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Tököl Város Képviselő-testülete 2019. október 31-én megtartotta alakuló ülését 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

Polgármester: HOFFMAN PÁL FIDESZ-KDNP

Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők:
1. KARÁSZI LÁSZLÓ CIVIL KONTROLL
2. CSURCSIA ISTVÁN FIDESZ-KDNP
3. GERGICS ILLÉS FIDESZ-KDNP
4. ÁGICS PÉTER FIDESZ-KDNP
5. MALACZKÓ ISTVÁN FIDESZ-KDNP

6. VUKOV MÁTÉ CIVIL KONTROLL
7. ÁGICS ANTAL FIDESZ-KDNP
8. VEJMOLA ISTVÁN FÜGGETLEN

Kompenzációs listáról bejutott képviselők:
9. VASLAKI JUDIT FIDESZ-KDNP
10. FÜLE ZOLTÁN SZPE
11. FARKAS ZSUZSANNA CIVIL KONTROLL

Köszönjük Tököl

Tisztelt Tököliek!
Köszönjük a választáson felénk megnyilvánuló bizalmat. Nagy felelősség

és büszkeség szülővárosunk Tököl szolgálata, s mi a jövőben is bizonyítani
fogjuk, ismerjük a tököliek igényeit, s van erőnk, felkészültségünk a vállalt
feladataink teljesítésére. Hiszem, hogy az új testület is képes a sikeres foly-
tatásra.

Köszönöm, hogy nyolcadik alkalommal is kitüntettek bizalmukkal!

Cél a sikeres folytatás
Az új képviselő-testület
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Kovácsy György, a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette a választás eredményét. Ezután következett a
települési képviselők és a polgármester eskütétele, eskü-
okmányok aláírása, majd a Szervezeti és Működési Sza-
bályzat felülvizsgálata, a polgármester jogszabály szerinti
juttatásainak megállapítása, a polgármesteri program is-
mertetése, az alpolgármesterek megválasztása, esküté-
tele, tiszteletdíjának megállapítása.

A Képviselő-testület tagjai közül alpolgármesternek
választotta: Gergics Illést általános helyetteseként és a
munkamegosztás szempontjából a gazdálkodási terület fe-
lelőseként, és „külsős” alpolgármesterként dr. Vass Luciát,
a humán területek felelőseként, társadalmi megbízatással.

Ezt követte a bizottsági elnökök, tagok megválasztása,
eskütétele.

Pénzügyi-, Településfejlesztési, Környezetvédelmi
és Ügyrendi Bizottság tagjai:

Ágics Péter elnök, Ágics Antal, Malaczkó István, Füle
Zoltán, Vejmola István, Farkas Zsuzsanna, Vukov Máté,
Borsos Zoltán, ifj. Hoffman Pál, Csurcsia István, ifj. Sovány
András, Kerékgyártó Zsolt, Vászin Attila.

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjai: Vas-
laki Judit elnök, Vejmola István, Csurcsia István, Ágics
Péter, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Karászi László, Bos-
nyák Simonné, Halász László, Hoffman József, Kiss Ti-
borné, ifj. Hamar István, Ecsedi Beáta.

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai: Malaczkó
István elnök, Vaslaki Judit, Csurcsia István, Ágics Antal,
Karászi László, Vukov Máté, Szabó Károly, Szabó Erzsébet,
Baller Antalné, Burlovics Mária, Pető Zsolt.

Ünnepélyes eskütételek



NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

Nemzetiségi önkormányzatok

Misztériumjáték anno

Jubileumi házassági évfordulók

Horvát Nemzetiségi önkormányzat képviselői:
Gólya Márta (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
Bagyó-Nagy Pálma (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
Nagy Béláné (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
Bende Edmond (Magyarországi Horvátok Szövetsége)
Ágics-Farkas Katalin (Magyarországi Horvátok Szövetsége)

Német Nemzetiségi önkormányzat képviselői:
Bodor Ferencné (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok

Szövetsége Egyesület)
Kaszai Rita (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok

Szövetsége Egyesület)
Hoffmann József (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok

Szövetsége Egyesület)

Szép hagyomány a katolikus templomban a házassági eskü jubi-
leumi megerősítése.
60 éves: Istvánov József-Tóth Borbála
50 éves: Bagyó Márton-Pálházi Katalin, 

Ági Ferenc-Riepli Mária
Molnár Sándor-Brantmüller Éva
Hajdu istván-Czvik Margit
Szilágyi György-Kaslik Veronika
Szilágyi Antal-Németh Julianna
Benkovics Ferenc-Újvári Éva
Németh Gábor-Tóth Zsuzsanna

25 éves: Szeltner János-Müller Ilona
Pongrátz Csaba-Vass Mária
Tari Zoltán-Tari Zita
Dr. Szilágyi Simon-Kele Enikő

Tökölön évszázados hagyománya van a betlehemezésnek, s
a misztériumjátéknak. Ez a kép különleges, mert a 60 évvel
ezelőtti fotón csak lányok az előadás szereplői.

A képen – jobbról-balra – látható: Fábián Mária, Gabara
Katalin, Bagyó Katalin, Rimóczi Anna, Hengl Anna, Suck
Ágnes, Sárácz Magdolna, Rohacsek Mária, Dudás Mária,
Rézbányai Mária, Tádics Anna, Dragovics Anna

Szerb Nemzetiségi önkormányzat képviselői:
Székelyné Pejovic Zora (Sprski Fórum Egyesület)
Cseperkáló István (Sprski Fórum Egyesület)
Gajárszky Milán (Sprski Fórum Egyesület)
Tádics Istvánná (Sprski Fórum Egyesület)
Gajárszky Istvánná (Sprski Fórum Egyesület)
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Cél a sikeres folytatás
Hoffman Pál polgármesteri programbeszéde

ATököli Képviselő-testület
2010-ben elfogadott egy
programot, amely 2026-ig

Tököl Gyarapodó kertváros cím-
mel határozza meg a feladatainkat.
Ezek a feladatok adtak a képviselő-
testületnek munkát az elmúlt 9
évben. Ez egy olyan összeállítás,
amely természetesen 2026-ig, de
még azt követően is feladatokat je-
lent. Amikor aktualizálni fogjuk ezt
a ciklusprogram összeállításánál,
akkor igazából csak arra kell ké-
szülnünk, hogy azokat a feladato-
kat, fejlesztéseket, amelyeket vég-
rehajtottunk, azokat felmutassuk,
kivegyük a programból, s amelyek
2026-ig megvalósíthatók, azokat
benne hagyjuk. 

Elkezdünk dolgozni egy 2033-
34-ig szóló középtávú városfejlesz-
tési programon is. Nem is program
lesz ez, inkább feladatgyűjtemény.
Természetesen minden pontját tel-
jesíteni akarjuk, de itt a kérdés
nem csak az, hogy mit akarunk az
új ciklusban, hanem az, hogy mire
tudunk pénzt szerezni. Tököl nem
gazdag település, itt nincsenek mil-
liárdok helyi adóbevételekből,
amelyekről szabadon lehet dön-
teni. Itt minden egyes forrásért, fo-
rintért, ami a városba jön, meg kell
küzdeni. Választanunk kell, hogy
egyes feladatokat, amelyeknél úgy
látjuk, hogy elérhető pályázati for-
rás, fontosnak tartunk-e, pályá-
zunk-e esetleg annak ellenére,
hogy nem azt a célt, fejlesztési el-
képzelést valósítjuk meg, amit mi a
legfontosabbnak tartunk. Az élet
gyakran más sorrendet alakít ki. 

Mi az elmúlt évtizedekben és az
elmúlt öt évben is minden lehető-
séget kihasználtunk. Öt év alatt
több mint 30 elfogadott pályáza-
tunk volt, most is van kettő. Az új
önkormányzat és a művészeti isko-
lai együttműködés 24 mFt-os pá-
lyázata, és a komp működését se-

gítő 11mFt-os pályázat. A saját for-
rások előteremtésében jelent elő-
relépést, ha az külső forrásbevo-
nással történik. Ebben Tököl ki-
váló. A díszteremben kihelyezett
fotók jól mutatják a Tökölre érke-
zett 3 milliárd forint összegű fej-
lesztési forrást. Ebből 2,5 milliárd
forintot 2019-ig fel is használunk.
A minibölcsőde, a kerékpárút, a
József A. utcai járdaépítés és a csa-
padékvíz-elvezetés pályázat II.
üteme az, ami áthúzódik 2020-21-
re. A korábbi ciklusokban Tököl 1-
1,5md Ft fejlesztést tudott elérni.
Ezért ez az öt év különösen sikeres. 

A polgármesteri program egy
mondat csak: sikeres folytatás. Tö-
kölön egy győztes csapat dolgozik,
Tököl egy győztes város. A válasz-
tás fontos volt, de a választáskor
csak az dőlt el, kik lesznek Tököl
csapatában, kik küzdenek Tökölért
a következő öt évben. 

A küzdelem a városversenyben
akkor lehet sikeres, ha egységes,
gyors döntéseket tud hozni a kép-
viselő-testület, és a szükséges saját
forrásokat a költségvetésből, ha
kell, hitelből, de biztosítani tudja.
Ezzel nem mindenki ért egyet, van,
aki nem akar hitelt, de akkor az
adott beruházás nem valósul meg,
amire a hitel saját forrást biztosí-
tana. 

A Tököli Fundamentumok egy
olyan értékalapú megközelítést ad
az önkormányzati munkához, me-
lyet sosem szabad figyelmen kívül
hagyni. Magyarország Alaptörvé-
nye mellett ez az a helyi, érzelmi
alapú megközelítés, ami bennün-
ket a munkában önálló identitással
fölvértez, s a sikerekhez vezet. A
munkára motivációt jelent a Tököl
iránti elkötelezettség, ezt jelzik az
ülésteremben elhelyezett tárgyak
is. Az eredeti, 1956-os lyukas zászló
jelzi, hogy az ’56-os törekvések örö-

kösei akarunk lenni. A döntéseink-
kel meg is adtuk az elismerést
azoknak, akik tiszteletet érdemel-
tek, mert rendet tartottak a város-
ban, nem bántottak senkit, sőt élet-
eket mentettek. Elviselték azt, hogy
az ’56-os események után nemcsak,
hogy perbe fogták, hanem köztör-
vényes bűnözőként szerették volna
elítélni őket. Ezek az emberek szá-
munkra példaképek, Gergics Jó-
zsef, Gergics Flórián, Gergics
Ántó, Kudó Simon, Cseperkáló
Sztipán, s a többiek, köztük az
apám. Mi mindannyian azért kezd-
tünk dolgozni, mert ennek a múlt-
nak az örökösei akartunk lenni.
Családi, személyes motivációként
említem a díszteremben látható
karbidlámpát, melyet Novi Don-
baszból hozott haza az apám 1947-
ben, amikor a malenkij robotról
hazajöhetett. Őket és másokat ma-
lenkij robotra tököliek küldték,
életük, munkásságuk eredményét,
a házukat, lovakat, gépeket, földe-
ket tököliek vették el. Hazajöttek, s
úgy éltek a következő évtizedek-
ben, hogy nem volt bennük bosszú,
s nem tudták elvenni életkedvüket. 

A testületi, polgármesteri
munka nem hatalom, hanem szol-
gálat, s ezekhez az emberekhez,
ezekhez a valódi hagyományokhoz
leszek méltó a következő öt évben
is, és nagyon büszke vagyok rá,
hogy a testvérem és a fiam is itt van
mellettem. Mindenkire számítunk,
idősekre, fiatalokra, s mindenki
számíthat ránk.

1990-ben nem ismertük John
Fitzgerald Kennedy mondását, –
„Ne azt nézd, hogy mit tehet érted a
haza, hanem Te mit tehetsz a hazá-
ért!” de ennek szellemében kezd-
tünk dolgozni, s dolgozunk ma is.
Ezt úgy fordítom magamnak, s min-
denkinek: Ne azt nézd, mit tehet
érted Tököl, hanem azt, Te mit tehetsz
Tökölért. 
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Szép város, rendezett környezet 2019 verseny 

Tököl Város Képviselő-testülete a „Szép város, ren-
dezett környezet” 2019 címmel meghirdetett ver-
senyben résztvevő legszebb környezetet kialakító-

kat 550.000-Ft összértékben díjazta, és emléklapot adomá-
nyozott a részükre. 
A „Szép város rendezett környezet” 2019 verseny ered-
ménye:

I. Lakossági 
a.) Épületablak, erkély virágosítása (társashá-

zak magánházak)
1.) Sovány Andrásné Dózsa György út 23.
2.) Sipos Tiborné Pesti u. 27/2.5

b.) Előkertek, kertek növényültetése
1) Mester Imréné Ráckevei út 47.
2) Farkas Áron Gyuláné Szadova utca 21.
3) Bakondi Katalin Szadova utca 47.
4) Megosztottan:

Burlovics Mártonné Csépi út 45.
Jankovics Attiláné Viola utca 3.
Sárácz Józsefné Csokonai utca 29.

Különdíj:
Horváth Ödön Kossuth Lajos utca 55.

c.) Társasházak előkertjei, környezete növény-
ültetése
1.) Mátyás király utca 9. közös képviselő 

Bárdos Istvánné

d.) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek,
házszámtól házszámig megjelöléssel) Nem
érkezett jelentkezés

e.) Egyedi utcakép – utcafront
1.) Erdei Tiborné Fő utca 103.
2.) Krizsánovics András Mester utca 51.
3.) Traub Ferencné Pozsonyi utca 62.

II. Intézményi, 
a.) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virá-

gosítása, esztétikai megjelenése
1.) Művelődési központ és könyvtár 

b.) Előkert, belső udvar gondozottsága növén-
nyel való ellátottsága
1.) Szivárvány óvoda 
2.) Városi Bölcsőde

III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan
a.) Ipari telephelyek és létesítmények Nem ér-

kezett anyag
b.) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények.

1.) Tündér Kert Virág és Ajándék üzlet
Csépi út 87.

2.) Hajecz Gasztronómia Kft. Fő utca 66.
A 2019. október 3-ai ünnepi képviselő-testületi ülésen
adták át a verseny nyertesei részére a növény vásárlási utal-
ványokat.

Lakossági – Épületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak

1. helyezett Sovány Andrásné 2. helyezett Sipos Tiborné
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Lakossági – Előkertek, kertek növényültetése

1. helyezett Mester Imréné 2. helyezett Farkas Áron Gyuláné

3. helyezett Bakondi Katalin

Megosztott 4. helyezett Burlovics Mártonné

Különdíjas Horváth ödön
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Lakossági – Előkertek, kertek növényültetése

3. helyezett Traub Ferencné

Megosztott 4. helyezett Jankovics Attiláné Megosztott 4. helyezett Sárácz Józsefné

Lakossági – Társasházak előkertjei, 
környezete növényültetése

1. helyezett Mátyás király utca 9.

Lakossági – Egyedi utcakép – utcafront

Lakossági – Egyedi utcakép – utcafront

1. helyezett Erdei Tiborné

2. helyezett Krizsánovics András
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Intézményi – Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése

1. helyezett Művelődési Központ

Intézményi – Előkert, belső udvar gondozottsága növénnyel való ellátottsága

1. helyezett Szivárvány 2. helyezett Városi Bölcsőde

Intézményi – Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan

1. helyezett Tündérkert Virág és Ajándék Üzlet 2. helyezett Anna Virágüzlet
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Elismerések, köszönetek

Tököl Város Képviselő-testülete 2019. szeptemberi
ülésén döntött Tököl Város Életműdíj, és Tököl
Város Emlékérmek adományozásáról.

A Képviselő-testület 2019. október 3-ai ünnepi ülésén
átadta az alábbi kitüntetői díjakat:

1) Tököl Város Életműdíjat adományoz az alábbi szemé-
lyeknek: Árkocsevics Simon, Bosnyák Simonné, Hamar Ist-
ván, Dr. Kerékgyártó István, Giczi Miklós, Szummer Jó-
zsefné, Vukovné Kovács Erzsébet.

2) Tököl Város Emlékérmet adományoz az alábbi sze-
mélyeknek: Burlovics Mária, Ecsedi Beáta, Marján Péterné,
Hajecz Lászlóné, Boda Ilona, Gergényi Erzsébet, Kenézlői
László.

- Településfejlesztés érdekében tett eredményesen mun-
kájáért:

- Oktatás területén kifejtett több évtizedes kimagasló
munkájukért: Tádicsné Gólya Márta, Dragovics Já-
nosné, Schleerné Szegedi Anna.

- Közbiztonság, Tököl lakóinak biztonsága érdekében
tett kimagasló erőfeszítéseikért: Cseri Eszter, Szabó
Károly.

- Hivatásuk magas színvonalú művelésével Tököl jó hí-
rének növeléséért: Horváth Géza, György Mihály,
Czirkó Ferenc, Portik Nándor.

- Sport területén elért kiváló eredményeikért, s közös-
ségteremtő munkájukért: Báderné Áschin Petra.

- Az egészségügyi ellátás, s a tököli családok helyzetének
jobbítása érdekében tett eredményes erőfeszítéseikért:
Kénosztné Lengyel Barbara.
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Az iskolások is megidézték a forradalmat

ATököli Weöres Sándor Általános Iskolában október 22-
én ünnepeltük az 1956-os forradalom és szabadságharc
63. évfordulóját. Hagyományaink szerint a két épület di-

ákjai közös megemlékezésen vettek részt, amelyre a 7.b osztály
tanulói készültek műsorral. Előadásukban versek, zenék, film-
részletek illetve korabeli dokumentumfilmek, híradók részletei-

nek segítségével törekedtek arra, hogy megismertessék társaikkal
a kor hangulatát, a forradalom előzményeit, hatását, valamint a
mai kor emberének kötelességét, feladatait az 1956-os hősök és
a forradalom iránt. 

A műsort összeállította és betanította Tádicsné Gólya Mária
tanárnő.
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2019. november 11-én a Szivárvány Óvoda lakótelepi
csoportjai, majd november 12-én a Csépi úti óvodá-
sok tartották meg az immár hagyománnyá vált Már-

ton-napi lámpás felvonulást.
A lakótelepi Szivárvány Óvoda gyermekei pedagógusok-

kal és szülőkkel közösen vidám, hangulatos Márton-napi
lámpás felvonulással vonultak az Idősek otthona elé, ahol a
nagycsoportosok elmesélték Márton püspök történetét a
bentlakó néniknek és bácsiknak, akik ezt nagy örömmel
fogadták. 

A Csépi úti óvodában a Vizipók csoport látta vendégül
a felvonulókat. Büszkék lehetünk, hogy a szülőket mindkét
helyen nagyon megmozgatta ez az ünnep.

Márton napján a Tököli Weöres Sándor általános iskola
tanulói és pedagógusai a szülőkkel együtt lámpásokkal, ze-
nével kísért jó hangulatú menetben indultak el az iskola
Aradi utcai épületétől a Piac térre, ahol meleg citromos te-
ával és lilahagymás zsíroskenyérrel vártak a felvonulókat. 

Tisztelet a pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek
a közösségteremtő rendezvényért. Már várjuk a jövő évi
nemzeti ünnepeket és iskolai, óvodai eseményeket.

Közösségteremtő Márton napi felvonulás
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Befejeződtek a Tököl Északi
kertváros felszíni csapadékvíz
elvezetés kivitelezési munkái
A beruházás keretén belül készült

el az Akácos úthoz tartozó területen,
az összegyűjtött csapadékvizet kezelő,
tározó-szikkasztó földmedence.

Az összegyűlő csapadékvizet árkok
és zárt rendszerű csatornák vezetik el
az átemelő szivattyúkhoz, amelyek
részben túlnyomással továbbítják a tá-
rozó-szikkasztó földmedencébe. 

Az Északi kertváros területén, a
Mester, Akácos, Árnyas, Diófa, Bodza,
Fürtös utcák területén keletkező csa-
padékvizek betározását, és elszikkasz-
tását biztosítja a földmeder.

A tározó-medence 2350 m2 terület
igénybevételével, 1760 m2 belső alap-
területen valósult meg. A medence
hasznos térfogata 1600 m3, amely
érték, a koronaszint alatti 20 cm-es
biztonsággal került meghatározásra.

A tározó-szikkasztó medence körül
275 m hosszú kerítés került kialakí-
tásra. A rézsűburkolaton és a kerítésen
belüli területen a füvesítésre is sor ke-
rült. A terület illeszkedni fog az önkor-
mányzat által parkosítandó területhez.

A vízjogi üzemeltetési engedélye-
zési eljárás lezárását követően kerül
sor a létesítmény ünnepélyes átadá-
sára.

Kedvező időjárás, tempós munka
Jól haladnak a Fő utcai járdaépítési

munkák (Mester utca – Klein Rönnau
utca közötti szakasz) jelenleg a munkák
készültségi foka 80 % körüli, a Fő utcán
az egész járdaszakasz elbontásra kerül és
helyette új pályaszerkezeten beton térkő
burkolat kerül lefektetésre.

A munkák végeztével több, mint 2300
m2 felületen kerül a járda átépítésre. A
munkálatok szerződés szerinti vállalási
ára 89 622 001 forint.

A munkák szerződés szerinti teljesítési
határideje november vége, de a kivitelező,
amennyiben az időjárás is engedi, kb. két
héttel korábban tervezi a befejezést.

A Huba utcai aszfaltburkolat-felújítás a hatodik a mostani folyamatban
Ismét gyarapodott az

aszfaltburkolattal ellátott
közutak területe. Elkészült a
Huba utca szilárd burkolat-
tal el nem látott szakaszának
mintegy 1440 m2 aszfalto-
zása. Az aszfaltréteg leterí-
tése mellett a padkarende-
zés és a csapadékvíz-szik-
kasztó árkok profilozása is
megtörténik.

A beruházást a fejlesztési
forrásból 14,8 m Ft nagyság-
ban finanszírozta a költség-
vetés.

Fényárban az utcák
A közvilágítás korszerűsítése projekt első ütemben szervezett munkái a be-

fejeződéshez közelednek. Ebben az ütemben csak a meglévő lámpatesteket cse-
rélik LED-es világítótestre.

A második ütemben jelenleg is folyik a lámpatestek számának bővítése, a
LED-es világítótestek felszerelése az újonnan legyártott tartószerkezetekre.

A harmadik ütemben a hálózatfejlesztéssel érintett utcák (Jegenye sor, Le-
dina dűlő, Buzánszky J., Puskás F., Grosics Gy., Szent Erzsébet utcák) lámpatest
szerelési munkái is elkezdődtek. A lámpatestek felszerelése a hálózat kiépítését
követően, az oszlopok és a közvilágítási kábelek elhelyezése után történik.

Az óraállítás után különösen látványos a fényviszonyok javulása a városban.
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Küzdelem a rongálókkal
Tököl Város Önkormányzata a játszóterek és az extrém

játszópark eszközeit folyamatosan karbantartja, azonban a
folyamatos rongálások miatt naponta kell helyreállítással
is foglalkozni.

Az extrém játszótér megrongált eszközeit az önkormány-
zat dolgozói legutóbb egymás utáni napokon javították, a
leszakadt csavarokat kicserélték. 

A Piac téri játszótér kötélpálya javítása folyamatban.
Kérjük a szülőket és gyermekeiket, hogy a játszóeszkö-

zökre, és a játszóterek környékén a tisztaságára ügyelje-
nek, s legyenek segítségünkre a rongálások megakadályo-
zásában is!

Idén is sikeresen pályáztunk a kompra

Tököl Város Önkormányzata a 2019. évben
LVF/13997/2019-ITM pályázati kóddal érvényes pályázatot
nyújtott be a Kompok, révek fenntartásának, felújításának
támogatására.

A támogatás célja a meglévő közforgalmú, közútpótló
folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti léte-
sítmények, kiszolgáló utak folyamatos működése, valamint
az átkelőhely üzembiztonságának javítása érdekében fenn-
tartási, felújítási, fejlesztési munkálatok, kivételes esetben
új eszköz beszerzésének támogatása. Továbbá a méltányo-
landó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén
a működtetés biztosítása.

Tököl a pályázaton 11.306.400.- Ft összegben fenntartási,
felújítási, fejlesztési és eszközbeszerzési támogatást nyert. A
támogatás intenzitása a feladatok megvalósításához szük-
séges összeg 70%-a. 

Befejeződtek a Tököli Weöres Sándor Általános 
Iskola Aradi utcai épületében folyó vizesblokk 

és folyosó felújítási munkák

Komoly feladat volt a kivitelezés ütemezésének meg-
szervezése, mivel a kivitelezőnek azt is figyelembe kellett
venni, hogy az augusztusi Summerfest idején az iskola épü-
letében alakították ki a vendég fellépők szálláshelyét.

A kivitelező a mun-
kákat a kivitelezési
szerződésben rögzített
szeptember végi befe-
jezési határidőhöz ké-
pest már augusztus
elején elkészítette, így
a műszaki átadás-átvé-
tel még a Summerfest
és az új tanítási év

megkezdése előtt lezá-
rulhatott. A 64,5 millió
forintos beruházás
most az épületen belül
eredményezett látvá-
nyos változást. Közel
1000 m2 folyosó burko-
lata újult meg, vala-
mint 8 db vizesblokk
épületgépészeti és bur-
kolat- felújítása valósult meg. Egy meglévő mosdó-WC he-
lyiségcsoport átalakításával egy akadálymentes WC helyiség
kialakítása is megtörtént.

A korábban elvégzett korszerűsítési munkáknak köszön-
hetően több, mint 400 mFt-ot fordított a képviselő-testület
az iskolák megújítására, a tanítási, tanulási körülmények
színvonalának emelésére.
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Méltó emlékezések az 1956-os forradalomra

Október 23-án Hoffman Pál polgármester és Ger-
gics Illés önkormányzati képviselő, az 1956-os for-
radalom és szabadságharc évfordulójának tisztele-

tére koszorút helyezett el a Csillagdöntés szobornál.
Hoffman Pál polgármester részt vett a Tököli Weöres

Sándor Általános Iskola 56-os ünnepi műsorán is. A sport-
csarnokban méltó körülmények között figyelte a hétszáz ál-
talános iskolás a Gólyáné Tádics Mária által rendezett em-
lékműsort.

A Honvédelmi Minisztérium és Tököl város önkor-
mányzata hagyományosan minden év november 3-án
koszorúzó megemlékezést szervez az 1958-ban ki-

végzett Maléter Pál honvédelmi miniszter, posztumusz ve-
zérezredes emlékét őrző kopjafánál. A tököli repülőtér be-
járatánál elhelyezett emlékjel 1989 óta hirdeti, hogy a hon-
védelmi miniszter mártíromsága a repülőtéren berendezett
egykori szovjet főhadiszálláson kezdődött, miután 1956. no-
vember 3-án a tárgyalásra érkező magyar kormányküldött-
séget Ivan Szerov, a szovjet államvédelem hadseregtábor-
noka hitszegő módon foglyul ejtette.

Az idei megemlékezés résztvevőit Hoffmann Pál, Tököl
polgármestere köszöntötte, majd Szűcs Lóránd dandártá-
bornok, főosztályvezető emékezett Maléter Pálra.

A rendezvényen emlékműsort adott Pelsőczy László
színművész mellett a Tököli Sváb Hagyományőrző Ének-
együttes, a Szárny-Nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola és
a Weöres Sándor Általános Iskola diákjai.

A kopjafánál a Honvédelmi Minisztérium képviselője és
a tököli polgármester és alpolgármester mellett számos
1956-os és tököli civil szervezet és egyház helyezte el az em-
lékezés koszorúját, majd megkoszorúzták a város bejáratá-
nál 2006-ban elhelyezett Maléter Pál szobrot is.

Maléter Pálra emlékeztünk

Gyenes Judith az '56-os mártír, Maléter Pál özve-
gye egészségi állapota miatt az idei tököli megem-
lékezésen sajnos nem tudott részt venni. Nagy türe-
lemmel viselt, hosszú betegség után 87 éves korában
elhunyt. Nyugodjon békében!

„A forradalom miatt mindenemet elvesztettem: az
imádott férjemet, a munkámat, nem lett saját gyere-
kem, azóta igazából nincsen otthonom. És mégis azt
kell mondanom, hogy hálát adok a Jóistennek, hogy
átélhettem azt a csodát, ami '56 volt.”

Gyenes Judit 
a 2018-as 

megemlékezésen
koszorút helyez el 

a Maléter kopjafán



17Tököli Tükör MEGEMLÉKEZÉSEK

Arendszerváltoztatás 30. évfordulójának eseményeit
ünnepeljük idén és jövőre is. Nekünk ez a nagy je-
lentőségű korszakváltás itt Tökölön, Maléter Pálról

és az 1956-os szabadságharc hőseiről szól. Minden a rájuk

való emlékezéssel kezdődött. Ha elgondoljuk, mit láttunk
bennük a legerősebbnek, akkor a szeretet, a haza feltétel
nélküli szeretete az első gondolatunk. Úgy szerették a ha-
zájukat, hogy sokan, Maléter Pál is, életüket adták érte. 

A magyar történelem tele van olyan emberek életével,
akiknek nem adatott meg, hogy érezhessék, haláluk egy ér-
telmes, beteljesült élet lezárása. Az ő életüknek a mi életünk
ad értelmet utólag, merthogy nélkülük, Maléter Pál nélkül

nem lennénk mi sem, akik vagyunk, sőt talán
nem is lehetnénk itt. 

Az 1956-os szabadságharc hőseire, mártír-
jaira emlékezünk, akiknek áldozatos halálát ér-
telmetlennek akarják beállítani azok, akik ko-
rábban elhallgatták, bemocskolták emléküket. 

Maléter Pálról is tilos volt beszélni, emlé-
kezni.

Hosszú évekig úgy tűnt, nem volt értelme
annak, hogy életüket adták a hazáért, de mára
mégiscsak értelmet adott haláluknak a történe-
lem, a haza.

Ezért nem lehet feladni az ország független-
ségét, hiszen az visszamenőleg értelmetlenné
tenné a hazáért hozott áldozatukat. A mi felada-
tunk ma hívni, megtalálni a fiatalokat. Ne lelke-
sedjenek olyan dolgokért, amelyek pusztítják a
nyelvet, az országot, de a mi és az ő álmaikat is.

Az 1956-osok, Maléter Pál élete örökség, amelyre épí-
teni lehet. Erősít bennünket abban, hogy összetartozunk, s
hogy együtt meg tudjuk védeni magunkat, családunkat, a
hazánkat!

Életünk, az ő életük, Maléter Pál élete is a haza életének
egy pillanata volt. Így a haza mi vagyunk, de haza csak addig
van, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök is mondta: amíg
van, aki szeresse! Szeressük a hazát, s őrizzük azok emlékét,
akik 1956-ban, s a megtorlás során életüket adták érte.

A tököli sváb asszonykórus és a Szárny-nyitogató Mű-
vészeti Iskola diákjainak műsorát követően Pelsőczy
László színművész Vass Albert és Juhász Gyula verseivel
és dallal zárta a programot. Az ünnepségen Hoffman Pál
polgármester és Dr. Vass Lucia alpolgármester Tököl
város képviseletében, Vaslaki Judit és Pethő Zsolt a Tö-
köli FIDESZ képviseletében, Janzsó Zsuzsanna Bóna Zol-
tán országgyűlési képviselő nevében, Bognár István és
Csurcsia István az egykori MDF nevében, Szűcs Lóránd
dandártábornok a Honvédelmi Minisztérium nevében,
Szabó Tibor polgármester és Nagy Barnabás alpolgár-
mester Halásztelek város képviseletében koszorúzott.

Az emlékezők virágai és gyertyái elhelyezését köve-
tően a Maléter Pál szobornál is elhelyezték a megemlé-
kezés koszorúit. Az ünnepséget követően Hoffman Pál
polgármester fogadást adott a vendégek tiszteletére. 

„Az ő áldozatuknak a mi életünk ad értelmet” 
Hoffman Pál ünnepi köszöntője 



Tisztelt Emlékezők! 
„Szeresd a hazádat – és ne

mondd!”
Vörösmarty Mihály

Honszeretet című versének
kezdősorai több mint 100
évvel lejegyzésüket köve-
tően, 1956 forradalmi nap-
jaiban sok tízezernyi ma-
gyar embert jellemeztek. 

Azon az őszön a szó már
kevés volt – tettekre volt
szükség. 

A változást sokan akar-
ták, de kevesen mertek érte
cselekedni is. A kommu-

nista diktatúra megelőző közel 8 éve igyekezett szisztema-
tikusan kiírtani állampolgáraiból az egyéni kezdeményező-
képességet, a bátorságot, az öntevékenységet: a hitet ön-
magukban. 

Sokan álmaikban sem gondolták, hogy egyszer
bekövetkezhet egy újabb 1848 – és amikor bekövetkezett
nem hitték, hogy a forradalom győzhet. Valóban: a már-
ciusi ifjaknak és Kossuth Lajosnak másfél év állt ren-
delkezésre, hogy az elnyomott népet nemzetté emelje – a
pesti srácoknak és Nagy Imre kormányának összesen 13
nap adatott. E 13 nap sikereihez azonban nem csoda kellett,
hanem bátor emberek. 

A diktatúra proletárszabadságot ígért, kommunista
közösségeket kreált, és a kapitalista nyugattal történő fe-
gyveres összecsapásra készítette fel hazánk fiataljait. Ezek-
ben a napokban a szovjetek és a magyar kommunisták
azonban döbbenten tapasztalták, hogy a szabadságot lyukas
zászlók alatt saját csapataikba rendezett fiatalok vívják ki
saját elnyomóik ellen! 

E fegyveres felkelők olyan helyzetben találták magukat,
amire október 23-án reggel még maguk sem számítottak:
5 nap tűntetéseit, utcai lövöldözéseit, barikádharcait, har-
ckocsik elleni küzdelmét követően a szovjet hadsereget
megverve és kivonulásra kényszerítve, az államvédelmi
hatóságot feloszlatva találták. Fegyverszünet következett,
amely egyben az addig sokszor egymás ellen is harcoló

felkelők, rendőrök és katonák egymásra találásának a
kezdetét is jelentette. A városokat jellemző öt nap háborús,
sőt anarchikus világa után rendeződni kezdett az élet:
vidéken is megalakultak a nemzeti bizottságok, megindult
az élelmiszerküldemények a városok felé, újra működött a
tömegközlekedés. 

Ezekben a napokban ismerkedett meg Magyarország
Maléter Pál ezredes nevével. 

Maléter Pál ezredes, a Kilián laktanya parancsnoka mel-

lénk állt! Velünk van a hadsereg! – terjedt szélsebesen a hír!
….és a hír igaz volt: Maléter Pál a legnehezebb napok-

ban a legnagyobb harcok sűrűjében, úgy is mondhatnánk:
a front első vonalában tartotta együtt a Kilián Laktanyában
a rábízott alakulatot. A korabeli néphadseregnek nagyon
nehéz helyzete volt, hiszen alakulatait hol szovjetek, hol
felkelők támadták, parancsnokaik ellentétes utasításokat
kaptak a minisztériumtól és a párt Katonai Bizottságától.
Közülük a legtöbben arra törekedtek, hogy honvédeiket
egyben tartsák. Ennek köszönhetően az október 28-ai fe-
gyverszünetet követően a kivonuló szovjet hadsereg az egy-
ben tartott magyar alakulatoknak hajlandó volt átadni a
helyét. 

Maléter Pál, mint a legnagyobb ütközőzóna katonai
parancsnoka is végrehajtotta az elöljáró feladatát,
miközben kereste az együttműködést a felkelőkkel. A
Corvin-köziekkel történt megegyezés és a fegyverszünet
híre az ő nevével terjedt el a lakosság körében.

Maléter Pál életében legenda lett.

Maléter Pál életében legenda lett
Szűcs Lóránd dandártábornok, főosztályvezető emlékbeszéde a Maléter Pál kopjafánál
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A 40. életévéhez közeledő katonatisztet mindaddig –
számos kortársához hasonlóan a forradalom vezetői közül
– csak a szűk katonaréteg ismerhette. A világháború végét
követő, nagyreményű katonai előmenetele az ötvenes évek
közepén elakadt. Maléter Pál a leszerelést fontolgatta, ami
plasztikusan jellemzi az akkori magyar hadsereg állapotát.
Egy olyan tiszt foglalkozott a leszerelés gondolatával, aki
felvidéki származású, francia, sőt svéd felmenőkkel is
rendelkező, de magyarrá vált családban nevelkedett. A
eperjesi jogakadémián tanító édesapja Trianon után a helyi
magyar élet egyik szervezőjeként hatott fia jövőjére is. „Az
én fiam egy fanatikus magyar” – írta róla egy levelében és
elégedetten nyugtázhatta, hogy megfogadva tanácsát or-
vosnak készül. Fia azonban a csehszlovák hatóságok zak-
latási miatt 1938-ban kénytelen volt Magyarországra
költözni. Ekkor valóra válthatta igazi álmát: jelentkezett ka-
tonának. 

A Ludovika Akadémiát követően a szülőföld szeretete és
édesanyja közelsége miatt Kassára kérte áthelyezését. A
háború során a szovjetek fogságába eső Maléter hazája felsz-
abadulása érdekében vállalta, hogy Szatmár megyébe
ejtőernyős partizánként bevessék. A demokratikus honvédség
így 1945-ben e megbízható tisztet nevezte ki a kormányőrség,
majd a Honvédelmi Minisztérium őrszázada élére is. 

Személyiségében emberként szociálisan érzékeny, a
nemzetiségeknek egyenjogúságot kívánó, politikusként
demokratikusan gondolkodó volt, bár kényszerből belépett
a kommunista pártba. Látta a kiépülő rendszer hibáit,
majd érzékelte annak hazugságait. Mint egyik levelében
írta is: Minden rendszernek megvannak a haszonélvezői, meg-
vannak a mostaninak is. De a végcél – még ha nem is éljük meg
– megéri, hogy harcoljunk érte.

Rövid ideig a köztársasági elnök testőrparancsnoka,
majd egy gépesített hadtest törzsfőnöke lett. 

Az erőltetett hadseregszervezés és gyors létszám-
növekedés következtében a katonai felsővezetés elszakadt a
csapatoktól, azok életét, problémáit nem ismerte. A nagy-
fokú bürokrácia tompította a felelősségérzetet, betegessé
vált a bizalmatlanság. Általánossá lett az alárendeltek lebec-
sülése: mindezeket Maléter érzékelte. Partizán múltja el-
lenére nyomasztották a tapasztaltak, várta hogy mikor kerül
sorra – mint ludovikás tiszt. Hamarosan az elhárító szervek
megfigyelés alá is vonták.

Rövid, csoportfőnöki beosztást követően a Műszaki
Kisegítő Alakulatok parancsnoka lett. A munkaszolgálatos
katonák mindennapjain keresztül Maléter azt is megtapasz-
talta milyen veszteségek árán épül az új Magyarország. 

A forradalom is e katonák között találja. A Kilián lak-
tanyába vonulva nem távolról utasította, hanem a tűzközelben
irányította katonáit.

Szimbolikus, hogy a béke biztosítása érdekében szük-
séges egységes fegyveres erő kialakítása miatt közel 100 fő
felkelő, katona és rendőr részvételével létrejött Forradalmi
Karhatalmi Bizottságnak is a Kilián Laktanya adott otthont.

Nagy Imre miniszterelnök személyesen is megismerve
Malétert november 2-án vezérőrnaggyá léptette elő, egyben
honvédelmi miniszterré nevezte ki: tőle várta, hogy a had-
sereg immáron egységesen a kormány mellé sorakozzon fel. 

Nem Maléter Pálon múlott, hogy e feladatát nem tudta
ellátni. A szovjet hadsereg itt, Tökölön berendezkedő
főparancsnokságára tárgyalni hívott kormányküldöttséget
hitszegő módon maga a KGB főnöke ejtette fogságba. A
Vörös Hadsereg taktikája alapos és jól előkészített volt:
néhány óra múlva, november 4-én hajnalban elsőként a
vezetését elveszítő magyar hadsereg laktanyáit,
repülőtereit, alakulatait támadták meg és iktatták ki. 

Maléter Pál e harcban már nem vehetett részt. Egy
másik harc várt rá: a megtorlás során elindított Nagy Imre
perben kellett megvédeni nem csak saját, de szeretett had-
seregének becsületét is. 

Maléter Pál ezt a küzdelmet megnyerte. Megnyerte
nekünk, jelenünk magyar katonáinak! Ám azzal a
veszteséggel tette, amiért katonai esküt tett és amiért
felkelőtársai is hitet tettek: a Néppel tűzön vízen át! 

„Ime, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul irják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.”

Talán maga Maléter Pál sem gondolta, hogy Vörösmarty
verse az ő sorsáról szól. Hiszen 1958. június 16-ai kivégzését
követően az ő és mártírtársai kegyeletteljes újratemetésére
több mint három évtizedet kellett várni! 

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
nevében köszönöm Tököl lakosságának, hogy Maléter Pál
emlékét nem felejtik és köszönöm özvegyének – aki jelen-
leg nem lehet velünk – hogy férje emlékét ápolja. Hiszem
és tudom: akire így emlékeznek, annak emléke nem
halványul! 

Gondolataimat ismét Vörösmartyt idézve zárom: 
Oh honfi, őrizd e tüzet 
S ne félj, ha vész borúl: 
E szikra fényt ad és hevet 
S ég olthatatlanúl. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
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Szüreti 
Aszüret az elmúlt évszázadokban igazi sátoros ünnep volt, melyre

régen még a hadviselő vitézek is hazasiettek, illetve szüret idején
még a törvénykezés is szünetelt. A vidámság és a jókedv ütött ta-

nyát ilyenkor a szőlőkoszorúzta hegyeken és szőlőskertekben. A szüretelők
a végzésnapon szüreti (fel)vonulással és bállal ünnepeltek”

Az idei tököli szüreti felvonuláson gyönyörű, igazi őszi, nap-
sütéses időben vonultak a fogatok, hintók, lovasok, gépi hajtású
járművek.

         
      
       

     
       

         

„
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 felvonulás
        
         

           
        

     
        
        

Minden állomáson, – kivétel nélkül – figyelemre méltó és igen
gazdag fogadtatásban volt része a néptáncosokból, népdaléneke-
sekből, zenészekből és természetesen a lovas társadalom jeles
képviselőiből álló, mintegy 150-160 fős szereplőgárdának.

Hála és köszönet valamennyi résztvevőnek, a fogadó állomá-
sok környékén lakóknak és nem utolsó sorban az érdeklődő kö-
zönségnek.
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Péter Szabó Szilvia szuperkoncertje

A„30 éve szabadon” Emlékbizottság támogatásával
2019. október 5-én, szombaton 19,30 órakor Péter
Szabó Szilvia nagysikerű élőzenekaros koncertet

adott. Már a késő délutáni beállások és hangpróbák sejtet-
ték, hogy különleges élmény vár a tököliekre szombaton
este. Profi hangzás, pazar zenei összeállítás, Péter Szabó
Szilvia korábbi NOX-os dalai és az új gyönyörű dallamok
és gondolatok elragadtatták a közönséget. Az énekesnő fan-
tasztikusan energikus személyisége, a komolyan vett érték-
közvetítő szerep egyszerre tette szórakoztató és lelki él-
ménnyé a programot. Fütty, taps üdvrivalgás, közös ének-
lés, minden volt, ami a közönség és előadó egymásra
találásának bizonyítéka. Jó volt az est részesének lenni.
Péter Szabó Szilvia élőzenekaros, látványos szuperkoncertje
nagy sikert aratott a közönség körében.
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Fergeteges Emelet koncert Tökölön

A„30 éve szabadon” Emlékbizottság támogatásával
2019. október 31-én, 19:30 órakor az EMELET
együttes nagysikerű élőzenekaros koncertet adott.

Az Ismerős arcok énekesének balesete miatt előre tervezett
koncert helyett került megtartásra az Emelet együttes kon-
certje. Nagyon jó hangulat, közös éneklés keretében feje-
ződött be a 30 éve szabadon koncertsorozat Tökölön.
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ARáckevei Ady Endre Gimná-
zium 12. évfolyamának nagyon
fontos nap volt november 23.,

hiszen gimnáziumunk végzősei szá-
mára az ősz várva várt eseménye a sza-
lagavató. Tervezés, szervezés, próbák,
zene- és képválogatás – sok-sok nagy
döntés és apró részlet ad témát a folyo-
sói beszélgetéseknek és az osztályfő-
nöki óráknak egyaránt. Készülődünk!
Talán ekkor még föl sem ötlik a diákok
többségében, hogy ez bizony a búcsú
első előkészülete. A szalag, amelyet
most már a kabátjukon viselnek, meg-
különbözteti őket a többi diáktól: ők a
„nagyok”, a végzősök, az érettségihez
(és az érettséghez) legközelebb állók.

A szalag, amely az esemény név-
adója, sok mindent szimbolizál. Sza-
badon idézve Molnár László igazgató
úr gondolatait, a szalag összeköt: első-

sorban osztálytársakat, osztályokat, de
igazából diákok generációit is, mind-
azokat, akik büszkén viselték valaha,

ma pedig nosztalgiával őrizgetik ked-
ves emlékeik között.

Idén ez a szalag – ha szabad így fo-
galmaznom – immár két szomszéd vá -
rat, Ráckevét és Tökölt is összekö-
tötte, hiszen most először Hoffman
Pál polgármester úrnak köszönhe-

tően Tököl ven-
dégei lehettünk,
a Városi Sport-
csarnok adott ott-
hont a Ráckevei
Ady Endre Gim-
názium szalaga-
vatójának.

A diákok a le-
látókon helyet
foglaló sok-sok
vendég előtt vo-
nulhattak föl az

ünnepélyes avatáshoz, a tánckoreográ-
fiák nagyszerűen érvényesültek a
tágas térben! Minden szülő, rokon,

barát kedvére gyö-
n y ö r k ö d h e t e t t
bennük. A szülői
támogatásként ka-
pott elegáns háttér
szinte feledtette,
hogy sportlétesít-
ményben va-
gyunk. Az elké-
szült csoportképek
egy bálterem be-

nyomását keltik. A nagy gonddal kivá-
lasztott fotók és zenék, a szép vagy
épp vicces emlékeket őrző filmek, a
tűzés komoly pillanatai, a valcermu-
zsikára táncoló báli ruhás fiatalok for-
gataga – emlékezetes élményt jelen-
tett minden kedves megjelent vendég-
nek és a diákoknak egyaránt. A
legjobban talán azok a tököli diákja-
ink élvezték a helyszínt, akik általános
iskolai tanulmányaik után a RADYG-
ban folytatva tanulmányaikat most
visszatértek egykori tornaóráik szín-
helyére – immár fiatal felnőttként.

Köszönjük Tökölnek, hogy vendé-
gül látott minket, hogy méltó helyszínt
biztosított, ahol egy régi hagyomány új
fényben tündökölhetett.

Gál-Ködöböcz Zsuzsanna, 
a 12. C osztályfőnöke

SZÜLETÉSEK

HÁZASSÁGKöTÉSEK

Szabadsági Zoé 2019.05.27.
Noszlopy Heléna 2019.10.01.
Kisszékelyi Lilla 2019.10.10.
Szabó-Zsiros Rozina 2019.10.15.
Kovács András 2019.10.21.
Bíró Levente 2019.10.21.
Szőke Marcell 2019.10.28.

Vasilescu Péter és Gál Éva Beáta
Gieszer Zsolt és Takács Nikolett
Pataki Attila és Szabó Nikolett
Lőkös László és Bagi Lívia Rebeka
Münchow András és Fancsali Nikolett
Horváth Ernő Árpád és Mester Julianna
Málik Ferenc és Farkas Ildikó Katalin

HALÁLESETEK
név élt
2019. szeptember
Megyesi Istvánné sz. Gajdos Rozália 85
Vincze Kristóf Zsolt 18 nap
Papp Lajos 82
Korponai János 65
Újhelyi Zoltánné sz. Lorbach Irén Magdolna 59
Szász Györgyné sz. Szász Flóra 62
Balázs József 87
Győri Terézia sz. Győri Terézia 67
Nagy Mihály 89

2019. október
Pásztor Péterné sz. Nagy Piroska 71
Sárvölgyi István Lászlóné sz. Moravcsik Margit 78
Zábrák Dénes 93

2019.10.19.
2019.10.19.
2019.10.19.
2019.10.19.
2019.10.19.
2019.10.24.
2019.10.31.

Életmentő „expedíció”

Emlékezetes élmény
Ráckevei szalagavató – Tökölön

2019. október 26-án
jótékonysági estet szer-
veztek a Tököli Műve-
lődési Központban egy
édesanya külföldi gyó-
gyítására. A család tájé-
koztatta a támogatókat,
hogy az adománynak
köszönhetően elindul-
tak Kölnbe, a kezelésre. 
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Ismerkedés a szakmák világával 
20. pályáválasztási kiállítás Tökölön

APest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosz-
tálya Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
Pályaválasztási kiállítást rendezett a Tököli Sport-

csarnokban 2019. október 16-án.
A végzős diákok a helyszínen megismerhették a kör-

nyék középfokú intézményeinek képzési kínálatát, továbbá
interaktív bemutatók keretében bele is kóstolhattak a szak-
mák világába, és tanácsadást kaphattak a pályaválasztáshoz.
Több tucat oktatási intézmény és közel húsz munkáltató

standja várta az érdeklődő növendékeket, akik a környező
iskolákból érkeztek Tökölre.

Hoffman Pál Tököl polgármestere köszöntőjében kö-
szönetét fejezte ki a Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoz-
tatási Főosztálya Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya munkatársainak, a cégek, iskolák képviselőinek, s
hangsúlyozta, hogy a kiállítás rendkívül jó lehetőség a gye-
rekek nehéz döntésének megkönnyítésére.

24 mFt-os pályázat a fiatalokért
A Széchenyi 2020 keretében meghirdetett „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című 

VEKOP-7.3.4-17 számú pályázati kiíráson

Tököl Város Önkormányzata
24.858.159 Ft összegű támogatás nyert
„Nevelési-oktatási intézmények peda-
gógiai programjának támogatása Tö-
kölön és környékén” című program-
mal, melynek támogatási szerződése
2019.augusztus 21-én aláírásra került.

A projekt keretében Tököl Város
Önkormányzata 8 nevelési-oktatási in-

tézménnyel kötött együtt-
működési megállapodást a
projekt megvalósítására. A
kidolgozott programterv
szerint több mint 30 prog-
ram fog megvalósulni,
melyek között témanap,
verseny, szakkör és tábor
is helyet kap. 

A projekt
célja, hogy erősítse a
gyermekek alapkompe-
tenciáit, gondozza tehet-
ségüket, elősegítse fejlő-
désüket. 

Kiemelt cél a hátrá-
nyos helyzetű, illetve sa-
játos nevelési igényű
gyermekek támogatása,

fejlődésének elősegítése. A projekt
tervezésénél a részt vevő iskolák pe-
dagógusai jelezték, hogy munkájuk-
kal szívesen hozzájárulnak a projekt
sikeres lebonyolításához.

A megvalósítandó programot a
Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti
Iskola koordinálja.
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ATököli Képvi-
selő-testület ne-
vében Hoffman

Pál polgármester a ha-
gyományokhoz híven,
idén ismét ajándékmű-
sorral köszöntötte az
időskorú tökölieket.
2019. december 9-én a
Tököli Művelődési Köz-
pontban a Szárny-nyito-
gató Művészeti Iskola
diákjainak műsorát,
majd Mészáros János

Elek ünnepi előadását követően a 62 évet betöltött nyugdí-
jasok a helyszínen átvették az önkormányzat ajándékát. 

Idősek Karácsonya Tökölön


