköszöntünk egymástól, attól a közösségtõl, amellyel az elmúlt idõben minden nap találkoztunk, és
együtt töltöttük el legalább a nap felét.
A nyolcadikosok számára a búcsú örökre szól. Õk még
egyszer így ebben a társaságban soha többé nem állnak
majd az iskolában. Szeretettel látjuk õket, ha egyszer-egyszer meglátogatnak minket. A többiek számára öröm, hogy
véget ér a tanév.
Nagyon szép nyarat kívánok minden családnak: sok
pihenést, sok játékot, sok olvasást, sok kirándulást!
Találkozunk szeptemberben.
Tököl, 2005. június 17.
Giczi Miklós
igazgató

Új sportágak
Nagy az élet a repülõtéren. Az autó- és motorsport szerelmesei szinte minden hétvégén találnak maguknak szórakozást Tökölön. Az egyik leglátványosabb verseny a Miller
ART gyorsulási programja volt. A több ezer érdeklõdõ elõtt
zajló eseményeket még az idõnként mostoha idõjárás sem
befolyásolja.
A Vásártéren, pontosabban a gáton új sportág szerelmesei
mutatkoztak be. Az íjászat tököli szerelmesei Kocsis Pál és
barátai látványos, követhetõ pályát alakítottak ki, s jó szemmel "szedték" le a célpontot jelentõ kitömött vadállatokat.

Virágos város
Az idén különösen szépen sikerült a közterületi virágkiültetés. A megszokott helyszínek mellett a Kolozsvári utcában,
s a lakótelepen új ötletekkel is elõrukkoltak a GAMESZ dolgozói. Osztatlan elismerést aratott a virágokból kiültetett
Tököl címer. A látvány a sablont elkészítõ ifj. Báder Ferencet, a GAMESZ csapatát, illetve a Fucskó Szandra által irányított halásztelki kertészcsapatot dicséri.
XXI. századi városköszöntõ tábla fogadja a Tökölre érkezõket Budapest felöl. A Báder család által tervezett és kivitelezett látvány nappal is megfogja a szemet, de igazi
látványosságot éjszakai megvilágításban jelent. Öröm
tapasztalni, hogy a Képviselõ-testület városszépítõ programját milyen figyelem kíséri, s jól esõ érzés az elismerõ
szavakat hallani, amelyeket ezúton a készítõknek is továbbítunk.
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Új színfolttal bõvült Tököl
Város önszervezõdõ közössége. Ezt a közösséget foltvarró
asszonyok lelkes csapata hozta létre Szilágyi Györgyné, Gitta néni vezetésével.
A mai rohanó világunkban egyre kevesebb idõ jut a szívet, lelket gyönyörködtetõ kézimunkára.
Tavaly novemberben szemlélõi lehettünk Gitta foltvarró munkáit bemutató kiállításnak.
Csodálattal néztük a különbözõ technikával készült ágytakarókat, terítõket, falvédõket, faliképeket. Sokunkban fogalmazódott
meg, ha lehetõség kínálkozik rá, szeretnénk megtanulni és ellesni
a különbözõ fortélyokat, hogy magunknak és nem utolsósorban a környezetünknek örömet szerezzünk.
A Mûvelõdési Ház
szervezésében 2005
januárjában beindult
a tanfolyam 10 fõ
részvételével.
A csoport kéthetente szombatonként találkozik a Mûvészeti Iskola tantermeiben,
egyre nagyobb igyekezettel és lelkesedéssel készíti el a "házi
feladatokat".
Az új technikák, izgalmas fortélyok, színes anyagok mellett

egymást is egyre jobban
megismerjük, ötleteket merítünk egymás munkájából.
Most már a férjeink és a
gyerekeink is tudják, hogy mennyire fontos számunkra az a
néhány óra, amit egymás között töltünk, csak még azt nem értik,
hogy minek vesszük meg méterre az anyagot, ha aztán úgyis apró
darabokra szabdaljuk fel az egészet.
Lassan véget ér a
tanfolyam és mindenkinek elkészül az
elsõ munkája "a babatakaró". Egyforma
a technika és mégis
mindegyik más, egyedi darab. Ez a foltvarrás lényege. Elhatároztuk, ha lesz rá
lehetõségünk, a csoport a tanfolyam befejezése után is együtt marad, új tagokat is szívesen látunk magunk között.
Valamennyiünknek az a véleménye, hogy a néhány óra alatt,
amit együtt töltünk, elfelejtünk minden gondot, csak azzal foglalkozunk, hogy minél szebb munkák készüljenek.
Reméljük, hogy rövid idõn belül munkáinkból rendezett kiállításon bemutathatjuk, hogy mit tanultunk Szilágyi Gittától.

Tököli Öltögetõk köre

Juhász Ferenc, az év csatára

Vanczó Ferenc, az év játékosa

Farkas Sándorné

Herling Erik, az év kapusa

Hajecz Zoltán, az év védõje

A bajnokság
végeredménye

Felsõ sor balról jobbra: Pandúr Jáûnos, Székely Attila, Papp József, Varga
András, Vejmola István, Varga János, Szegedi István, Plausin István
Alsó sor balról jobbra: Tapodi Gábor, Barics János, Monostory Péter, Székely
Gábor, Farkas István, Soós Csaba, Soós Róbert, Szentflében Károly

1. Tököl
30
2. Bag
30
3. Maglód
30
4. Õrbottyán 30
5. Törökbálint 30
6. Szszmárton 30
7. Aszód
30
8. Hévízgyörk 30
9. Délegyháza 30
10. Kklacháza 30
11. Szhalom 30
12. Piliscsaba 30
13. Gyömrõ 30
14. Iklad
30
15. Gyál
30
16. Bugyi
30

23
23
24
16
15
15
14
12
12
12
10
8
8
6
5
2

6
6
2
8
5
5
5
5
4
3
2
6
3
4
1
5

1
1
4
6
10
10
11
13
14
15
18
16
19
20
24
23

95-21
92-30
103-36
74-52
79-39
65-48
56-49
66-48
53-72
35-58
55-78
45-68
50-77
30-82
27-118
37-106

75
75
74
56
50
50
47
41
40
39
32
30
27
22
16
11
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HIRDETÉSEK
Városszépítés

Régi kívánságok

Tavasz óta folyik a Hõsök tere és Vásár tér szépítése. A viacolor járdák, parkolók kialakítását követõen megtörtént a
fák, cserjék kiültetése, s nyárra már zöldellõ pázsit, kerti padok, hulladékgyûjtõ edények teszik hangulatossá e tereket.
Megszépült, megtisztult szobrok várják a sétálókat, s az
ünnepségeken résztvevõket.
A 48-as emlékmû felújítása is folytatódott. A Petõfi, Kossuth dombormû és a feliratok bronzba öntése után még
nagyobb feladattal birkóztunk meg. A lassan szétmálló
gipsz Turulmadár bronzba öntve csillog. Az emlékmû tetején, hirdeti a tököliek hagyománytiszteletét, dicséri a szobrászok Szórádi Zsigmond és Seres János, valamint az öntést
végzõ Legutkó Gyõzõ munkáját.

Elkészült az Állomás épület és a Csépi út közötti 400
méteres szakasza. Ezzel csökkent a gyalogosokra leselkedõ
veszély, hiszen most már nem kell a közúton közlekedniük.
Hasonlóan fontos volt a Fú úti óvoda elõtti parkoló kialakítása. A gyerekeket óvodába szállító szülõk a parkoló használatával biztonságosan hozzák-viszik ezután gyermekeiket.

Hõsök Napja:

Lépéstartás
A Gazdakör tagjai rendszeres találkozóikon szakmai elõadásokat hallgatva, bemutatókat felkeresve igyekeznek
követni a mezõgazdaság korszerûsítését. A legutóbbi alkalommal dr. Becz Miklós tartott elõadást az Európai Uniós
pályázati helyzetrõl. Az elõadást a gazdák élénk érdeklõdésének köszönhetõen komoly vita követte.

Új idõpontban,
május utolsó szombatján, a szentmise
után került sor a
Hõsök Napi megemlékezésre. A megújult emlékparkban
Kudó Simon mondott személyes hangú és mégis emelkedett beszédet. Beszédében méltatta a
két világháborúban
életüket vesztett tököli hõsöket és kitért a megemlékezés
fontosságára. Az ünnepi mûsort az általános iskola és a mûvészeti iskola versmondó diákjai adták. A gyerekek tehetségesen, átéléssel elmondott versei a
felkészítõ tanárok munkáját is dicsérik. A város nevében
Hoffman Pál és Kudó Simon, valamint Ágics Péter (Kanyara) és Dragovics András (Kofás) helyeztek el koszorút. Díszõrséget vitéz Kiss László szervezésében a Hagyományõrzõ
Honvéd Egyesület tököli csoportja adott.
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Tájékoztatás
A Pest Megyei Munkaügyi Központ mobiliroda mûködését biztosítja 2005. június 9-tõl.
Az iroda heti egy alkalommal, a
hét minden csütörtöki napján egész
napos ügyfélfogadást tart.
Az alábbi ügyekben járnak el ügyintézõink:
- Teljes körû információnyújtás
(munkanélküli ügyfelek és munkáltatók részére)
- Együttmûködést vállaló (ellátásban nem részesülõ) ügyfeleink jelentkezési napjának rendezése
- Rendszeres szociális segélyben
részesülõ ügyfeleink jelentkezésének
rendezése
- Állásajánlatok-képzési ajánlatok
megtekintése
- Munkáltatók részére nyomtatványok kiadása (munkaerõigény), kitöltésében segítségnyújtás
Az irodában kettõ kolléganõ
végezné e feladatokat.
Helyszíne: Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9. (Családsegítõ Irodában)
Ügyfélfogadási idõ: 8,00 - 12,00
13,00 - 15,30

Légi-kémiai szúnyoggyérítés tervezett idõpontja Csepel-sziget térségében, 2005
1.

2005. május 16-25.
(Lezajlott)
2.
2005. június 10-11.
(pótnapok: 16-17.)
3.
2005. július 11-12.
(pótnapok: 14-15.)
4.
2005. augusztus 13-14.
(pótnapok: 16-17.)
A földi-kémiai gyérítések célszerûen a légi idõpontok + 1-3 nap szerint tervezhetõk.

Diáksiker
Az Egészségügyi Világszervezet Magyarországi Irodája az "Egészség Világnapja" alkalmából pályázatot hirdetett: "Én milyen
családanya akarok lenni?" címmel, általános
iskolák felsõ tagozatos tanulói részére.
A pályázók közül az országos és egyben
megyei I. helyezést elért Firnigel Orsolya 8.
osztályos tanuló, a megyei II. helyezést Bosnyák Ilona szintén 8. osztályos tanuló érte
el. A Pest Megyei Intézet díjátadó ünnepségén külön kiemelték, hogy mindkét nyertes
pályázó a Tököli Általános Iskola színeit
képviseli.
A sikeres pályázóknak szívbõl gratulálunk.

Önkormányzati építési
telekértékesítés
Tisztelt lakosok! Régóta készülünk a
Pesti úti lakótelep melletti önkormányzati területen kialakított építési telkek értékesítésére. 2005. szeptember 5-én az ingatlanok értékesítésre kerülnek. A feltételeket az alábbi versengõ ajánlatkérés tartalmazza. Információ és megtekintési lehetõség a Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Irodájában.
VERSENGÕ AJÁNLATKÉRÉS
Tököl Város Önkormányzata (2316
Tököl, Fõ út 117.) értékesítésre meghirdeti az alábbi, Pesti úton kialakított építési
ingatlanait:
HRSZ

TERÜLET
(m2)

2640/105
2640/106
2640/107
2640/108
2640/109
2640/110
2640/111
2640/112
2640/113
2640/115
2640/116
2640/117
2640/118
2640/119
2640/120
2640/121
2640/122
2640/123
2640/124
2640/126
2640/127
2640/128
2640/129
2640/130
2640/131
2640/132
2640/133
2640/138
2640/139
2640/140
2640/141
2640/143
2640/144
2640/145
2640/146

647
649
646
649
645
650
972
649
649
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
792
849
792
849
791
849
791
846
684
684
620
631
622
798
633
798

Kikiáltási
ár
(Ft)
3.882.000.3.894.000.3.876.000.3.894.000.3.870.000.3.900.000.5.832.000.3.894.000.3.894.000.3.900.000.3.900.000.3.900.000.3.900.000.3.900.000.3.900.000.3.900.000.3.900.000.3.900.000.3.900.000.5.544.000.5.943.000.5.544.000.5.943.000.5.537.000.5.943.000.5.537.000.5.922.000.4.788.000.4.788.000.4.960.000.5.048.000.4.976.000.6.384.000.5.064.000.6.384.000.-

Az árak a 25%-os ÁFA-t
nem tartalmazzák.

deltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.
Az ingatlanok közmûvesítését (víz, villany, gáz, csatorna) az Önkormányzat
megrendelte, és kötelezettséget vállal a
kiépítésükre.
Az ingatlanokra 5 éves beépítési kötelezettséget ír elõ, amelynek biztosítására
elidegenítési és visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.
Az ajánlattétel ideje : 2005. szeptember 5. 15. óra
Az ajánlattétel helye: Polgármesteri
Hivatal Tököl, Fõ u. 117.
Ajánlattételre a helyszínen lehet jelentkezni.
Az ajánlattételen részt vehet minden
nagykorú magyar állampolgár, aki 10 éve
állandó bejelentett tököli lakcímmel rendelkezik, és ingatlan nincs a tulajdonában, illetve házastársa tulajdonában.
Az ajánlattevõk az ingatlanokra licitálással tehetnek ajánlatot, a licitlépcsõ
10.000 Ft-onként emelkedik. Amennyiben az ingatlanra licitálás nem történik,
azt a kikiáltási áron kell értékesíteni, tehát
az árlejtés nem megengedett. A licitálás
gyõztese az, aki az ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja. A licit gyõztesének
az árverés helyszínén a vételár 10 %-át
mint foglalót vételárelõlegként kell befizetnie az önkormányzat pénztárába.
Az ingatlan vételárát az alábbiak szerint lehet kiegyenlíteni:
1. lehetõség: készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerzõdés aláírásával
egy idõben, az árverést követõ 30 napon
belül,
2. lehetõség: készpénzben kell kiegyenlíteni oly módon, hogy az adásvételi szerzõdés aláírása elõtt 40%-ot kell befizetni,
a fennmaradó 50%-ot 2006. március 31ig. (A 2. számú variáció választása esetén
az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjog bejegyzési engedélyt nem adja ki.)
Amennyiben a vevõ hibájából szerzõdéskötésre a megadott határidõig nem
kerül sor, úgy a foglaló az eladót illeti.
További információ, jelentkezés és
megtekintési lehetõség a polgármesteri
hivatal mûszaki irodájában, valamint a
helyszínen lehetséges.
Tököl, 2005. július

Az ingatlan besorolása: KEL-1 (Kertvárosias Lakó 1.), amely laza beépítésû,
összefüggõ nagy kertes, több önálló ren-

Tököl Önkormányzat
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ANYAKÖNYV

Anyakönyvi Hírek
2005. április, május, június havi események

Születések:
Borsos Naomi
Székely Sára
Taksonyi Zoltán
Márkus Dániel
Szûcs Henriett
Kiss Cintia Réka
Gyüge Amadeusz
Kovács Zsanett
Soós Rebeka Anna
Ágics Zsolt
Monostori Panna
Farkas Dorottya Méta
Császár Dániel
Szilágyi Jelena Lúcia
Horváth Fruzsina
Bácsi Nikolett
Vígh Noel Mihály
Mészáros Dóra
Varga Nikolett
Milkovics Noémi
Tábori József Ferenc
Galambos Petra
Quirin Emma
Szabó János

szül.: 2005. 01. 15.
szül.: 2005. 04. 01.
szül.: 2005. 04. 08.
szül.: 2005. 04. 11.
szül.: 2005. 04. 12.
szül.: 2005. 04. 13.
szül.: 2005. 04. 13.
szül.: 2005. 04. 16.
szül.: 2005. 04. 19.
szül.: 2005. 04. 22.
szül.: 2005. 04. 22.
szül.: 2005. 04. 28.
szül.: 2005. 05. 06.
szül.: 2005. 05. 11.
szül.: 2005. 05. 16.
szül.: 2005. 05. 19.
szül.: 2005. 05. 19.
szül.: 2005. 05. 20.
szül.: 2005. 05. 25.
szül.: 2005. 05. 29.
szül.: 2005. 06. 11.
szül.: 2005. 06. 21.
szül.: 2005. 06. 26.
szül.: 2005. 06. 30.

Házasságkötések:
Farkas István és Varga Margit
2005. 04. 09.
Fritz Sebestyén Zoltán és Uri-Szatmári Mária
2005. 04. 09.
Galambos Lajos és Dóri Mónika
2005. 04. 09.
Székely Hunor és Vince Kinga Beáta
2005. 04. 23.
Miskei Krisztián Erik és Tulics Erika Györgyike
2005. 05. 14.
Megyeri Mihály és Baller Anita
2005. 05. 21.
Reider László és Halász Erzsébet
2005. 05. 21.
Máramarosi Zoltán Tamás és Pap Andrea
2005. 05. 21.
Jancsik Gusztáv Mihálylovics és Romsics Dóra
2005. 05. 21.
Farkas Sándor és Radnics Melinda
2005. 05. 28.
Pádár Jenõ és Ferenczi Melinda
2005. 05. 31.
Orosz András és Irházi Krisztina
2005. 06. 10.
Kálmán Csaba és Tuza Tímea
2005. 06. 11.
Bárdos Balázs és Luklíder Edit
2005. 06. 11.

Gólya János és Blahó Olga
2005. 06. 18.
Bártfai Krisztián Gábor és Pesuth Nikoletta Anna
2005. 06. 24.
Dávid Attila és Joó Krisztina
2005. 06. 25.

Halálesetek:
Séfel György
Tornyossy László Imre
Csurcsia Mátyásné sz.Kovács Katalin
Molnár Ferencné sz. Szabó Erzsébet
Müller Márton
Iszák Ferenc
Szabó Sándorné sz. Müller Anna
Cseh Béláné
Varsányi Józsefné sz.Molnár Erzsébet
Mári Jolán
Kenézlõi Tiborné sz.Ábrahám Gizella
Alpár Józsefné sz.Szlávik Magdolna
Pintér József
Katona Mihály
Cseperkáló Antal
Lerner Péterné sz. Tomin Katalin
Kádár Gyula
Schneider Ferenc
Tóth Béla
Aranyos Miklós
Szûcs János
Ágics Illés

élt ( 50 ) évet
élt ( 50 ) évet
élt ( 74 ) évet
élt ( 74 ) évet
élt ( 60 ) évet
élt ( 53 ) évet
élt ( 59 ) évet
élt ( 85 ) évet
élt ( 78 ) évet
élt ( 86 ) évet
élt ( 89 ) évet
élt ( 74 ) évet
élt ( 65 ) évet
élt ( 84 ) évet
élt ( 84 ) évet
élt ( 64 ) évet
élt ( 74 ) évet
élt ( 43 ) évet
élt ( 65 ) évet
élt ( 70 ) évet
élt ( 88 ) évet
élt ( 83 ) évet

Hirdetések
Harmónia Természetgyógyászat
Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Tököl, Viola u. 19.
Szolgáltatásaink: teljes körû állapot felmérés.
Kezelés: a tradicionális kínai orvoslás
módszereivel,
15 éves szakmai gyakorlattal,
felsõfokú szakirányú végzettséggel.
Rendelési idõ: hétfõ: 14-20,
kedd, csütörtök: 13-20, péntek: 13-19 óráig.
Bejelentkezés: a rendelés ideje alatt személyesen,
vagy telefonon a
24-488-677 és a 20-9820-031 telefonszámokon.
Szeretettel várom gyógyulni vágyó
leendõ pácienseimet:
dr. Balla János
akupunktúra, meridián dr.
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M e g h í v ó
Szeretettel meghívjuk 2005. július 2324-én a Tököli Vásártéren megrendezésre kerülõ C-kategóriás fogathajtó
versenyre.
Sportbaráti üdvözlettel:
Szabó Károly elnök

PROGRAM
2005. július 23. (szombat)
11.0
15.30
17.30
20.0

Kettes fogat maraton
Népi fogathajtás
Lovas ügyességi verseny
Lovas bál a lovas pályán (rossz
idõ esetén a Mûvelõdési
Házban)

2005. július 24-én (vasárnap)
10.00 Kettes fogathajtás I. forduló
12.00-13.00
Ebédszünet
13.00 Ünnepélyes bevonulás (Megnyitó)
13.30 Kettes fogathajtás II. forduló
16.00 Kettes fogad vadászhajtás
17.30 Eredményhirdetés
A változás jogát a rendezõ bizottság
fenntartja.

Az idõ a folyó, amelyre halászni járok
(Time is but the river I go a fisching in)
Június 3-án a Tököli Általános Iskola
pedagógusnapi ünnepségén harmincnyolc évi kiemelkedõ közalkalmazotti
munka után búcsúztattuk a nyugdíjba készülõ Balczer Józsefnét, matematika-fizika-ének szakos tanárnõt.
Marika néni szakmai tevékenységére az
igényesség volt a jellemzõ: számos új tankönyvet vezetett be és új
módszerrel kísérletezett. Évtizedeken keresztül vezette a Természettudományi munkaközösségünket. Többször
is felkérték területi sõt
megyei szintû bemutatóórák megtartására
és különbözõ szakmai
fórumokon való felszólalásra. 1985-ben miniszteri dicséretben részesült. Pályafutásában
legfontosabbnak
az
osztályfõnöki nevelõmunkát tartja. 32 évig
volt osztályfõnök, 8 osztályt ballagtatott el.
Lakóhelyén nemcsak tanárként ismerjük:
1980-tól nagyközségi szakszervezeti fõbizalmiként is dolgozott.
A búcsúztató ünnepség rendhagyó és
meghitt hangulatban zajlott. Giczi Miklós
igazgató beszéde után Marika néni régi
(ma már pedagógus) tanítványai illetve a
tanítványai szülei sorolták el, mi mindent

tanultak tõle. Megköszöntük a fegyelemre, a logikus gondolkodásra, a precízségre
való szoktatást, hogy szigorúan belénk
véste a "nomen est omen" bölcsességét. Az
Operabarátok körének megalapításával
nemzedékeknek tette lehetõvé a zenei
kultúra megismerését. Osztályfõnökként
soha nem tudott elmenni a tanterme elõtt,
mindig odahúzta a
szíve a tanítványaihoz. Szülõi értekezletei emlékezetesek.
Kirándulni járt a már
elballagott osztályával. Végtelen szeretettel fogadta a fiatal
kollégákat, segítette
munkájukat "boszorkányos" tantárgypedagógiai ötletekkel.
A diákok körében
nagy tekintélynek
örvendett, sokan (humán érdeklõdésûek is) eljártunk a szakköreire, ma is birtokában vagyunk az ott
szerzett tudásnak.
Kívánjuk, hogy Marika néni még
hosszú ideig evezzen az idõk folyóján,
legyen ezután is tartalmas, értelmes és
szép az élete. Búcsúnk nem is végleges,
szeretettel várjuk ezután is az iskolai élet
jeles napjain és a hétköznapokon is.
Matula Tünde

MEGHÍVÓ
Tököl Város Képviselõ-testülete
meghívja Önt és kedves családját
2005. július 18-án (hétfõn), 18
órakor
a Mûvelõdési Központba
a repülõtér területének további
hasznosítására vonatkozó tanulmányterv, és fejlesztési koncepció
megismerésére tartandó lakossági
fórumra
A dokumentációt a Tököli Tükör
most megjelent száma tartalmazza.
Hoffman Pál
Polgármester

„Négy Évszak a
Dunán”
Kistérségi-Régió
Mûvészeti Fesztivál
A fesztivál fõvédnöke:

Dr. Habsburg Ottó

2005. július 16-án
20 órakor
Tököl, Millennium Park

NÉPSZERÛ MELÓDIÁK
Közremûködik:
Jekl László – ének
Magyar Állami Operaház
magánénekese
Balogh József – klarinét
Zsákai Ferenc – zongora
Botos Tibor – gitár
Soós Balázs – basszusgitár
Mûsor:
Gerschwin dalok
Horváth Jenõ válogatott dalai
Világslágerek – híres énekesek
mûsorán
Örökzöldek, népszerû melódiák
További információk:
Tököl, polgármesteri hivatal
Tel.: 24/520-900
Tourinform Ráckeve
Tel./fax: 06-24/429-747
E-mail: rackeve@tourinform. hu
http://web.axelero.hu/windland

Tököli Tükör

ÜNNEP
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Pest Megyei Óvodások XIII. Néptánc-találkozója Tökölön
2005. május 7-én a Tököli Szivárvány Óvoda szervezésével került
megrendezésre a Pest Megyei Óvodások XIII. Néptánc-találkozója. A
találkozónak a Sportcsarnok adott
helyet.
A munkálatok már a hajnali órákban elkezdõdtek a segítõkész apukák közremûködésével. A korai óra
ellenére jöttek, és segítettek színpadot állítani, nézõteret kialakítani,
szépíteni,
díszíteni. Természetesen az
anyukák segítségére is számíthattunk: a sütik
sütésében, szendvicsek elõkészítésénél és a
csoportok fogadásánál, vezetésénél.
A tánctalálkozóra 11 településrõl 21
gyermekcsoport érkezett, így azon a napon közel 450 gyermek vehetett részt a
rendezvényen.
A találkozót 11 órakor Tököl város
polgármestere, Hoffman Pál nyitotta meg, s a finálét (16.30-kor)
óvodánk tánccsoportos gyermekei és nevelõ közössége adta.
A dunavarsányi óvodások csoportja
volt az utolsó
elõtti. Közvetlen fellépésük után
átvehették
tõlünk a stafétabotot,
mely a 2006.

évi tánctalálkozó megrendezésének jogát jelképezi. A "Küldetésnyilatkozatot" Bakos Dezsõné óvodavezetõ olvasta
fel, s a stafétabotot átvette Venczel Éva, Dunavarsány polgármester
asszonya.
Csodálatosan szép,
színes, sokrétû, és nem
utolsó sorban több nemzetiségû tánc- és
jelenet összeállításokat láthattunk és
láthattak az érdeklõdõk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, segítõinknek:
Tököl Város Képviselõ-testületének,
Hoffman Pál polgármester úrnak,
Halász Lászlónak a Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójának, A
Sportcsarnok dolgozóinak, A Szivárvány Óvoda szülõi közösségének, Tomicsek János CBA üzletlánc vezetõjének, Zsoldos Józsefnek.
A magam nevében pedig szeretnék köszönetet mondani a
nevelõ testületemnek fáradságos munkájukért, és hogy egész
nap folyamán vidámak, barátságosak és segítõkészek
voltak
vendégeinkhez.
Kiss Tiborné
óvodavezetõ

Remek évzáró mûsor
A Szárny-nyitogató Mûvészeti iskola
pedagógusai és diákja emlékezetes mûsorral búcsúztak a tanévtõl. A programban fellépõ gyerekek táncjelenetei a
szólóbemutatók, versek és dalok, a Pál
utcai fiúk részlete, a látványos díszlet
minden korábbinál magasabb színvon-

alú volt, s nem csak a büszke szülõk,
hanem a kívülálló érdeklõdõk is nagy
tapssal jutalmazták.
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SPORT
ponttal vezet a Bag elõtt, hárommal a Maglód elõtt, de Maglódnak a legjobb a gólkülönbsége, s mindketten otthon játszanak.
Tököl idegenben egy erõs csapat ellen lép pályára.
És az eredmények alakulása:

Hoffman Pál polgármester: "Óriási érzés volt a bajnoki hajrá
mérkõzéseit látni. Keseregni a Márton elleni hazai döntetlenen,
örülni a Maglód és a Bag elleni sikernek, s izgulni az utolsó hazai
meccsen a Törökbálint ellen. Az õrbottyáni mérkõzés életrevaló
élmény marad mindenkinek, akár játékosként, vezetõként, akár
szurkolóként élte át. Az NB-III nagy kihívás, de ez a csapat képes
lesz a helytállásra. Külön öröm, hogy a csapat zöme tököli, és
köztük is egyre több a tehetséges fiatal. Hajrá Tököl."
Joszkin János vezetõségi tag, egykori játékos: "Jó csapatunk
van, a fiúk szellemes, látványos játékot játszanak. Az élet megismételte önmagát, mert 40 éve hasonló élményeket éltünk át.
Akkor is a Bag volt a rivális, és akkor is mi kerültünk ki a párharcból gyõztesen.
Legutkó Gyõzõ: "Nagy öröm a bajnoki cím, s ilyenkor nem
szabad elfeledkezni senkirõl sem. Benkovics Antal, Tóth Zoltán
támogatóként szerzett elévülhetetlen érdemeket, Fekete János
masszõrként járult hozzá a sikerhez. Beszélni kell a kezdetekrõl
is, amikor Gergényi Janesz, Török Csaba, Pandur Jancsi, Székely
Attila, Kovács Feri, Pásztor Laci hazajött szülõfaluja csapatába, és
a megyei I. osztályba vitték a csapatot."

Gnyálin Lajos: "Évtizedek óta látom a csapat meccseit. Örülök,
hogy a mostani csapatban is sok a tehetséges tököli játékos, mert
mi elsõsorban a saját gyerekeinket nézzük szívesen. A csapatkapitány Kiss Csaba, igazi kapitánya, vezetõje a csapatnak a
pályán kívül is. Vanczó Feri szenzációs formát mutatott az egész
évben, és nagy része van a törökbálinti õrbottyáni gyõzelmekben.
Lakics Laci erõteljes, magabiztos védõ és gólveszélyes is, amit az
utolsó fordulóban is bizonyított. Radnics Laci látványos gólokra
képes technikás közönség-kedvenc. Barics Jani kapuban, és
Vanczó Tomi a középpályán megbízható cseremberek, akik ha
kell bátran bevethetõk. A Tapodi testvérek, Hajecz, Plausin
ígéretes fiatalok, akik még sok örömet szereznek majd nekünk,
szurkolóknak.
Egy kis matematika:
Az utolsó forduló izgalmait igazán csak a többi mérkõzés
alakulását kísérve lehet megérteni. A kiinduló helyzet: Tököl két

43. perc: A Tököl gólt kap a 43. percben. A Maglód vezet
otthon, és bajnoknak látszik, mert a Bag is vesztésre áll a Szigethalom ellen.
80. perc: A Bag fordít a Szigethalom ellen, a Tököl még
mindig vesztésre áll. A Bag érzi magát bajnoknak.
90. perc: Maglódon, Bagon már vége a mérkõzésnek, Bagon
ünnepelnek, de az óvatosak várják a telefont Õrbottyánból. 13
percig bajnoknak látszanak.
94. perc: Gól fejel a Tököl. Összeomlás Bagon és tököli
eufória, örömünnep Õrbottyánban.

Tanulság: Az utolsó pillanatig érdemes kivárni, s az nevet, aki
utoljára nevet.
A szabadságok és nyári pihenõ elõtt megtörtént a bajnoki
érmek átadása. A Polgármesteri Hivatal Dísztermében Szemes
Árpád és Hoffman Pál polgármester adták át az ezüstérmeket a
férfi kézilabda csapat tagjainak, s az aranyérmet nyert labdarugóknak.
Szemes Árpád gratulált az eredményekhez, s további sikereket
kívánva Pest megye elismeréseként serleget adott át Hoffman
Pálnak és Nagy Bélának.
Nagy Béla sportköri elnök különdíjakat adott át
- Juhász Ferencnek a legtöbb gólt lövõ (28) játékosnak,
- a csapatkapitány Kiss Csabának,
- a legkevesebb gólt kapó Pest megyei kapusnak, Herling
Eriknek,
- a megye II. és I. osztályú bajnokcsapat tagjának, a 9 éve
Tökölön játszó Madácsi Szabolcsnak,
- Leskó Zoltán edzõnek,

