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Hangzott el 2019. május 9-én a
Csépi úton lévő Szivárvány Óvoda
ünnepélyes átadásán. Az eseményen
megjelent a térség országgyűlési
képviselője Bóna Zoltán úr is.

Az óvodás gyerekek vidám mű-
sorral köszöntötték a megjelente-
ket. Hoffman Pál polgármester úr
beszédében a jelenlévők köszönté-
sét követően, átadta az intézmény
dolgozóinak és a gyermekeknek a
megújult létesítményt, az ország-
gyűlési képviselővel közösen át-
vágták a nemzeti színű szalagot. 

A gyermekek birtokba vehették a
felújított csoportszobákat, az előtte
lévő fedett új burkolt teraszokkal, a
tetőtérben kialakított új tornaszobát
és az új játszóeszközökkel felszerelt
udvart. Az épület fűtési rendszeré-

nek korszerűsítése is megtörtént. Az
új kazánok beépítése jelentős ener-
gia és költség megtakarítást ered-
ményez. 

A beruházás, a Pénzügyminiszté-
rium 150 M Ft-os támogatásával és
az Önkormányzat 81,7 M Ft-os ön-
rész biztosításával valósult meg.

„Ez egy gyönyörű új óvoda”
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Köszöntöm a Képviselõ-testület
tagjait, bizottságok tagjait, in-
tézmények vezetõit, az óvoda

munkavállalóit, a kivitelezõ cég tulaj-
donosát. A kivitelezõ cég képviselõjét
Kiss Rudolfot, a város fõépítészét Si-
piczki Zoltánt, gyerekeket, szülõket.

Külön köszöntöm Bóna Zoltán
országgyûlési képviselõ urat. Képviselõ
úrral mindennapos a kapcsolat, de
vannak alkalmak, amikor külön örö-
met jelent ittléte. A mostani látogatás
is ilyen, Tököl gyarapodását mutatja. 

Az elmúlt 5 év jelentõs fejlesztése-
ket hozott: út-, járdaépítési program-
ban vagyunk, most mégis egy másik
beruházási sorozatról kell szólnom. Ez

pedig a gyerekek érdekében megvaló-
sított bölcsõdei, iskolai, óvodai fejlesz-
tési program.

Ez a fantasztikus felsorolás és lát-
vány játszóterekkel, sportpályákkal bi-
zonyítja, hogy tudjuk, Tököl jövõjét a
gyerekeink jelentik. 

Az óvoda-beruházás 150 M Ft kor-
mánytámogatással készült, 75 M Ft
költségvetési forrást tettünk hozzá és
210 M Ft fölötti önkormányzati va-
gyonnövekedést értünk el.

Az épület, a helyszín nagy öröm, és
önmagáért beszél. Jó hallani az elis-
merést: „ez egy új óvoda!”

Bizonyítja, hogy jól döntöttünk Si-
piczki  Zoltán építész  tervezõ megbí-

zásáról, és akkor is, amikor Kiss Ru-
dolf cégét, a Kisép Generált választot-
tuk kivitelezõnek. 

Köszönetet mondok még a polgár-
mesteri hivatal munkatársainak, Ér-
cesné Beck Anikónak, Kéméndi Zsolt-
nak,  Szummer Józsefnének.

Külön köszönet jár az óvoda mun-
katársainak és a szülõknek az átme-
neti idõszak kellemetlenségeinek tü-
relmes elviseléséért, és az új helyszín
rendbetételéért, odaadó munkájukért. 

Kiss Tibornét és Schleerné Szegedi
Annát külön köszöntöm: Terike ki-
tartó küzdelmét a felújításért, Ancsá-
nak azt a lelkes, odaadó munkát amit
ebben a fél évben tett, s amivel hosszú,
óvodai, óvodavezetõi pályafutását
méltó módon, emlékezetesen zárja.

köszönet és elismerés mindenkinek
Hoffman Pál üdvözlõ beszéde a Szivárvány óvoda átadásán
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Tököl biztonságos város
Több, mint 8000 órát teljesítettek a polgárőrök

Szabó Károly elnök beszámolója a közgyűlésen.
„Az Egyesület létszáma 2018. év elején 66 fő, év végén

67 fő, mely egy fő távozó és 2 fő új tag belépését jelenti.
A megelőző éveknek megfelelően a járőrszolgálatot gép-

kocsival, túlnyomó részt önállóan végzi a tagság. Az éjszakai
szolgálatok egy részét a rendőrséggel közösen teljesítjük.
Egyesületünk kiemelten jó kapcsolatot ápol a helyi rendőri
szervezettel. A teljesített járőrszolgálati órák számának
megoszlása a következők szerint alakult: önállóan 542 fő 8
267 óra, rendőrrel közösen 36 fő 312 óra. Ez a tavalyi 5 226
óraszámhoz képest kiemelkedően jelentős, 64,16 %-os nö-
vekedés.

Tanítási időszakban az iskolák környékén van rendszeres
járőrszolgálat és a gyerekek zebrán való biztonságos átkelése
érdekében a tanítás megkezdése előtti és utáni időszakban
van polgárőri biztosítás. Ilyen jellegű baleset 2018-ban nem
következett be. Az óvodák, a bölcsőde és környékük ellen-
őrzése napi rendszerességgel ellátott feladat.

Egyesületünk folyamatosan részt vesz az Önkormányzat,
az Egyházak, civil- és egyéb szervezetek rendezvényeinek,

ünnepségeknek a biztosításában (kulturális-, sport- és sza-
badidős rendezvények).

A lakossági megkeresések és bejelentések segítik az
Egyesület munkáját. Ezen megkeresésekre való gyors és hat-
hatós reagálás építi az Egyesület elfogadottságát, tevékeny-
ségének és lehetőségeinek bővülését.”

Hoffman Pál polgármester a város lakóinak nevében
megköszönte a polgárőrök odaadó munkáját, s kiemelte
annak jelentőségét a tököli családok biztonságában.

A Polgárőrség nemzeti Érték
Ülésezett a Pest Megyei Polgárőr Szövetség, tököli kitüntetettek

„Most elérkezett az igazság pillanata.” – kezdte évérté-
kelő beszédét a tököli származású dr. Bilisics Péter, majd
ismertette, hogy 2018-ban milyen zivataros évet élt át a Szö-
vetség. Kitért arra, hogy számos polgárőr önzetlenül dol-
gozik a megye közbiztonságáért, a 187 településen élőkért.
A tagság létszáma 2018-ban növekedett, a megyei iroda dol-
gozói kiválóan végzik munkájukat. Külön kitért a fiatal pol-
gárőrökre, a fiatalok megszólítására, melynek érdekében
két nagy projektet is indítottak.

Ezek után dr. Fekete Csaba címzetes rendőr dandártá-
bornok, rendőrségi főtanácsos, a Pest megyei rendőrfőka-
pitány helyettese kért szót, hogy megköszönje a polgárőrök
tavalyi évben végzett munkáját. Elmondta, hogy a bűnügyi
statisztikák továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak úgy
országos szinten, mint Pest megyében, és ezen eredmények
elérésében a polgárőröknek nagyon komoly szerepük van.
Kiemelte, hogy 169 egyesülettel van együttműködési meg-
állapodásuk, és ezen egyesületekkel valóban kiváló, illetve
hatékony a szakmai kapcsolat. Ezt mutatja az is, hogy 2018-
ban több mint 5500 alkalommal láttak el közös szolgálatot.

„A Szövetség az én megítélésem és tapasztalataim sze-
rint törvényesen működik.” – Ezt már dr. Túrós András,

az Országos Polgárőr Szövetség elnöke jelentette ki, majd
hozzátette, hogy nemrégiben találkozott Kövér Lászlóval,
az Országgyűlés elnökével, aki azt mondta, hogy a Polgár-
őrség nemzeti érték, és erre nagyon-nagyon vigyázni kell.
Majd kinyilvánította, hogy dr. Bilisics Péter remekül kép-
viseli a Pest megyei polgárőrök érdekeit az OPSZ-en belül.
– A rend, a fegyelem és a tisztesség nagyon fontos, ezért
nagyon vigyázzunk a Pest megyei szövetségre, annak egy-
ségére!

Az OPSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy a polgárőr-
ségnek a lakosság általi elfogadottsága nagyon magas, közel
83 százalékos és a rendőri vezetőkön túl állami szinten is
nagy az elismertség. – Magyarország Kormányának straté-
giai partnere a Polgárőrség, és ez nem kis dolog – mondta
dr. Túrós András.

A közgyűlésen kitüntetéseket, elismeréseket adtak át
többeknek, köztük tökölieknek is. A Tököli Polgárőr Egye-
sület, illetve a Pest Megyei Polgárőr Szövetség javaslatára a
Polgárőrség tevékenységének segítéséért Cseri Eszter a Pest
Megyei Polgárőr Szövetség, Hoffman Pál polgármester az
Országos Polgárőr Szövetség elismerésében részesült.

Forrás: www.opsz.hu/pest-megye
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Sikeres kerékpárút pályázat,
161 millió Ft 

támogatást kapott Tököl
Tököl Város Önkormányzata a

„Kerékpárutak létesítésének, felújítá-
sának és korszerűsítésének támogatása
Pest megye területén” pályázaton több,
mint 161 millió Ft-ot nyert. A beruhá-
záshoz az Önkormányzat közel 9 mil-
lió Ft önrészt biztosít. 

A 2 km hosszú kerékpárút a tervek
szerint a Mester utcai vasúti átjárótól a
Ledina dűlő, Ledina út, Kapisztrán
János út, Széchenyi István út nyomvo-
nalon éri el a Csépi utat. A beruházás-
sal biztonságosabbá válik a közlekedés
a szigethalmi piac, a HÉV állomás és a
Csépi úti temető irányában.

A pályázat benyújtásáról, a városi
kerékpárutak igényeiről még tavaly
ősszel tárgyalt a Képviselő-testület.
Többek között fontosnak tartották a
Pesti úti lakótelepről a szigethalmi kör-
forgalomig tartó kerékpárút építését is,
illetve volt elképzelés Halásztelek irá-
nyából a gáton vezetett nyomvonalra is.
A repülőtér melletti kerékpárúttal kap-
csolatban a tulajdoni viszonyok, a főút-

vonal keresztmetszeti kötöttségei és az,
hogy a szakasz jelentős része Szigetha-
lom közigazgatási területéhez tartozik
hosszabb előkészítést igényelnek, mint
amennyi idő a pályázat benyújtásához
rendelkezésre állt. Emiatt a Képviselő-
testület a végig önkormányzati kezelésű
utakon haladó kerékpárút megvalósí-
tása mellett döntött. 

A komplett, 3 ütemre tervezett fej-
lesztés magában foglalja:
1. Mester utca – Csépi út közötti szakasz

(Ledina dűlő, Ledina út, Kapisztrán
János út, Széchenyi István út)

2. Csépi úton a szigetcsépi strandig
3. Kis-Duna part – Taksonyi Vezér hídig

Kerékpárút építés – önkor-
mányzati tájékoztatás

Örömteli hírként szaladt szét a vá-
rosban, hogy Tököl több, mint 161
millió Ft-ot nyert a "Kerékpárutak lé-

tesítésének, felújításának és korszerű-
sítésének támogatása Pest megye terü-
letén" című, a Pest megyei kompenzá-
ciós keretből kerékpárút építésére.

A közösségi médiában résztvevők a
hír hallatán komoly találgatásba kezdtek,
mely a járdaépítés előkészítése, a pályá-
zat beadása során biztosított nyilvános
kommunikáció ismeretében érthetetlen.
A tények felsorolásával bizonyítjuk a fo-
lyamatos kommunikációt és a széleskörű
önkormányzati tájékoztatást.

A kerékpárút fejlesztés előkészítési,
döntési és kommunikációs folyamata:
• 2018. augusztus 23. – előterjesztés,

bizottsági döntés, Képviselő-testületi
döntés

• 2018. szeptember 12. – Hoffman Pál
polgármester tájékoztatója a Laki-
hegy Rádióban és a Dunamédia te-
levízióban

• 2018. október – tájékoztató a Tököli
Tükör időszakos kiadványban

• 2018. október 2. – tájékoztató a
Tököl: Tények,
közügyek facebook
oldalon és az ön-
kormányzat hon-
lapján
• 2019. január 7. –
Életünk, értékeink
előadás a Művelő-
dési Központban –
beszámoló az idő-
szerű ügyekről, a
pályázatok helyze-
téről
• 2019. február 6. –
Életünk, értékeink
előadás a Művelő-
dési Központban –
beszámoló az idő-

szerű ügyekről, a költségvetési beszá-
molóban pályázati összefoglaló

A kommunikációs folyamatban érin-
tett médiumok: Önkormányzati face-
book oldal, Tököl város honlapja, Tö-
köli Tükör – időszakos kiadvány, Laki-
hegy Rádió, Dunamédia televízió.

Ismételten jelezzük, hogy mint az
elmúlt öt év folyamán végig, mind a
bizottsági, mind a Képviselő-testületi
ülések nyilvánosak, azokon bárki részt
vehet. A véleményével, hozzászólásával
segítheti a munkát. 

Ugyanez érvényes a személyes ta-
lálkozást biztosító önkormányzati fó-
rumokra, előadásokra is. Mindenkit,
minden véleményt tisztelettel vá-
runk.
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Kérdőjelek a kompjárat kapcsán
Lerner János a Tököl-Százhalom-

batta között közlekedő komp üzemel-
tetője tájékoztatta a Polgármesteri Hi-
vatalt a Tököl város és a Nick és Liget
Révhajózási, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. közötti szerződés megszünte-
tésének szándékáról, illetve a kompjá-
rat felfüggesztéséről. 

A Polgármesteri Hivatal mindent
megtesz a közlekedési szempontból
fontos járat további üzemeltetéséért és
a bejelentés konkrét tartalmának tisz-
tázásáért. Egyeztetésre került sor Száz-
halombatta város vezetésével más le-
hetséges üzemeltető bevonására, s a
jelenlegi szerződésből az üzemeltetőre
illetve önkormányzatra háruló kötele-
zettségek teljesítésére vonatkozóan.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a
Tököl-Százhalombatta között közlekedő
személy- és teherforgalmú komp a tu-
lajdonosváltás után, az átadott technikai
eszközök átvizsgálását és esetleges javí-
tásokat követően 2019. augusztus 9-én
újra forgalomba állt.

Tököli Polgármesteri Hivatal

Intézkedések a betegellátásban
kialakult sürgető helyzetben
A III. számú háziorvosi körzetet el-

látó dr. Szűcs Katalin háziorvos 2019.
március 6-án kelt levelében tájékoztatta
a Képviselő-testületet, hogy 6 hónap
felmondási idővel felmondja az Önkor-
mányzattal 2013. december 6. napján
aláírt, Tököl III. számú háziorvosi kör-
zetének háziorvosi feladatai ellátására
vonatkozó megbízási szerződést.

A Képviselő-testület – a jogszabályi
rendelkezéseket betartva – a felmon-
dásában foglaltaknak eleget téve hoz-
zájárult a háziorvosi feladat ellátásá-
nak 2019. szeptember 30. napjával tör-
ténő megszüntetéséhez.

Tököl Város Képviselő-testülete
2019. július 11-ei rendkívüli ülésén
tárgyalta a Tököli 3. sz. háziorvosi
körzet feladatellátási problémáját.
Megállapították, hogy Dr. Szűcs Kata-
lin háziorvos a praxis tulajdonosa, kö-
telezettségeivel ellentétben a betegek
ellátásáról sem személyesen, sem he-
lyettesítéssel nem gondoskodik. Az el-
fogadhatatlan helyzet megszüntetése
érdekében Tököl Város Képviselő-tes-
tülete a betegek ellátását az illetékes
szakmai hatóságokkal történt egyezte-
tések után a feladatellátási szerződés
megszüntetésével és a helyettesítés fi-

nanszírozásával biztosítja.A Képviselő-
testület korábban egy új V. körzet lét-
rehozásáról is döntött.

Ütemezetten halad az út és a
járdaépítési program

A Kölcsey Ferenc utcai üzletek előtt
is elkészült a járda, ezáltal már a teljes
600 méteres szakasz használhatóvá
vált. Hamarosan megkezdődik az út-
pálya felújítása és a csapadékvíz szik-
kasztó árkok kialakítása is.

A vállalkozó következő ütemben az
Iskola utcában folytatja a járdaépítést.
Jelenleg a Csépi út és a Petőfi utca kö-
zötti szakaszon dolgoznak. A Petőfi
utca és az Aradi utca között egy jelen-
tős szakaszon eddig nem volt, ezáltal
új nyomvonalon épül járda. A fejlesz-
téssel az iskolakezdésre teljesen biz-
tonságossá válik a gyermekek közleke-
dése a szűk utcában is. 2017-ben a Pe-
tőfi utca és az Iskola utca sarkán álló
romos épületet az Önkormányzat
megvásárolta, lebontatta, a villanyosz-
lopokat áthelyeztette. Az így kialakult

terület most lehetőséget ad az út tor-
kolatának szélesítésére, a járda átveze-
tésére és egy park kialakítására.

A beruházás a Duna utca felújítá-
sával fog befejeződni, várhatóan az ősz
folyamán. A Képviselő-testület dön-
tése nyomán ezek a járda- és útépíté-
sek kiegészülnek a Fő utca Pesti út és
a Városközpont közötti járdaszakasz
átépítésével.

Rendszeres földi szúnyogirtást
rendelt a Polgármesteri Hivatal

Tököl Város Polgármesteri Hiva-
tala a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által szervezett június 12.-i földi kémiai
szúnyoggyérítés hatékonyságával –
saját tapasztalatok és lakossági jelzések
alapján – nem volt elégedett, ezért
2019. június 14-én azonnali hatállyal
soron kívüli gyérítést rendelt. A soron
kívüli gyérítést a vállalkozó szóró-
anyag hiányában nem tudta az elmúlt
héten elvégezni. Mindeközben a köz-
ponti légi kémiai gyérítés június 24-én
megtörtént és július elejére újabb földi
(július 1.) és légi (július 2.) gyérítésről
kaptunk tájékoztatást. 

Az önkormányzat a központi szú-
nyoggyérítési programtól függetlenül,
szükség esetén további földi szúnyogir-
tásról gondoskodott.
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Gyeptelepítés
Évek óta tartó probléma a labdarúgópálya füves terüle-

teinek javítása, felújítása. A VSK elnöksége, Márczi Gábor
elnök, a Labdarúgó Szakosztály vezetése, Jaszenovics Balázs
szakosztályvezető a nyári szünetet kihasználva hozzá is fo-
gott a munkához. A kapuk előtt a már fűhiányos, elhaszná-
lódott területen cserélték a gyepet, amelyet természetesen
öntözéssel, nyírással kell majd megfelelő állapotba hozni.

A bajnoki szezonra
nemcsak megújult
csapat, hanem jobb
pálya, és szebb
klubház áll majd
rendelkezésre. A
nyári gyermek foci-
táborok a műfüves
pályán kerültek
megtartásra.  

Megvan a pénz a Sportklubház felújítására
A Városi Sportkör által már korábban eltervezett hom-

lokzat-felújítási munkákra az MLSZ TAO-gyűjtési lehetősé-
get biztosított. A programra, amely szigetelés, nyílászáró-
csere, fűtésrendszer-korszerűsítés munkákat tartalmazza,
9.779.000.- Ft fordítható. A 3.900.000.- Ft saját részt a városi
költségvetésből a Képviselő-testület biztosította. Mostanra
a társasági felajánlásokból álló forrást is sikerült megsze-
rezni. A látványos változás folytatása a korábbi belső kor-
szerűsítéseknek, öltözők, zuhanyzók felújításának. A későb-
biek során a tetőcserepek cseréjére is sor kerülhet. Az így
megújult épület kevesebb energiával, takarékosabban üze-
meltethető.

Vállalkozás fejlesztés Beruházások sorozatban
Tököl költségvetésében jelentős bevételt jelentenek a

városban működő cégek, vállalkozások adóbefizetései. Az
elmúlt évtizedek területfelhasználási döntései, a vállalko-
zástelepítésre alkalmas területek kialakítása, azok beépü-
lése, a helyi bevételek folyamatos, ciklusonként 50-60 mFt-
os növekedését eredményezik. E folyamat az áttekinthető,

kiszámítható adómértékeknek, adónemeknek köszönhető.
Fontos kiemelni, hogy ebben 2002- óta nem történt válto-
zás. Az ipari területek, az Ipari park benépesülése, s az Air-
port Üzletközpont Tökölre települését biztosító képviselő-
testületi döntés és megvalósulása százmilliós nagyságrend-
ben növelte a város bevételeit. Több száz munkahely
létesült, s  kényelmesebb, közelebb elérhető szolgáltatási,
vásárlási lehetőségek teremtődtek Tökölön.

Örömteli, hogy a kedvező folyamat tovább erősödik. A
Csépi úti iparterületen a Plastinvest Kft., a mezőgazdasági
gépkereskedés – Novara Coop Kft., a Festékraktár és a Bau
Star ’98 Kft. beruházása folyik.

A Ráckevei úti Petőfi „tanyán” új csarnoképület vásárlá-
sát tervezi egy zalaegerszegi vállalkozás, s további területek
várnak betelepülő cégekre. A Képviselő-testület az itt mű-
ködő vállalkozások helyzetét a víz, csatorna ellátás gerin-
chálózatának kiépítésével kívánja javítani. Ennek tervezési
szerződését megkötötték, a terv a közeljövőben elkészül.

Európai színvonal Megnyílt a Baustar Áruház
Májusban nyílt meg az Új-Ház Centrum Bau Star 98

Kft. építőanyagot, barkács termékeket és burkolóanyagokat
árusító komplexuma a Csépi úton. Az átadási ünnepségen
a Kirchner család meghívására Hoffman Pál polgármester
is részt vett, köszöntőt mondott.

Elmondta, hogy mekkora élmény itt lenni, s látni ezt az
áruházat, tapasztalni ezt az európai színvonalat. Különös-
képp azok számára élmény, akik még emlékeznek az üres
Csépi útra, a taszító szeméttelep előtti területre, a kételke-
dőkre. A Képviselő-testület annak idején bátor döntést ho-
zott az iparterületről, a cégek, családok ugyanúgy bátrak vol-
tak az idetelepüléssel. 

„Büszkén mondhatom, az idő igazolt bennünket, hiszen
tucatnyi cég működik, többszáz munkahely jött létre, s most
is egy fantasztikus, álomszerű fejlesztés megvalósulását ün-
nepelhetjük.” – zárta gondolatait Hoffman Pál polgármes-
ter, majd újra gratulált a Kirchner családnak, a Bau Star
98 Kft-nek a sikeres munkájukhoz, ehhez a remek, látvá-
nyos épülethez. Köszönetét fejezte ki, hogy az áruházat itt,

Tökölön valósítot-
ták meg és sok si-
kert kívánt a jö-
vőre nézve is, hi-
szen az jó a
cégnek, a család-
nak, s jó a tököli-
eknek is.  
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Beke Manó Emlékdíjat kapott gajárszki rozália tanárnő

ABeke Manó Emlékdíj a Bolyai János Matematika
Társulat emlékdíja, mellyel a matematikai gondol-
kodásra nevelést és a matematikát népszerűsítő

munkát ismerik el. Beke Manó (Pápa, 1862. április 24. –
Budapest, 1946. június 27.) matematikus, egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Munkásságát
egy vallomása kiválóan foglalja össze: „Egész életem csupa bol-
dogság, mert taníthattam szóval és írásban, matematikai érteke-
zéseket és tudományos kézikönyveket írhattam, részt vehettem a leg-
több kulturális alkotásban, lexikon szerkesztésekben, és más mun-
kákban, nem törődve semmi mással, mint a tudománnyal és a
tanítással. Abban hittem, hogy nem magamért, hanem másokért,
a jövőért dolgozom…”

A Beke Manó Emlékdíjat először 1951-ben adták át,
akkor és azóta is a díj I. és II. fokozatából évente összesen
hét díj ítélhető oda a közoktatásban matematikát tanító pe-
dagógusoknak. A díjazott pedagógusoknak (tanítók, felső
tagozatos- és középiskolai matematikatanárok) számos ki-
emelkedő pedagógiai, szakmai erényük mellett közös jel-
lemzőjük, hogy a matematika szépségeit, hasznosságát szű-
kebb és tágabb környezetükkel megismertetik, lelkesen
népszerűsítik, tanóráikon - és azon túl is – hivatásuk alap-
vetésének tekintik a tevékenységből kiinduló gondolko-
dásra nevelést, a gondolkodás örömének megismertetését
a felfedeztetés módszereinek tudatos alkalmazásával.

Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk, a tököli Weöres
Sándor általános iskola kiváló matematikatanára és fel-
sős intézményvezető-helyettese, gajárszki rozália, 2019.
július 3-án gödöllőn, a Bolyai jános Matematikai Társu-
lat által szervezett Vándorgyűlésen, a Társulat elnökétől,
Pálfy Péter Pál matematikustól, egyetemi tanártól, aka-
démikustól, és Somfai Zsuzsannától, a Beke Bizottság el-
nökétől munkája elismeréseként átvehette ezt a kiemel-
kedő szakmai díjat.

Gödöllőn, a megnyitó ünnepség keretei között lezajlott
díjkiosztón Kosztra Gábortól, a Bolyai Társulat Oktatási
Szakosztályának titkárától az alábbi laudáció hangzott el:

„Beke Manó Emlékdíjban részesül gajárszki rozália
a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola matematika-fizika
szakos tanára.

Gajárszki Rozália 32 éve, 1987 augusztusa óta dolgozik
jelenlegi munkahelyén. Megbízható, következetes és céltu-
datos pedagógus. Pozitív személyisége, elhivatottsága hoz-
zájárul ahhoz, hogy mindig kiváló kapcsolatot épít ki a ta-
nítványaival. Diákjai minden rezdülését figyeli, és sze-
mélyre szabottan, ösztönzi, bátorítja őket. Fegyelmezett és
ugyanakkor felszabadult munka folyik az óráin, a gyerekek
figyelme nem lankad, jól kiaknázza a természetes kíváncsi-
ságot, érdeklődést és a tanulók kreativitását. A matematika
megszerettetése, hasznosságának, érdekességének megmu-
tatása, és a logikus gondolkodásra nevelés áll óráinak a kö-
zéppontjában. Határozott vezető, a szülők körében is nép-
szerű. Több iskolai szintű, területi, megyei és országos ma-
tematika versenyre készíti fel tanulóit évek óta. Számos
művészeti tábor – mely a tököli és környékbeli diákoknak
szerveződött – programjához adott javaslatot és személyesen
is vezetett foglalkozásokat a matematika és a művészeti te-
rületek, valamint a természet kapcsolatának témájában. Kol-
légáival együtt többször részt vett a Varga Tamás Napokon
és a Rátz László Vándorgyűlésen. Varga Tamás születésének
100. évfordulója alkalmából már most tervezi a minden kor-
osztályt érintő őszi megemlékezést „Játsszunk matematikát!”
– címmel. Ennek keretében számos, nemcsak matekosoknak
szóló vetélkedőre, kiállításra, valamint a Varga Tamás mód-
szerrel történő tanítás, fejlesztés hatékonyságát bemutató
foglalkozásokra, beszélgetésekre kerül sor.

Gajárszki Rozália tanárnő a matematikai nevelés terü-
letén végzett munkájáért, valamint a matematikát népsze-
rűsítő tevékenységéért méltó a Beke Manó Emlékdíjra.”

gajárszki rozália munkájához, és az ezért kapott Beke
Manó díjához a diákok, szülők, kollégák, és a városunk
vezetése nevében is gratulálunk, további sikeres szakmai
életutat kívánunk!

Lajos Erzsébet
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Pedagógusnap alkalmából 
Tankerületi Elismerő 

oklevélben részesültek
pedagógusaink

AKiskunlacházán, június 6-án megrendezett
ünnepségen egy elismerő oklevéllel és egy

csokor virággal köszöntötték a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola pedagógusait: Sáráczné
Füzes Katalin tanítónőt, Neczer Ildikó tanítónőt,
Markgruberné Ruszanov Marianna gyógypedagógust,
Spátayné Marelyin Erika tanárnőt valamint Kálmán
Csilla tanárnőt, aki a tankerületi képzőművészeti
pályázaton I. helyezést ért el. Gratulálunk!

gyémántdiploma

Hoffman Pál polgármester és
Bosnyák Simonné Oktatási, Mű-

velődési és Sport Bizottság elnöke, va-
lamint a képviselő-testület nagy tisz-
telettel köszöntötte a jelenlévő Bráth
Józsefné Sztánka nénit, és Kálózy Ká-
rolyné Inci nénit családján keresztül
abból az alkalomból, hogy 60 éve ta-
nítóként végeztek a főiskolán. Emlék-
lappal és ajándékkal köszönték meg
több évtizeden át kifejtett értékes
szakmai tevékenységüket.

Pedagógusnapi elismerések

ráckevei Anna lett az Év színésze
debrecenben 

Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész
lett az Év színésze.

A Hajdú-bihari Napló évtizedes hagyományához híven idén is
elismerte az év debreceni színészét. A Csokonai Színház társulatá-
ból ez alkalommal is tíz művészt választott ki a teátrum vezetése,
ám közönségszavazás helyett ezúttal szakmai zsűri választotta ki azt
a művészt, aki ebben az évadban leginkább érdemes az elismerésre.

A díjat tegnap adta át Boros Norbert főszerkesztő a Csokonai
Színház Nagyszínpadán.

(Fotók: Derencsényi István) 
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otthonról haza:
Magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában Horvátországban,

tengerparti látogatással Fiumében

Április 30-án a Határtalanul pá-
lyázat keretein belül elutaztunk
Horvátországba. Az országot

Udvariban hagytuk el, innen indul-
tunk első célpontunk felé: Észak-Ba-
ranya megyébe, Nagybodolyába. Meg-
néztük a csodálatos tájházat, és a táj-
ház gondnoka részletes előadást
tartott a település történelméről és je-
lenéről, bemutatta a tájházat. Ezután
Kiskőszegre mentünk. Itt megnéztük
a Duna fölé magasodó kilátón a hatal-
mas nőalakot ábrázoló emlékművet. A
következő megállónk a Kopácsi-rét,
mely egy nemzeti park, ahol a látoga-
tóközpontban megnéztünk egy kisfil-
met a rét élővilágáról, majd hajókáz-
tunk a Duna-Dráva összefolyásánál.
Eszéken megnéztük az óvárost, a
várat, a főteret, és a Szent Péter és Pál
Nagytemplomot. Innen érkeztünk a
szállásra Csúzára.

A második nap a fővárosba, Zág-
rábba utaztunk. A szállás elfoglalása
után városnézésre indultunk. Megnéz-
tük a Káptalandombon emelt székes-
egyházat, benne a Szent István kápol-
nával és Szent László koronázási pa-
lástjával. Átsétáltunk a felsővárosba és
megnéztük a Szent Márk teret a Szent
Márk templommal. Ellátogattunk a
Srossmayer-parkba és megnéztük To-
miszláv király szobrát is. 

Harmadnap Fiuméba látogattunk,
ahol megtekintettük a tersattoi várat,
megismerkedtünk a belvárossal, az
óratoronnyal és a kikötővel. Felkeres-
tük a Baross emléktáblát, melyet meg-
koszorúztunk. Abbáziában sétáltunk a
tengerparton és felkerestük dr Mar-
sovszy Lajos utolsó lakhelyét. Innen
indultunk a szállásra, Lovranba. 

Negyedik nap Pulába mentünk,
ahol megnéztük az amfitetátrumot és
a hadi kikötőt. Rovinban megnéztük
az óvárost, az óratornyot, sétáltunk a
sikátorokban, amelyek a Szent Eufé-
mia templomhoz vezettek. Itt nem
időztünk sokat, mert pillanatok alatt
egy vihar érkezett. 

Az ötödik és egyben utolsó nap Va-
rasdra látogattunk. Felkerestük az Er-
dődyek várát és tettünk egy sétát
Csáktornyán, mely az utazásunk
utolsó állomása volt, és innen indul-
tunk haza, Tökölre. 

Gőz Barbara 7.b
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„Hősi halálotok minket is hőstettekre késztet”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt
Emlékező Közösség!

Nemzeti ünnepeken, emléknapokon
a Himnuszt és a Szózatot hallgatva ko-
szorúk és lobogók díszletében sokszor
eszembe jutnak Márai Sándor írásai:

„A haza nemcsak föld és hegy, ha-
lott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a
temetőkben, kenyér és táj, nem. A
haza te vagy, ő szült, ő temet el, őt éled
és fejezed ki, mind a nyomorult, nagy-
szerű, lángoló és unalmas pillanatok-
ban, melyek összessége életed alkotja.”

„Mindegy, kik beszélnek hazád
nevében? Mindegy az is, mit monda-
nak azok, akik jogosultnak hiszik ma-
gukat, a haza nevében beszélni? Te
hallgass hazádra!

Mindig, mindent adjál oda hazád-
nak. A világnak nincsen semmiféle ér-
telme számodra hazád nélkül. Ne várj
jót a hazától, s ne sopánkodj, ha meg-
bántanak a haza nevében. Mindez ér-
dektelen. Egyáltalán, semmit ne várj
hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb
életedben. 

Ez a legfelsőbb parancs. Bitang, aki
ezt a parancsot nem ismeri!”

Minden ember és minden nemzet
életében felvirrad a nap, amikor meg
kell érteni, hogy senkire és semmire
nem számíthatunk e világon. Egyedül
vagyunk. Ez a pillanat, amikor min-
den ember emelt fővel, vagy fogcsikor-
gatva, akarata ellenére hős lesz. Ünne-
peken, megható, sorsfordító percek-
ben talán mi is átérezzük ezt, de
békeidőben, hétköznapokon ritkán
helyezzük saját kis életünket nemzeti,
történelmi szerepbe. Meggyőződésem,
hogy ebben nem különböznek tőlünk
azok sem, akik előtt most fejet haj-
tunk, akiknek emlékművükre most
koszorúkat és virágokat helyezünk.
Miközben tiszteletteljes hangon szó-
lunk róluk, emberi nagyságukról, bá-
torságukról tudjuk, hogy ők sem szü-
lettek hősnek, ők is esendő emberek
voltak, akárcsak mi. Csak megszólí-
totta őket az idő, a haza és akkor a
saját bőrükön érezték, amit Márai
Sándor írt.

Nem születtek hősnek, de amikor
a hely és az idő megkívánta, akkor
talán félve, fázva, de vállalták a sorsu-
kat. A hősként tisztelt magyar embe-
rek életüket adták azért, hogy helytál-
lásukból az utókor erőt és példát me-
rítve mindig tovább haladjon a
történelem útján.

Muhi, Mohács, Világos, Doberdó,
Isonzon, Piave, a Don-kanyar, 56-ban
tököli szovjet bázis,
- ahol mindig egyedül maradtunk, 
- ahol mindig magyar hősök születtek

és haltak, 
- ahol mérhetetlen emberáldozatból

és szenvedésből mindig újjá született
a magyar élet.

Se nemzet, se ország rég nem lenne
már, ha hősök minden időben és he-
lyen nem áldozták volna érte magukat.

Ma ezeknek a hősöknek a napja
van. A hősi halottak előtti tisztelgés
igénye először az I. vh. idején fogal-
mazódott meg, hiszen a magyarság
addig sohasem látott emberáldozatot
hozott. 

Tököl Város képviselő-testülete 2019. május 27-én a világháborúkban elhunyt hősök tiszteletére Hősök
napja megemlékezést tartott a Hősök terén. köszöntőt mondott: Bosnyák Simonné. A megemlékezést tar-
totta: dr. Vass lucia alpolgármester. Felléptek: a Szárny-nyitogató Művészeti iskola tanulója, lehoczky
Balázs. díszőrséget adott: a Tököli Mikecz kálmán Huszárbandérium.
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1915-ben báró Abele Ferenc vezér-
kari őrnagy tett javaslatot arra, hogy
minden település lehetőségeihez mér-
ten állítson kőemléket a vh-ban elesett
hősei emlékére. A kezdeményezést a
képviselőház az 1917. évi törvénycikk-
ben emelte jogerőre. Ennek köszönhe-
tően kezdték meg országszerte a mai
is látható emlékművek felállítását.

Itt Tökölön az I. vh. emlékművet
Nemessányi Andor készítette, avatása
1930 szeptember 21-én volt. A hitvesé-
től búcsúzó, frontra induló katonát áb-
rázoló kompozíció posztamensén az
elesett hősök nevei, és az alábbi felírat
olvasható: „Hősi halálotok minket is
hőstettekre késztet”

Az I. vh. történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása, új emlékmű állítása té-
mában a Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom Kutatásá-
ért Közalapítvány pályázatot írt ki.
Tököl pályázata – a szakmai bírálóbi-
zottság döntése alapján 2.000.000.- Ft
támogatást nyert el, és így ma e felújí-
tott szobornál helyezhetjük el a meg-
emlékezés virágait.

1924-ben újabb törvény rögzítette,
hogy a nemzet soha el nem múló há-
lája és elismerése jeléül az élő és jövő
nemzedékek örök okulására és a hősi
halottainak dicsőségére minden esz-
tendő május hónapjának utolsó vasár-
napját nemzeti ünneppé avatja, és a
mindenkori magyar hősi halottak em-
lékének szenteli.

1924-45 között minden évben
méltó képen emlékezhettek meg a
magyarok a hőseikről.

Még egy 1942. ápr. 25-i a honvéd-
ség számára kiadott rendelet kimondja,
hogy 1938 óta új hősök áldozták az éle-
tüket a hazáért és emléküket ugyan-
olyan kegyelettel és tisztelettel kell
őrizni, mint a korábban elesettekét.

A II. vh. utáni diktatúra azonban
betiltotta a magyar hősök emléknap-
ját, elfojtani kívánták mindennek az
emlékezetét, ami a magyarok számára
erőt, önbizalmat és önbecsülést adhat.

A 2011. évi LXIII.tv. újra nemzeti
emléknappá nyilvánította május
utolsó vasárnapját, a hősök napját. A
tv. kimondja, hogy a magyarság ezer
esztendeje alatt fegyverrel, vagy fegy-
ver nélkül harcoló összes férfi és nő,
aki a haza védelmére kel, tettével ki-
érdemeli a tiszteletteljes megemléke-
zést. Természetesen mindenki jobban
szeret ünnepelni, mint szomorú ese-
ményekre emlékezni, amely a maga és

családja, vagy akár a nemzet számára
tragédiával járt. Mindez persze nem
jelenti azt, és nem ad okot arra, hogy
halottainkról, akik közül sokuknak
még a sírjaikat sem ismerjük, ne em-
lékezzünk meg tisztességgel. Vannak
ismert nevek, de számos ismeretlen
hőse is van e honnak. Mind megér-
demlik a megemlékezést. Azonban
akikre ma emlékezünk, azok mégsem
ismeretlenek, mégsem idegenek a szá-
munkra. 

Mi, akik itt lakunk Tökölön tud-
juk, hogy közülünk valók voltak, itt
ezeken az emlékműveken szereplő
nevek közül nem egyről hallhattunk
szüleinktől, nagyszüleinktől.

Ők a mi hőseink, Ők a mi közös
történelmünk hősei, a családjainké, a
városunké, és a mi nemzetünk hősei,
most rájuk emlékezünk. Ők ránk gon-
dolva: a hazáért haltak meg, ezért
gondolunk most mi is rájuk. Nem kár-
pótolhatjuk őket veszteségeikért, nem
tudjuk megjutalmazni bátorságukat,
csak köszönetünket, hálánkat, tisztele-
tünket tudjuk leróni emlékművük
előtt. Annyival tartozunk nekik, hogy
megbecsüljük nyugalmas hétköznap-
jainkat, szabadságunkat és boldogsá-
gunkat, és ha kell, akkor mi is felvesz-
szük a harcot a bennünket elnyomni

kívánó helyzetekben, kinyilvánítjuk,
vállaljuk véleményünket és tesszük ezt
a mai napon is a szavazófülkékben a
haza védelmében.

A magyar hősök napja szüleink és
nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai
előtti tisztelgés. Az emlékezés mellett
azzal nyújthatunk igazi elégtételt, ha
életünkkel, munkánkkal megerősítjük
mindazt, amiért ők az életüket adták.

„A múltra való emlékezés nem
más, mint a jövő iránti elkötelezett-
ség.”- mondta II: János Pál pápa. 

Szabad, demokratikus független
Magyarországért, egy összetartó, ön-
tudatos magyar nemzetért. Ez tér,
ezek az emlékművek a hősök történe-
tére, a mi közös történelmünkre em-
lékeztetnek minket! Emlékezzünk
rájuk a hiányzó nagyszülőkre, dédszü-
lőkre, kiknek nem adatott meg a békés
élet és család öröme. Rájuk ezekre a
férfiakra és nőkre emlékezünk. Sokan
vannak tőlünk is, innen Tökölről akik
elmentek, s nem jöttek vissza soha.

Ma különösen fontos nap van, a
Hősök Napja van, emlékezésre, tiszte-
letadásra jöttünk össze, de ma május
utolsó vasárnapján, a gyermeknapon,
a gyermekeket is ünnepeljük, és ma
döntünk hazánk, és Európa sorsáról.

Ma már másfajta csatákat, háború-
kat vívunk nap mint nap. 
- a családunk összetartásáért, 
- a gyerekeink jövőjéért, 
- a tisztességes megélhetésért.
- a hazánkért, keresztény, nemzeti ér-

tékeinkért,
- a világ embertelenné válása ellen vív-

juk meg mindennapi harcunkat. 
Nem véres csaták ezek, de ugyan-

olyan jelentősek, mint az elődeink ál-
tali harcok. 

Most éppúgy, mint akkor, a sza-
badságunk a tét. Mert az emberhez
méltó élet a szabadságban rejlik. 

Gyóni Géza költő Sírversével zár-
nám megemlékezésemet, aki a Nagy
Háborúban a Krasznojarszki hadifo-
golytáborban vesztette életét.
Hazai domb lesz, vagy idegen árok,
Bús sírom füve, amelyen kihajt,
Kopott fejfámon elmosódó írás
Bolygó vándornak ezt hirdesse majd:
Boldog, ki itt jársz, teéretted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.
Hősök nyugodjatok békében! köszö-
nöm figyelmüket!

Dr. Vass Lucia 
alpolgármester
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SZülETÉSEk

HáZASSágkÖTÉSEk

Malaczkó Simon 2019.04.03.
Joszkin Zétény 2019.04.20.
Lengyel Sándor 2019.04.23.
Horváth Dóra 2019.05.04.
Bódi-Metka Lara Viktória 2019.05.04.
Nagy Natasa Léna 2019.05.25.
Horváth Virág 2019.05.28.
Libor Milán 2019.05.30.
Tihanyi László Dominik 2019.06.11.
Asztalos Mira 2019.06.11.
Ferencz Tiffani Kinga 2019.06.16.
Harmatos Daniella Cirilla 2019.06.27.
Kassai Benett Attila 2019.06.28.

Buta Florin Mihai és Humbetz Tímea 2019.05.18.
Keleti Krisztián és Juhász Alexandra 2019.05.18.
Ladányi Norbert és Pfundt Erika 2019.06.01.
Bognár Zoltán és Szabados Krisztina 2019.06.01.
Sztojka László és Dobrocsi Ibolya Ildikó 2019.06.08.
Annaházi Bence és Medzihradszky Rita 2019.06.08.
Bakonyi Tibor Ádám és Kiss Brigitta Kinga 2019.06.15.
Dicső József és Losteiner Csilla Ilona 2019.06.15.
Szabó Tibor és Rozgics Rebeka 2019.06.22.
Karacs Róbert és Miklós Melinda 2019.06.22.
2019.06.22.Nagy Attila és Lencsés Judit 2019.06.22.

HALÁLESETEK

Hengl istván Antal kézilabda
ifj.joszkin jános zene-foci
gnyálin lajos szurkoló
Schneider Mihályné énekkar
Polyák Pálné énekkar
Monostory lászló kézilabda

2018-BAN ELHALÁLOZTAK
KÖZÖSSÉGI TAGOK

Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város Önkormányzata 

Szerkesztő: Bárány Tamás  •  Fotók: Malaczkó István

Szerkesztőség: West-Graph Kft.

Nyomda: West-Graph Kft. Szigethalom, Mű út 154.

Európai Uniós választás – Tököl 2019

Minden korábbinál nagyobb érdeklődés és részvétel kí-
sérte a május 26-ai választást.

Tökölön a választókerület városaiban kialakult ered-
ményt meghaladóan 50 % fölötti eredményt ért el a FI-
DESZ-KDNP pártszövetség.

A 38,3 %-os részvétel mellett lebonyolított választás meg-
közelítőleg az országos választási arányokat mutatta. A
nyolc szavazókör mindegyikében a FIDESZ-KDNP kapta
toronymagasan a legtöbb szavazatot. 

Összesített eredmények Tökölön
Fidesz-KDNP: 50,24 %
DK: 17,60 %
Momentum: 10,03 %
Jobbik: 7,32 %
MSZP-Párbeszéd: 6,13 %

MKKP: 2,92 %
Mi Hazánk: 2,92 %
LMP: 2,48 %
Munkáspárt: 0,35 %

név élt
2019. május
devecsai lászló 66
Tóth Tivadar lászló 59
Harkay lászló 71
Polyák Ferenc 92 
Fecske jános 56 
jónás Erzsébet Mária 52 
Budai jános józsef 86 

2019. június
Puskás Sándor istvánné sz. Szeibert ilona 76
ágics Péter 79
orosz jános 69
Tóth lajos lászlóné sz. kucsera Anna 85
gulás Péter Béla 40
gulácsiné Vajda ágnes sz. Vajda ágnes 67
Major józsef András 65
devecsai lászló 65
Harkay lászló 70
Varga lászló 54
Erdély Béla 52
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nyári emlék-avagy a 29. máltai tábor

Mint minden évben, pillana-
tok alatt elérkezik a nyár
vége, s újra itt az iskola!

Jó ilyenkor visszagondolni a szép
emlékekre, a tartalmas időtöltésekre! 

A Máltai Szeretetszolgálat Tököli
Csoportja 2019.junius 22-29. között
szervezte meg 29. táborát Tihany-
ban, ahová 30 tököli gyermeket vit-
tünk el.

A tábor környezetvédelmi téma-
kört dolgozott fel, minden foglalkozás,
beszélgetés e téma köré szerveződött. 

A kísérők több órát szántak az elő-
készületekre: rengeteg segédanyag
szükségeltetett a foglalkozásokhoz.

A környezettudatos magatartás
fontosságát tanítottuk a gyerekeknek:
víz és energiahasználat, újrahasznosí-
tás, szelektív szemétgyűjtés meneté-
nek tanítása (minden kirándulás al-
kalmával kb. 1 zsák szemetet szed-
tünk: még a tihanyi félszigeten is
dobálnak el emberek szemetet, ugye,
hihetetlen?).

Az állat és növényvédelem fontos-
ságáról is sokat beszélgettünk, vala-
mint az egészséges életmódról. Időnk
nagyon kedvező volt, minden nap
strandoltak a gyerekek, kiránduláso-
kat, sorversenyt, csocsót, ping-pong
bajnokságot szerveztünk számukra. 

A hét csúcspontja, amit nagy izga-
lommal vártak, az utolsó esti meseerdő
volt: különböző bajbajutott embereken
és állatokon kellett segíteni, akik az
emberek rossz hozzáállása miatt kerül-
tek élhetetlen / lehetetlen helyzetbe, pl.
a vadállatok az autópálya miatt élelem
nélkül maradtak, a paraszt bácsi birkái
elvesztik a legelőt, s kénytelenek sze-
metet legelni, a vizitündér a tó szeny-
nyezettsége miatt kerül bajba stb. 

Játékos formában hívtuk fel a fi-
gyelmet a gondokra, hisz az utolsó pil-
lanatban van az emberiség ezügyben:
tönkretesszük, élhetetlenné, beteggé
tesszük a gyönyörűszép Földet, amit a
jóIstentől kaptunk ajándékba, a mi
örömünkre!! 

A tábor nagyon jól sikerült, egész-
ségesen hazahoztunk mindenkit.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani nemcsak a kísérőknek ,akik egy
hetet a szabadidejükből, szabadságuk-
ból fordítottak a táborra. hanem az
adományozóknak, akik nélkül szintén
nem valósulhatott volna meg a tábor: 

Bagyó Márton, Beton Epag , Bor-
bély Lajosné ,Dunagép Zrt, Ersto Kft,
Ertl Ilona, Ébnerné Gergics Éva, Haj-
ker Bt, Dévay Húsker, Internist Med,
Kőszeri Virág, Lászlóné Sovány Kata-
lin, Nemesné Gólya Krisztina, Neurel
Bt, Pandurné Gizi,Salix 95’ Kft, , Saf-
tics Györgyné, Schneider Zoltán, , So-
vány András és fia ,Tádics Magdolna,
Tresser Terka ,Triász Kft, Tököl Ön-
kormányzata, Ziti cukrászda ,Zsoldos
József

Tartalmas nyárvéget és gyönyörű
őszt kívánunk mindnyájuknak!

Vukovné Sávoly Eszter
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Tököli Csoport 
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T ököl a rendszerváltoztatás
emblematikus települése. A
város területén lévő szovjet re-

pülőtér és bázis az 1956-os történelmi
események tragikus helyszíne. A ma-
gyar honvédelmi miniszter, Maléter
Pál tőrbe csalása és elfogása az egyik
legszégyenteljesebb mozzanata a KGB
és az ÁVO együttműködésének. 

A rendszerváltoztatás eseményei
Tökölön az országos változásokat is
megelőzték. 1989-ben a helyi közélet-
ben szerepet vállaló fiatalok kezdemé-
nyezték utca elnevezését Maléter Pál-
ról, majd amikor a tanácsi vezetés ezt
nem engedélyezte, kopjafát állítottunk
a mártír honvédelmi miniszter és az
1956-os szabadságharcosok emléke-
zete előtt tisztelegve. A Hazafias Nép-
frontot leváltó Független Falufórum
konkrét programot fogalmazott meg a
hatalomváltás előtt. A rossz emlékű té-
eszek átalakítása, a földtulajdonok tö-
köliek kezébe adása, a szovjet bázison
lévő ingatlanok magyar otthonokká
alakítása, Tököl európai szintű vá-
rossá emelése voltak céljaink.

Tököl az első szabad választáson,
s azóta minden alkalommal keresz-
tény, nemzeti, polgári elkötelezett-
ségű polgármestert és képviselő-tes-
tületet választott. Ez azóta minden vá-
lasztáson megismétlődött. „Mást és
másképp” – fogalmaztunk egysze-
rűen, s talán a kort is megelőzve szol-
gáltatói önkormányzati modellt alakí-

tottunk ki. Munkánk két fő iránya a
közösségépítés, -erősítés és a tököliek
életkörülményeinek javítása voltak.

A rendszerváltoztatás kezdeti idő-
szakától önállóságra törekedtünk,
John Fitzgerald Kennedy mondását:
„Ne azt kérdezd, mit tehet érted a
hazád, hanem azt, hogy mit tehetsz te
a hazádért!” ugyan nem ismertük, de
nem azt néztük mit tehet értünk a
haza, hanem hogy mi mit tehetünk a
hazáért, szülőföldünkért, Tökölért! 

Tökölt európai színvonalú kertvá-
rossá kívántuk emelni, területfelhasz-
nálási döntéseinket nem a vállalkozói
érdekek, hanem a tököli családok
igényei határozták meg. Aprólékos
munkával, az igények egyeztetésével, s
a területek gondos kijelölésével elér-
tük, hogy a rossz kárpótlási törvény,
földtulajdon-rendezés ellenére a tököli
gazdák visszakapták földjeiket.

A rendszerváltoztatás különleges
helyszínné emelte Tökölt a magyar-
szovjet kivonulási megállapodás során
is, mert a tököli repülőtéri károk és be-
ruházások valós arányának elérése ko-
moly nehézségeket jelentett. A szovjet
bázis átvétele, az 1100 lepusztult, lepusz-
tított lakás felújítása, magyar családok
otthonává alakítása egyedülálló feladat
volt, s országos mintának számított. A
6.300 főről 10.000 fölé emelkedett lakos-
ságszám humán-infrastruktúra, közmű,
valamint közlekedési igényeinek kielé-
gítését is sikeresen oldottuk meg.

Munkánk eredményeként a tö-
köli földek helyi tulajdonban ma-
radtak, a volt szovjet bázison 1100
magyar otthont alakítottunk ki, eu-
rópai szintű közműszolgáltatásokat
biztosítottunk, s minden igényt ki-
elégítő és fenntartható intézmény-
rendszert működtetünk.

Tököl 30 éve sza  
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A Tököli Fundamentumok elneve-
zésű alapdokumentumunk helyi Alap-
törvénynek számít, minden dönté-
sünkhöz biztos értékrendi, morális
alapot jelent.

Magas színvonalra emeltük a tele-
pülésünkön működő katolikus, refor-
mátus, görög-katolikus egyházakkal
kapcsolatainkat, s már a nemzetiségi
önkormányzatokról szóló jogszabály
előtt közreműködtünk horvát, szerb és
német nemzetiségi közösségek aktivi-
zálásában, segítjük a nemzetiségi ön-
kormányzatok működését.

Sport és kulturális közösségek
egész sorának létrejöttét támogattuk,
nemcsak a költségvetésben, hanem
személyes közreműködéssel is. Felso-
rolhatatlan az a sok változás, amely az
általános iskolai oktatástól kezdve az
óvodákon, bölcsődéken át a fiatal és
idős generációkkal való törődést bizo-
nyítja.

A rendszerváltoztatás első négy
évének köszönhető a Városi Sport-
csarnok. Későbbi a szocialista P.P.P.
programra rácáfoló, a magyar állam-
nak több száz milliós megtakarítást je-

lentő Városi Uszoda. Az intézménye-
ink, s a város-rehabilitáció során kiala-
kított, a keresztény, nemzeti elkötele-
zettséget reprezentáló szobraink, em-
lékhelyeink bizonyítják, hogy az
idejétmúlt világú Tököl nagyközség-
ből új, korszerű, európai szintű kertvá-
rost építettünk.

Tököl 2001-es várossá nyilvání-
tása új fejezetet jelent az életünkben.
Visszaigazolása annak, hogy 1990-ben
érdemes volt belevágni a változtatá-
sokba. Jó diagnózissal rendelkeztünk
a falu állapotáról, a szükséges tenni-
valókról. A becsületes munkára, szak-
mai tudásra, felelősség-vállalásra ala-
pozott munka, s a gazdaságban az
„élni és élni hagyni” elv érvényesítése
volt garanciája a sikernek. A rendszer-
változtatás koncentrált változást, s ko-
moly felhajtóerőt jelentett. Kötelező
feladataink ellátása mellett ugyan-
olyan fontos a város lelki-szellemi
önazonosságát erősítő vállalásaink tel-
jesítése. 

Tököl 1990-ben visszatalált a gyö-
kereihez. A rendszerváltoztatásnak
köszönhetően hitben, szellemi, lelki
megújulásban erősödött. Ez Tököl
felemelkedésének hosszú távú bizto-
sítéka.

6 mFt-ot nyert Tököl pályázata a
Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapít-
vány kiírásán. A pályázatot készítette:
Hoffman Pál polgármester és Schäffer
Enikő.

Hoffman Pál 
polgármester

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
Helyi Önkormányzatokért Díj

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
Polgármesteri Ezüstlánc kitüntetettje

    badon, sikeresen
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HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 
 

Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 
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HIRDETMÉNY 
 

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 

A NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 
 

TÖKÖLÖN 
az alábbi nemzetiségek tarthatnak 
települési nemzetiségi választást: 

 

HORVÁT 
NÉMET 
ROMA 

ROMÁN 
SZERB 

 
A szavazás napja: 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
Névjegyzék 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte 
nemzetiségi névjegyzékbe vételét. A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani. 
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről is értesítőt kapnak. 

 
Ajánlás 

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár 2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát. 
Egy választópolgár több listát is ajánlhat. 

 
Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
Választási Iroda 
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néptáncos sikerek

Nagy örömmel számolhatunk be, hogy a „Szárny-
nyitogató” Művészeti Iskola néptáncos növendéke-
inek száma, évről évre gyarapszik. Az idei tanév

végén több mint száz néptáncos és közel húsz népzenész
gyermek mutatkozhatott be tanévzáró vizsgaelőadás alkal-
mából. Bemutatónkat teltházas érdeklődés fogadta, a tán-
cos és a népzenész tanítványoknak nagy sikere volt. Jövőre
újra megrendezzük! 

Az idei évben számos versenyen és fesztiválon is meg-
mutatkoztunk, ahol két csoporttal és szólistákkal a követ-
kező eredményeket értük el:

Közép-magyarországi
Regionális
Szólótáncverseny
2019 02. 09. 
Százhalombatta
Papp Ágoston
– Különdíj
Patarcsits Katica
– Különdíj
Hegyesi Borka
– Arany keszkenő díj
Hegyesi Damján
– Arany paszomány díj

2019. 05. 05. Közép-Magyarországi Regionális Gyermek és Ifjúsági
Néptáncfesztivál, Százhalombatta. 
Kiskoszorú csoport (22 fő): Bronz minősítés

Papp Ágoston, Patarcsits Katica, Hegyesi Borka, 
Hegyesi Damján, Bácskai Sára, Dragon Alexa, Dudás Eszter,
Karaba Péter, Kovács Koppány, Kőszeri Anna, Kőszeri Márk,
Lénárt Kriszta, Májer Dorina, Marlin Márk, Nagy Balázs,
Nagy Lívia, Rimóczi Zsófi, Szopcsák Levente, Varga Izabella,
Ébner Júlia, Koszorú Boldizsár, Oravetz Kitti, Rodek Dorka.

Örökség Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál – 2019 május 11.
Tatabánya

Koszorú csoport (19 fő) – Arany minősítés

Baunok Emese, Gregor Johanna, Kovács Botond, 
Koszorú Domonkos, Koszorú Boldizsár, Oravetz Kitti, 
Balla Bíborka, Lepold Anna, Marosi Csenge, Sokácz Anna, 
Sokácz Nóra, Vincze Frizsuna, Bán Eszter, Várkonyi Álmos, 
Fekete Barnabás, Zsarnai Csanád, Zsarnai Zsombor, 
Patarcsits Bálint, Vincze Fruzsina. 

Örökség Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál – 2019 május 11.
Tatabánya
Szólisták: Arany és Ezüst minősítés!
Hegyesi Borka, Hegyesi Damján, Papp Ágoston, Patarcsits Katica
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jobb velük a világ
Hírek a művészeti iskolából

Eseményekben, eredményekben
gazdag tanévet zártunk. A ze-
neművészet tanszakon Demjén

Gergely tanár úr részt vett tanítványa-
ival a ráckevei harmonikás találkozón.
Június 23-án Szegedre utazik Patar-
csits Bálinttal és Papp Ágostonnal az
Országos Harmonika Versenyre.

Kósa Dávid tanár úr két növendé-
kével vett részt a halásztelki – területi –
„Kis kezek, rejtett mesterek” zongora-
versenyen, ahol Kerry Ella és Benkovics
Alíz is Első helyezést, Arany minősítést
ért el. Vas Viktória tanárnő növendéke-
ivel részt vett a Dömsödi Furulyás Ta-
lálkozón. Nagyné Kovács Mariann ta-
nárnő részt vett növendékeivel a tavaszi
Weöres Sándor Megzenésített Versek
rendezvényen, s Kiemelt Nívódíjban
részesültek. A csoport tagjai:

Berecz Sára, Csurcsia Péter, Kerry
Ella, Szilágyi Enikő.

Kamaracsoportjával fellépett Kál-
mán Csilla tanárnő „Nagy művészektől
művészetet tanulni” c. kiállításának
megnyitóján. Ez a projekt a Nemzeti
Tehetségpont támogatásával – 15 tanuló
részvételével – valósult meg. A gyerekek
60 órás műhelygyakorlaton, valamint
egy 2 napos debreceni kiránduláson ve-
hettek részt, majd a tököli Parkerdőben
3 napos non-stop festés, és az alkotott
munkákból készült kiállítás zárta a pro-
jektet. Kálmán Csilla tanárnő 18 tanít-

ványa vett részt a Tököli Weöres Sándor
Területi rajzversenyen. Első helyezést
ért el: Ruff Emma és Gólya Boglárka.

A Móra Ferenc Rajzverseny ered-
ménye – 2. helyezés: Lénárt Krisztina

A „Jobb veled a világ!” Országos
Rajzpályázatra beküldött munkák közül
3. helyezést ért el: Schmidt Alexandra,
különdíjas lett: Szeltner Szabolcs.

Szakirányú továbbtanulásra jelent-
kezett, s felvett növendéke: Tomek
Lilla – dekoratőr „jelölt”.

Mihó Diána kortárstánc tanár cso-
portjaival részt vesz a Látványtánc Baj-
nokság EB-jén.

Az Országos Akkreditációs Verse-
nyen megszerezték a továbbjutáshoz
szükséges pontszámot.

2019.június 23. Szegedi Országos
Harmonikaverseny: I. helyezés: Patar-
csits Bálint, II. helyezés: Papp Ágos-
ton. A növendékeket felkészítette :
Demjén Gergely.

Készítette: Demeter Béla Istvánné
ig.h. Tököl AMI

A„Szárny-nyitogató” Alapfokú
Művészeti Iskola népi ének
tanszakának növendékei a

2018-2019-es tanévben is aktív szerep-
lői voltak a tököli városi ünnepségek-
nek: a szüreti felvonulásnak, a Maléter
Pál Megemlékezésnek, karácsonyi kö-
szöntésnek adventi vasárnapon a kato-

likus templomban, valamint a Március
15-ei ünnepségnek.

A Hősök Napja Megemlékezésen
növendékem, Lehoczky Balázs képvi-
selte iskolánkat.

Iskolánk nagy sikere és büszkesége,
hogy Gál Tibor, Lehoczky Balázs és
Szajkó Sára diákjaink felvételt nyer-
tek a budapesti Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Bartók Béla Zenemű-
vészeti és Hangszerészképző Gyakorló
Szakgimnázium népi ének szakára,
így a következő tanévtől népzenész pá-
lyán folytatják tovább tanulmányaikat.

Sass Éva növendékünk a XXI. Vé-
csey-Vásárhelyi Országos Népdalé-
neklési Versenyen, valamint az V.
Tápió menti Népdaléneklési Verse-
nyen egyaránt 1. helyezést ért el.

A Tököli „Szárnyaló” Pünkösdi
Népdalünnepen és Országos Népze-
nei Találkozón a következő eredmé-
nyeink születtek:

Ezüst Dalosmadár Díj: Benkovics
Alíz, Hopa-cupa Együttes;

Arany Dalosmadár Díj: Benkovics
Boglárka, Cserna Virág Renáta, Ké-
noszt Barbara, Keresztes Hanna, Sallai
Petra, Cserefa Együttes, Vadalma
Énekegyüttes;

Gyémánt Dalosmadár Díj: Gál Tibor,
Lehoczky Balázs, Nagy Kata Annamá-
ria, Sass Éva, Szajkó Sára, Ribizli
Énekegyüttes, Vackor Énekegyüttes.

Köszönjük a sok-sok
szülőnek a munkáját, se-
gítségét, támogatását. Kö-
szönjük a versenyekre kí-
sérést, biztatást, szurko-
lást!

További képek és be-
számolók a „Szárny-nyi-
togató” honlapon: 
http://www.nyitogato.
hu/index.php

Busch Ildikó
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Hagyományőrzés, ápolás, továbbadás
nemzetiségi horvát nyelvoktatás

2018/2019-es tanév
Az idei tanévben, a horvát nyelvet

tanuló gyerekek számára különböző
motiváló, ösztönző és a horvát nyelv-
tanulást elősegítő programokat szer-
veztünk.

2018. november 15-én a Tököli
Weöres Sándor Általános Iskola felső
tagozatos horvát nyelvet tanuló diákjai
a budapesti Horvát Gimnáziumban
„Nyílt napon” vettek részt. 

A horvát nyelv elsajátítását fejlesztő
és motiváló iskolalátogatás lényeges
elemeket tartalmazott, melyek újabb
motivációként hatottak a tököli diá-
kokra. 

Megismerkedtek a horvát nyelv szé-
leskörű felhasználásával, a különböző
tantárgyak horvát nyelven történő ok-
tatásával és az idegen nyelv kommuni-
kációban betöltött szerepével. 

A tanulók tanítási órákon vettek
részt a gimnázium nulladik és első év-
folyamán. 

Történelem, horvát nyelvtan, hor-
vát kommunikáció, néptánc, matema-
tika és természetismeret órákon tájé-
kozódhattak és aktívan részeseivé vál-
hattak egy napra a gimnázium
mindennapi életének. 

Diákjaink bekapcsolódtak a taní-
tási órákba, horvát nyelvtudásukat fel-
használva részt vettek a feladatok
megoldásában. A tanítási órák után el-
fogyasztották az ebédet, megízlelték a
helyi konyha ízletes ételeit. 

Ezután elbúcsúztunk vendéglátó-
inktól, Gojtán Anna igazgatónőtől.

Látogatásunk legfontosabb célja az
volt, hogy nyolcadikos tanulóink még
inkább kedvet kapjanak a horvát nyelv
további tanulásához.

Résztvevő tanulók: 5-6-7-8. évfo-
lyam, 42 tanuló.

Kísérők: Gajárszki Rozália igh., Do-
bóczky Józsefné, Bende Edmond.

Az iskolalátogatás útiköltségét a Tö-
köli Horvát Önkormányzat biztosította.

2019. március 28-án, iskolánk
újra megrendezte a Horvát szavalóver-
senyt, melyen idén 60 tanulónk vett
részt. Iskolánkban már hagyománnyá
vált az évenkénti verseny, melyen min-
den korosztály bemutathatja szavalási
képességeit. 

A közönség előtti szereplés új kihí-
vást és feladatot jelent tanulóink szá-
mára ezért igyekeznek mindig felelős-
séggel, pontosan megtanulni majd el-
szavalni a választott művet. 

Verseket, mondókákat és elbeszélé-
seket hallhattunk magyarországi és
horvátországi költőktől, pl.: Gustav
Krklec, Dragutin Tadijanović, Stipan Bla-
žetin, Grigor Vitez, Pajo Kanižaj, Dub-
ravko Horvatić.

Az idei versenyen is kollegáink se-
gítettek a nehéz döntések meghozata-

lában: Gajárszki Rozália, igazgatóhe-
lyettes, Mándity Dragica, Kaszai Rita,
Tádicsné Gólya Mária, Dobóczky Jó-
zsefné és Bende Edmond. 

Miután kihirdettük a végered-
ményt minden résztvevő, valamint a
helyezettek, ajándékot és oklevelet
kaptak. 

A szavalóverseny anyagi hátterét a
Tököli Horvát Önkormányzat biztosí-
totta. 

2019. április 11-én a budapesti
Horvát Gimnázium adott otthont az
Országos Horvát Önkormányzat által
évente megrendezésre kerülő Orszá-
gos Horvát Szavalóversenynek. Isko-
lánkból 2 tanuló indult a versenyen,
melyen szépen szerepeltek, mindket-
ten helyezést értek el: II. Szabó Réka,
4.b; III. Patarcsits Katica, 2.a

A gyerekeket felkészítette: Mándity
Dragica.

2019. április 30-án a pécsi Horvát
Színház vendégszerepelt a „Drvo ima
srce” című gyermekdarabbal a tököli
Művelődési Házban. Az előadás, első-
sorban, a horvát nyelvet tanuló diákok-
nak lett megszervezve. A tanult nyelvi
fordulatokat és órákon szerzett tudást
alkalmazhatták valamint az előadás
megtekintésével új ismereteket is sze-
rezhettek. 

Horvát nyelvű színdarab megtekin-
tésére kevés lehetőség adódik ezért
nagyon örültünk, hogy megvalósult ez
a szép előadás. 

Az előadás megvalósítását a Tököli
Horvát Önkormányzat finanszírozta.

2019. április 30-május 4-ig a „Ha-
tártalanul” pályázat keretein belül
Horvátországba utazhattak iskolánk 7.
évfolyamos tanulói. Nemzetiségi hor-
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vát nyelvet csak a 7.b osztályban tanul-
nak, így alkalmuk nyílt a horvát nyelv
használatára és alkalmazására. 

Büszke vagyok tanulóimra, mert a
tanárnők és az igazgató úr által el-
mondottak alapján szépen megállták
a helyüket. Fordítottak magyar nyelvre
és a fontosabb látnivalókról is tudtak
mesélni a többi gyereknek és tanára-
iknak. A pályázatot a hetedikes osz-
tályfőnökök nyújtották be, majd a ki-
rándulást érintő szervező munkát is ők
bonyolították le: Gajárszki Rozália,
igh., és Kozma Hildegárd, a kirándu-
láson kísérőként részt vett Giczi Mik-
lós igazgató úr is.

2019. június 5-én az Országos Ál-
talános Iskolai Tanulmányi Verseny
(OÁTV) keretein belül megrendezett
nemzetiségi nyelvi verseny díjátadó
ünnepségén vettünk részt az 5.a osztály
tanulóival. Kühnné Sibalin Magdolna
az Oktatási Hivatal horvát nemzetiségi
ügyekkel foglalkozó munkatársa kért
fel bennünket, hogy rövid műsorral
képviseljük a magyarországi horvát
nemzetiséget. Örömmel vállaltam a
fellépést tanulóimmal, akik nagyon
szépen énekelnek és zenélnek. A har-
monikásunk sajnos lebetegedett, így a
saját hangszeremet, kontrát, használ-
tam fel a kórus zenei kíséretéhez. 

Az alábbi népdalokat tanultuk
meg, és adtuk elő: Zvoni zvonce, Beća-
rac, Moja diridika.

Az ünnepséget a budapesti Város-
házán rendezték meg, ahol Soltész
Miklós, az Egyházi és Nemzetiségi
Ügyekért Felelős Államtitkár Úr, Dr.
Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Vezetője, Dr. Gloviczki
Zoltán, az Oktatási Hivatal Elnöke is
részt vettek.

Az ünnepségről a Duna Televízió
„Hrvatska kronika-Horvát Krónika”

című műsora is beszámolt, pár percet
be is mutatott műsorunkból.

https://www.mediaklikk.hu/video/h
rvatska-kronika-2019-06-19-i-adas/

Az utazás a Szigetszentmiklósi
Tankerület támogatásával valósult
meg.

2019. június 12-én a felső tagozat
horvát nyelvet tanuló diákjai, 25 ta-
nuló, Bácskába
utaztak tanulmá-
nyi kirándulásra,
Garára a bunyevá-
cokhoz. 

A kirándulást a
nemzetiségi hon-
és népismeret tan-
tárgy kiegészítése-
ként szerveztem
meg. Reggel 7:00-
kor indultunk Tö-
kölről, 10 órakor
értünk Garára.
Első állomásunk a
garai Horvát Nem-
zetiségi Önkor-
mányzat irodája
volt. Kubatovné Patarcsity Mária, Kess-
ler Margit, Horváth Éva és Koller Ist-
vánné fogadtak minket. 

Az önkormányzat irodájában be-
rendeztek egy úgynevezett „Bunyevác

szobát”, melyben
régi bútorok, nép-
viseleti ruhák és
használati tárgyak
vannak kiállítva,
eredeti állapotban.
Kubatovné Patar-
csity Mária a gye-
rekeknek mesélt a
régi időkről, nép-
szokásokról és a
garai bunyevácok
mindennapjairól. 

A gyerekek új
kifejezéseket és
szavakat tanultak,
sokat jegyzeteltek,

bővítették szókincsüket. 
Eredeti garai bunyevác népviseleti

ruhát is megtekinthettek, szalmazsá-
kos ágyat, valamint a régi házakban
használt „tiszta szobát”. Három tanu-
lónk felpróbálhatott eredeti bunyevác
népviseleti ruhát is, így megtapasztal-
hatták milyen érzés volt régen népvi-
seleti ruhát hordani.

Egy kis műsorral is kedveskedtünk
a garaiaknak, három horvát népdalt
tanítottam be az osztályomnak: Zvoni
zvonce, Bećarac, Moja diridika. A dalokat

tamburazene kísérettel adtuk elő,
ugyanis jó magam zenélek is a Bácska
Tamburazenekarban, így megkértem a
zenésztársaimat, hogy kísérjük le a
gyerekek énekét. Örömmel vállalták a
kíséretet, melyet hárman végeztünk
el: Bende Erhard, prímtamburán, Fi-
lákovity Mladen baszprímen, én pedig
kontrán. A kis műsor után kb.14 órakor

átsétáltunk a Szent László Római Ka-
tolikus Templomba ahol Krékity Ist-
ván tanár úr, a jelenlegi kántor, várta
a gyerekeket, és még orgonázott is a
kedvünkért. Mindent elmesélt a gye-
rekeknek, amit tudni kell az épületről,
majd ezután következett a gyűjtő-
munka. 

A gyerekeknek gyűjtőmunkát kellet
végezniük, melyet becsületesen elvé-
geztek, leírták a bunyevác stációfelira-
tokat, a felajánló családok neveit.
Megcsodálhattuk a gyönyörű színes
ólomüveg ablakokat, szobrokat és stá-
ciókat, melyeken bunyevác és sváb fel-
iratokat olvashatunk és megtudhatjuk
a felajánló nevét is. A garai templom
építését Grassalkovich Antal herceg,
Baja földesura, finanszírozta 1780-ban,
a faluban élő sváb és bunyevác csalá-
dok pedig felajánlásaikkal gazdagítot-
ták a templombelső terét. 

Ha belépünk a templomba a bal
oldalon találhatóak a bunyevác csalá-
dok felajánlásai, jobb oldalon pedig a
sváb családok felajánlásai: ablakok,
szobrok és oltárok. 

Tipikus bunyevác családneveket is-
merhettek meg a gyerekek a gyűjtő-
munka során, megtapasztalhatták a
horvát nyelv sokszínűségét is. A gyere-
keknek betanítottam egy templomba
illő dalt is, melynek címe: Halleluja.
Ezt a dalt elénekelve csodálatos érzés
volt hallani, hogy az osztályom, 5.a,
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milyen szépen énekel, a felnőttek
közül volt, aki meg is könnyezte a lé-
lekig hatoló eseményt. 

Ezután látogattunk el a Köztársa-
ság utcában álló Bunyevác-tájházba,
melyet Osztrogonácz Mária és férje a
boszniai származású Arsenić Simo
működtetnek. 

Mariska néni nagyon érthetően és
érdekesen mesélte el a tájházban lévő
tárgyak eredetét, a kemencék műkö-
dését, a régi idők hagyományait és
szokásait. 

Mialatt a házban hallgattuk a sok
érdekességet, Simo bácsi beindította
traktorját, mellyel körbe is vitte a gye-
rekeket az utcában. A gyerekek nagyon
élvezték a traktorozást. Megnéztük
még Simo bácsi birkáit is, éppen
etetni készült, így ennek is tanúi lehet-
tek a tököli gyerekek. Megvendégeltek
bennünket, enni- és innivalóval majd
elbúcsúztunk vendéglátóinktól és in-
dultunk a Hunyadi János utcába, ahol
Kessler Margit vendégelt meg ben-
nünket, megtekintették a házhoz tar-
tozó udvarokat, háziállatokat. 

Az egész nap jó hangulatban telt
el, nagyon hasznos volt és a gyerekek
rengeteg új dologgal ismerkedtek
meg: tárgyi emlékekkel, műemlékek-
kel, szakrális örökséggel, nyelvi sokszí-
nűséggel, nemzetiségi-, emberi- és ter-
mészeti értékekkel, új élményekkel
gazdagodtak. 

Az utazás közben mindig elmond-
tam nekik a buszon, hogy éppen hol
haladunk el, mit látnak, milyen érde-
kességet lehet tudni az adott helység-
ről. 

Mindenki pozitívan, örömmel az
arcán búcsúzott el Garától, és vendég-
látóinktól. 

A kísérők Gajárszki Rozália igazga-
tóhelyettes és Bende Edmond voltak. 

2019. június
14-én Ballagás volt
iskolánkban, ami
az egyik legjelen-
tősebb és legszebb
rendezvényünk. A
ballagó nyolcadi-
kosok közül egy ta-
nuló folytatja ta-
nulmányait a bu-
dapesti Horvát
Gimnáziumban. A
további sikeres ta-
nulmányokhoz a
Tököli Horvát Ön-
k o r m á n y z a t
könyvutalvánnyal
járult hozzá, melyet az önkormányzat
képviselőjeként a Ballagáson átnyúj-
tottam Szilágyi Jelena Lúcia, 8.b osztá-
lyos tanulónak.

2019. június 19-én rendeztük meg
iskolánk Évzáró ünnepségét melyen az
osztályommal,5.a, közösen készítettük
el az ünnepi műsort. A műsorban fo-
galmazások hangzottak el, melyeket
osztályom tanulói írtak a tanév alatt
szerzett élményekről, tapasztalatokról.
Mivel rendkívül szépen énekelnek ta-
nulóim, ezért három dalt is beletet-
tünk a műsorba. Két horvát nyelvűt,
Tajči: Hajde da ludujemo, Magazin: Sve
bi seke ljubile mornare, és egyet magyar
nyelven, Kulka János: Halleluja. A mű-
sorhoz díszletet is készítettek diák-
jaim, melyhez nekem csak részben
kellett segítséget nyújtanom, nagyrészt
a gyerekek készítették el. A „Hrvatska
ratna mornarica-Horvát Haditengerészet”
egyik jelenleg is szolgálatot teljesítő
hadihajójának mását készítettük el,
kartonból. A hajón megtalálható volt
radar, löveg és horvát zászló is. 

Műsorunk zárószáma az előbbiek-
ben említett Magazin: Sve bi seke ljubile

mornare című dal volt, ami tengeré-
szekről szól. Egybekötöttük a horvát
nyelvtanulást a tengerészekkel, tenger-
parti nyaralással és a vakációval így állt
össze egy igen sikeres és izgalmas év-
záró műsor.

A tanórákat színessé és érdekessé
tesszük a rendelkezésünkre álló IKT
eszközök bevonásával, pl.: CD lejátszó,
televízió, interaktív tábla, számítógép. 

Folyamatosan kapcsolatot ápolunk
a budapesti és pécsi horvát intézmé-
nyekkel, helyi szervezetekkel, intézmé-
nyekkel és a Tököli Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzattal, 

Országos Horvát Önkormányzat-
tal, Horvát Köztársaság Budapesti
Nagykövetségével és más magyaror-
szági horvát lakta településekkel. 

Egykori diákjaim közül többen
nem hagyták abba a horvát nyelv tanu-
lását. Magyarics Bence áprilisban sze-
rezte meg a középfokú nyelvvizsgát
horvát nyelvből, és folyamatosan készí-
tem fel Henézi Lili volt tanulómat is az
idei nyelvvizsgára. 

Büszkeséggel tölt el, hogy az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma által
évente kiírt Nemzetiségi Ösztöndíjat
már két egykori tanulóm is megkapta: 

Csepelszigeti Adrienn,(Horvát Gim-
názium) és Áschin Margaréta, (Szerb
Gimnázium). 

Az idei évben Ribarics Réka jelölé-
séről döntött a budapesti Horvát Gim-
názium vezetősége. Sok sikert kívánok
neki az ösztöndíjhoz! 

Köszönetet szeretnék mondani a tá-
mogatásért iskolánk Vezetésének, Tököl
Város Önkormányzatának, a Sziget-
szentmiklósi Tankerületnek, a Tököli
Horvát Önkormányzatnak és minden-
kinek, aki segíti nemzetiségi oktató-ne-
velő munkánkat.

Bende Edmond
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A horvátság csángói
A bunyevác népcsoport a horvát nemzeti integrációs folyamatban
A bunyevác népcsoport eredete és migrációi a 15-17. században

Amagyarországi horvátság va-
laha igen népes, erős etnikai
csoportjának számítottak az

Észak-Bácskában, a Baja-Zombor-
Szabadka háromszögben lakó bu-
nyevácok. 

Őshazájuk a 19. században elter-
jedt vélekedéssel ellentétben nem
a Neretva bal parti mellékfolyója, a
Buna vidéke (e vélemény szerint
a bunyevác szó is a Buna földrajzi
névből származik, ez azonban el-
lentmond a horvát nyelv hangtani
szabályainak).[2]

Ez a vidék csak eredeti szálláste-
rületük keleti pereme. A bunyevác
népesség magterülete a Dinári-
hegység és a Split feletti Svilaja kö-
zött elterülő vidék (ezt az őshaza el-
méletet a bunyevácok nyelve is iga-
zolja: a što nyelvjárás nyugati
ágának újabb hangsúlyozású íző vál-
tozatát beszélik, de beszédükbe dal-
máciai horvát ča nyelvjárási elemek
és olasz jövevényszavak is kevered-
tek), illetve Délnyugat-Bosznia és
Nyugat-Hercegovina.[3] 

Egyes kutatók szerint e hegyvi-
dék katolikus vallású vlach pásztorai
képezték magvát a bunyevác nép-
csoportnak és elnevezésük is az e vi-
déken (illetve a Mediterráneum más
tájain is) használatos kőből rakott
pásztorkunyhókat jelölő szóból –
bunja (többesszám: bunje) – ered.[4] 

A vlachok a Balkán romanizált
őslakosságának maradványai, bár a
későbbiekben a név egyszerűen fél-
nomád hegyi pásztort is jelentett. Az
újkori források már csak az ortodox
vallású népességet jelölik e szó-
val.[5] 

Több mai kutató szerint – s
véleményüket magam is
osztom – a bunyevácság egé-

sze aligha származhat a nem túl
nagy létszámú balkáni katolikus vla-
choktól.

A 19. századi, de néha még a ké-
sőbbi keletkezésű magyar munkák-
ban is (alighanem Karadžić nyo-

mán) időnként tévesen katolikus
szerbekként emlegetik a bunyeváco-
kat, noha egyértelműen a fentebb
bemutatott horvát etnikai területről
származnak – igaz, ezt a tényt a kor
magyar tudományossága még nem,
vagy csak alig ismerte. Ehhez az el-
nevezésbeli tévedéshez hozzájárult a
török alóli felszabadulást követően
a budai kamarai osztrák adminiszt-
ráció, amely valamennyi katolikus
délszláv menekültet katolikus rác-
nak nevezett, noha a magyar nyelv-
ben a rác elnevezés eredetileg kizá-
rólag Szerbia – Rascia, Raška – la-
kóit jelölte. 

Arác elnevezés olyannyira el-
terjedt néhány hazai, egyér-
telműen horvát etnikai terü-

letről származó katolikus népcso-
port körében, hogy már magukat is
rácnak nevezik, sőt nem csak ma-
gyarul, de horvátul is! Ugyanakkor a
Habsburg-adminisztráció a 18. szá-
zad utolsó évtizedeiben a szerbekre
kezdte alkalmazni az illír nevet,
noha a szerbek maguk saját írott for-
rásaikban azt soha nem használták. 

A horvátok viszont 16. századtól
kezdve latin (és néha horvát) nyelvű
szövegekben rendszeresen használják
horvát, illetve tágabb értelemben
délszláv jelentésben.[6] A 19. századi
nemzetközi szlavisztika is szerbként
kezelte a što nyelvjárásúakat, a szerb
nemzeti ideológia megteremtői, mint
például Vuk Stefanović Karadžić
pedig nyíltan arra törekedtek, hogy
a szerb nemzetbe integrálják mind
az iszlám hitű, mind a katolikus
délszláv népcsoportokat, s e törek-
véseik csak a huszadik században
vallottak véglegesen kudarcot.

A bunyevác népesség – ahogy azt
ma már a kutatók nagy többsége
vallja – a fent említett, zömében ma
is horvát etnikum által lakott terüle-
tekről az oszmán hódítások követ-
keztében rajzott ki a 15-17. században
mai horvátországi lakóhelyeire, még-
pedig három fő irányba: 1. Észak-

Dalmáciába, Zadar térségébe, 2. Lika
és Gorski kotar vidékére, illetve a Ve-
lebit hegység alatt húzódó tenger-
parti sávba, 3. valamint Bácskába.

Abunyevác népcsoport zöme
ma a Horvát Köztársaságban
él, de eredetében, nyelvjárá-

sában Délnyugat-Bosznia (ez utóbbi
a 9. századtól egészen a 14. század
közepéig-végéig, Kotromanics Ist-
ván és I. Tvrtko bosnyák uralkodók
hódításáig Horvátországhoz tarto-
zott) és Nyugat-Hercegovina horvát-
sága is a bunyevácokhoz. köthető.
Becslések szerint ma kb. minden
ötödik horvát, vagyis közel egymillió
fő bunyevác eredetű. Új horvátor-
szági lakóhelyeiken a 18. századi for-
rások, illetve a ma is létező helyne-
vek (pl. Bunjevci község Gorski ko-
tarban a Károlyváros-Fiume útvonal
mentén) tanúsága szerint ugyanúgy
alkalmazták magukra nézve a bu-
nyevác nevet, mint a Duna mentére
költözött társaik.[7] 

Ez utóbbi csoportjuk több hul-
lámban vándorolva a 17. század fo-
lyamán a többi bunyevác közösség-
től és a horvát etnikai tömb egészé-
től messze elszakadva jutott el a
magyarországi Bácskába. A névtu-
dományi kutatások azonban (szám-
talan családnév, illetve nemzetség-
névből eredő vezetéknév alapján)
egyértelműen bebizonyították, hogy
a likai és más horvátországi tájakon
élő bunyevácok és Magyarországra
került testvéreik valaha egy, közös
fészekből vándoroltak szét (a horvá-
tok körében a 15. században már
nagy számban jelennek meg veze-
téknevek). 

Az ideköltözött bunyevácság tá-
volra kerülve az anyanemzet etnikai
területétől, sajátos, egyedi jegyeket
felvéve különálló népcsoportként él,
akárcsak az erdélyi magyarságból
kiszakadt moldvai csángók.

Részlet Sokcsevits Dénes
tanulmányából
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„Mindenki odatette magát”
Gyors hír a budapesti Kick-Box Világkupáról

Hatalmas indulószámmal tegnap indult el a buda-
pesti Kick-Box Világ kupa. Erre a rangos ver-
senyre nyolc sportolónkat indítottunk kadet, ju-

nior és 41 év feletti korcsoportban.
A pénteki napon szép és kevésbé szép csatákat vívtunk

és végül 1 aranyérmet, 3 ezüstérmet és 1 bronzérmet sze-
reztünk. A kezdés bíztató, mindenki „odatette” magát és
ezért büszkék vagyunk sportolóinkra.

Érmeseink: Soós Rebeka arany és ezüstéremmel, Soós Jó-
zsef ezüstéremmel, Soós Dorina ezüstéremmel, míg Oláh Ist-
ván bronzéremmel gazdagodott. GRATULÁLUNK!

Újoncaink Szijj Gábor és Bokor Szilárd életük első nagy
versenyén a legjobb 8 közé jutottak, ennek ellenére bátor-
ságuk és harcosságuk miatt dicséret illeti őket is. Vasárnap
a Kolozsvári lányok bizonyíthatják tehetségüket. 

kick-Box Világ kupa/Budapest
Kolozsvári Kinga ismét remekelt, egy aranyéremmel és

egy ezüstéremmel gazdagodott éremgyűjteménye
Az „A” kategóriás nemzetközi versenyen Kolozsvári Enikő

szorgalmas munkájának ellenére most nem tudott dobo-

góra lépni, így megszakadt tavaszi siker sorozata. Legjobb
négy közé jutásért való küzdelem során 1:2 arányban alul-
maradt szlovák ellenfelétől. 

Kinga horvátországi Európa Kupa, osztrák Világ Kupa
után, a 25 alkalommal megrendezésre kerülő budapesti

Világ Kupát is megnyerte, ez a
megbízható teljesítménye bi-
zakodásra add okot az idei Eu-
rópa bajnokág előtt. A verse-
nyen ott voltak Kinga nagy el-
lenfelei (kivéve a cseh Lucia),
ezért eredménye kiválónak
mondható.

A versenyre sok szurkoló
kísérte el a Kolozsvári lányo-
kat, a szülök és rokonokon
kívül sok osztálytárs is eljött
drukkolni. Ez a mai érdekte-
lenség időszakában nagy do-
lognak számít. Köszönjük a
bíztatást és a sugárzó szeretet!

Gratulálunk a csapatnak és
a klub szakmai vezetésének!

Köszönjük a városaink és
szponzorok támogatását! 

Gnyálin István
SE elénök


