Hoffman Pál polgármester újévi köszöntője
Tisztelt Tököliek!
Želim vam sretnu Novu godinu – Boldog Új Évet Kívánok! Ezekkel a rác, s
magyar szavakkal köszöntök minden tökölit.
A tököliek ősi rác szokás szerint, az újév első napjának első óráiban házról-házra
jártak, néhányan idősebbek járnak ma
Az áldás kérése a városnak, a szülőföldnek, a közös életet élők, de olykor eltérő
nyelvet beszélőknek szól. Ez a szokás is őriz valamit a korból, amikor tudták,
összetartó közösségekben mindenki nagyobb biztonságban van.
Tisztelt Tököliek!
Személyes szokásunk, hogy az újévet minden évben a szeretteinknek és a
körülöttünk élőknek szóló jókívánságokkal kezdjük. Vannak, akik fogadalmat tesznek ilyenkor. Mi nem fogadkozunk
évente, hiszen Tököl választott vezetőiként tett eskünk valamennyi ciklusban arról szól, hogy mindent megteszünk a
tököliekért, a tököli közösségekért, családokért, a városért.
Rajtunk kívül álló erők hol segítenek, hol akadályoznak, de sokszor csak rajtunk múlik, hogy eredményesen
teljesítünk-e!
Természetesen fáj, ha van, ami mérgezi a hétköznapi életünket. Rossz, ha elvitatják a tisztességes munkát, ha
tökölieket büszkeségükben sértenek, s a város rossz hírét keltik.
Mi azonban a magunk felelősségének vállalásával, tisztességes munkával, felkészülten dolgozunk Tököl sikereiért.
Igényesek vagyunk. Méltó módon ünnepelünk, hosszú távon gondolkozunk és tervezünk, s felelős döntéseket
hozunk.
Megvédjük, alakítjuk környezetünket, szépítjük, jobbá tesszük a várost. Egyszerűen szólva dolgozunk a tököli
családok biztonságos életéért, jólétéért.
2002. óta, s az elmúlt öt évben sem akadályozott ebben bennünket semmi. Saját felkészültségünk, felelősségvállalásunk kormányzati bizalommal, képviselői segítséggel, pályázati támogatással párosult és jelentős fejlesztéseket
eredményezett.
Tudjuk milyen jövőt akarnak a tököli családok maguknak, s milyennek szeretnék látni gyermekeik jövőjét.
Vállaljuk keresztény hitünket, nemzeti elkötelezettségünket, erősítjük a tököli szellemiségre alapozott összetartozást.
Továbbra is vállaljuk hagyományaink ápolását, környezetünk védelmét, az idősek, rászorulók támogatását.
Együttműködve és összefogva képesek vagyunk biztonságot, méltóságot, jobb életet teremteni minden tököli
számára.
Tisztelt Tököliek!
Áder János, a Magyar Köztársaság Elnöke újévi köszöntőjében egy Szent Ágoston-i gondolatot idézett:
„Szeressük embertársunkat vagy azért, mert jó, vagy azért, hogy jó legyen”.
Ezzel a gondolattal kívánok a magam és a képviselő-testület nevében boldog új évet mindenkinek!
Szerencsés, Boldog Új Évet Tököl!

