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Komplex fejlesztés kezdődik a 
Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében

A város önkor-
mányzata 150 mil-
lió forint támoga-
tásban részesült az
önkormányzati tu-
lajdonú, Óvodai el-
látást nyújtó intéz-

mények fejlesztésének támogatása Pest megyében nevű pá-
lyázaton. Az önkormányzat további 26 millió forinttal
egészíti ki ezt az összeget. A 176 millió forintból magastető
építésre, külső homlokzatszigetelésre, fűtésrendszer rekonst-
rukcióra, tornaszoba és mozgássérült mosdó kialakítására,
valamint az óvodaudvar teljes felújítására kerülhet sor.

Új díszpolgáraink
Kitüntető díjakat adtak át a városban,
köztük a díszpolgári címet is. Gergics
Flórián posztumusz díszpolgári címe
mellett Halász László, a Művelődési
Központ igazgatója is díszpolgári
címet kapott. Halász László megtisz-
teltetésnek
tekintette,

hogy ő vehette át ezt a rangos
díjat, melyet csak nagyon ritkán,
6-8 évente ad a város vezetése
annak, aki a közösség érdekében
folytatott tevékenységével elősegí-
tette a település szellemi értékei-
nek gyarapítását.

Idén sem maradt el a rác bál
A több évtizedes
múltra visszatekintő
rendezvény az idő-
sek mellett a fiatalok
körében is népszerű.
A bálon ezúttal is a
kóló nevű táncé volt
a főszerep, melyet
körben vagy sorban
állva, összekapasz-
kodva táncolnak. A

mulatságot február 3-án, szombaton este tartották a Műve-
lődési Központban. A talpalávalót a Kolo zenekar szolgál-
tatta, az énekes szólista pedig Sofia Giovantsi volt. 

Új pálya épült a Városi Sportcsarnok mellett
Azon a területen
alakították ki a pá-
lyát, ahol nagyobb
rendezvények ide-
jén eddig autók
parkoltak. A bitu-
menes kézilabda
pálya a sportcsar-

nokhoz, illetve az iskolához tartozik és a testnevelés órákat
is itt tartják. A sportcsarnok mellett a közelmúltban 70 új
parkolót adtak át, az új pálya a Magyar Kézilabda Szövetség
ajándékaként valósul meg Tökölön.

Fogyatékkal élőkkel ismerkedtek az
iskola diákjai
A gyerekek
is naponta
találkozhat-
nak olyan
emberekkel,
akik valami-
lyen fogya-
tékkal élnek.
Ennek elle-
nére a leg-
többen félve közelednek hozzájuk, vagy teljesen elkerülik a
kontaktust. A tököli Weöres Sándor Általános Iskola tanárai
decemberben témahetet szerveztek az intézményben azért,
hogy a gyerekek megismerjék és elfogadják ezt az állapotot,
és ne féljenek segítséget nyújtani sérült társaiknak. Egy segítő
szervezetnek köszönhetően mozgássérült kerekesszékes fiata-
lok is ellátogattak a programra, ahol játékos feladatok során
közelítették egymáshoz a sérült illetve ép gyerekek világát.

Megjavították a légszennyezettség-mérőt 
A légszennyezettségre vonatkozó
adatok az interneten is elérhe-
tők, a város honlapján folyama-
tosan tájékoztatják a lakosságot
a legfrissebb eredményekről. A
levegőminőség, melyet Tökölön
mérnek, nem csak a városra,
hanem a környező településekre
is vonatkozik. Az utóbbi időben
lényeges javulást tapasztaltak.
Jelenleg a művelődési központ-
nál tekinthetők meg az adatok.

Halász László

Gergics Flórián, Gergics József
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400 millió a Tököli Weöres Sándor 
Általános Iskolára

Bóna Zoltán országgyűlési képviselőt,
Giczi Miklós iskolaigazgató és műszaki
szakemberek társaságában tájékoztat-
tam a tököli általános iskolai fejleszté-
sekről.

A bejárás során örömmel látták a
megszépült épületeket, az új nyílászá-
rókat és a napelemeket. Giczi Miklós
iskolaigazgató tájékoztatása szerint
már a télen is jelentős változást hoztak
az energiahatékonysági elemek. Folya-
matban van a Tankerületi Központ
által 30 millió Ft-tal finanszírozott ka-
záncsere és fűtésrendszer korszerűsí-
tés. A napokban elkészült a város által
készíttetett új, modern előtető is. Az is-
kola számára 14 millió Ft-ért vásárol-
tak informatikai eszközöket.
Összességében több, mint 300 millió
Ft értékű az iskola-felújítás. Arról
adtam tájékoztatást, hogy 2018-ban to-
vábbi 110 millió Ft áll az iskolai mun-
kálatok folytatására.

298 millió Ft-os kormányzati 
támogatás az északi városrész

csapadékvíz elvezetésére
A nemzetgazdasági miniszter döntése
értelmében Tököl Város Önkormány-

zata közel 300 millió Ft támogatást
nyert a Települések felszíni csapadék-
víz-elvezetés létesítményeinek fejlesz-
tése, a települési vízgazdálkodás kor-
szerűsítésének támogatása Pest megye
területén című pályázaton. A közel
300 millió Ft támogatásból és a nagy-
ságrendileg 16 millió Ft önkormány-
zati önrészből, összességében 314 mil-
lió Ft-ból hamarosan megvalósul teljes
egészében a Bodza utca, a Fürtös utca
és a Diófa sor, valamint az Akácos út,
a Mester utca és az Árnyas utca egyes
szakaszainak csapadékvíz-elvezetése. A
projekt részeként vizsgáljuk a Hárs fa
utca és a Madách Imre utca elvezető
rendszerbe kötésének lehetőségét is,
ami a tulajdonviszonyok rendezése
után egy következő ütemként valósul-
hat meg.
A beruházással az Északi-Kertváros
legkritikusabb pontjain oldódik meg a
felszíni vizek elvezetési, szikkasztási
problémája.

150 millió Ft-os támogatás a 
Szivárvány Óvoda Csépi úti épülete

felújításához
Több sikertelen pályázat, több éves
munka után komplex fejlesztés valósul
meg hamarosan a Szivárvány Óvoda
Csépi úti épületében. A támogatási
döntés értelmében Tököl Város Ön-
kormányzata az önkormányzati tulaj-
donú óvodai ellátást nyújtó intézmé-
nyek fejlesztésének támogatása Pest
megyében pályázaton 150 millió Ft tá-
mogatásban részesült.
Az önkormányzati, nagyságrendileg
60 mFt önrésszel kiegészülve, összes-
ségében 210 mFt-ból tetőtérbeépítés,
külső homlokzatszigetelés, fűtésrend-
szer-rekonstrukció, tornaszoba és
mozgássérült mosdó kialakítás, vala-
mint az óvodaudvar teljes felújítása va-
lósul meg. A felújítás után az intéz-
mény komfortosabbá válik a gyer-
mekek és a nevelők számára, ezzel
együtt egy újabb tököli középület kap
minden igényt kielégítő, modern kül-
sőt. Nagy örömöt váltott ki a kormány-
döntés, mert így az épület nemcsak
szebb és barátságosabb, hanem ener-
giatakarékosabb is lesz. Az óvodában
dolgozók és a szülők öröme is termé-
szetes, hiszen a tetőszerkezet beázása
korábban sok gondot okozott.  Meg-
nyugtató az őszinte öröm, s a bizalom
a beruházás sikeres lebonyolítása
iránt. A bölcsőde építés és az iskola-
rekonstrukció összességében félmilli-

árdos felújítása, valamint a városköz-
pont egymilliárdos korszerűsítése
során szerzett tapasztalatokkal felvér-
tezve ezt is sikeresen fogjuk megol-
dani. Már folyik a műszaki tartalom
pontosítása, s a munkavégzésből adó-
dóan a csoportos áttelepítés. Termé-
szetesen törekszünk arra, hogy a gyer-
mekek óvodai élete rendezett marad-
jon, meg fojuk oldani a csoportok
átmeneti elhelyezését is.

80 millió a Mester utca
rendbetételéhez

Egy önkormányzati feladatellátást
szolgáló pályázaton való részvétellel
lehetőség nyílik a most felújított Mes-
ter utca további korszerűsítésére. Az
elvégzett 50 mFt-os aszfaltozás, árok-
rendezés után most a Mester utca egy
oldali járdaépítésére látunk lehetősé-
get. A képviselő-testület döntött a pá-
lyázat beadásáról, mely összességében
34 mFt-os projekt, s ehhez az önrészt
8,7 mFt nagyságrendben biztosítja. A
fejlesztésekkel a gépkocsi közlekedés
mellett a gyalogosforgalom is bizton-
ságosabbá válik.

Kültéri sportpark
Még 2016-ban adtuk be a pályázatot
kültéri sportpark létesítésére. Ebben
több helyszínt is megjelöltünk. Ez év
márciusában a városháza játszó és
sportpark területére kaptunk pozitív
választ. A terület előkészítése után 15
db erősítésre alkalmas játszóeszköz
kerül kihelyezésre. A költségek megis-
merése után a képviselő-testület meg-
vizsgálja a további mástípusú eszközök
vásárlásának lehetőségét. és akár saját
forrásból másutt hasonló sportparkok
kialakításának lehetőségét.
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Életünk, értékeink

Nagy érdeklődést keltett a Művelődési
Központban megtartott „Életünk, ér-
tékeink” előadássorozat újabb találko-
zója. Hoffman Pál polgármester
Tököl időszerű ügyeiről tartott Té-
nyek, közügyek címmel előadást, majd
a Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napjára emlékeztek a résztvevők. El-
gondolkodtató és megrázó pillanatok-
ban volt részük a megjelenteknek a
Cseperkáló István és Hoffman Pál
által Fechtl Borbálával, a malenkij
robot egyik tököli áldozatával készített
dokumentumfilm vetítése során. Meg-
tisztelő volt, hogy Bori néni Csepelen
és Tökölön élő családtagjai is részt vet-
tek az eseményen. A képviselő-testület
Fechtl Borbálának és testvérének,
Fechtl Ilonának életmű díjat adomá-
nyozott. Sajnos a díj átadása előtt
Fechtl Borbála elhalálozott, így külö-
nösen fontos volt, hogy Tököl kései
bocsánatkérése még életében eljutott
hozzá és testvéréhez, Ilonához. Emlé-
két kegyelettel megőrizzük.

Régi új igazgató
A Szigetszent-
miklósi Tankerü-
leti Központ  ál tal
véleményezésre
eljuttatott intéz-
ményvezetői pá-
lyázatok közül a
képviselő-testület
Giczi Miklós ki-
nevezését támo-
gatta a Tököli

Weöres Sándor Iskola élére. A képvi-
selők örömüket fejezték ki, hogy Giczi
Miklós folytatja a munkát, s köszöne-
tüket fejezték ki a tököli gyermekek
érdekében eddig kifejtett áldozatos
munkájáért. A pályázati anyagot meg-
ismerve, az az álláspont alakult ki,
hogy a szervezeti átalakulás kérdésé-
ben egyeztetésekre van még szükség.
A város mint az épületek tulajdonosa,
folytatni kívánja a tanítási, tanulási fel-
tételek javítását. Ennek eredménye-

ként jövő év végéig a most lezárult 286
mFt-os fejlesztésekkel együtt összessé-
gében több mint 400 mFt-os korszerű-
sítés valósul meg az iskolaépületekben,
s a környezetben.

I. Világháborús emlékmű pályázat
Egyhangúan támogatta a képviselő-
testület, hogy Tököl vegyen részt az I.
világháborús emlékművek felújítására
kiírt pályázaton. Az 1930-ban átadott
szobor felújítására 2,5 mFt támogatás
kapható úgy, hogy saját forrást a mun-
kálatok nem igényelnek.

Holokauszt emléknap

A holokauszt magyarországi áldozata-
inak emléknapján Hoffman Pál pol-
gármester és Bosnyák Simonné a Ok-
tatási, Művelődési és Sport Bizottság
elnöke koszorúzással emlékezett. A
történelemnek ez a sötét korszaka Tö-
kölön sem feledhető. 1991-ben a II.
Világháború áldozatainak emlékére
állított emlékoszlopon a tököli magyar
katonai és civil áldozatok nevei mellett
a helyi zsidó családok áldozatainak
nevei is szerepelnek. A mai Magyaror-
szágon senkinek sem kell félne szár-
mazása, szokásai, kultúrája miatt, em-
lékezni pedig kötelesség.

Spányi Antal jubileuma

Spányi Antal püspök úr püspöki jubi-
leumát ünnepelték Székesfehérváron.
Spányi Antal főpásztort húsz évvel ez-
előtt március 28-án szentelték püs-
pökké és húsz éve kapott kinevezést a
Székesfehérvári Egyházmegye főpász-
tori szolgálatára. A megyéspüspököt
Ugrits Tamás pasztorális helynök kö-
szöntötte. A hálaadó szentmisén Spá-
nyi Antal hangsúlyozta: Székesfehér-
vár különleges hely a magyar történe-
lemben, tisztelői bőséges kegyelmet
kívánva mondtak köszönetet szolgála-
taiért.

Közös járőrözés
Hoffman Pál polgármester és Dr. Mi-
hály István r.dandártábornok, rendőr-
ségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapi-
tány aláírta a megállapodást a Lakos-
ságorientált Rendőrkapitánysági
Koncepcióból következő együttműkö-
désre. A város 1,8 mFt-tal finanszíroz
rendőri túlmunkát Tököl területén. A
bizottsági javaslat alapján az időbeosz-
tás Szabó Károly polgárőr vezetővel és
Üveges Csaba rendőrőrs parancsnoká-
val egyeztetve készül el. A cél, hogy ki-
emelt időszakokban minél gyakrabban
legyen intézkedésre is jogosult polgá-
rőr és rendőr járőrpár a városban.
Meghosszabbították a régi egészség-
házban elhelyezett rendőrök tartózko-
dási lehetőségét. Amíg az egyéb célú
hasznosítás (pl. lakáscélú átalakítás, az
oktatási bérlakás programban vagy
egészségügyi célú használat nem való-
sul meg), addig a képviselő-testület
vállalja a 10-12 rendőr elhelyezését.
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Hetvenmilliós fejlesztés Tökölön

A tököli Instrum Alkatrészgyártó és
Fémipari Szolgáltató Kft. 70 millió fo-
rintos iparfejlesztési beruházásához 47
millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást biztosított a kormány. A be-
szállító fejlesztési programban tavaly
év végéig 6 nagyvállalathoz kapcsoló-
dóan 50 magyar kis- és középvállalko-
zás nyújtott be támogatási kérelmet, a
jelentkezések elbírálása jelenleg is zaj-
lik. Bóna Zoltán, országgyűlési képvi-
selő véleménye szerint a térségben a
multinacionális cégek mellett egyaránt
jelen vannak a kis- és középvállalkozá-
sok is, melyek támogatására nagy
hangsúlyt fektetett a kormány az el-
múlt években. Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter adta át a támoga-
tást igazoló okiratot az Instrum Alkat-
részgyártó és Fémipari Szolgáltató
Kft-nek. A program olyan fejlesztése-
ket támogat, amelyek megteremtik a
lehetőségét annak, hogy a magyar kis-
és középvállalkozások beszállítóként
csatlakozzanak a nagy értékláncokhoz,
illetve azon vállalkozások, amelyek
már most is beszállítóként működnek,
magasabb szintre lépjenek.

36 mFt önerővel, 645 mFt 
önkormányzati vagyomgyarapodás

A Tökölt, Halásztelket, Szigethalmot
képviselő polgármesterek, az eredeti
szerződés szerinti arányú teljesítés jó-
váhagyását terjesztették testületeik elé.
Ennek megfelelően a projekt során
létrejött kapacitások és a költségek az
alábbiak szerint alakultak:

Tököl 44 % 1100 m3 36.165.567Ft
Szigethalom 28 % 700 m3 23.014.452Ft
Halásztelek 28 % 700 m3 23.014.452Ft
Ezzel a döntéssel véglegessé váltak a
közel 2 milliárd Ft-os szennyvíztisztító
korszerűsítés és kapacitásbővítés költ-
ségei. Az 1,7 mdFt értékű beruházás-
nak köszönhetően a  támogatási arány
növekedésnek és önerő pályázatoknak
a három településnek összesen
82.194.471,- Ft-ba, Tökölnek 36.165.567,-
Ft-ba került. Különösen nagy ered-
mény ez, ha összevetjük az elért ön-
kormányzati vagyongyara  podással,
ami Tököl esetében 645.721.080,- Ft.

Köszönet illeti a közcélú munkásokat
Áttekintettük a helyi közmunka prog-
ramot. A folyamat, melyben örömteli,
hogy a korábbi évek húsznál is több
munkavállalója helyett ma már csupán
hatan dolgoznak a városfenntartási
csoport keretében Ágics Antal irányí-
tásával. A képviselő-testület tagjainak
álláspontja megegyezik a munkájukkal
naponta találkozó tököliek véleményé-
vel. „Köszönet illeti a közmunkásokat,”
hiszen munkájukkal a parkok, közterü-
letek, játszóterek rendben tartásával,
sok embernek szereznek örömöt, és
szebbé teszik a várost.

Iskola fűtéskorszerűsítés

Befejezés előtt áll a Weöres Sándor
Általános Iskolában a fűtéskorszerű-
sítés. A Szigetszentmiklósi Tankerü-
leti központ által finanszírozott, min-
tegy 30 mFt-os munka nyomán jelen-
tős energiamegtakarítás várható. Ez
jól egészíti ki a napkollektorok által
termelt energiát, s mint Giczi Miklós
igazgató úr jelezte, érezhető a javulás
a műanyag nyílászárók, ajtók, abla-
kok cseréje nyomán is. A Pesti úti la-
kótelepi iskolában szintén igényeltük
a korszerűsítést, ehhez azonban a
tervek aktualizálására van szükség.
Természetesen jeleztük dr. Pálos An-
namária tankerületi igazgatónak,
hogy a tervek megújításáról gondos-
kodunk. 

tököli tükör
Kiadja: 

Tököl Város
Önkormányzata 

Szerkesztő:
Deáki Tímea

Fotók: 
Malaczkó István, 
Kéméndi Zsolt
Szerkesztőség:

Olivamarketing Kft.
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West-Graph Kft. 
Szigethalom, Mű út 154.
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Aktívan környezetünk védelméért
repülőtéri zaj
Minden eszközt felhasználunk a kör-
nyezetünket, nyugalmunkat zavaró
tevékenységek megszüntetéséért. A
repülőtér bérlőit folyamatosan fel-
szólítjuk a zajjal járó versenyek meg-
szüntetésére, sőt önkormányzati
költségen zajfelmérést is végeztünk,
hogy konkrét számokkal bizonyítsuk
a nyugalom zavarását. 

Százhalombattai levegőszennyezés
A személyes tájékozódást követően a
Százhalombattai Kőolajfinomító ve-
zetését is felszólítottuk a levegő-
szennyezés megszüntetésére. A kel-
lemetlen szagú, időnként mérgezést
keltő kibocsátás megszüntetéséért
minden rendelkezésünkre álló esz-
közzel fellépünk. Megjavíttattuk a
légszennyezést mérő eszközt is,
amelyet a Művelődési Házban kívül-
ről látható módon helyeztünk el. Így
az internetes tájékozódás (www.leve-
gominoseg.hu) mellett a személyes
informálódás is lehetséges lesz.

Nem drágultak a szolgáltatások
Ez derül ki abból az összehasonlítás-
ból melyet a Polgármesteri Hivatal
munkatársai állítottak össze. A víz és
szennyvízelvezetés díja 2013 óta vál-
tozatlan. Víz- és csatornadíj: bruttó
696.- Ft. A hulladékszállítás ehhez
hasonló módon alakult, 2013. évtől
bruttó 1.337.- Ft. 
Figyelemre méltó, hogy a változatlan
díjak megváltozott szolgáltatónál va-
lósultak meg. Jogszabályi előírások
miatt mind a két település a korábbi
helyinél nagyobb térségi hatókörű
szolgáltatókkal kötöttünk szerző-
dést. A vízszolgáltatást és a szenny-
vízelvezetést a Fővárosi Vízművek, a
szemétszállítást a Vertikál Zrt. végzi.

Gördülő Fejlesztési Terv
Gördülő Fejlesztési Tervben rögzítet-
tük az FVM-mel közös 2018. évi fejlesz-
tési terveinket, forrásainkat. Eldőlt,
hogy a Petőfi tanya vállalkozásai rá-
csatlakozhatnak a József Attila utcában
lévő gerincvezetékre, amelynek kiépí-
tését az önkormányzat segíti. Bár van-
nak jogszabályi fizetési kötelezettsé-
geik a cégeknek, a képviselő-testület
ebben az évben 20 m Ft körüli a pénz-
ügyi segítséget biztosít.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
Pest megyére belterületi utakra 

vonatkozó pályázatán való indulásról
is döntött a képviselő-testület

A Pesti úti lakótelepen a Duna utca
déli városrészben a Kölcsey utca, s az
Iskola utca felújítása szerepel a tervek
között. A teljes projekt összege 183
mFt, ehhez 150 mFt pályázati támoga-
tás érhető el, így 33 mFt önerő is szük-
séges a fejlesztéshez. Erre természete-
sen az önkormányzat fejlesztési hitel-
keret fedezetet biztosít.

Óvodavezetői pályázatok
Három óvodában került sor vezetők
kinevezésére, a korábban meghatáro-
zott intézményvezetői megbízások le-
jártát követően. A Hagyományőrző
óvodában, a Szivárvány óvodában, s a
Horvát óvodában a jogszabályi előírá-
sok szerinti végzettséggel, s megfelelő
programmal öt évre szóló vezetői
megbízást kaptak. Természetesen a
pályázati eljárás során az önkormány-
zat kikérte az alkalmazotti közösség és
a szülői szervezet véleményét is.

Szociális rendelet módosítása
Speciális helyzetet kezelt a képviselő-
testület a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellá-
tások módosításával. Ennek lényege,
hogy a közétkeztetési szolgáltatásban
nem ellátható, a jogszabályok szerint
ingyenes, vagy 50 %-os kedvezményre
jogosult gyermek esetében a szülők
számára az önkormányzat által az
egyébként gyermekellátásra fordított
összeget biztosítja.

Védőnői beszámoló
Feladatmeghatározással fogadta el a
képviselő-testület a Védőnői Szolgálat
2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület
felkérte a szolgálat vezetőjét, hogy az
előterjesztésben megadott számadato-
kat részletezze és pontosítsa.

Sportcsarnok világításkorszerűsítés
Elkészültek a még januárban megren-
delt LED lámpák a Sportcsarnok vi-
lágtás korszerűsítés I. ütemének meg-
valósításához. Ez a fejlesztés (6,35 mFt
+ 2,5 mFt) 8,850 mFt-ba kerül, s most
a munkát végző cég és a szerelésre al-
kalmas időpont kiválasztása a feladat.

Változások az orvosi ügyeletben
– új szolgáltató – régi helyen – 

új épületben
2018. március 1-től az Interambulance
Kft látja el a felnőtt háziorvosi ügyele-
tet. Az ügyelet az eddigiekben megszo-
kott módon, változatlanul működik.
Telefonszáma továbbra is 06(24) 405 –
405. A helyszín annyiban változott,
hogy már nem a szigethalmi Egészség-
házban, hanem az Egészségház főbe-
járatával szemben levő üzletsoron, az
új ügyeleti helyiségben található.

Elszállítják a zöldhulladékot 
A fűnyesedék, falevél, egyéb növényi
részek begyűjtése legközelebb augusz-
tus 9-én és 23-án, majd szeptember 6-
án és 20-án. A közszolgáltató arra kéri
a lakosokat, hogy az ágakat, gallyakat
legfeljebb 80 cm hosszúra vágva, köte-
gelve helyezzék el. A szolgáltatást
igénybe vevőknek gyűjtőnaponként 1
db biológiailag lebomló zsákot biztosí-
tanak. További információ a város
honlapján olvasható.
házhoz jövő lomtalanítás kérése
24/535-535, szallitas@kunepszolg.hu

TVCS KFT 2018.
Elfogadták a TVCS Kft 2018. évi Üzleti
tervét is, mely a korábbi évtől két he-
lyen tér el.
1. A béreknél emeltük a jogszabályi kö-

telezettség szerinti szintre a garan-
tált bérminimumot (ez az uszodai
munkatársakat és a kintlévőségkeze-
lőt érintette)

2. A másik eltérés egy adózási változ-
tatás miatti lehetőség kihasználása,
amellyel 2,588 mFt megtakarítás ér-
hető el. Ez a változtatás közel 90 %-
ban fedezi a béremelést.

Az uszodai árak kialakítására is sor ke-
rült az áprilisi ülésen. A TVCS Kft ve-
zetése és Felügyelő Bizottsága önkor-
mányzati költségcsökkentési javaslatot
fogadott, s ezt a képviselő- testület is
támogatta. A konkrét javaslat az uszo-
dai jegyárakat is érintette.

Uszodai jegyárak
Miután a tököli uszoda árainak ér-
demi emelésére 5 éve nem került sor,
azt a döntéshozók aktuálisnak tartot-
ták. A jegy és bérletárak struktúrán
nem változtattak, azonban egy 10 %
körüli áremelést elfogadtak. A gyer-
mekáraknál egyhangúlag a jelenlegi
összeg megtartása mellett (700.-, 500.-
Ft) foglaltak állást a képviselők.
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SzÜletéSeK

Simó Mihály és Horváth Andrea Márta 2018. 01. 20.
Kettner Henrik és Kis Felicia Marianna 2018. 02. 03.
Haris Vilmos és Kis Enikő 2018. 02. 10.
Forgács József és Németh Edit Judit 2018. 02. 10.
Benke László és Tóth Alexandra 2018. 02. 10.
Milkovics János és Nagy Nikolett 2018. 02. 23.
Strabán Zoltán és Rozgics Regina 2018. 03. 09.
Nagy Norbert Sándor és Varga Melinda 2018. 03. 23.
Kovács Ferenc és Farkas Adrienn 2018. 03. 24.
Kabai László és Dávid Ildikó 2018. 03. 27.
Horváth János és Ambrus Krisztina 2018. 04. 05.
Szilágyi Zsolt és Lakics Fruzsina 2018. 04. 06.
Rába Attila és Merész Orsolya 2018. 04. 20.
Kontra Béla és Solti Eszter Magdolna 2018. 04. 28.
Kolonics Zoltán és Kalmár Bernadett 2018. 04. 28.
Takács Dávid Bendegúz és Vatai Réka Veronika 2018. 04. 28.
Lányi Péter és Szabó Edina 2018. 04. 28.
Bezsenyi Imre és Taksonyi Nikolett 2018. 05. 11.
Csukás Dezső Csaba és Guba Erzsébet 2018. 05. 19. 
Szabó Sándor és Vaszilkó Ilona Kitti 2018. 05. 19.
Mészáros János és Ék Andrea 2018. 05. 25.
Papp Gergely és Czófalvi-Csia Sára Katalin 2018. 05. 26.

házaSSáGKötéSeK

Fintor Áron 2017. 04. 04.
Papp Dávid 2017. 10. 29.
Szöllősi Zoé Krisztina 2017. 11. 12.
Bundics Nikolasz Imre 2018. 01. 09.
Erdősi Mira Emma 2018. 01. 22.
Munkácsi András 2018. 01. 20.
Ásin Dominik 2018. 02. 02.
Király Emma 2018. 02. 04.
Szegesdi Izabella 2018. 02. 05.
Benkovics Dávid 2018. 02. 20.
Végh Márk Nimród 2018. 02. 16.

Illés Vince László 2018. 02. 23.
Droppa Judit 2018. 03. 09.
Okos Norbert 2018. 03. 17.
Csoltó Kamilla 2018. 03. 13.
Kis Fruzsina 2018. 03. 19. 
Pataki Sándor Gábor 2018. 04. 03.
Dávid Bence 2018. 04. 20.
Eggendorfer Erik 2018. 04. 09.
Ráti Mira 2018. 05. 01.
Ráti Liza 2018. 05. 01.

élt
Bok Béla 67
ertl andrás 35
tamás zoltán 58
rupp Miklós józsef 82
németh Miklós 72
Vejmola Ferencné sz.: Kuik Margit 73
Üveges Vilmos Miklósné sz.: pingiczer Dóra Márta 63
Barta józsef 71
Szilvási pál 65
Barits lászló István 94
Szalai ödönné sz.: Burján Margit 81
Varjas István 72
Ferencz Mihály 81
Bata Sándor 69
Somogyi lajosné sz.: Szeleczki julianna 62
Ferencz józsef 58
hengl István antal 72
Gavaldi Istvánné sz.: Szecsei Matild 82
nikolicza Mihályné sz.: zorinácz Magdolna 79
lukács Gábor 55
Boros jenőné sz.: Mazán judit 83
Kovács jános 69
Szebasztián jánosné sz.: Szilágyi Borbála 93
révai Gézáné sz.: jokán Katalin 65
Kondász Ferenc 42
Vörös Gyuláné sz.: Király Ilona 83
Boza zsigmond jános 71
Viktor józsef 82
Dobróczki lászló István 70
Istvánov Márkné sz.: Csvárics Mária 86
Szmetanovics Mihály 69
tombácz zoltán 53
rozgics pál 67
Gergics Istvánné 75
pingiczer lajosné sz.: hatt Gabriella 91

haláleSeteK

5 évvel ezelõtt a
Tököli Tükörben
is hírül adtuk,
hogy tanítónk,
nevelõnk Kubinyi
Béláné, Médike
95. születésnapján
ünnepelni, isko-
lai, báb-szakköri,
kirándulási emlé-
keket felidézni
gyûltünk össze. A
régmúlt emlékei
között kalandozva
Médikének mind-
untalan eszébe ju-
tott egy-egy ked-
ves versidézet, egy
dalocska részlete.

Derûs, kellemes délutánt töltöttünk el. Ünnep az ünnepek között 
2018. április 14-e, Médike 100. születésnapja. 
Drága Médike! E versike és a kis írás – mellyel köszöntöttünk szü-
letésnapodon is – Neked és Rólad szól. Hálás szívvel kívánjuk, jó
egészségben éld meg nagyon sokáig családod szeretetét és gon-
doskodását!

„Nem számít mennyi éves,
az ember fiatal,

ki felnéz a csillagokra,
és repülni akar.

Ki minden egyes éjen,
kalandokkal álmodik,

a szépséges világra rácsodálkozik.
Naponta megcsodálja,

mit addig alkotott,
s megújuló reménnyel
vár minden új napot.”

júliusban töltötte 90.
születésnapját Varsányi
józsefné annuska néni.
Hoffman Pál polgár-
mester köszöntötte őt
ajándékkosárral és vi-
rágcsokorral, és átadta a
miniszterelnök köszön -
tő oklevelét. 
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Ahogy azt
már a Képvi-
selő-testület ülé-
sén is megtet-
tem, ezúton a
Tököli Tükör
hasábjain is ki-
fejezem köszö-
netemet mind-

azoknak, akik szavazatukkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy ilyen kiemelkedő

részvétel mellett kerülhetett sor az or-
szággyűlési választásokra. Külön kö-
szönöm meg azok támogatását, akik
szavazatukkal rám és a Fidesz-KDNP
listára voksoltak.

Biztosíthatom Önöket, hogy egy
olyan független, gazdaságilag erős, és
biztonságos Magyarországért fogok
dolgozni, amely a jövőt évezredes kul-
túránkra, valamint a magyar emberek
és családok erejére alapozza. Térsé-

günkben pedig továbbra is a folyama-
tos fejlődést fogom munkálni, különö-
sen a közlekedés és a nevelési-oktatási
intézményi kapacitásbővítés terén.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
2018. október 8-án, hétfőn 15:30-tól
fogadóórát tart a Tököli Polgármes-
teri Hivatal dísztermében

Bejelentkezés és időpont-egyeztetés
a 70/3765956-os telefonszámon Janzsó
Zsuzsannánál.

tisztelt Választópolgárok!
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Tököl Város Képviselő-testülete 2018. március 15-én, csütörtökön az 1848-49-es forradalom
és   szabadságharc évfordulójára megemlékezést tartott a zászlóparkban. A Himnusz után
Hoffman Pál polgármester mondott köszöntőt. Hegyes Zalán ünnepi megemlékezését követően

a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola és a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola, majd a Tököli Sváb
Hagyományőrző Énekegyüttes műsora következett. Az ünnepi műsort Pelsőczy László színművész elő-
adása zárta.  Díszőrséget adott a Mikecz Kálmán Huszárbandérium.

Tisztelettel köszöntök minden
kedves megemlékezőt!

Arról beszélnék az ünnep kapcsán,
hogy ilyenkor a nemzeti ünnepek előtt
mindig elgondolkozom mik azok a
dolgok, amik bennem egy-egy ünne-
pen felmerülnek. És aztán mindig egy
szót ízlelgetek, ízlelgetem ezt a szót

most is: hazaszeretet.  Az első ami be-
ugrik, a gyerekkori március 15-ék,
amikor a Sárácz moziban – a mai Bal-
kán pékség épületében – részt vettem
a községi ünnepségen apámmal majd
később amikor az ünnepeken verset is
mondtam meg az énekkarban énekel-
tem.

Aztán felnőttként néhány pesti már-
cius tizenötödike a 70-es, 80-as évek-
ből, végül 1990. március 15-e. Katarti-
kus pillanatok itt ezen a téren még a
választás előtt önmagunk, értékren-
dünk vállalásának kockázatával, a ma-
gyar zászló magasra emelésével, a ha-
táron túli magyarság sorsa iránti fele-
lősségvállalással, és minden ilyen
eseményen, a Himnusz.

És most újra visszatérek a kiinduló
gondolathoz: tanítható-e a hazaszere-
tet és van-e igény egyáltalán. A mai
megemlékezéshez, az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc ünnepéhez ka-

nyarodva az első gondolat a pákozdi
csatához vezet. A pákozdi csatát jut-
tatja eszembe, amiben a tököliek is
részt vettek. A tököli nemzetőrök jelen
voltak akkor, amikor a független ma-
gyar haderő megalakult. Idegen ajkú,
rác, sváb katonák a forradalmi magyar
egységek között. És akkor a kérdés,

hol van ma az emlékezetünkben a kö-
zemlékezetben a pákozdi csata, és hol
a többi ütközet. Hol a szabadsághar-
cosok elszánt hősiessége, hazaszere-
tete. Vannak szimbolikus helyek és pil-

lanatok, amelyek történelmi jelentősé-
gük miatt beépülnek a nemzet tuda-
tába a közösségek gondolkodásába.
Büszkén mondhatjuk, több ilyen hely
is van. Hiszen a Hősök tere az I. és II.
világháborús szobraihoz, a Maléter
kopjafához, II. Lajos szobrához és a
Csillagdöntés szoborhoz, parkhoz ese-
mények, emlékezések, a magyarság és
Tököl sorsfordító napjai, szép és meg-
rázó pillanatok kötődnek. Ezek a he-
lyeink jelképesen és valóságosan is bi-
zonyítják Tököl jelentőségét, erejét és
a tököli elkötelezettségét a haza, a rác
és a sváb családok esetében a választott
haza és a szülőhely iránt. Természetes,
hogy szépítjük, gondozzuk a parkokat,
szobrokat, hogy megemlékezésünknek
méltó helyszínül szolgáljanak. Volt,
amikor ezt az emlékhelyet el akarták
takarítani, levették a magyar zászlót,
leverték, összetörték a turult és volt,
amikor gazzal benőtt környezet jelezte
a célt, eltüntetni az emlékhelyeket, el-
törölni az emlékeket.

Pedig emlékhelyeink nem másnak
állítanak emléket, mint nagyjainknak,
s mellettük annak a több száz, talán
ezernyi tökölinek, akik az elmúlt 170
évben a hazánknak éltek, a hazáért és
Tökölért cselekedtek. 1848, 1919, 1944
és 1956 arról szól, hogy ha kell, meg
kell védeni a hazát. Ha szükség van rá,

Március 15.

Hoffman Pál polgármester ünnepi köszöntője
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fegyveres erővel. Most a támadások
ellen határkerítéssel védekezünk úgy,
mint ahogy tesszük ezt otthon. Kerítést
állítunk jelezve, hogy ami azon belül
van, az a miénk. Van, hogy jelezni kell,
eddig és ne tovább. Mert a tét ma,
hogy ne tudják jelentéktelenné tenni
a kereszténységet, ne tudják eltörölni
a nemzettudatot, ne tudják eltörölni a
határokat, s hogy ne tehessék tönkre a
családokat.  Nemzeti függetlenség, ön-
álló külügy, pénzügyek, a haza vé-
delme. Ezek a gondolatok voltak fon-
tosak 1848-ban, és ezek nekünk most
is fontosak.

Emlékhelyenk, szobraink állásfogla-
lásra késztetnek bennünket. Mi, akik
nem túlságosan sokan, de mégiscsak
itt vagyunk, és a többség, akikhez a
nemzeti ünnepek üzenete nem jut el,
állást foglalunk. És muszáj feltenni a
kérdést, tanítható-e a hazafiság. Teg-
napi élményem az iskolai ünnepség,
amely felemelő, magával ragadó han-
gulatot váltott ki a 700 tököli gyermek-
ből. Az ünnepségen átélhető élményt
kaptak az 1848-as szabadságharcról a
forradalomról, méghozzá 4. évfolya-
mos társaik fantasztikus előadásában.
Vagyis valami ilyesmire van szüksé-
günk felnőttként is. Nagyszabású,
nagyhatású rendezvényekre, s ami
ennél is fontosabb, a családi emléke-
zetre. A szülők, nagyszülők, dédnagy-
papák emlékeire 1956-ról, 1944-ről,
18-ról, és a régi március 15-ről.

Velünk még beszélgettek a szüleink,
nagyszüleink, így van emlékünk az
1956-os forradalmi eseményekről, a II.
világháború értelmetlen áldozatairól,
Recskről, málenkij robotról, sőt még
az I. világháború magyar katonáinak
virtusáról, hősiességéről és Trianon
fájdalmáról is. A gyerekeket érdekli a
történelem, csak élményszerűen, hite-
lesen kell kibontani az eseményeket és
felmutatni a szereplőket, jelentőségü-
ket. Az ünnepi eseményeket hitelesen

bemutatva érzése-
ket, s a megismerés
vágyát kezdve együtt
élhetjük át, milyen
izgalmas a magyar
történelem, milyen
csodálatos hely Ma-
gyarország és hogy
benne milyen érde-
kes, értékes hely szü-
lővárosom Tököl.

Azt kívánom, arra
vágyom, hogy a szü-
lők, nagyszülők csak

úgy sétaként, mint tegnap az óvodása-
ink, járják végig az emlékeinket és
meséljenek egy-egy eseményről, átélt
élményről, történelmi olvasmányról,
mert ha körbenézünk, innen egy kilo-
méterre látjuk a Csepel szigetet körül-
vevő Dunát, a Csepel szigetet, ahová
Árpád vezetésével érkeztek a magyar
törzsek, előtte jártak itt avarok, hu -
nok, római légiók, de özönlött itt be a
török hódító és járt itt az orosz hadse-
reg. Szemben velünk a katolikus temp-
lom, ami nemzedékek mentsvára volt
veszélyes időkben.  Az a dolgunk, hogy
ezt a nemzedéki láncot folyamatossá
és erőssé tegyük.  Hogy úgy adhassuk
tovább ezt az országot, városunkat Tö-
költ, 1848 örökségét, kultúránkat,
ahogy őseinktől megörököltük. S ha
ez így lett, nem kell félnünk a kérdés-
től, szükség van-e hazaszeretetre, mert
mindig lesz, aki emlékezik és meg
meri fogalmazni: szeretjük Magyaror-
szágot, szeretjük, hogy Magyarorszá-
got magyarok lakják, és azt szeret-
nénk, azt akarjuk, hogy ez mindig így
legyen.

Köszönöm  a figyelmet!

Tisztelt ünneplő közönség!
tisztelt polgármester úr!

Ilyenkor tavasszal az ember rendsze-
rezi gondolatait, és feltöltődik új ener-
giával, ami segít elérni céljait. Ne-
künk, magyaroknak a tavaszunk attól
válik sajátossá, hogy körülöleli egy két-
tónusú érzelmi atmoszféra.

Mi magyarok harcos nemzet va-
gyunk. Mindig küzdöttünk a szabad-
ságunkért, és soha nem adtuk fel küz-
delmeinket. Oly sok csatát elvesztve
ugyan, de a háború nyerteseként ma-
radhattunk a világ színpadán. Hány-
szor próbálták nemzetünket idegen
nagyhatalmak maguk alá söpörni:
török, Habsburg, szovjet, de mi, ma-
gyarok, itt a Kárpát-medencében vol-
tunk, vagyunk és leszünk. Március 15-e
ékes példa arra, hogy a magyar nép
egy ideig tűr, és aztán robban. Az új
Magyarország célja közös volt, de a
„Hogyan?” volt a kérdés.

Kétségtelen, hogy felnőtt egy új
nemzedék, mely képviselőinek véré-
ben volt a politika. A sarkukra állva
küzdöttek azért, hogy amit az előde-
ink nem tudtak, azt majd ők sikerre
vigyék. Nem volt hiábavaló fáradságos
munkájuk. Európában kialakult egy
forradalmi hullám. Ez kellő félelmet
keltett az osztrákokban arra, hogy el-
fogadják nemzeti reformtörekvésein-
ket. Ez olyan szintű függetlenséget
adott a kezünkbe, amit utána senki
nem tudott elvenni tőlünk. De nekik
ez sem volt elég! A fiatal generáció
jeles képviselői tartották magukat elve-
ikhez: szuverenitásunkat megerősítve,
el kell szakadnunk a Habsburg-biroda-
lomtól, és kerüljön bármibe, mi magya-
rok kiállunk magunkért. Jól tudjuk,
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hogy a nemzet ereje mindennél na-
gyobb sebet tud ütni azon, ki velünk
szembeszáll.

Pesten kitört a forradalom. Töme-
gek vonultak az utcára, hogy megmu-
tassák, elég volt az elnyomásból, jöjjön
végre a szabad Magyarország! Kossut-
hék vitakezdeményezései az osztrákok
zárt kapuiba ütköztek. Jött az új nem-
zedék Petőfitől Vasváriig, akik a Nem-
zeti dalt szavalva tömegeket állítottak
maguk mellé. Közös álmuk vízióit 12
pontban kinyomtatták, a nyilvánosság
elé tárva azt, letették a sajtószabadság
alappillérét.

Meghallgatva a Nemzeti dalt, a for-
radalmi tömeg célja tiszta és érthető
volt. Ahogy az lenni szokott, a tömeg
csak duzzadt. Eufórikus hangulat
uralta az utcákat, ennek üzenete volt
Bécs felé is. Amikor van egy közös cé-
lunk, akkor össze tudunk fogni. A cél,
hogy a nemzet érdekei testet öltsenek.
Volt egy magyar álom, amit a márciusi
ifjak a 12 pontba foglaltak. Felhasz-
nálva a nép akaratát és az egység ere-
jét, erőt állítottak maguk mellé. Hittek
egymásban. Hittek abban, hogy közö-
sen ki tudnak állni az országért és meg
tudják mutatni, hogy minket, magyaro-
kat nem lehet semmibe venni.

Át akartuk venni az irányítást, sza-
badságot és önrendelkezést akartunk.
Nem kis fejfájást okozva Bécsnek, az
országot egy másik pályára állítottuk.

Nemzeti hőseink szeme előtt a mo-
dern Magyarország víziója állt. Nyílván
nem fogadta tárt karokkal elképzelése-
inket a főhatalom. De ne feledjük: erőt
mutattunk fel, ami kulcsszerepet ját-
szott a Habsburg-Birodalom gyengülé-
sében. Az uralkodó nagyhatalom min-
den erejét összegyűjtötte. De azt kell
mondanunk, hogy még így is kevésnek
bizonyult a forradalmi lázban égő
nemzet előtt. Problémáját, csak orosz
segítséggel tudta orvosolni.

A Szabadságharc előtti
és utáni nemzetek nem
fedték egymást: egy új
Magyarországot látott
meg a világ. Jó tanulság
ez mindenkinek, hogy
velünk, magyarokkal
nem lehet, olyan köny-
nyen ujjat húzni.

Mi nem barátkozunk
azzal, ki velünk szembe-
száll. Mi békés úton foly-
tatjuk szívesen vitáinkat,
de ha arra kerül a sor, fel-
húzzuk a harci kesztyűt,
és összefogunk. Nem hagyjuk, hogy
porrá váljék idáig felépített munkánk.
A márciusi ifjak és az akkori buzgó, ha-
zafi polgártársak nélkül nem tartanánk
ott, ahol most tartunk. Ha nem küzdöt-
tek volna meg az elveikért, akkor ma
más helyet foglalnánk el a világ szemé-
ben. Ma, ha valaki ránk néz, akkor tisz-
telettel teszi azt. Igen, mi kivívtuk ma-
gunknak a világ tiszteletét. Igen, mi ha
kell, elmegyünk a végsőkig, hogy közös
akaratunk beteljesedjék. Igen, erős a
nemzeti identitásunk és ez a hős for-
radalmi magyar hazafiaknak köszön-
hető. Igen, mi, magyarok itt Közép-
Európában, a Kárpát-medencében
addig küzdöttünk, amíg szabadokká
nem váltunk. Március 15-e szabadság-
harcaink fő összekötő kapcsaként jele-
nik meg történelmünk tablóján.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt
ünneplő közönség! Ilyenkor elgondol-
kozom azon, hogy hol tartunk most?
Ha megnézzük '48-as hőseinket, hogy
ők mit tettek hazánkért, akkor fel kell
állítanunk egy mércét. Nézzük meg,
hogyan teljesítünk rajta! Mi mit te-
szünk azért, hogy jobbak legyünk? A
márciusi ifjak hithű hazafi polgárok
voltak. Ki állunk-e kellő módon azért,
amiért nemzeti hőseink küzdöttek?
Folytatjuk-e az ő munkájukat?

Most szabadság van. Itt van az, ami-
ért annyi vér folyt utcáinkon. Sajnos
nem lépünk, csak általánosnak, magá-
tól értetődőnek gondoljuk. Március
15-e rávilágít arra, hogy hol tartunk
most, hogy ki, hogyan teljesít a haza
mércéjén. Ha március 15-e, akkor a fi-
atalság szerepe elengedhetetlen. Azt
kell mondanunk, hogy nekünk fiata-
loknak elveszett a hitünk. Hol van a
hazaszeretet? Hol van az erős nemzeti
öntudat? Mi mindig csak az ered-
ményt nézzük. Nem nézünk hátra és
gondolunk bele abba, hogy mennyit
küzdöttek azért, ami ma olyan egyér-
telműnek látszik. Mi hátra dőlünk a
fotelban, mint aki jól végezte dolgát.
Elgondolkodtató, ha Petőfi is ezt tette
volna, hol tartana a ma Magyaror-
szága. Fájó szívvel ugyan, de azt kell
mondanunk, hogy a fiatalság nagy
része, nem teljesít jól a haza mércéjén.
Ha nem állunk ki érdekeinkért, akkor
az örök némaság csapdájába esünk.
Merre tart a jövő Magyarországa? A
tétovaság csak örök homályt idéz elő.

Tegyük fel a kérdést hol tart ma a
szuverenitás. Ezért ma már nem kell
ádáz küzdelmeket folytatnunk, mint
hőseink tették. Ma már nem kell fél-
nünk idegen nagyhatalmak uralmától.
Mióta teljes szabadságot kaptunk,
azóta talán azt észlelhetjük, hogy nem
tudunk vele nagyon mit kezdeni. Nem
tudjuk mire vélni a hirtelen kezünkbe
kapott szabadságot. Mindig csak küz-
döttünk érte, de markunkban nem
tarthattuk törtélmünk folyamán. Ma
viszont itt van a birtokunkban. Igaz,
használatát még nem sajátítottuk el.

Tisztelt ünneplő közönség! Március
15-e tanulsága, ha a nép összefog,
közös erővel küzdve érvényesíteni
tudja akaratát.

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!

Hegyes Zalán
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a 28. margójára

Az ember bizonyos időközön-
ként megkérdi magától: van-e
értelme ennek vagy annak a te-

vékenységnek az életemben? Biztosan
jól teszem-e, jó formában azt a tevé-
kenységet? Idén ilyesfajta gondolatok-
kal, kétségekkel terhelten kezdtem
hozzá a 28. máltai nyaralás megszerve-
zéséhez. Merthogy hatalmas felelős-
ség, rengeteg idegeskedés, szervezés,
fizikai megterhelés a velejárója, s egyi-
künk sem lett fiatalabb az évek múlá-
sával. Ha csak abba belegondolunk,
hogy micsoda mennyiségekről beszé-
lünk, akkor az átlag háztartást vezető
érzékeli a program súlyát: elfogyott 60
kg kenyér, 30 kg hús, 50 liter tej, 30
tojás, 15 üveg zöldborsó, 4 kg méz,15
üveg lekvár, 25 kg krumpli, kb. 60 kg
paradicsom, paprika és uborka stb. Bi-
zony, okosan végig kell gondolni, mi
mindenre lehet szükség egy hét alatt!
A sok szervezés után a várva várt
napon összegyűlt a vidám csapat a
templomi parkolóban, hogy belépve a
tököli templomba, erőt kérjünk nagy
vállalkozásunkhoz. Minden gyermek s
felnőtt István bácsi táborindító szava-
ira figyelt – miszerint mindenkinek az
lebegjen a szeme előtt, hogy nem csak
azért jöttünk, hogy jól érezzük ma-
gunkat, hanem, hogy a másik gye-
rekre, társra, egymásra figyeljünk és
szeretetben éljük meg az elkövetkező
hetet! Mi, felnőttek pedig azért fo-
hászkodunk a templomban, hogy ép-
ségben, egészségben hozzuk haza a 30

gyermeket 1 hét elteltével. Az idő nem
igazán volt kegyes hozzánk: ez a hét
nem a fürdésről szólt. Számháborúz-
tunk viszont kétszer is, nagyokat kirán-
dultunk, a nagytúra például 12 km,
volt csocsó, pingpong és métabajnok-
ság, kézműves foglalkozások – batiko-
lás, fonás, kardkészítés – finomabbnál
finomabb ebédek és az elmaradhatat-
lan esti diavetítés! Egész héten készül-
tünk az utolsó esti meseerdőre, ez
minden évben nagy élmény a srácok-
nak. Az elektronika világában a mai
gyerekeknek szokatlan, de pozitív ta-
pasztalat egy hetet „szennyezésmente-
sen” élni, hiszen az üdülőben se szá-
mítógép, se tv nincs, s a mobiltelefon
is csak az esti időpontban pár percre
érhető el,hogy anyutól egy jóéjtpuszit
kapjon a csemete… Érdekes, hogy
senki nem reklamálta technikát!
Lehet így is élni: élvezni a társaságot s
a természet látványát, az időjárási vál-
tozatosságokat megélni a Balaton mel-
lett mindig magával ragadó. Ismét
meglátogatott minket egykori nyaral-
tatott gyerekünk, immár házas apa-
ként. Mély nyomott hagyott benne a
hajdani táborozás, a kapott szeretet,
törődés. Mindezek az élmények ösz-
szességében azt a jóleső, megnyugtató
érzést idézték elő bennem, hogy na-
gyon is van létjogosultsága ennek a
programnak, van értelme munkánk-
nak. Itt ragadom meg az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak adományo-
zóinknak. „Senkinek nincs nagyobb

szeretete annál, mint aki az életét adja
a barátaiért” (János 15,1-17,33.) Életet
adni sokféleképpen lehet: nemcsak fi-
zikailag, gyermeket szülve. Akkor is az
életemet adom, ha szeretettel adomá-
nyozok valamit: az általam termelt
gyümölcsöt, mézet, húst, tejet, az álta-
lam sütött süteményt, vagy a megter-
melt pénzemből egy összeget, vagy
kedvezményt pl. szállításnál. Vagy ad-
hatja valaki az idejét, türelmét, szere-
tetét, idejét. Egy hétig kicsit lemondva
önmagáról, kilépve komfortzónájából,
alkalmazkodva másokhoz, hogy kiszol-
gáljon, segítsen 30 gyermeket... Bár-
hogyan is történt az adományozás, kö-
szönet és hála érte!! 

Álljon itt végül az adományozók
neve:

Ágics Péter/Áldás/, Bagyó Márton,
Beton Epag, Ersto Kft, Borbély Lajosné,
Brusztné Nagy Mária, Dévay Hús, Dra-
govics Andrásné, Dunagép Zrt, Ertl
Ilona, Juhász Magdolna, Kőszeri Vivien,
Nemesné Gólya Kriszti, Póth Mariann és
férje, Recskóné Sohajda Ágnes, Schneider
Zoltán, Saftics Györgyné, Salix 95 Kft,
Szilágyi Cecila dr, Szitár család, Tádicsné
Gólya Mária, Tádics Magdi, Tököl Város
Önkormányzata, Vukov Halász Eszter,
Ziti Cukrászda, Zsoldos József.

Szép napokat kívánva:

Vukovné Sávoly Eszter
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Tököli Csoportja
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nagy siker a Kusturica koncerten

2018. június 15-én a Hősök terén a XXIII. Duna Kar-
nevál keretében láthattuk és hallhattuk Emir Kustu-
rica & The No Smoking Orchestra zenekart.

A koncerten az új lemez, a néhány hete megjelent Corps
Diplomatique dalait is bemutatták. Az előzenekar Pál Ist-
ván Szalonna és Bandája, valamint a Kolo Zenekar és ba-
rátai voltak, a zenei élmény mellett a táncot a Tököli
Délszláv Táncegyüttes mutatta be, a koreográfiát Kricsko-
vics Antal tervezte.

forrás:https://www.google.hu/search?q=kusturica+koncert+h%C5%91s%
C3%B6k+tere+a+duna+karnev%C3%A1lon&hl=hu&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwik8JW9_KzcAhVlCsAKHeq5CLw
Q_AUIDCgD&biw=1366&bih=635#imgrc=4BQo9AktUgmSxM:

VelIKa – horvátországi sikerek
28. MeĐUnaroDna SMotra FolKlora U VelIKoj – Čuvajmo običaje zavičaja

Május utolsó hétvégéjén 28. alkalommal rendezték
meg a horvátországi Velikában a  folklór- és
gasztronómiai fesztivált, Tököl újra ott volt. Ismét

a tököli fiatalok-
ból álló ledina
orkestar kísérte
a budapesti Hor-
vát Hagyomá-
nyőrző Együt-
test, aki rendsze-
res vendége a
fesztiválnak.

Május 27-én
léptek színpad -

ra, ahol muraközi  táncokat és dalokat mutattak be nagy si-
kerrel. Büszkék lehetünk ezekre a tehetséges, tököli zenész
fiúkra, akik  öregbítették városunk jóhírét.

A korábbi években Önkormányzatunk Képviselő-testülete
is megtisztelte már a horvátországi rendezvényt. A bemu-
tatott táncokat az alábbi internetes oldalon láthatjuk.

tamburás találkozó – nagy siker Budakalászon

Április 14-én szombaton, immár 9. alkalommal  ren-
dezték meg Budakalászon az országos tamburás ta-
lákozót, Tököl ismételten ott volt.

A program első részében a Szárny-Nyitógató Alapfokú
Művészeti Iskolából Sárácz Tiána tanárával Pozsonyi Dá-
viddal közösen adta elő zeneszámát.

A tököli fiatalokból álló Ledina Orkestar a szünet után a
program második részében osztatlan sikerrel mutatta be
műsorát.

A találkozó remek hangulatú táncházzal zárult, amely
egyben megmutatta milyen az igazi örömzenélés.

A Tököl Emlékérem kitüntető címben részesült fiatalok
megszolgálják az elismerést, nagyon büszkék lehetünk
rájuk, akik újra jó hírét vitték városunknak.

forrás: Dr. Vass  Lucia 
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a Művelődési Központ és a német nemzetiségi önkormányzat közel 30 éve rendezi meg 
a város sváb bálját. a hangulat, mint midig, ezúttal is fergeteges volt. 

látVányoS eXperIDanCe eSt a SportCSarnoKBan
tököl Város Képviselő-testülete a tököli kitüntetői díjak átadása alkalmából jubileumi 

eseményt szervezett. a rendezvényre 2018. február 18-án 17 órakor a tököli Sportcsarnokban
került sor. az experidance együttes a Gyönyhajú lány balladája című produkciójában 

1300 néző gyönyörködött.
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„az eldobott múlt marcangolja a lelkiismeretet”

Dr. Vass Lucia alpolgármester ün-
nepi beszéde

tisztelt hölgyeim és Uraim! tisz-
telt emlékező Közösség!

a mai nap, május utolsó vasárnapja
nemzetünk, múltunk és jövőnk, re-
ményeink ünnepe, a hősök napja.
az a nép, amely megtagadja múltját,
elveszti létjogosultságát a jövő nem-
zetei sorában, aki pedig őseit tagadja
meg, az elkótyavetyéli utódai tisztele-
tét. Ha a múltat eldobjuk, akkor az
visszajön és kopogtatja az ablakot, vagy
marcangolja a lelkiismeretet. eleink,
akik a kor szellemének megfelelően
létrehozták a mai nap megemlékezé-
sének lehetőségét, törvényt alkottak.

De mit is jelent hősnek lenni?
„a hős olyasvalaki, akit mentege-

tődzés nélkül csodálhatunk.” 
Márai Sándor szerint: „a legna-

gyobb hősiesség, megmaradni mun-
kád mellett, akármit szól is ahhoz a
világ. S ennél is igazibb hősiesség,
megsemmisíteni munkádat, ha úgy
érzed, nem tudtad tökéletesen meg-
csinálni azt, amire önmagaddal szer-
ződtél.” a legutóbbi keltezésű tör-
vény kiszélesíti a hős fogalmát és így
rendelkezik: „Mindazokat a nemzet
hőseinek kell tekintenünk, akik akár
fegyverrel, akár anélkül, odaadóan

szolgálták a hazát a végveszély órái-
ban, és akár az önkény megtorló in-
tézkedéseit is vállalták. … Szent köte-
lességünk sírjaikat rendben tartani,
emlékezni azokra a magyarokra, akik
az elmúlt ezredévben vérüket ontot-
ták a hazáért, a szabadságért, a nem-
zeti függetlenségért. a magyar hősök
napja szüleink és nagyszüleink küz-
delmei, fáradozásai előtti tisztelgés,
aminek az ad igazán értelmet, ha lesz-
nek olyan nemzedékek, amelyek
méltó módon, békés körülmények kö-
zött folytatják és teljesítik majd be az
elődök örökségét." 

Dicső elődeink a történelem folya-
mán számos alkalommal bizonyítot-
ták, hogy hazájukért, népükért ké-
szek a legdrágábbat, az életüket ál-
dozni.

1942. március 15-én Kállai miniszter-
elnök úr az ünnepi rádióbeszédében
azt mondta, hogy „háborúba me-
gyünk, elöl megy a márciusi ifjúság, és
tudom biztosan, hogy győztesen térnek
haza.”

Mi, akik itt állunk, mi tudunk igazán
a biztosat. 

Nemhogy győztesen, hanem nagy
részük sohasem tért haza.

Hol vannak a katonák? – hangzik fel
az ismert világhírű dal – és tényleg hol
vannak?

Hozzávetőlegesen tudjuk, hogy Do-
berdó, Isonzo és a Piáve vidékén a
karsztos temetőben, vagy Dél-Lengyel-
országban, vagy Verdonnél, vagy a si-
vatagi El-Alamein, vagy keleten ott
nyugszanak a magas fű alatt, az Urivi
révnél a Don mellett, Sztarioszkolnál,
vagy Voronyezsnél. 

Talán mindenki tudja, hogy a fron-
ton, a harctéren az életét vesztő katona
utolsó gondolata egészen biztosan ott-
hon járt. Otthon járt a szülőknél, a fi-
atal feleségnél, netán háttérben böl-
csővel.

Bizonyára sokan látták Önök közül
a Szállnak a darvak című fekete-fehér,
legismertebb háborús filmjét.

A filmben van egy jelenet, mikor a
katonát Boriszt lövés éri, egy erdei
tisztáson hanyatt zuhan, aztán forogni
kezdenek vele a fák, s forgásban a
nyírfák között megjelenik előtte pár-
jának, Veronikának a képe, aztán a
forgás lassul, lassul, majd megáll, s a
katona halott.

Hol vannak a katonák? 
Hol vannak az első és második világ-

háború ferbán kocsisai? 
Hol vannak a tüzérlovasok, hol van-

nak a híradósok, a kerékpáros hadosz-
tály, a Hunyadi páncélosok? 

Hol vannak a bakák, akik a vonato-
kon énekeltek, míg az orosz légitáma-
dás véget nem vetett a nótázásnak?

És hol vannak a munkaszolgálatra
elhurcolt emberek? 

Hol vannak a hadifogságban szenve-
dők? 

Hol vannak az innen, Tökölről elvit-
tek?

Hol vannak a katonák?
S nekünk az utókornak – kérdezhet-

nénk, hogy mi marad?
Marad a tisztes megemlékezés, egy

koszorú, egy virág, egy megsárgult ka-
tonafotó. Maradt néhány tábori leve-
lezőlap, a vöröskereszt értesítője, s
marad az emlékezés.

A mi családunk is őriz egy fotót me-
lyet korábban a nagymamám őrzött
kegyelettel, melyre most édesanyám
vigyáz, mely fiatalembereket ábrázolt
szürke egyenruhában. 

Tököl Város Képviselő-testülete 2018. május 27-én a világháborúkban elhunyt hősök tisz-
teletére hősök napja megemlékezést tartott a hősök terén. Köszöntőt mondott: Bosnyák
Simonné. a megemlékezést tartotta: Dr. Vass lucia alpolgármester. Felléptek: a Szárny-

nyitogató Művészeti Iskola és a Weöres Sándor Iskola tanulói: harmonika – rozgics zsolt, ének
– Benkovics alíz, Vokó lilla. az ünnepség végén koszorúkat helyeztek el az emlékműveken.
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A kép hátoldalára az van írva, hogy
id. Horváth Lázár – az I. vh-ban, ifj.
Horváth Lázár, aki a II. vh-ban veszí-
tették életüket, ők a nagymamám test-
vére és a fia.

A Lázár bácsi, akinek utolsó levele
Léváról is arról szólt, hogy üdvözli az
ismeretlen unokatestvért, aki nem
más, mint az én anyukám. És most azt
gondolom, hogy nemcsak nekem,
hanem mindannyiunknak, akik itt va-
gyunk vannak ilyen történetei.

hol vannak a katonák! 
Vannak ismert nevek, de számos is-

meretlen hőse is van e honnak. Azon-
ban akikre ma emlékezünk, azok
mégsem ismeretlenek, mégsem idege-
nek a számunkra. Mi, akik itt lakunk
Tökölön, tudjuk,
hogy közülünk valók
voltak, itt ezeken az
emlékműveken sze-
replő nevek közül
nem egyről hallhat-
tunk szüleinktől,
nagyszüleinktől. Ők a
mi közös történel-
münk hősei, a család-
jainké, a városunké,
a mi hőseik. Most
rájuk emlékezünk.

engedjék meg
nekem, hogy szere-
tett pápánkat, az
azóta már boldoggá
avatott II. jános pál
pápát idézzem:

„a múltra való
emlékezés nem más,
mint a jövő iránti
elkötelezettség.”–
mondta.

„édes és dicső a hazáért meg-
halni!” – mondották a régi rómaiak. 

Most, amikor megállunk hősi ha-
lottaink emlékművénél, és a világhá-
borúkban elvesztett honfitársainkra
emlékezünk, nem annyira ezt az
édességet, mint inkább komor kese-
rűséget érzünk. 

tisztelt hölgyeim és Uraim! Ked-
ves Barátaim! hol vannak a katonák! 

Ez tér, ezek az emlékművek a hősök
történetére, a mi közös történel-
münkre emlékeztetnek minket!

Emlékezzünk rájuk! Emlékezünk
rájuk, hiszen bármilyen furcsán is
hangzik, de a háború velünk él!

Velünk él elsősorban a hiány. Az az
űr, melyeket ezek az elveszett nemze-

dékek hagytak maguk mögött. A hi-
ányzó nagyszülők, dédszülők, kiknek
nem adatott meg a békés alkotás és a
család öröme.

Sokan vannak tőlünk is, innen Tö-
kölről akik elmentek, s nem jöttek
vissza, akik általunk ismeretlen helyen
várják a feltámadást.

A Hősök Napja ma a kegyeletadás
mellett a béke jelentőségére hívja fel
a figyelmet. azt sugallja a mai kor
emberének, becsülje meg, hogy köz-
vetlen háborútól mentes korban és
helyen élhet. 

Ma már másfajta csatákat vívunk
nap mint nap. a tisztességes megél-
hetésért. a gyerekeink kenyeréért,
jövőjéért. a család összetartásáért, a
házasságunk szilárdságáért. Most
éppúgy, mint akkor, a szabadságunk
a tét. Mert az emberhez méltó élet a
szabadságban rejlik. 

tisztelt emlékező Közösség!
Nekünk úgy tűnik, hogy a béke és a

gyarapodás jutott osztályrészül. S ha a
hétköznapok nem csekély gondjai
ránk telepednek, néha-néha, idézzük
emlékezetünkbe, hogy mi válthatjuk
valóra mindazt, amiről ők álmodtak.
Hűnek kell lennünk az előttünk járók-
hoz, akik a mai viszonyokhoz képest
jóval nehezebb körülmények között
voltak képesek értelmet adni a magyar
igéknek. Legyünk méltóak ehhez a
nemes küldetéshez!

Katonák, hősök nyugodjatok béké-
ben! Köszönöm!
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országos általános Iskolai nemzetiségi tanulmányi Versenyek 
Díjátadó Gálája

Márciusban a Határtalanul pályázat keretein belül
elutazhattunk Erdélybe. A Királyok és fejedelmek
útján jártunk a déli országrészben. 03.13-án kora

reggel elindultunk Tökölről. Első állomásunk Nagyszalonta
volt, ahol megtekinthettük Arany János szülőházát. Ezután
Nagyvárad központjában jártunk, itt rengeteg érdekes épít-
ményt nézhettünk meg, ezek nagyon szépek és precízeken
kidolgozottak voltak. Később a Királyhágóról vehettük
szemügyre a hegyeket. Este érkeztünk meg torockói szállá-
sunkra. A második napot Kolozsvárott indítottuk. Utána a
tordai sóbányában jártunk. Majd sötétben, a tordai hasa-
dékban kalandozhattunk. A harmadik nap ellátogattunk a

torockói Néprajzi Múzeumba és a torockószentgyörgyi vár-
romhoz is felmásztunk. Ezután Nagyenyeden voltunk, ahol
a Bethlen Gábor által alapított református kollégiumot te-
kintettük meg. Nemzeti ünnepünk alkalmából megemlé-
keztünk a forradalom áldozatairól az emlékműnél, és elé-
nekeltük a Himnuszt. Ezt követően Gyulafehérvárott ko-
szorút helyeztünk el a Hunyadiak sírhelyénél. Délután
elfoglaltuk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által támogatott
szállásunkat. Este az árva gyerekekkel közös programot
szerveztünk. Itt odaadtuk nekik az adományainkat és fociz-
tunk. A negyedik napon megnéztük Vajdahunyad várát és
a Feredőgyógyi vízesést, ami egyébként meleg vizű. A Piski
arborétumban szép környezetben sétáltunk. Egy kis idő
után visszaértünk Dévára, (a szálláshelyünkre) majd fel-
vonóval mentünk fel a várhoz, ahonnan pompás kilátás
tárult elénk. Az ötödik nap reggelén összepakoltunk és el-
hagytuk a szállást, az úticélunk Marosillye volt. Itt meglá-
togattuk a Veres-bástyát, Bethlen Gábor szülőházát, sok
információt tudtunk meg az életéről. Ezt az épületet Böjte
Csaba ferences szerzetes Szent Ferenc Alapítványa men-
tette meg. Utána Máriaradna kegytemplomának festmé-
nyeit és freskóit csodálhattuk. Majd koszorúztunk az Aradi
vértanúk sírhelyénél. Utunk során sok új élméménnyel
gazdagodtunk, és megtapasztaltuk, hogy mennyi magyar
él még ma is Erdélyben.

Köszönetet szeretnénk mondani kísérőtanárainknak
Földes Lilla és Horváth Orsolya tanárnőknek, Giczi Mik-
lós igazgató úrnak, valamint túravezetőnknek, Bálinth
Zoltánnak.

A cikket írta: Burlovics Attila és Füle Gergő (7.a)

ANemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 2018. jú-
nius 12-én a Pest Megyei Kormányhivatal dísztermé-
ben megszervezett 2017/2018. tanévi Országos Álta-

lános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek díjátadó
gáláján a nyolc nyelvterületen meghirdetett nemzetiségi
nyelv és irodalom és népismeret versenyeken több mint
ezer tehetséges nemzetiségi tanuló indult. A gálán a 19 ver-
seny legjobbjai vehették át díjaikat.

A díjátadó ünnepségen a Tököli Weöres Sándor Általános
Iskola 3. évfolyamából öt tanuló: Amin Anna, Rodek Dorka,
Szabó Réka, Sallai Petra, Varga Kitti, a 4. évfolyamból hét
diák: Bednanics Dorka, Deák Rebeka, Gólya Boglárka, He-
nézi Máté, Nagy Virág, Polgár János, Patarcsits Bálint hor-
vát népdalcsokorral köszöntötte a legjobbakat.

A dalokat Patarcsits Bálint kísérte harmonikán. A lelkes
csapat színvonalas fellépését felkészítő tanáraik, Mándity
Dragica és Ladányiné Lengyel Zsuzsanna segítették.

Kühnné Sibalin Magdolna

otthonról haza – erdélyi látogatás
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hírek a „Szárny–nyItoGatÓ” aMI-ból
eredményeink:
Harmonika tanszak:

Patarcsits Bálint ELSÕ helyezést ért el a VI. Országos Harmo-
nikaversenyen a 2. korcsoportban. A verseny a budapesti Fis-
cher Annie Zeneiskolában került megrendezésre. A Szigetcsé-
pen megtartott Kistérségi Harmonikaversenyen Papp Ágoston
ELSÕ lett az 1. korcsoportban, míg Patarcsits Bálint a 2. kor-
csoportban szerzett ELSÕ helyezést. Ugyanitt Viczenti Milán
MÁSODIK helyezett lett az 1. korcsoportban. Az eredményes
versenyzõk felkészítõ tanára: DEMJÉN GERGELY.

Zongora tanszak:
A Halásztelken megrendezésre került „Kis kezek, rejtett mes-
terek” versenyen Kerry Ella ARANY, Király Vivien Anna
EZÜST minõsítést szerzett. A verseny elõtt kollégánk, KÓSA
DÁVID, – aki a gyerekek felkészítõ tanára is egyben – zongora
etűdjeibõl tartott elõadást növendékei segítségével. 

Népi ének tanszak:
Násztor Eszter növendékünk 2018 januárjában részt vett a Tor-
dason megrendezésre került népdaléneklési versenyen, ahol
továbbjutott, majd Lovasberényben KIEMELT ARANY
MINÕSÍTÉS-t szerzett. Õsztõl a tanulmányait a Bartók Béla
Zenemûvészeti Szakgimnáziumban kezdi meg. 

2018.május 11-én megrendeztük a tököli „Szárnyaló” pün-
kösdi népdalünnep- és népzenei találkozót, ahol 20 iskola 230
versenyzõjét láttuk vendégül.
Eredményeink a Népdalünnepen:

Ezüst Dalosmadár Díj: Sallai Petra
Arany Dalosmadár Díj: Balla Bíborka – Sallai Petra Bodor
Villõ, Dodony László, Lehoczky Balázs, Sárácz Tijáná, 
Kis-Ribizli Énekegyüttes és a Hopa-cupa Együttes, Vackor
Énekegyüttes
Gyémánt Dalosmadár Díj: Benkovics Alíz, Benkovics Boglárka,
Gál Tibor, Kénoszt Barbara, Nagy Kata Annamária, Násztor
Eszter, Szajkó Sára, Cserefa Együttes, Ledina Zenekar, Nagy-
Ribizli Énekegyüttes, Vadalma Énekegyüttes

tatabányai Forgórózsa népmûvészeti Ki-Mit-tud? – népdalé-
neklés kategória: Dodony László – BRONZ minõsítés, Násztor
Eszter – KIEMELT Arany minõsítés
Fellépés a papp lászló Budapest Sportarénában a 37. országos
táncháztalálkozó és Kirakodóvásár – „tágasságot nekünk is!”
– mûsorában.
A Népzene tanszak felkészítõ tanárai: Török-Ábrahám Brigitta,
Pozsonyi Dávid

Demeter Béla Istvánné,  Tököl AMI ig.h.
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Mini bölcsőde a pesti úti lakótelepen

APénzügyminisztérium pályáza-
tot hirdetett Pest megye terüle-
tén Önkormányzati tulajdonú böl-

csődei ellátást nyújtó intézmények fejleszté-
sének támogatása érdekében. A pályázati
kiírás Pest megye területén a bölcsődei
ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiá-
nyos településekre, valamint Tököl
2018-ra, köszönhetően a megnöveke-
dett születésszámnak, a több gyerek-
nek, a férőhelyhiánnyal küzdő önkor-
mányzati bölcsődék, mini bölcsődék
fejlesztését célozza.

Fenti felhívás alap-
ján lehetőségünk nyí-
lik a Pesti úti lakótele-
pen lévő 2640/65 hrsz.
alatti önkormányzati
területen, a Kisfaludy
S. utcáról nyíló játszó-
tér mellett egy két
csoportszobából álló
MINI BÖLCSŐDE
építésére. 

Az igényelhető tá-
mogatás összege mini
bölcsődére vonatko-
zóan, új bölcsőde épí-
tése vagy bővítése ese-
tén: minimum 3 mil-
lió Ft – maximum 50
millió Ft a jelenleg ha-
tályos pályázati felhí-
vás alapján, amelynek
módosítása várható. A
támogatás maximális
intenzitása függ a pá-
lyázó egy lakosra jutó
adóerő-képességétől. 

Tököl esetében az egy lakosra jutó
adóerő-képesség 21.579,86 Ft/fő, tehát
a támogatás intenzitása 85%. A pályá-
zat benyújtásának feltétele az építési
engedély megkérésének megindítása.
Erről az engedélyező hatóság igazolá-
sát csatolni szükséges, ha engedélykö-
teles a beruházás. A támogatási kérel-
meket 2018. szeptember 10-én (hétfő)
reggel 8 órától nyújthatják be a pályá-
zók. A pályázat benyújtására megsza-
bott rövid határidő miatt a pályázat-
írásra és az engedélyezési tervek elké-

szítésére előzetesen három-három
olyan céget kértünk fel ajánlattételre,
akik az adott feladat elvégzésére meg-
felelő referenciákkal rendelkeznek. A
cégek ajánlatait az előterjesztésben ta-
lálható táblázatban foglaltuk össze.  

A jelenlegi pályázati kiírás 50 mFt
összegről szól, de mivel mi is és más
önkormányzat is jelezte, hogy ez az
összeg kevés és nagyobb összegű ön-
kormányzati forrást igényelne a meg-
valósítás, információnk szerint a na-
pokban döntés született magasabb

támogatási összeg
pályázásának lehető-
ségéről, de mivel a
döntés még nem nyil-
vános, ezért az előter-
jesztésben a maximá-
lis összeget fogalmaz-
tuk meg. A pályázat
benyújtásánál hang-
súlyozni kell, hogy ez
egy volt szovjet lakóte-
lepen épülne meg, új
családok beköltözésé-
vel járó problémát old
meg a város. 

A Képviselő-testület
döntése értelmében a
projekt összköltsége
115.620 e Ft, melyhez
az elérhető legmaga-
sabb összegű támoga-
tást igényeljük. 

A 15%-os pályázati
önerőt a 2019. évi
költségvetés terhére
biztosítjuk.

hamarosan megkezdődik a gyalogátkelőhelyek építése

Tököl Város Képviselő-testülete
korábban döntött arról, hogy a
város területén 7 db gyalogát-

kelőhely kialakítása érdekében terve-
ket készíttet. A tervek elkészültek,
amelyek alapján az engedélyezési eljá-
rás is lezajlott. Az engedélyezett gyalo-
gátkelőhelyek megépítése az alábbi
helyszíneken valósulhat meg:

1. a Csépi úton (az Eötvös Lóránd úti
csomópontban),

2. a Kossuth Lajos utcában (a Művelő-
dési Központnál),

3. a Fő utca 49. szám előtt (a Hagyo-
mányőrző Óvodánál),

4. a Fő utcában (a Római Katolikus
Templomnál),

5. a Ledina dűlőn (a Széchenyi utcánál
lévő HÉV átjárónál),

6. a HÉV állomásnál (Aradi u. térsége).
Az engedélyezési eljárás során, a

Csépi úton a Hősök tere térségében a
gyalogátkelőhely kialakítását a hatóság
nem engedélyezte. Az építés során
minden átkelőhely megközelítésére új
járdaszakaszok kerülnek kialakításra.
Az építéssel együtt megújul a gyalogát-
kelőhelyek megvilágítása is.

A Képviselő-testület a kivitelezési
munkára három vállalkozótól kért be
árajánlatot. Műszaki ellenőr kiválasz-
tása is szükséges, ezért három olyan
cég ajánlatát kértük be, amelyek a mű-
szaki ellenőri feladatok ellátására
megfelelő referenciával rendelkeznek.

Ez a program abból a 200 milliós hi-
telcsomagból kerül megvalósulásra,
mely út-, járda-, parkolóépítésre áll
rendelkezésre. Ebből a hitelkeretből
még kb. 125-130 mFt áll rendelkezésre
további járda- és útépítési feladatokra. 

Tököl Város Képviselő-testülete a
város területén a gyalogátkelőhelyek
építési munkáinak elvégzésére a lega-
lacsonyabb összegű ajánlatot tevő
Vitép’95 Kft.-t bízta meg. A vállalási
ár összege bruttó 19 779 958 Ft. A gya-
logátkelőhelyek építési munkáinak el-
végzéséhez szükséges műszaki ellenőri
feladatok elvégzésével a legalacso-
nyabb összegű ajánlatot tevő ROAD-
LOG Kft.-t bízta meg. A vállalási ár
összege bruttó 444 500 Ft.
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az albert Flórián alapítvány vándorkiállítása tökölön
Az egyetlen magyar aranylabdás futballista személyes tárgyaiból, 

pályafutásának relikviáiból összeállított kiállítás

2018. május 25-től 2018. június 17-
ig ingyenesen látogatható volt a
Tököli Sportcsarnokban (2316

Tököl, Aradi utca 56.). A megnyitó ün-
nepségen, 2018. május 25-én a Tököli
Sportcsarnokban köszöntőt mondott:
Hamar István VSK elnök, v. válogatott
labdarúgó és Hoffman Pál polgármes-
ter, v. válogatott kézilabdázó. Ünnepi
megemlékezést tartott: Szilágyi István
v. magyar és világválogatott kézilab-
dázó, Tököl Díszpolgára. A kiállítást
megnyitotta: Albert Magdolna, Albert
Flórián lánya, az Albert Flórián Alapít-
vány ügyvezetője. Díszvendégek voltak:
Rákosi Gyula, Raduly József, Dr. Pus-
kás Lajos v. válogatott labdarúgók.

Az Albert Flórián Labdarúgó Után-
pótlás- és Sportalapítvány elsődleges
feladatának tartja Albert Flórián em-
lékének, szellemiségének ápolását.
Ennek egyik legfontosabb eszköze egy

újonnan létrehozott utazókiállítás,
mely által széles körben megismerhe-
tővé válik az egyetlen magyar Arany-
labdás labdarúgó csodálatos sportpá-
lyafutása, másfelől annak a szellemi-
ségnek a közvetítése, amelyet élete
során a sportpályán és azon túl is kép-
viselt. Az újszerű kiállítási élmény egy-
felől a korszerű kiállítástechnikában,
az interaktivitásban, másfelől Albert
Flórián saját szavaival előadott élet-
rajzi beszámolójának közvetlen hang-
neméből fakad. A közvetlen, őszinte
szavak a látogatóban a személyes isme-
ret érzését keltik, a látogató szinte ré-
szesévé vállik Albert Flórián életének
és sportpályafutásának. 
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áldás józsef atya aranymiséjén

2018. július 8-án 11-kor volt Hor-
váth József Atya aranymiséje a
tököli Kisboldogasszony temp-

lomban. József Atyát 50 évvel ezelőtt
1968. június 24-én szentelték pappá,

Tökölre káplánként 1977-ben került.
Hat évet töltött nálunk, mely idő alatt
gyermekek százait tanította, családok
sokaságát segítette.

A szentmise utáni  agapéra Tököl
Város Képviselő-testülete látta vendé-
gül az atyát és barátait. A Polgármes-
teri Hivatal házasságkötő termében
Dr. Vass Lucia alpolgármester köszön-
tötte József atyát, majd a köszöntő
után átadta a Tököl Város  Emléké-
rem kitüntetést.  Tököl Város ajándé-
kával Bosnyák Simonné az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke kedveske-
dett a meghatott ünnepeltnek.

„Kedves aranymisés józsef atya!
Kérem, engedje meg, hogy a

magam és a város vezetése, valamint a

tököli hívek nevében sok szeretettel
köszöntsem Önt 50 éves papi jubileu-
mának, aranymiséjének ünnepén.

50 évvel ezelőtt, így szólt az Isten,
József, hagyd a családot és kövess

engem! Ez a
fiú ment is és
követte, befe-
jezte tanulmá-
nyait és pap
lett belőle.

De hát a hi-
vatás nem
csak ezzel jár,
hiszen az Úr
mindig más-
hová szán.
Megfordu l t
több helyen,
közte nálunk
is Tökölön. 

Szépített, újított, de ismét váltás jött,
és a mi lelki atyánk Szigetcsépre köl-
tözött. Itt sem változott az ő feladata,
épített, szépített és új lett a plébánia.
Én azt hiszem, hogy bármerre is vezé -
relte az útja, szeretettel gondol rá a
hívek apraja-nagyja.

Összejöttünk hálatelt szívvel e nap
szép ünnepén, 50 éve már, hogy Székes-
fehérváron június 24-én pappá szentel-
ték! A jó Isten áldja meg mind a két
kezét, tartsa meg sokáig nekünk még!

József atya, most Tehozzád fordu-
lok, hogy tudd, szívemből minden jót
kívánok! Szűzanyám hallgasd meg leg-
buzgóbb imámat, áldd meg minden
jóval a mi József atyánkat! Ne engedd,
hogy szívét bá nat érje, legyen mindig
nagy az Ő egészsége! 

Ő az én jó pásztorom, vezeti a nyá-
jat, büszke vagyok arra, hogy Ő engem
megáldhat! De most mégis azt kérem
Istenem Tetőled, Uram add rá áldá-
sod, hogy boldogan éljen!

Kedves József Atya!
Ide álltam én, hogy mondjak valami

szépet, hogy szívemből szóljon a hála-
ének. Ha nem írtam volna le, most
csendben lennék, s csak a jó Isten
tudja, hogy mit éreznék.

Mert ahol hit van, ott él a szeretet, s
ahol a szeretet, ott békések az emberek.
S ha egy közösség ajka imára nyílik, a
szentek közbenjárását Atyájukért kérik.

Szeretetet, békét kérhetnék, de mi -
nek, hisz az atya szíve csakis ebből
lehet. Kérjünk inkább olyat, amire
nagy a szükség, egészséget, boldogsá-
got, hogy sokáig éljen még! Hálásak
vagyunk a Mennyei Atyának azért,
hogy annak idején 1977-ben egyház-
közösségünkbe vezette a József Atyát!

Köszönöm a remek hittanórákat, a
sok-sok szentmisét, a sok keresztelőt,
házszentelőt és temetést is, amikor
osztozott velünk örömeinkben és tá-
mogatott, ha szomorúak voltunk!

Szívből örülünk, hogy mostani he-
lyén, Bodajkon segítőkész, együttmű-
ködő emberekre talált. A Mennyei
Atya adjon Önnek testi-lelki erőt és
egészséget szolgálatához és életéhez.
Aranymiséje alkalmából a Jó Isten ál-
dását kérjük, további jó egészséget, és
Isten tartsa meg nekünk még nagyon
sokáig, hogy jó lelkiatyaként vezesse
továbbra is a híveket!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
dr. Vass Lucia alpolgármester
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MOL | Vélhetően kiáll Hernádi Zsolt mellett a hazai politika 

Lassan be lehet zár    
BECK ANDRÁS | A rijekai fi-
nomító fejlesztését már
évekkel korábban el kellett
volna kezdeni, de a kialakult
patthelyzet miatt középtá-
von a bezárás fenyegeti a
komplexumot.

AMol szerdai 1,1 százalékos
árfolyamveszteségében
szerepet játszhatott, hogy

aznap közölte az Európai Unió Bí-
rósága, hogy egy nemzeti hatóság
nem tagadhatja meg az európai el-
fogatóparancs végrehajtását. A
horvát sajtó úgy tálalta a hírt, hogy
Magyarországnak ki kell adnia Her-
nádi Zsoltot, a Mol elnök-vezér-
igazgatóját Horvátországnak. A
zágrábi per jövőre elévülhet, ha
ítélet születik, akkor két évvel
lehet hosszabb az eljárás.

Drazen Bosnjakovic horvát igaz-
ságügyminiszter tegnap a kiada-
tásra vonatkozó uniós bírósági
döntés tiszteletben tartására szólí-
totta fel Magyarországot. Szavai
szerint, ahogy az idő múlik, úgy
lesznek aktívabbak az ügyben.

„Az INA kapcsán kirobbant hor-
vát-magyar vita miatt Horvátor-
szágban és a genfi választott bíró-
ságon is zajlott per. Utóbbi ítélete
kimondta, hogy nem bizonyítható
a korrupció. A mostani fejlemény
ellenére a magyar politika vélhe-
tően kiáll majd Hernádi Zsolt
mellett, és nem adják ki Zágráb-
nak. Még kérdéses, hogy milyen
jogi megoldással tudják majd ezt
alátámasztani" – mondta a Világ-
gazdaságnak Pletser Tamás, az
Erste olajipari elemzője, aki sze-

rint az egész vita alapja nem túl
reális.

„A horvátok szerint korrupció
történt az INA eladásakor, de ez
azért sem valószínű, mert egysze-
rűen nem lett volna rá szükség.
Nagyon nehéz helyzetben volt
2009-ben a horvát olajcég. Ha a
Mol nem veszi meg, akkor vélhe-
tően csődközeli helyzet is kialakul-
hatott volna. Egyébként sem
egyetlen horvát kormány adta el a
Molnak a részesedést, hanem
több tételben több kormányzat" –
tette hozzá a szakértő. Szerinte az
INA szempontjából az lenne a leg-
jobb megoldás, ha annak ellenére

kiegyezne a két fél, hogy Horvátor-
szágban belpolitikai témává vált az
INA tulajdonlása. A horvát kor-
mány áprilisban kijelölte azt a kon-
zorciumot, amely befektetési taná-
csokat ad neki az INA-ban lévő
Mol-részesedés visszavásárlásában.
Zágráb a Morgan Stanley-t, az In-
tesa Sanpaolo csoportot és annak
helyi leánybankját, a Privredna
Banka Zagrebet (PBZ) bízta meg a
feladattal. Várakozások szerint a
horvát kormány szeptemberre kap-
hatja meg az első javaslatokat a
konzorciumtól.

„Az biztos, hogy ez a helyzet
egyik szereplőnek sem ideális.
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Horvátországnak várhatóan nem
lesz pénze a részvénycsomagra, a
megoldás vagy a Mol és Zágráb kö-
zötti viszony rendezése lenne, vagy
az, ha egy harmadik fél, például
egy orosz társaság venné meg az
INA-t. Utóbbi megoldás a Molnak
sem ideális, de a horvát félnek
sem. Egy esetleges vitában az oro-
szok ellen – eleve a gázszállítások
miatt – Zágráb nem tudna úgy fel-
lépni, mint a Mollal szemben. A ri-
jekai finomítót pedig minél előbb
fejleszteni kellene, mert a magas
kéntartalmú fűtőolajra a hajózási
üzemanyagokra vonatkozó szabá-
lyozás változása miatt 2020 után

nem lesz kereslet Európában, csak
Ázsiában tudják majd eladni, ráa-
dásul veszteséggel. Ha a következő
években nem fejlesztenek, akkor
2020 és 2025 között be is zárhatják
a finomítót" – fűzte hozzá Pletser
Tamás, aki szerint a késleltetett
kokszoló 400-500 millió dollárba
kerülne, de a Mol a vita egyér-
telmű rendezéséig nyilvánvalóan
nem vág bele egy ilyen fejlesz-
tésbe. Az elemző szerint a beruhá-
zásnak már két-három éve meg

kellett volna kezdődnie, hogy
2020-ra versenyképes legyen a ri-
jekai finomító. „A mostani patt-
helyzet kimenetele az is lehet,

hogy teljesen elértéktelenedik a
komplexum. Ennek a környező or-
szágok, így például Szerbia és Ma-
gyarország örülhetne, hiszen új
piac nyílna meg a jól működtetett
finomítók számára. A másik horvát
finomító, a sziszeki már régóta
veszteséges" – tette hozzá Pletser
Tamás.

Az elemző úgy véli, hogy a hely-
zet rendezéséhez a magyar és a
horvát kormányfő közötti komplex

ELKÉSZÍTETTE A MOL MÁSODIK NEGYEDÉ-
VES PIACI KONSZENZUSÁT | Mrd Ft

2017* 2018 Eltérés (%)
Tisztított EBITDA** 192,7 171,5 -11,5
Upstream 64,3 81,3 26,4
Tisztított downstream 92,2 65,6 -28,9
Fogyasztói szolgáltatások 26,8 28,8 7,5
Gázszállítás 10,4 10,4 0,0
Központ és egyéb -6,1 -9,2 -50,8
Tisztított EBIT** 120,9 89,2 -26,2
Nettó eredmény 88,8 74,4 -16,2
Forrás: Mol * tényadat   ** újrabeszerzési árakkal becsült (CCS)

kiegyezésre lenne szükség. „Nem-
csak Hernádi Zsolt és az INA-ügyé-
ről, hanem a tervezett horvát LNG-
terminál jövőjéről is megállapod-
hatnának, hiszen kapacitásainak és
cseppfolyós földgázának legna-
gyobb vevője hazánk lenne. Sajnos
egyre kisebb az esély a kompro-
misszumra, a horvát fél erős naci-
onalizmusa és az ebből adódó irra-
cionális folyamatok a Mol kompro-
misszumkészségét is csökkentik" –
fűzte hozzá Pletser Tamás.

Az INA 44,84 százaléka van a
horvát kormány kezében, 49,08
százalék a Mol tulajdona, 6,08 szá-
zalékon pedig intézményi és ma-
gánbefektetők osztoznak. Az INA
irányítói jogai is a Molnál vannak.

         

   rni az INA finomítóit

Világgazdaság - 2018.07.27. Beck András
Beszélgetés Pletser Tamással
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tököl környékén előkerült római kori leletek

Bizonyára mindenki hallott már
innen-onnan olyan római ér-
mekről, melyeket Tököl környé-

kén találtak meg a szerencsések, vagy
olyan ókori birodalmi hajókról, melyek
a városunk közelében vesztek el a Duna
habjai között. Ezeket a történeteket
meghallgatjuk, tudomásul vesszük, de
csak nagyon ritkán vagyunk olyan sze-
rencsések, hogy kézzelfogható bizonyí-
tékokkal is találkozzunk. Viszont az
utóbbi másfél-két év során több érdekes,
a római korból származó tárgy is előke-
rült a tököli Duna-partról, amely elgon-
dolkodtatja az embert. Elgondolkod-
tatja, és egyúttal össze is kapcsolja a ko-
rábban hallott történeteket a valósággal.

Városunk története sokak számára
ismert, s bár az első írásos emlékek a
XIII. századból valók, a terület bizo-
nyítottan már jóval időszámításunk
előtt lakott volt. Kérdés viszont, hogy a
Római Birodalom térhódítása idején
milyen szerepet tölthetett be a Csepel-
sziget, és azon belül a mai Tököl városa. 

A Római Birodalom határa, az ún.
limes magyarországi szakasza (Ripa
Pannonica) a mai tudásunk szerint a

Duna bal partja
mentén húzódott
(többek között
fontos része a
mai Százhalom-
batta és Érd vá-
rosa), a folyó
másik oldalán,
amelybe a Cse-
pel-sziget, azon
belül a mi jelen-
legi városunk is tartozhatott, az ún.
Barbaricum őslakosai élhettek (talán
kelták, illyrek, jazigok, szarmaták), hol
békében, hol háborúban a hódító ró-
maiakkal. Ezért is érdekesek az utób -
bi években előkerült római vonat -

kozású tárgyak,
hiszen azoknak a
jelenlegi bizonyí-
tékok alapján
nem sok keresni-
valójuk volt ott,
ahol megtalálták
őket. 

Az előkerült
tárgyak között
több érem is sze-
repel, amelyek
között található

Marcus aurelius sestertius (140-144
körül), lucius Verus bronz as (161-
169 körül) és a kései birodalomból
származó II. Constantinus follis (337-
340 körül). Ez is azt mutatja, hogy az
pénzhasználat (kereskedelem?) igen
intenzív volt a szigeten akkoriban, va-
lamint arra mutat rá, hogy a rómaiak
jelenléte stabilnak és hosszútávúnak
volt nevezhető.

Az érmék mellett több használati
tárgy, leginkább fibula (ruhakapcsoló tű
– a funkciója hasonló volt, mint a mai
biztosító tűnek) került elő, ami megint
csak arra enged következtetni, hogy a
rómaiak tartósan jelen voltak a terüle-
ten, és nem feltétlenül csak katonák. 

Mindezek mellett néhány faragott
kődarab azt mutathatja, hogy valami-
féle épület is állhatott valahol Tököl

környékén, mely a rómaiakhoz tartoz-
hatott. Felmerül tehát a kérdés: mit
kerestek itt a rómaiak? Talán egy őrál-
lomás volt itt, ahonnan biztonságosab-
ban, a két Dunától körülölelve figyel-
hették meg a Barbaricum felől érkező
esetleges veszélyeket, az ott készülődő,
mozgolódó ellenséget? Talán egy olyan
őrtorony állt itt, ami a limes részévé
tette a területet, ezzel Tököl városát is?
Esetleg egy kereskedelmi állomás volt
a környéken, ahol a sziget földrajzi
adottságait kihasználva békében cse-
reberélhettek egymással a rómaiak és

a Barbaricum lakói, ahogy erre a római
kori leletek közeléből előkerült kelta
ezüst érem is utalhat? Ami biztos, hogy
ezekre a kérdésekre csak egy átfogó, és
alapos kutatás adhatja meg a választ, s
az is lehet, hogy nem is ezek között
kell keresnünk a helyes megoldást a ta-
lányra. De amíg mindez megtörténik,

egy dologban biztosak lehetünk: vá-
rosunk környéke tele van látható és
láthatatlan történelmi kincsekkel,
melyek csak arra várnak, hogy valaki
megtalálja, s végül egy nagy kirakós
darabjaiként összeillessze őket, job-
ban megismerve ezáltal helyünket a
történelemben.

Győri Tibor

Ripa Pannonica, a Római Birodalom magyarországi határvonala.
Forrás: Wikipédia

Marcus Aurelis sestertius a II. század 
közepe tájékáról

Kelta ezüst érem, egy ún. fantáziaveret

Római kori bronz edénytöredék (?)

Ún. Pannon-fibula




